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الزم به تذكر است كه بخش سوم اﯾن مجموعه بر پاﯾه اطالعات طرح شده در جلسات
پالتاکی و از نوشته ای به نام »درسھاﯾی از سندﯾكای كارگران پروژه ای آبادان و
حومه« )به قلم اسماعيل افشاری( مندرج در نشرﯾه »كار – مزد« )شماره  ۴و  (۵و
گزارشات درج شده در حقيقت ،ارگان اتحادﯾه کمونيست ھای اﯾران و نشرﯾه کار ارگان
سازمان چرﯾکھای فدائی خلق اﯾران در دوره انقالب نگاشته شده است .و بخش چھارم
آن »سندﯾكای پروژه ای؛ميراث انقالبی« اساسا" برپاﯾه سخنرانی رفيق برھان و پاسخ
به سئواالت حاضرﯾن در جلسه و مقدمه ای که جدﯾدا" برای ما ارسال کرده ،تھيه شده
است.
برای ارائه ﯾک تصوﯾر ھمه جانبه تر از فعاليت ھای سندﯾکا مصاحبه با محمد صفوی را
که در نشرﯾه »کار – مزد« شماره  ٢منتشر شده و مقاله ای در ارتباط با اﯾن موضوع را
نيز ضميمه اﯾن مجموعه کرده اﯾم.
از كليه فعالين سابق سندﯾكای پروژه ای آبادان و ھمه رفقائی كه به نوعی دست اندر
كار اﯾن فعاليت مھم بودند می خواھيم كه ما را در تكميل اﯾن اسناد و نظرات مربوط به
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سندﯾکای پروژه ای ﯾاری رسانند .باشد تا ھر چه بھتر بتوانيم ميراث انقالبی طبقه مان
را به فعالين نسل جدﯾد جنبش كارگری منتقل كنيم.

نگاھی گدارا به تارﯾخچه و فعاليتھای سندﯾکای کارگران پروژه ای)فصلی(
ابادان و حومه

مقدمه

چندی پيش دراتاق پالتاکی »اتحاد سوسياليستھا« دو جلسه حول تجربه »سندﯾكای

زمانی که رژﯾم ارتجاعی جمھوری اسالمی با زد و بند تارﯾخی پشت پرده با قدرتھای

كارگران پروژه ای )فصلی( آبادان و حومه« در دوره انقالب  ٥٧برگزار شد .رفقا محمد،

امپرﯾاليستی و تحت شعار مزورانه و رﯾاکارانه "ھمه باھم" حکومت را در دست گرفت

علی ،بيژن و برھان كه از فعالين آندوره اﯾن تشكل كارگری بودند در اﯾن جلسات

مھمترﯾن وظيفه اش حفظ و بازسازی ماشين دولتی نظم قدﯾم از جمله موسسات و

تجربيات و جمعبندی ھای خود را از سندﯾكا ارائه دادند .ما تالش كردﯾم با استفاده از

طرحھا و پروژه ھای نيمه تمام تاسيسات صنعتی بود که در واقع حول منافع مشترک

اﯾن سخنرانی ھا ﯾك مجموعه را برای خوانندگان تھيه كنيم .اﯾن مجموعه در چند

امپرﯾاليسم و رژﯾم وابسته پھلوی ساخته می شد .رژﯾم پھلوی به عنوان ھمکار و حافظ

بخش جداگانه تنظيم شده است.

منافع امپرﯾاليسم جھانی خاصه آمرﯾکا بود .اﯾن رژﯾم مدﯾر داخلی پيشبرد راھکارھا و

 ( ١نگاھی گدارا به تارﯾخچه و فعاليتھای سندﯾکای کارگران پروژه ای

برنامه ھای دزدان و غارتگران جھانی بود .در واقع تامين و گسترش کليه منافع نظام

 ( ٢روﯾدادنامه ی )كرنولوژی( سندﯾكای پروژه ای

اقتصادی سياسی و اﯾدئولوژﯾک سرماﯾه داری – امپرﯾاليستی در اﯾران از طرﯾق اﯾن

 ( ٣شعارھای سندﯾكای پروژه ای

رژﯾم به پيش برده می شد .و اﯾران در کليه شئون اجتماعی ،اقتصادی ،سياسی،

 ( ٤و سرانجام جمعبندی از اﯾن تجربه مھم جنبش كارگری اﯾران
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نظامی و فرھنگی چرخ دندۀ مھم و حياتی در به چرخش درآوردن چرخ بزرگ اقتصادی

پشتيبانی حکومت سلطنتی چشم پوشی نمودند و راه را برای بقدرت رسيدن گروھی

سيستم جھانی بود .رژﯾم پھلوی با بازگذاشتن راه تاراج منابع عظيم نفت اﯾران تزرﯾق

که به دور خمينی حلقه زده بود فراھم نمودند.

نفت به شاھرگ اﯾن سيستم را ممکن و عملی می ساخت .در عصر امپرﯾاليسم،

رژﯾم نوبنياد مذھبی جدﯾد بعنوان نماﯾنده طبقات ارتجاع داخلی تازه بقدرت رسيده و

ارتجاع داخلی در کشورھای عقب نگه داشته شده بخشی الﯾنفک و جداناپذﯾر از

وارثان نظم کھن نه می خواستند و نه در توان طبقاتيشان بود که بند ناف و شاخکھای

سيستم جھانی است .اﯾنکه در دوران حکومت پھلوی ،رژﯾم شاه سگ زنجيری

استثمار سيستم سرماﯾه داری-امپرﯾاليستی جھانی را قطع نماﯾند .شکل ھرم قدرت

امپرﯾاليسم خوانده می شد به معنی ارتباط تنگاتنگ و گسست ناپذﯾر منافع اقتصادی

تغيير ﯾافت .در ﯾک چرخش ،حکومت دست بدست شد .اما تغيير حکومت به معنی تغيير

سياسی و نظامی ميان اﯾن دو بود .اﯾفای چنان نقشی تنھا تا زمانی ميسر بود که رژﯾم

ماھيت نظام دولت نبود .حکمرانان نوکيسه اسالمی نيز فقط "انحصار وراثت" کردند و

شاه از ﯾک "ثبات" نسبی سياسی در پرتو استبداد لجام گسيخته و سرکوب شدﯾد

بر متن منفعت طبقه خوﯾش به تقسيم ارث پرداختند .در توان وارثين جدﯾد حکومت،

نارضاﯾتی ھا ،برخوردار باشد تا بدﯾنوسيله اجرای پروژه ھای کالن اقتصادی سياسی و

تغيير و اصالح آن و انطباق و تبدﯾلش بر مبنای منافع طبقاتی "جدﯾد" ضد انقالبی

نظامی امپرﯾاليسم را در "جزﯾره ثبات و آرامش " به پيش برد! اما بحران اقتصادی

خوﯾش بود .طبقه نوکيسه جدﯾدی که به ترمز انقالب توده ھای تحت ستم و استثمار

جھانی سالھای  ٧٠ميالدی سرماﯾه داری اقتصاد وابسته اﯾران را به شدت تحت تاثير

شونده زحمتکش بخصوص طبقه کارگر مبدل شده بود در راس حکومت قرار گرفت تا

خود قرار داد .واردات کاالھای مصرفی و غذائی صف کشتی ھا را بنادر اﯾران آنچنان

بدﯾنوسيله از خواست و حرکت تعميق انقالب اجتماعی ضد امپرﯾاليستی -ضد ارتجاعی

طوﯾل نمود که رژﯾم شاه بابت تعوﯾق در تخليه و بارگيری واردات بنجل اضافه توليد

زحمتکشان با اتکا به نيروی سازنده و دخالتگرانه مستقل و متکی به شور و شوق

کشورھای امپرﯾاليستی به دادن جرﯾمه ميليونھا دالر در ماه به شرکتھای کشتی ھای

انقالبی طبقه کارگر انقالبی ،جلوگيری نماﯾد.

باربری برای ارضاء خاطر اربابان خود شد .برآﯾند و نتيجه منطقی بحران شدﯾد کشاورزی
اﯾران در پی اصالحات امپرﯾاليستی دھه  ۴٠شمسی ھجوم روستائيان به شھر را در

جمھوری اسالمی از نخستين روز به قدرت رسيدنش ،جرح و تعدﯾل و تغيير شکل و

پی داشت .و مبارزات حاشيه نشينان )آلونک نشين( بعنوان شورش به حق روستائيان

شماﯾل نظام امپرﯾاليستی  -شاھی اﯾران را بعھده گرفت .و در اﯾن راه پيشبرد سياست

و زحمتکشان فقير بيکار عاصی از اوضاع نابسامان خوﯾش بود .بحران اقتصادی اﯾران

به مشارکت در آوردن و دنبالچه نمودن طبقه کارگر بعنوان نيروی اصلی گردانندۀ چرخ

بحران سياسی موجب گشت و تضادھای ھيئت حاکمه رژﯾم شاه را تشدﯾد ساخت .در

صنعت کشور را به ھدف اصلی اش تبدﯾل نمود .حکومت ضد انقالبی جدﯾد می دانست

چنين شراﯾطی ادامه اﯾفای نقش ژاندارمی شاه در منطقه با وجود چنين تزلزل و بی

که اگر ضربه مھمی در سرنگونی رژﯾم پھلوی به دست کارگران اﯾران و بخصوص

ثباتی شدﯾد برای اھداف استراتژﯾک امپرﯾاليسم ھزﯾنه ساز شد.

کارگران صنعت نفت زده شد ،برای ترميم حکومت شاه باﯾد با اتکا به شعار فرﯾبنده
"بازسازی" اﯾن طبقه را در تغييرات مورد نظرش ،ھمراه خود کند!

اوضاع انقالبی ،اﯾران را به صحنه مبارزات توده ای ميليونی زحمتکشان شھر و روستا
بدل ساخت .اوضاعی که نه باالئيھا قادر به ادامه حيات و پيشبرد سياست ھا و

به ھمين دليل باﯾد به عمق مبارزه انقالبی و ضد رفرميستی سندﯾکای پروژه ای آبادان

حکومت به شيوه قبلی بودند و نه پائينی ھا و و زحمتکشان و بخصوص طبقه کارگر

در پافشاری بر خواست اصلی ﯾعنی گرفتن حقوق بيکاری کارگران از حکومت جدﯾد با

حاضر بودند به شيوه قبل زندگی کنند و حکم حکمرانان حکومت پھلوی را بپذﯾرند! و

اتکاء به بدنه متشکل در خود )مجمع عمومی( ،و در رزم مشترک کارگران بدون اتکاء به

در مقابل اعتالی

چارچوب تحميلی نظم نوﯾن حکومتی ،و نيز بدون اتکاء بر سياست ھای رفرميستی با

بدﯾن ترتيب قدرتھای امپرﯾاليستی برای مھار بحران انقالبی ۵٧

انقالبی و پاگيری فزاﯾنده جنبش توده ای در اﯾران مجبور به عقب نشينی شدند .از

محتوای سه جانبه گرائی ،تاکيد نمود.
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در ھيچ زمانی سندﯾکای پروژه ای آبادان به اﯾن توھم در بين توده ھای کارگر متشکل

مختلف باﯾد گرفتن حق بيکاری باشد بنابراﯾن حرفه و سياست را باﯾد از ھم جدا و

در خود دامن نمی زد که باﯾد مستقل از گروه ھا و تشکالت انقالبی کمونيستی باشند.

تفکيک نمود؛ وظيفه سندﯾکا بھبود شراﯾط کار در چارچوب حکومت کنونی سرماﯾه داری

از ھمان ابتدا در سندﯾکای پروژه ای آبادان مبارزه دو خط حول "استقالل" سندﯾکا و

است؛ سندﯾکا باﯾد از اصل " بيطرفی" حماﯾت کند؛ سندﯾکا باﯾد از سياست عدم

ارتباط سندﯾکا )با احزاب و تشکالت کمونيستی( در جرﯾان بود .خطی که بر به اصطالح

وابستگی )به تشکالت کمونيستی( به منظور اجتناب از شکاف در صفوف کارگران

"استقالل سندﯾکا" پافشاری ميکرد اساسا )و اتفاقا!( از طرف افرادی در سندﯾکا

پيروی کند؛

نماﯾندگی می شد که ﯾا با حزب توده و سازمان اکثرﯾت در ارتباط بودند!! و ﯾا از عناصر و

اﯾنھا به علت شور و شوق انقالبی کارگران که محصول جو کلی جامعه بود در پيشبرد

جاسوسان مستقيم حکومت بودند .و البته کارگران نا آگاه و فقير متعصب مذھبی نيز

سياست خوﯾش بسيار ناموفق بود .اما اﯾن عدم موفقيت مربوط به شراﯾط انقالبی آن

که دل به وعده و وعيد ھای جمھوری اسالمی بسته بودند چنين فکر می کردند .اﯾن

روزھا بود .و ھمانطور که دﯾدﯾم بعد از سرکوب و شکست انقالب رفته رفته به ﯾک روند

خط با حضور روشنفکران کمونيست و چپ )نماﯾنده گراﯾشات نيروھای کمونيست( که

قوی تبدﯾل شد.

امر پيوند با طبقه کارگر و پيوند سوسياليسم علمی با کارگران )بردن آگاھی
سوسياليستی از خارج بدرون طبقه کارگر( را در دستور روز خود گذاشته بودند

در مقابل اﯾن خط که اقليت ناچيزی را تشکيل می داد ،خط انقالبی غالب بر رھبری

مخالفت ميکردند .اﯾن ھا بر اصل بيطرفی سندﯾکا تاکيد می نمودند .مخالفت اﯾن جرﯾان

سندﯾکا بطور برجسته ای خودنمائی ميکرد .اکثرﯾت غالب رھبران سندﯾکا معتقد بودند

فکری بخاطر ترس از پاگيری سوسياليسم و کمونيسم انقالبی در سندﯾکا ،حتی به

که باﯾد به فعالين روشنفکر کمونيست )نماﯾنده سازمانھای کمونيستی( اجازه فعاليت

برخوردھای فيزﯾکی و کتک زدن عناصر انقالبی در مالء عام و در خفا دست می زدند.

و ھمکاری با سندﯾکا را داد .باﯾد به آنان اجازه داد که با کارگران درآميزند .باﯾد شراﯾط

سياست و ھدف اﯾن جرﯾان" ،پاکسازی" سندﯾکا از وجود "مزاحمين" بود! آنھا به خاطر

انتقال تجربه و آگاھی سوسياليستی را باز و فراھم نمود .اﯾن رفقا وجود کمونيستھا در

حکومت بودند و نمی

سندﯾکا را نه امری منفی و در جھت تضعيف سندﯾکا بلکه امری مثبت که نقطه قوت

توانستند با رھبران سندﯾکا که به کمونيسم معتقد بودند و در ميان اکثر اعضا سندﯾکا

سندﯾکا را تشکيل می داد ،می دانستند .رفقای رھبری سندﯾکا حضور فعالين

مورد احترام و تاﯾيد قرار داشتند مقابله کنند" ،استقالل" سندﯾکا را مطرح می کردند و

کمونيست و چپ در سندﯾکا را بعنوان امری که می تواند به ھر چه رادﯾکالتر شدن

به تابلو کردن فعالين روشنفکر و کمونيست سندﯾکا دست ميزدند .استقالل سندﯾکا از

سندﯾکا کمک نماﯾد می دﯾدند .از آن استقبال می نمودند و با ھر گونه تعدی به افراد

گروه ھا و تشکالت کمونيسم انقالبی به مفھوم آن بود که اﯾن جرﯾان با خيال راحت و

گروه ھای انقالبی کمونيستی و حمله و ترور شخصيت شدﯾدا مقابله ميکردند .اکثرﯾت

بدون دغدغه با اتکاء به سياست پاکسازی ،سندﯾکا را به تشکلی منطبق با سياست

رھبری سندﯾکا معتقد بود که در نبود جرﯾانات کمونيستی در سندﯾکا ،جرﯾانات

رفرميستی فعاليت در چارچوب حکومت ضد انقالبی تبدﯾل نماﯾند .اﯾن گروه معتقد بود

رفرميست و ضد انقالبی )نماﯾندگان بورژوازی( می توانند بی دغدغه و بدون وجود

که برای رسيدن به اھداف کارگران باﯾد از چارچوب نظم و ترتيب "جدﯾدی" که حکومت

"مزاحم" ،برنامه ھا و سياست ھای خود را در بين اعضا سندﯾکا تبليغ و تروﯾج نماﯾند و

تعيين نموده است استفاده وبھره برداری نمود و بر بستر آن سندﯾکا را متشکل کرد و

بدﯾن ترتيب خط سياسی انقالبی غالب بر سندﯾکا را به سود برنامه رفرميستی و

حرکت داد.

اھداف ارتجاعی خود تغيير دھند .رھبران انقالبی سندﯾکا ھيچگونه مخالفتی با عملی

اﯾنکه در صدد تبدﯾل سندﯾکا به ابزار مماشات و زد و بند با

نمودن رھنمودھای فعالين کمونيست حاضر در سندﯾکا و شرکت دادن آنان در امر

رئوس کلی نظراتشان چنين بود :سندﯾکا ،ابزاری برای تحقق مطالبات صنفی کارگران

رھبری سندﯾکا نداشتند .رھبری سندﯾکا با شم انقالبی و آگاھی سوسياليستی خود

ﯾک حرفه معين است؛ ھدف اصلی سندﯾکای پروژه ای با وجود کارگران حرفه ھای

از ﯾک دﯾد درازمدت در مبارزه ھمه جانبه با سرماﯾه داری پيروی می نمود .به اﯾن
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مفھوم که آنھا فعاليت سازمانھای انقالبی در سندﯾکا و اﯾجاد ھسته ھای مطالعاتی

عرب بودند .کارگرانی ساده ی عرب نه تنھا از ستم طبقاتی رنج می بردند بلکه ستم

مخفی در ميان کارگران را امری در خدمت گسترش کمونيسم علمی در ميان کارگران

ملی ھم به آنان روا می شد .کارفرماھا برای راه اندازی پروژه و بھره گيری از نيروی

می دﯾدند .معتقد بودند ھر آﯾنه که دامنه اﯾن فعاليت گسترش ﯾابد ،بذر آگاھی طبقاتی

کار ارزان روستائيان ،آنان راپس از ﯾک دوره ی دو ماھه ی آموزشی به کار می گرفتند.

 -انقالبی در ميان کارگران جوان و تشنه آگاھی بيشتر )که رھبران آﯾنده جنبش کارگری

عموما" کارگران پروژه ای به دليل آنکه طی ماه ھای بيکاری در آمدی نداشتند .ھمواره

را تشکيل می دھند( کاشته خواھد شد.

تامين مخارج زندگی ﯾکی از مشغله ھای فکری آنان بود .با شروع تظاھرات ھای توده

اﯾن نظرﯾه مخالف "بی طرفی" سندﯾکای پروژه ای بود چون آن را در خدمت تقوﯾت

ای در سال  ،١٣۵٧بسياری شرکت ھای خارجی و ھمچنين سرماﯾه داران بزرگ داخلی

سياست و نفوذ بورژوازی بر سياست پرولتارﯾا )طبقه کارگر انقالبی( در جنبش کارگری

بدون پرداخت حقوق کارگران از اﯾران فرار کردند و پروژه ھا متوقف ماندند و کارگران

می دﯾد.

پروژه ای در سطح وسيع بيکار شدند .اﯾن مسئله مھمترﯾن پاﯾه ی عينی شکل گيری
سندﯾکای پروژه ای بود .موج بيکاری و فشارھای ناشی از آن نارضاﯾتی وسيعی را در

اﯾن دو نکته کليدی را باﯾد بيشتر تعميق کرد و برجسته نمود به خصوص که در شراﯾط

بين اکثرﯾت اﯾن کارگران بوجود آورده و تحرکاتی را در ميان آنان دامن زد .تجمعاتی در

کنونی با تروﯾج نظرﯾه راست و روﯾزﯾونيستی "استقالل" و "بيطرفی" سندﯾکا در جنبش

اطراف »اداره کار« آبادان شکل گرفت .درخالل ھمين تجمعات بود که کارگران

چپ ،ھمان نظراتی تکرار می شود که رھبران سندﯾکای پروژه ای آبادان در اواﯾل

پيشروئی که سابفه مبارزات ضد رژﯾم شاه داشتند کارگران بيکار را متقاعد کردند که

انقالب با آن مبارزه سرسختانه ای را به پيش برند.

حق گرفتنی است و نه دادنی و اگر قرار است حق خود را بگيرﯾم باﯾد ﯾک تشکيالت
کارگری بوجود آورده و با اتحاد و ھمبستگی خواست ھای خوﯾش را عملی کنيم.

شکل گيری سندﯾکا

کارگران بيکار اجتماع خوﯾش را به محوطه ی »دانشکده نفت آبادان« منتقل کردند .بعد

از اواخر دھه ی چھل و اوائل دھه پنجاه شرکت ھای خارجی و داخلی زﯾادی در گير

از مشورت ھای جمعی و توده ای با کارگران ،اﯾده ی تشکيل سندﯾکا شکل گرفت و

ساختن پروژه ھای تاسيساتی _ صنعتی)بوﯾژه در زمينه ی نفت و پتروشمی ( در نقاط

ھيئت موسس فعاليت ھای خود را آغاز کرد .تجمعات کارگران مصادف بود با سرنگونی

مختلف اﯾران _ به خصوص در جنوب شدند .اﯾن پروژه ھا بنا به ماھيت خوﯾش برای

رزﯾم شاه و قدرت گيری خمينی .ھيئت موسس سندﯾکا بارھا به فرمانداری آبادان

مدت زمان معينی کارگر استخدام می کردند .اتمام ھر پروژه ی تاسيساتی _ صنعتی

رجوع کرد و خواست ھای کارگران را با مقامات سياسی و اداری جکومت جدﯾد مطرح

به معنای پاﯾان کار و بيکاری کارگران تا پروژه ی بعدی بود .در حقيقت نام کارگران

کرد .اولين مطالبه ی آنان واگذاری محلی برای سندﯾکا بود .مسئولين با وعده و وعيد

فصلی و پروژه ای دقيقا به دليل موقتی بودن اﯾن پروژه ھا بود.

کارگران را سر می دواندند .ھئيت موسس نيز مدام کارگران را در جرﯾان مذاکرات خود

کارگران پروزه ای عمدتا از سه بخش ماھر ،نيمه ماھر و ساده تشکيل می شدند،

با مقامات فرمانداری قرار می داد.طی جلسه ی جمعی ھئيت موسس پيشنھاد داد که

کارگرانی که عمدتا در زمينه ھای جوشکاری ،لوله کشی ،ميل بندی ،برقکاری و غيره

برای دستيابی به خواسته شان فرمانداری را اشغال کنند .ھدف ھئيت موسس از اﯾن

به درجات گوناگون آشنائی داشتند و غالبا از طرﯾق تجمع در قھوه خانه ھای مشخص

کار معرفی و شناساندن کارگران پروزه ای به مردم شھر و مطالبات شان و افشای

به استخدام فردی ﯾا چمعی شرکت ھای پيمانکاری در می آمدند.اکثرﯾت کارگران ساده

ماھيت ضد کارگری مقامات شھر بود .ھمچنين می خواستند در عمل به ھمه کارگران

رﯾشه ی روستائی داشتند که در حومه ی آبادان زندگی می کردند و عمدتا از خلق

نشان دھند که حق گرفتنی است نه دادنی.
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جدود  ٢ماه پس از قيام  ٢٢بھمن فرمانداری آبادان توسط کارگران اشغال شد و

ج( باال بردن سطج دانش و آگاھی حرفه ای و اجتماعی کارگران عضو از طرﯾق انتشار

فرماندار و دادستان رژﯾم جدﯾد به گروگان گرفته شدند .کارگران خواستار واگذاری

حبرنامه ،نشرﯾات کارگری ،نماﯾش فيلم ،سخنرانی ،اﯾجادکتابخانه و باشگاه ھای

محلی برای سندﯾکا شدند .حبر اشغال و تصرف فرمانداری مثل بمب در آبادان ترکيد و

فرھنگی و ورزشی و گردش ھای دسته جمعی علمی،

حماﯾت مردم را برانگيخت .چماقداران حزب ﷲ فرمانداری را محاصره کردند و تھدﯾد

د(اﯾجاد تشکيالت و سازمان ھای جنبی که به منظور رسيدن به ھدف ھای بند الف

کردند که اگر کارگران به اشغال فرمانداری پاﯾان ندھند آن محل را به آتش می کشند.

ضروری تشخيص داده می شود .از قبيل اﯾجاد صندوق ھای اعتصاب ،و کمک و تعاونی

کارگران مقاومت کردند و تا عصر به اشغال فرمانداری ادامه دادند .پس از تاثيرات

کارگران.

تبليغی وسيغ و مثبت اﯾن اقدام در سطح شھر،کارگران با دو اتوبوس خود را به محل
سابق سندﯾکای کارگران شرکت نفت واقغ در اﯾستگاه ھفت رساندند و با شکستن

کارگران شرکت کننده در مجمع عمومی ھفت تن از کارگران را به عنوان نماﯾنده و

قفل و زنجيرھای آن ساختمان ،آنجا را تصرف کردند .محل را آماده کردند .و تيم

مسئولين سندﯾکا انتخاب کردند .رفقائی چون مضطفی آبکاشک ،علی چھار محالی

انتظامات تشکيل دادند و با تقسيم کار ميان خود ھر شب عده ای از کارگران شبھا در

کائيدی ،محمد علی ابرندی ،حميد شط زاده و.....از جمله منتخبين بودند.

محل سندﯾکا باقی ماندند .کارگران از محل سندﯾکا تا زمانی که وجود داشت مانند
از دﯾگر نکات ذکر شده در اساسنامه خصوصيات نماﯾندگان ،مدت زمان نماﯾندگی،

مردمک چشم محافظت کردند.

چگونگی پيشبرد وظاﯾف ،وﯾژگی ھای مجمع عمومی و خواسته ھای اصلی کارگران )
اساسنامه سندﯾکا

مانند حقوق بيکاری ،بيمه درمانی ،اشتغال به کار با نظارت سندﯾکا ،پيشبرد کارھای
نيمه تمام پروژه ھا ،مبارزه برای اﯾجاد ﯾک قانون کار دمکراتيک با شرکت و نظارت

از فردای ھمان روز بحث اساسنامه ی سندﯾکا به راه افتاد .کارگران برای تھيه و تنظيم

شوراھا و تشکالت واقعی کارگری و(....بود .شرط نماﯾنده شدن طبق اساسنامه اﯾن

اساسنامه از وجود دانشجوﯾان کنفداراسيون که به آبادان باز گشته بودند بھرمند

بود که نماﯾند حقوقی از کارفرما درﯾافت نکند و فقط از بودجه ی سندﯾکا مخارجش را

شدند .اﯾن دانشجوﯾان که عمدتا" از فرزندان کارگران شرکت نفت بودند .ترجمه

تامين کند.

اساسنامه تشکالت کارگری کشورھای گوناگون را در احتيار کارگران قرار دادند .بعد از
ﯾک ھفته کار مداوم اساسنامه ی پيشنھادی توسط ھئيت موسس تھيه شد و در

به جزء ھئيت موسس )ﯾا نماﯾندگان منتخب( و مجمع عمومی ،سندﯾکا برای پيشبرد

مجمع عمومی کارگران پس از بحث بر سر بند بند آن در محيطی کامال دمکراتيک با

اھداف و امور خود تقسيم کار معينی بوجود آورد و بخش ھای تشکيالتی مختلفی را

اکثرﯾت قاطع به تصوﯾب رسيد .اﯾن اساسنامه در بيست ماده تنظيم شده بود .در ماده

سازمان داد .مانند بخش چاپ و تبليغات ،بخش ارتباطات ،بخش مالی ،بخش کارآموزی

ی چھارم اﯾن اساسنامه اھداف و وظاﯾف سندﯾکا به شرج زﯾر توضيح داده شد.

رشته ھای فنی به وسيله کارگران با تجربه و بخش کارﯾابی و اﯾجاد کار و معرفی
کارگران به محل کار.

الف( تامين کار و بھبود وضع اقتصادی و اجتماعی کارگران عضو

بدﯾن ترتيب ﯾکی از موفق ترﯾن و منسجم ترﯾن شکل ھای کارگری پس از انقالب

ب( تالش در راه اﯾجاد اتحادﯾه ی کارگران پروژه ای و فدراسيون کارگران اﯾران

فعاليت ھای خود را آغاز کرد .سندﯾکا سرﯾعا" به ﯾک قطب انقالبی در شھر آبادان و
کال" جنوب بدل شد .توده ھا و نيروھای انقالبی فدرت خود را در آن می دﯾدند .سندﯾکا
محلی شد برای نماﯾش قدرت انقالب در مقابل ضد انقالب تازه به فدرت رسيده .فی
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المثل ھمزمان با سخنرانی رفسنجانی در آبادان در ورزشگاه تختی در اردﯾبھشت سال

دﯾدند كه حماﯾت اقشار دﯾگر طبقه كارگر بوﯾژه كارگران شركت نفت و ھمچنين دﯾگر

 ۵٨که تنھا دوﯾست نفر در آن شرکت کرده بودند ،سندﯾکا ﯾک راھپيمائی ھزاران نفره

اقشار و طبقات و نيروھای سياسی مترقی را نسبت به مطالبات و مبارزات خود جلب

سازمان داد .به گونه ای که رفسنجانی به لجن پراکنی علنی و مستقيم عليه کارگران

نماﯾند .از ھمين رو از ھمان ابتدا با شورای كارگران نفت آبادان ارتباط تنگاتنگ برقرار

پرداخت و شرکت کنندگان در آن راھپيمائی را اراذل و اوباش ناميد.

كردند ،با تشكل خانواده ھای قربانيان آتش سوزی سينمای ركس پيوند برقرار كردند ،و
رابطه فعالی با كانون ھای دمكراتيك منطقه )كانون فرھنگی خلق عرب و كانون دﯾپلمه

مطالبات اصلی سندﯾکا

ھای بيكار( برقرار كردند.

مھمترﯾن و اصلی ترﯾن خواست سندﯾکا ،گرفتن حقوق بيکاری از دولت بود .سندﯾکای

از سوی دﯾگر بارھا كارگران پروژه ای به حماﯾت از مبارزات دﯾگر بخشھای كارگران در

پروژه ای آبادان در واقع اولين تشکل کارگری در اﯾران بود که حقوق بيکاری را مطرح

شھرھای جنوب مانند اھواز ،خرمشھر و مسجد سليمان برخاستند .ھيئت ھائی را

ساخت و اﯾن حق را برای ھمه ی کارگران اﯾران خواستار شد .اﯾن شعار در مقابل

برای ھمبستگی با كارگران اعتصابی ﯾا كارگران متحصن ارسال می داشتند ﯾا به

شعار و طرح ضد کارگری »وام بيکاری« بود که رژﯾم جمھوری اسالمی برای متفرق

صورت گروھی در تحصن ھای كارگری در دﯾگر شھرھای جنوب شركت می كردند.

کردن و منفعل کردن کارگران بيکار جلو گذاشته بود .رھبران سندﯾکا با دامن زدن بحث

سندﯾكا ھمچنين كارگران بيكار در شھرھای دﯾگر را تشوﯾق به متشكل شدن كرد با

در بين کارگران ،آنان را قانع ساختند که با اﯾن طرج جمھوری اسالمی مخالفت کنند.

اﯾن قصد كه بتوانند اتحادﯾه سراسری كارگران بيكار و شاغل را بوجود آورند.
در چنين چارچوبی با خانه كارگر تھران )كه آنزمان ﯾك تشكل مستقل و انقالبی كارگری

از جمله مطالبات دﯾگری که موجب نقوﯾت سندﯾکا شد طرح راه اندازی پروژه ھای نيمه

بود( پيوند برقرار كردند .با سندﯾكای شرق تھران ،با كارگران صناﯾع فوالد اھواز و

تمام )توسط سندﯾکا( و از اﯾن طرﯾق اﯾجاد کار برای کارگران بود .روجيه و شعار

كارگران پيشرو تراكتور سازی تبرﯾز و كارگران شركتھای حفاری جنوب رابطه اﯾجاد

کارگران در مقابل استدالل دولت که می گفت نمی توانيم پروژه ھا را به خاطر خروج

كردند تا بتوانند مبارزات خود را با دﯾگر بخشھای كارگری ھماھنگ كنند.

شرکت ھای خارجی از اﯾران راه اندازی کنيم اﯾن بود که خودمان می سازﯾم ،خودمان

عوامل جمھوری اسالمی ھم بيكار ننشستند .آنان برای مقابله با

جلو می برﯾم!

سندﯾكا در ميان كارگران و مردم شھر دست به اﯾجاد ﯾك تشكل جعلی كارگری زدند.

گسترش نفوذ

روز سه شنبه ھيجدھم فروردﯾن  ١٣٥٨اعالميه ای به نام »اتحادﯾه كارگران« و »كانون

مطالبه ی دﯾگر سندﯾکا اﯾن بود که کارفرماﯾان و مقاطه کاران راساً حق استخدام ھيچ

تحصيل كرده ھا« پخش كردند و از كارگران بيكار دعوت كردند كه برای گرفتن وام

کارگری را ندارند و استخدام کارگران در حرفه ھای گوناگون پروژه ای می باﯾست از

بيكاری در مسجد بھبھانی ھا گرد آﯾند .ھمزمان با آن ھيئتی از اداره كار استان

طرﯾق سندﯾکا انجام گيرد .البته تحقق و انجام اﯾن خواسته ھا بدون مقابل با توطئه

خوزستان به مسجد آمد .رھبران سندﯾكا در اعتراض به اﯾن اقدام با فرماندار تماس

ھای دولت ،کارفرماھا و پيمان کاران و مبارزه برای به رسميت شناختن سندﯾکا از

گرفتند اما در حالی كه مذاكره با فرماندار و دادستان شھر ادامه داشت عده ای از

جانب آنان امکان پذﯾر نبود.

اوباشان حزب ﷲ در مقابل فرمانداری ازدحام كردند و سپس به كارگری كه مشغول

مبارزات اقتصادی سندﯾكا

مذاكره با فرماندار بود حمله ور شدند ،او را زخمی كردند و در حضور دادستان و

رھبران سندﯾكا برای كسب مطالبات كارگران پروژه ای به اﯾن امر آگاه بودند كه به

فرماندار آبادان نيز ﯾك نفر از كارگران را با چاقو زخمی كردند و دست و دندان دو كارگر

عنوان كارگران بيكار از اھرمھای اقتصادی الزمه مانند اعتصاب ﯾا توقف توليد برای تحت

دﯾگر را شكستند.

فشار قرار دادن رژﯾم برخوردار نيستند .از ھمين رو آنان از ھمان ابتدا راه چاره را در اﯾن

كارگران سندﯾكا در مقابل اﯾن اعمال وحشيانه ،ﯾک تحصن ﯾك ھفته ای سازمان دادند و
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در نامه سرگشاده ای به زحمتكشان اﯾران خواستار مجازات عاملين توطئه ،انحالل

در مقابل ورودی ھای مختلف پاالﯾشگاه آنان را مستقر كردند .حدود ھزار نفر از كارگران

اتحادﯾه قالبی كارگران و تحصيل كرده ھا ،برسميت شناختن سندﯾكا و تكذﯾب خبر

پاالﯾشگاه در محل كارگزﯾنی گرد آمدند .كارگران اشغال كننده خطاب به آنان گفتند كه

اعالم شده از رادﯾو نفت ملی كه كارگران پروژه ای را ضد انقالب معرفی كرده بود و ذكر

ما برای گروگانگيری كسی نيامدﯾم اما می خواھم جلوی توليد نفت را بگيرﯾم .و ھمه

دﯾگر مطالبات خود شدند.

كارگران آزادند كه به خانه ھای خود باز گردند .اما كارگران صنعت نفت ضمن

سازمان دادن اﯾن قبيل مبارزات ھمراه با نقش فعالی كه سندﯾكا در مبارزات سياسی و

ھمبستگی با آنان كنار شان باقی ماندند و پاالﯾشگاه را ترك نكردند.

اجتماعی دﯾگر اﯾفا كرد موجب آن شد كه عمال" سندﯾكا برسميت شناخته شود و

كارگران پروژه ای اجازه ورود به آخوندی كه از طرف مقامات شھر برای مذاكره آمده بود

مذاكراتی با نماﯾندگان وزرات كار در خوزستان و نماﯾنده دارﯾوش فروھر وزﯾر كار آنزمان

به خاطر اﯾنكه می خواست با دو محافظ مسلح وارد پاالﯾشگاه شود ،ندادند .خواھان

داشته باشد .سندﯾكا توانست دولت را وادار كند كه مبالغی را به عنوان حق بيكاری به

مذاكره با شورای كارگران نفت پاالﯾشگاه شدند و از آنان خواستند كه از موقعيت خود

كارگران بپردازد .ھر چند كه بر سر ميزان آن و نحوه پرداخت ميان سندﯾكا و مقامات

سود جسته و خواسته ھای كارگران پروژه ای را پيگيری كنند .شورای كارگران نفت ھم

اداری درگيری بوجود آمد .سندﯾكا مبلغی حدود  ٥تا  ٦ھزار تومان را تعيين كرده بود و

قول ھمكاری دادند و كارگران سندﯾكا پس از ارائه گزارش به كارگرانی كه جلوی

دولت فقط با  ٩٠٠تومان برای كارگران متاھل و  ٤٥٠تومان و برای كارگران مجرد

پاالﯾشگاه تجمع كرده بودند به اشغال ﯾك روزه پاالﯾشگاه پاﯾان دادند.

موافقت كرد .سندﯾكا پافشاری می کرد كه مبالغ حق بيكاری از كانال تشكل كارگری

ﯾكی دﯾگر از اشكال مبارزه سندﯾكا دفاع از كارگران شاغل پروژه ای در مقابل

پرداخته شود .دولت مخالفت می كرد و می خواست از طرﯾق مساجد اﯾنكار را به پيش

كارفرماﯾانی بود كه دست به اخراج آنان می زدند .سندﯾكا تيمی از كارگران با تجربه را

برد .سرانجام در محل ﯾك مدرسه مبالغی بين كارگران بيكار توسط دولت پخش شد.

كه به قوانين كار آشنائی داشتند سازمان داد .اﯾن تيم با دفاع از كارگران اخراجی در

البته در ميان فعالين سندﯾكا برسر گرفتن ﯾا نگرفتن اﯾن مبلغ بحث بود .عده ای خواھان

اداره كار مانع از آن می شد كه حق اﯾن دسته از كارگران پاﯾمال شود.

تحرﯾم اﯾن عمل وزارت كار بودند كه سرانجام به نتيجه واحدی نرسيدند.

سندﯾكا با سازمان دادن كالسھای آموزش فنی تالش می كرد سطح دانش فنی

سندﯾکا توانست به استخدام تعدادی از كارگران در شركت نفت و در برخی پيمانكارﯾھا

كارگران ساده را افزاﯾش دھد .كارگران متخصص و ماھر دانسته ھای خود را در زمينه

نيز ﯾاری رساند.

ھای ابزار دقيق ،نصب ماشين آالت ،لوكه كشی ،جوشكاری ،برقكاری ،بوﯾلر ميكر،

اما ادامه بيكاری كارگران ،و پاسخ ندادن مقامات اداری به خواستھای كارگران ،سندﯾكا

رﯾگر ،آھن بندی ،نجاری ،نقاشی ،آرماتور بندی ،مكانيكی و نقشه برداری و… در اختيار

را بر آن داشت كه دست به اشغال پاالﯾشگاه آبادان و جلب حماﯾت كارگران صنعت نفت

كارگران ساده می گذاشتند .اﯾن روش به روحيه ھمبستگی ميان كارگران ﯾاری می

بزنند .البته قبل از آن ھماھنگی ھا و مشورت ھای اوليه ای با فعالين كارگری صنعت

رساند و مانع از آن می شد كه شكافھای شغلی در بين كارگران موجب تفرقه ميان

نفت انجام داده بودند .قبل از اﯾن اقدام رھبران سندﯾكا اعالميه ای تحت عنوان »به

آنان گردد.

پيشگاه طبقه كارگر« منتشر كردند و دوباره بر خواسته ھای خود تاكيد كردند و ضمن

بعالوه ،آن دسته از كارگرانی كه از اطالعات عمومی و فنی برخوردار بودند بطور زنده

افشاگری از دولت ،ھشدار دادند كه اگر با خواسته ھای شان توافق نشود مسئوليت

حيف و ميل ھای اقتصادی در رشته ھای پروژه ای را برای ھمه كارگران افشا می

عواقب ناشی از آن متوجه خود دولت خواھد بود.

کردند.

در دی ماه  ٥٨پس از ﯾك راھپيمائی كه سندﯾكا سازمان داد تعدادی از نماﯾندگان و

مبارزات سياسی و اجتماعی سندﯾكا

فعالين سندﯾكا وارد پاالﯾشگاه شدند و دفتر مركزی پاالﯾشگاه را اشغال كردند .با توجه

ﯾكی از برجسته ترﯾن وﯾژگی ھای رھبران سندﯾكا اﯾن بود كه مدام به اشكال گوناگون

به تجربه اﯾكه در اشغال فرمانداری آبادان كسب كرده بودند انتظامات تشكيل دادند و

در سياست دخالت می كردند و تالش داشتند آگاھی سياسی كارگران را افزاﯾش
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دھند.

می كرد و از اشكال ھنری مانند تئاتر و سرود خوانی برای ارتقا آگاھی و باالبردن

اولين دخالت گری سياسی سندﯾكا حماﯾت از مبارزات خلق عرب بود .رھبران سندﯾكا

روحيه ھمبستگی ميان كارگران سود می جست.

در بحبوحه سركوب نظامی خلق عرب ھيئتی به خرمشھر فرستاد و ضمن اعالن

آخرﯾن اطالعيه ھای سياسی سندﯾكا در ارتباط با جنگ اﯾران و عراق بود كه در آنھا

ھمبستگی با خلق عرب ،سركوبگری ھای جمھوری اسالمی را محكوم كرد .سندﯾكا

ضمن محكوم كردن تحرﯾكات دو دولت مشخصا" حمله صدام ،زحمتكشان اﯾران و عراق

رابطه فعالی با كانون فرھنگی خلق عرب داشت.

را به اتحاد و ھمبستگی فراخواند● .

زمانی كه تظاھرات دﯾپلمه ھای بيكار مورد حمله اوباشان رژﯾم قرار گرفت و آنان در
محل سندﯾكا دست به تحصن زدند ،كارگران با حلقه ای آھنين به حفاظت از آنان

روﯾداد نامه )كرنولوژی( سندﯾكای كارگران پروژه ای )فصلی( آبادان و حومه

برخاستند .چرا كه عوامل حزب اللھی به خاطر ضرب شستھائی كه از جانب كارگران

اواخر سال  ١٣٥٦و اوائل سال  :١٣٥٧شكل گيری نطفه و اﯾده اوليه سندﯾكا در ميان جمعی

دﯾده بودند می ترسيدند كه با كارگران سندﯾكا روبرو شوند.

از كارگران پيشرو

در بھار  ٥٨ھنگام جاری شدن سيل جنوب ،سندﯾكا به ستاد سازمانده كمكھای مردمی

سال  :١٣٥٧تجمعات اوليه كارگران پروژه ای بيكار شده در مقابل دفتر اداره كار و ھم فكری برای

تبدﯾل شد .سندﯾكا بقدری مورد اطمينان مردم آبادان بود كه بسياری از آنان ترجيح می

حل معضالت شان و انتقال محل تجمع كارگران از محل اداره كار به دانشكده نفت آبادان

دادند از طرﯾق سندﯾكا كمكھای نقدی و جنسی و داروئی خود را به دست سيل زدگان

دو ماه پس از قيام  ٢٢بھمن  :١٣٥٧تاسيس رسمی سندﯾكا و اعالن آن توسط ھيئت

برسانند .سندﯾكا تيمھائی مركب از دانشجوﯾان و دانش آموزان و كارگران اﯾجاد كرد و به

موسس

مناطق روستائی اعزام كرد و به مدت چند ھفته فعاليتھای امداد رسانی و عمرانی

بھار  :١٣٥٨اشغال فرمانداری آبادان و به گروگان گرفتن فرماندار و دادستان اﯾن شھر و درخواست

مختلفی را سازمان داد .بسياری از جوانان برای نخستين بار با زندگی زحمتكشان

محلی رسمی برای سندﯾكا و در ھمان روز تصرف محل سابق سندﯾكای كارگران نفت آبادان و

روستائی از نزدﯾك آشنا شدند و از آن آگاھی ﯾافتند.

گشاﯾش رسمی سندﯾكا .تحصن و دفاع شبانه روزی )صد روزه( از محل سندﯾكا برای مقابله با

سندﯾكا نه تنھا از نظر سياسی از مبارزات خلق كرد حماﯾت به عمل آورد بلكه بطور غير

حمالت چماقداران حزب ﷲ.

رسمی ھيئتی را به كردستان اعزام كرد و كمكھای مالی و جنسی مردم آبادان را

بھار  :١٣٥٨فراخوان مجمع عمومی .تصوﯾب اساسنامه سندﯾكا و انتخاب رسمی مسئولين

بدست مردم سنندج رساند.

سندﯾكا با رای كارگران

سندﯾكا حامی فعال خانواده ھای قربانيان آتش سوزی سينما ركس آبادان بود كه

بھار  :١٣٥٨حماﯾت فعال از مبارزات خلق عرب و محكوم كردن سركوبگران جمھوری اسالمی

خواھان روشن شدن دالﯾل آتش سوزی اﯾن سينما بودند .كه در جرﯾان دادگاه و بعدھا

 ١١اردﯾبشھت  :١٣٥٨سازماندھی راھپيمائی چند ده ھزار نفره به مناسبت روز جھانی كارگر در

روشن شد كه مرتجعين اسالمی در اﯾن مسئله نقش مستقيم داشتند .كارگران

آبادان

سندﯾكا داوطلبانه با ﯾاری خانواده ھای قربانيان آتش سوزی سنيما ركس ،بنای

بھار  :١٣۵٨سازمان دادن كمك به سيل زدگان جنوب در سطح گسترده

ﯾادبودی را در گورستان بنا نھادند.

 ٤خرداد  :١٣٥٨سازماندھی تظاھرات ده ھزار نفره عليه دخالتھای امپرﯾاليسم آمرﯾكا در اﯾران از

سازمان دادن تظاھراتھای سياسی و راھپيمائی ھای توده ای ﯾكی از وظاﯾف دائمی

محل سندﯾكا تا سينما ركس

سندﯾكا بود .سندﯾكا مناسبتھای تارﯾخی كارگری مانند اول ماه مه و  ٢٣تير )سالروز به

 ٣٠آذر  :١٣٥٨سازماندھی راھپيمائی با شركت بيش از ده ھزار نفر برای رسيدگی دولت به

گلوله بستن تظاھرات مردم در اعتراض به سفر ھارﯾمن به تھران و جانباختن چند تن از

خواسته ھای كارگران و انتشار اعالميه ای از سوی سندﯾكا مبنی بر خواست ھای سياسی و

كارگران در سال  (١٣٣٠و قيام  ٢٢بھمن را بزرگ می داشت .جشنھای توده ای برگزار

صنفی كارگران پروژه ای.
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 ٢٠دی  :١٣٥٨انتشار بيانيه »به پيشگاه طبقه كارگر« از سوی سندﯾكا و فرموله كردن مطالبات

ھدف العامل و الفالح – ضد آمرﯾكا الاستبداد

پاﯾه ای كارگران

حق العامل و الفالح – انطالب بيه اسمع ﯾل رجعی

دی ماه  :١٣٥٨اشغال ﯾك روزه دفتر مركزی پاالﯾشگاه آبادان و تحصن در آن توسط فعالين سندﯾكا

المصنع لل عمال – و االرض لمن ﯾزرعھا

و اعالن ھمبستگی كارگران نفت از آنان.

سعيش العامل و الفالح – اخوه وحده بالكفاح

 ١١اردﯾبھشت  :١٣٥٩سازماندھی راھپيمائی اول ماه مه با شركت بيش از چھل ھزار نفر در
آبادان

شعارھای ضد امپرﯾاليستی

تابستان  :١٣٥٩راھپيمائی عليه تحرﯾكات ميان دو دولت اﯾران و عراق با شعار »زحمتکشان

مرگ بر آمرﯾكا – دشمن اصلی ما!

اﯾران ،زحمتكشان عراق ،اتحاد اتحاد عليه امپرﯾاليسم« و انتشار قطعنامه ای در محكوم كردن اﯾن

كارگران اتحاد ،زحمتكشان اتحاد – عليه امپرﯾاليسم ،عليه سرماﯾه دار!

تحرﯾكات.

كارگر قھرمان ،رھبر زحمتكشان – پر خروش ،پرتوان عليه امپرﯾاليسم!

مھر  :١٣٥٩انتشار آخرﯾن اعالميه سندﯾكای پروژه ای درمورد محكوم كردن حمله ارتش صدام به

زحمتكشان اﯾران ،زحمتكشان عراق – اتحاد ،اتحاد عليه امپرﯾاليسم!

اﯾران و جنگ اﯾران و عراق و پاﯾان فعاليت سندﯾكا.

نه سازش ،نه تسليم – نبرد با آمرﯾكا!

وﯾران كردن محل سندﯾكا با بلدوزر توسط مزدوران جمھوری اسالمی

نفاق بين مردم توطئه آمرﯾكا – سازش با آمرﯾكا خيانت است به اﯾران!
اﯾرانيان بيدارند از آمرﯾكا بيزارند!

شعارھای سندﯾكای كارگران پروژه ای ) فصلی( آبادان و حومه
شعارھا در دفاع از خلقھا و مبارزات مردم
شعارھای عمومی در دفاع از وحدت كارگران

بمباران سنندج ،بدست ارتش شاه – محكوم است ،محكوم است!

كارگران سراسر جھان متحد شوﯾد!

حمله به زحمتكشان ،حمله به دانشجوﯾان – حمله به انقالب است!

چارة رنجبران وحدت و تشكيالت است!

كشتار بيكاران ،در شھرھای اﯾران – بدست پاسداران محكوم است!

درود بر كارگر صنعت نفت!

خلق عرب ،بلوچ ،كرد ھمرزم و ھم سنگر ماست – امپرﯾاليسم خونخوار دشمن

كارگران متحد ھمه چيز – كارگران متفرق ھيچ چيز!

خلقھای ماست!

نفتگر زندانی آزاد باﯾد گردد!

بر چيدن شوراھا خلع سالح خلق است به نفع امپرﯾاليسم!

كارگر ،كارگر ،زنده به كار تو اﯾم!

سندﯾكای پروژه ای خواھان دستگيری و مجازات عامالن كشتار سينما ركس آبادان

سندﯾكای كارگران پروژه ای سركوب و زندانی كردن كارگران را محكوم می كند!

است!

شعارھا به زبان عربی

شعارھای اقتصادی

سندﯾكا عزنه ھبتنه! )سندﯾكا عزت و شرف من است!(

زن و بچه گرسنه صبر سرش نميشه – دولت سرماﯾه دار حرف سرش نميشه!

سندﯾكا صوته الحرﯾه! )سندﯾكا صدای آزادی است!(

كار كار شعار ھر چه بيكار – گلوله گلوله جواب سرماﯾه دار!

ال استعمار و الرجعيه – عمال او طالب سوﯾه

فرمان منع اعتصاب – سياست سرماﯾه دار!
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پيش به سوی اﯾجاد اتحادﯾه ی سراسری كارگران!

ھمچنين ﯾادی كنم از دھھا فعال انقالبی و كمونيست جان باخته كه به انحاء مختلف به

 ٤٠ساعت كار در ھفته و  ٢روز تعطيلی برای تمام كارگران!

فعاليتھای سندﯾكا ﯾاری رساندند .رفقائی چون كرﯾم ساعی از رھبران سازمان پيكار،

ما خواھان حقوق بيكاری ھستيم نه وام بيكاری!

غالمحسين سليم از رھبران گروه گلسرخی و حميد شط زاده.
و ھمچنين درود و سپاس به ھمه فعالين سندﯾكا و زندانيان سياسی سندﯾكا كه ميراث

شعارھای فوق از نوشته ای به نام »درسھاﯾی از سندﯾكای كارگران پروژه ای آبادان و

انقالبی برجسته ای برای طبقه كارگر اﯾران از خودشان بر جا گذاشتند .بوﯾژه آن دسته

حومه« )به قلم اسماعيل افشاری( مندرج در نشرﯾه »كار – مزد« )شماره  ٤و  (٥و

از رفقائی كه تالش می كنند درسھای اﯾن تجربه سترگ را در اختيار نسل جدﯾد كارگر

ھمچنين گزارشات نشرﯾه حقيقت )ارگان اتحادﯾه كمونيستھای اﯾران – دوره اول( از

بگذارند.

فعاليتھای سندﯾكای پروژه ای برگرفته شد.

در عين حال الزم است بگوﯾم كه من خود ﯾكی از فعالين كنفدراسيون دانشجوﯾان در
آمرﯾكا )احيا( و از فعالين اتحادﯾه كمونيستھای اﯾران بودم كه قبل از آتش سوزی سينما

سندﯾكای پروژه ای؛ ميراث انقالبی!

ركس در سال  ٥٧به آبادان برگشتم .و در جرﯾان فعاليتھای سندﯾكا قرار گرفتم .و از

برھان

ابتدای تشكيل سندﯾكا تا دوران جنگ اﯾران و عراق كه منجر به از ھم پاشيدن آن شد

صحبت در مورد سندﯾكای پروژه ای آبادان و حومه است كه در اوائل انقالب ١٣٥٧

درسندﯾكا فعاليت می كردم.

بوجود آمد و ١٤ھزار تن از كارگران پروژه ای را متشكل كرد .صحبتم روی چگونگی اﯾجاد

و ھمچنين الزم است بگوﯾم كه برای ارائه اﯾن جمعبندی من از ﯾاری رفقای حزب كمونيست

اﯾن سندﯾكا است و اﯾنكه چه عوامل عينی و ذھنی موجب بوجود آمدن اﯾن تشكل

اﯾران )ماركسيست – لنينيست – مائوئيست( بھره مند شدم .اﯾن رفقا گزارشات و اعالميه

كارگری شد .اﯾن تشكل چه مبارزاتی را سازمان داد؟ آﯾا اﯾن تشكل سياسی بود ﯾا

ھای سندﯾكا و خاطراتی از فعالين سندﯾكا را در اختيار من گذاشتند كه من برای دوستان

فقط مبارزات اقتصادی كارگران بيكار پروژه ای را رھبری می كرد .و اﯾنكه سندﯾكا چه

سخنران اﯾن جلسه ھم فرستادم.

وﯾژگی ھائی و در عين حال چه محدودﯾتھائی داشت و چه عواملی موجب از ھم

عالوه بر اﯾن از مقاله رفيق محمد صفوی كه در گاھنامه »كار -مزد« حدود پنج سال

پاشيدن آن شد و مھمتر از ھمه امروزه باﯾد چه نتاﯾج و درسھائی از اﯾن تجربه برای

پيش منتشر شد استفاده كردم .و در ﯾك ماه گذشته كه قرار بر اﯾن سخنرانی گذاشته

مبارزات امروز خودمان بگيرﯾم.

شد ساعتھا در مكالمه تلفنی و از طرق مختلف با رفقای سخنران امروز در تماس بودﯾم

قبل از اﯾنكه صحبتھاﯾم را در مورد سندﯾكا شروع كنم ،می خواھم از آن عده از رفقائی

و طبق ھمان رسم اتحاد و شوری كه ھمواره دوران سندﯾكا متدوال بود خودمان را

كه دﯾگر ميان نيستند ﯾادی كنم و خاطره سرخ آنان را گرامی دارم .بوﯾژه رھبران

برای گفتگوی امروز آماده كردﯾم.

انقالبی كارگران پروژه ای چون علی چھار محالی كائيدی ،محمد علی ابرندی،

Ì

مصطفی آبكاشك و ابراھيم غرﯾب زاده.

در ابتدا ھمانگونه كه رفقای دﯾگر اشاره كردند سندﯾكای پروژه ای آبادان جاﯾگاه

علی چھار محالی در اول ماه مه  ١٣٦٣به جرم سازماندھی و شركت در مبارزه

برجسته ای در جنبش كارگری اﯾران دارد .ﯾكی از برجسته ترﯾن ،انقالبی ترﯾن ،توده ای

مسلحانه سربداران در شمال اﯾران در اوﯾن اعدام شد.

ترﯾن و سياسی ترﯾن تشكل ھای كارگری بود كه در دوره انقالب شكل گرفت و از وجود

محمد علی ابرندی در اثر حمله قلبی در زندان اوﯾن در تابستان  ١٣٦٦جان باخت.

رھبرانی جسور و متعھد برخوردار بود .رھبرانی كه وفادار به منافع كوتاه مدت و

ابراھيم غرﯾب زاده در زندان شيراز به جوخه اعدام سپرده شد.

درازمدت كارگران بودند.

و مصطفی آبكاشك در تصادفی در آمرﯾكا در سال  ١٣٦٨جان باخت.

امروزه ھم كه شاھد اوجگيری مجدد جنبش كارگری در اﯾران ھستيم ،تاكيد و پافشاری

11

سندﯾکای کارگران پروژه ای و فصلی آبادان و حومه

مجموعه تارﯾخ جنبش کارگری)(١
بر دستاوردھا و ميراث انقالبی اﯾن سندﯾكا از اھميت حياتی برخوردار است .تجربه ای

انقالبی سندﯾكا شد .به جرئت می توان گفت كه بدون آن رھبری انقالبی شكل گيری و

غنی كه از زواﯾای گوناگون و جنبه ھای مختلف حاوی درسھای زنده و مھمی برای

ادامه كاری سندﯾكا امكان نداشت.

ماست.

كارگران پروژه ای واقعا از ﯾك امتياز مھم برخوردار شدند و آن امتياز حضور رھبران آگاه
و كمونيستی مثل مصطفی ،علی ،ابرندی ...در ميان شان بود .البته پروسه سياسی

دالﯾل عينی و ذھنی شكل گيری سندﯾكا

شدن و كسب آگاھی طبقاتی ھر ﯾك از اﯾن رھبران متفاوت بود .مثال مطصفی و ابرندی

مھمترﯾن دليل عينی كه رفيق محمد صفوی در مقاله خود بدان اشاره كرد و رفقای

آنگونه كه می گوﯾند عمدتا" در زندان زمان شاه به آگاھی كمونيستی دست پيدا کردند.

دﯾگر ھم بدان اشاره كردند .مسئله بيكاری وسيع كارگران پروژه ای به خاطر تعطيل

ﯾا علی چھار محالی از كادرھای برجسته جنبش كمونيستی در دھه چھل شمسی بود

شدن پروژه ھائی بود كه در دوره قبل از انقالب در خوزستان )و ھمچنين سراسر اﯾران(

كه به كوبا و چين سفر كرد مدتی ھم به فعاليت سياسی در بين كارگران خليج

جرﯾان داشت.

پرداخت .و در اوائل دھه پنجاه شمسی در رابطه با سازمان انقالبی حزب توده به اﯾران

فاكتور دﯾگر ،انقالب و سرنگونی رژﯾم شاه و مبارزات توده ای گسترده بود كه زمينه

بازگشت و به فعاليت در بين كارگران جنوب مشغول شد(١) .

مساعدی را برای ظھور تشكالت كارگری بوجود آورد .ﯾعنی فضای سياسی مساعدی

ھر چند ھر ﯾك از اﯾن رھبران بعدھا سمتگيری سياسی سازمانی متفاوتی پيدا كردند ،از

در كل موجود بود .از طرف دﯾگر مسلما" نقش كارگران صنعت نفت و اعتصابات

جمله علی چھار محالی به اتحادﯾه كمونيستھا می پيوندد ،مصطفی به وحدت انقالبی و

سراسری آنھا در سرنگونی شاه شراﯾط سياسی مناسب تری برای شكل گرفتن

ابرندی به سازمان فدائی )اقليت( ،اما روابط رفيقانه ای با ﯾكدﯾگر داشتند و متحدانه امور

اﯾنگونه تشكالت كارگری بوجود آورده بود.

سندﯾكا را پيش می بردند.

اما سابقه مبارزات كارگری در آبادان ،نقش برجسته كارگران نفت در مبارزه ضد
امپرﯾاليستی و در جرﯾان ملی شدن صنعت نفت و تجاربی كه كارگران جنوب در تشكل

وﯾژگی ھای اصلی سندﯾكا

ﯾابی خودشان در سالھای  ٢٠ – ٣٢داشته اند به ﯾك ذھنيت اجتماعی قوی بدل شده بود.

سندﯾكا ﯾك تشكل توده ای ،انقالبی و رزمنده و مستقل بود .اما در عين حال ﯾك جبھه

برای ھمين كمتر كسی از ماست كه در آبادان بزرگ شده باشد و آن تجربه را از پدران و

متحد ميان گراﯾشات مختلف درون جنبش چپ و كارگری ھم بود.

نزدﯾكان خود نشنيده باشد .برای ھمه ما آن مبارزات متشكل واقعا بدل به روﯾائی شده بود

اﯾن درست است كه اسمش سندﯾكا بود اما ﯾك تشكل صنفی  -سياسی توده ای بود.

كه می خواستيم دوباره آنرا به ﯾك واقعيت عملی تبدﯾل كنيم.

سندﯾكا نمی توانست سياسی نباشد .دوران انقالب بود و ھمه چيز تحت الشعاع

در عين حال بازگشت دھھا تن از فعالين سياسی تعليم ﯾافته كنفدراسيون به آبادان در

مسائل سياسی انقالب بود .اگر سندﯾكا در سياست دخالت نمی كرد پاﯾه نمی گرفت

سال پنجاه و ھفت ،كه اكثرﯾت آنان از فرزندان كارگران نفت بودند ،ﯾك نقطه قوت

ﯾا نمی توانست پاﯾه اوليه خود را حفظ كند .مثال مشخصش ھم در اﯾن مورد كارگران

برجسته در شكل گيری ﯾك جنبش انقالبی سياسی چپ در آبادان و بطور كلی در

عرب بودند .اگر سندﯾكا به دفاع از مبارزات خلق عرب و محكوم كردن سركوبگری

جنوب بود .مسئله ای كه از زمان تظاھراتھای توده ای پس از آتش سوزی سينما ركس

جمھوری اسالمی نمی پرداخت نمی توانست كارگران عرب را با خود متحد كند .مسئله

برجسته بود .آبادان جزو معدود مناطقی در اﯾران بود كه پرچمھای سرخ در تظاھراتھا

خلق عرب مسئله مھمی بود چون كارگران عرب پاﯾه عمده سندﯾكا بودند.

برافراشته می شد و ادبيات كمونيستی در سطح وسيع بين مردم پخش می شد .بی

ﯾا زمانی كه دﯾپلمه ھای بيكار در اثر حمالت رژﯾم به تظاھراتشان به سندﯾكا پناه می

جھت ھم نبود كه آبادان را استالينگراد اﯾران می خواندند.

برند و در محل سندﯾكا تحصن می كنند ،سندﯾكا نمی توانست به حماﯾت از دﯾپلمه ھای

ھمه فاكتورھائی كه عنوان كردم دست به دست ھم داده و موجب ظھور رھبران

بيكار بر نخيزد و از حقوق فرزندان كارگران دفاع نكند.
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ﯾا مسئله آتش سوزی سينما ركس كه ﯾك واقعه كامال" سياسی بود .بسياری از

ﯾا زمانی كه زمزمه ھای حمله صدام شنيده شد ،سندﯾكا شعار اتحاد زحمتكشان دو

خانواده ھای كارگری عزﯾزانشان را در اﯾن ماجرا از دست داده بودند .دادگاه رژﯾم ھم

كشور را طرح كرد .اﯾن شعارھا ھمه در راھپيمائی ھائی كه از طرف سندﯾكا سازمان

داشت اﯾن جناﯾت را كه بعدھا معلوم شد كار خود آخوندھا بود الپوشانی می كرد.

داده می شد توسط كارگران داده ميشد .اول ماه مه  ٥٩با اﯾن شعارھا برگزار شد:

سندﯾكا دنبال روشن شدن ماجرا بود و ھمواره از خانواده ھای اﯾن قربانيان حماﯾت می

»زحمتكشان عراق ،زحمتكشان اﯾران؛ اتحاد اتحاد عليه امپرﯾاليسم!«

كرد و با نماﯾندگانشان در تماس بود.

»حمله به زحمتكشان ،حمله به دانشجوﯾان ،حمله به انقالب است!«

دخالت در سياست امر آگاھانه ای بود كه رھبری سندﯾكا بدان اعتقاد داشت و مدام

»بمباران سنندج بدست ارتش شاه ،محكوم است محكوم است!«

تبليغش می كرد .به عنوان مثال ،تئاتری كه در ضدﯾت با اكونوميسم ) (٢نماﯾش دادند.

بطور كلی سندﯾكا با دخالت در زمينه ھای مختلف مبارزه اجتماعی سعی می كرد دﯾد

تئاتری كه خود كارگران وقت گذاشته بودند و روزھا تمرﯾن كرده بودند تا بعد از ﯾكی از

كارگران را گسترش دھد .مثال حماﯾت از دﯾپلمه ھای بيكار ﯾا ﯾاری رساندن به سيل

راھپيمائی مھم آنرا برای عموم به نماﯾش درآورند .به خاطرم می آﯾد در اﯾن نماﯾشنامه

زدگان خوزستان و اﯾجاد تيمھائی مركب از جوانان و كارگران و اعزام شان به مناطق

ﯾكی از كارگران می گفت:

روستائی .اﯾنجور كارھا نقش مھمی در باالبردن شناخت كارگران از جنبه ھای گوناگون

»ما می خواستيم تشكل كارگری درست بكنيم و فقط برای مسائل اقتصادی مبارزه

مبارزه اجتماعی و طبقاتی داشت .ﯾا حماﯾت سندﯾكا از مبارزه خلق كرد.

كنيم و در واقع حركت الك پشتی می كردﯾم ولی ناگھان در اول ماه مه ھمه حركت ما

سندﯾكا ﯾك تشكل توده ای بود و ھمه امورش را با اتكا به توده ھا جلو می برد .مشی

فانتومی شد و خواستھای سياسی را طرح كردﯾم .مثل كوتاه كردن دست كارفرما،

توده ای سندﯾكا برجسته بود .در ھمه زمينه ھا از مالی گرفته تا تبليغات.

سرماﯾه ھای خارجی .كه به نظرم كار غلطی بود«.

مثال" سندﯾكا ﯾك حساب بانكی برای جمع آوری كمك مالی دائر كرد و از مردم خواست

كارگر دوم در پاسخ به اﯾن كارگر گفت:

كه برای كمك به بيكاران به آن حساب پول برﯾزند؛ بسياری به خاطر دارند آن دختر بچه

»ولی ما نباﯾد فقط مبارزه اقتصادی كنيم .باﯾد در سياست ھم دخالت كنيم«.

ای كه در گرمای تابستان به بانك می آﯾد تا پنج تومان قلكش را برای كمك مالی به

می بينيم كه رھبران سندﯾكا می خواستند مدام سياست را در ميان پاﯾه ھای

سندﯾكا وارﯾز كند.

خودشان و مجمع عمومی خود تبليغ كنند .سندﯾكا نه تنھا در سياست دخالت می كرد

در زمينه تبليغات ھم رھبران سندﯾكا تالش می كردند سطح و نياز توده ھا را )با توجه

بلكه سياست انقالبی را تبليغ می كرد .سعی می كرد آگاھی سياسی كارگران را باال

به بيسوادی بسياری از كارگران( در نظر بگيرند مثال" از فرمھای ھنری مثل دكلمه ﯾا

ببرد .تظاھراتھای ضد امپرﯾاليستی كه سازمان می داد ﯾا شعارھائی كه در دفاع از

تئاتر ،سرودھای جمعی برای جا انداختن آگاھی طبقاتی استفاده می كردند.

مبارزات خلق كرد می داد و حماﯾت دائمی اش از اعتصابات و مبارزات دﯾگر بخشھای

دو زبانه بودن سندﯾكا و اھميتی كه به كارگران عرب می داد ﯾك نقطه قوت بزرگ بود.

كارگری ھمه و ھمه بخشی از اﯾن سياست صحيح بود.

سندﯾكا ﯾك تشكل رزمنده بود .و خودش را متكی بر ابتكارات و مبارزات از پائين توده

سندﯾكا به سھم خودش تالش كرده بود كه در مقابل عوامفرﯾبی ھای رژﯾم مبنی بر

ھای كارگر می كرد.

مبارزه ضد امپرﯾاليستی )كه آندوره حول جنجال اشغال سفارت آمرﯾكا( براه افتاده بود

اگر چه سندﯾكا بر سر مسائل صنفی وارد مذاكره و چانه زنی با مقامات دولتی ھم می

دركی انقالبی را از اﯾن مسئله جلو گذارد .مثال با طرح شعارھای درست مانند »مبارزه

شد و سعی می كرد از اﯾن طرﯾق نيز خواسته ھای خود را جلو ببرد اما روش عمده

ضد امپرﯾاليستی از مبارزه ضد ارتجاعی جدا نيست« و ﯾا اﯾنكه »بدون پرداختن به

اش اتكا به توده كارگران بود .رھبران سندﯾكا ھراسی نداشتند كه ھر موقع الزم بود

خواستھای كارگران صحبتی از مبارزه ضد امپرﯾاليستی نمی تواند در ميان باشد« .اﯾن

توده ھای كارگر را به خيابان بكشانند.

در واقع جزئی از تالش سياسی آگاھگرانه رھبران سندﯾكا و كل سندﯾكا بود.

ﯾا ﯾكی از روشھای رزمنده سندﯾكا مقابله با چماقداران بود.
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ﯾادم می آﯾد زمانی كه اولين تظاھراتھای سندﯾكا براه افتاد بچه ھائی كه تجربه

سياست را انتخاب كند .آن ھم در دوره ای كه تحوالت سياسی شتاب زﯾادی داشت و

تظاھراتھای كنفدارسيون را داشتند پيشنھاد تشكيل تيم انتظامات را دادند .و جالب

پی در پی وقاﯾع مھم سياسی اتفاق می افتاد و كال" مبارزه بين ادامه انقالب و ضد

اﯾنجاست كه تيمی از آن كارگران كه آدمھای بزن بھادری بودند ،آمدند و ھمان روزھای

انقالب به قدرت رسيده در سراسر جامعه ادامه داشت.

اول حق چماقداران حزب اللھی را كف دستشان گذاشتند و تقرﯾبا" از شر آنھا برای

اما سندﯾكا پشت جبھه احزاب نبود ،در عين اﯾنكه درش به روی گراﯾشات مختلف

مدتھای زﯾادی راحت شدﯾم .كاری كه متاسفانه در ساﯾر نقاط اﯾران صورت نگرفت.

سياسی و احزاب باز بود .ﯾك جبھه واحد بين گراﯾشات مختلف سياسی چپ و

ﯾعنی اصال" سندﯾكا خط عيسی مسيح را نداشت كه بخواھد با مظلوم نمائی حقانيت

انقالبی بود كه در عين رقابت سياسی دوستانه ،متحدانه ھم عمل می كردند .تا

خود را ثابت كند.

حدی شبيه ھمان تجربه ای بود كه در دوران كنفدراسيون دانشجوئی وجود داشت.

ﯾا در دفاع از سندﯾكا ،رھبران سندﯾكا الزم دﯾدند كه به توده ھا فراخوان دھند كه در

ﯾعنی ﯾك تشكيالت دمكراتيك توده ای بود .اﯾن نكته را ھم اضافه كنم كه وجود احزاب

محل سندﯾكا تجمع كنند و به دفاع شبانه روزی از آن بپردازند .ھمانجا دفاع از خود به

و سازمانھای سياسی در عين حال كمكی بود به ادامه كاری سندﯾكا .نباﯾد به اﯾن

كارگران آموزش داده می شد .به خاطرم می آﯾد كه ﯾكی از آموزش ھا اﯾن بود كه

مسئله كم بھا داد .رھبران سندﯾكا تقرﯾبا" ھمه از اعضای سازمانھای چپ و

چگونه با بند و طناب راه را بر حمله شبانه چماقداران سد كنيم.

كمونيستی اﯾران بودند .و خود نماﯾنده ھا آگاھانه به اﯾن مسئله برخورد می كردند كه

از جسارت و رزمندگی رھبران سندﯾكا بگوﯾم زمان رفتن شان نزد آل شبير در خرمشھر

بتوانند متحدانه مسائل سندﯾكا را به جلو ببرند.

در بھار پنجاه و ھشت .ﯾعنی زمان سركوب خلق عرب .ھمان روزی برای ابراز

البته اﯾن امر به خط و خطوط ھر حزبی ھم ارتباط داشت كه چگونه به امر اتحاد و

ھمبستگی رفتند كه دولت ھم با تمام قوا به خرمشھر حمله كرده بود .نماﯾندگان

استقالل سندﯾكا برخورد كنند و حيات مستقل آنرا برسميت شناسند .قطعا" ما شاھد

سندﯾكا ساعتھا زﯾر آتش رژﯾم قرار داشتند و سرانجام توانستند خط محاصره را بشكنند

برخوردھای راست و چپ ھم بودﯾم .اما ھيچ وقت اﯾن برخوردھا نتوانست حيات

و بيرون بياﯾند ﯾعنی از تن به خطر دادن ابائی نداشتند .جسارت شان زﯾاد بود.

مستقل سندﯾكا را تحت الشعاع قرار دھد.

سندﯾكا ﯾك تشكل مستقل بود .مھمترﯾن جنبه اﯾن مسئله ،استقاللش از دولت بود.

مثال" ﯾك مورد منفی را ميتوانم نام ببرم :در جرﯾان انتخابات مجلس قرار بود سندﯾكا از

گرچه عوامل حزب ﷲ ھمواره سعی می كردند نماﯾنده شان را بدرون سندﯾكا بفرستند

جانب خود ﯾك نماﯾنده معرفی كند .كه اﯾن امر مورد مخالفت سازمان چرﯾكھای فدائی

و اغتشاش و تفرقه بوجود آورند ولی اﯾن تحرﯾكات ھمواره به طرﯾق ھشيارانه ای

خلق اﯾران قرار گرفت .چون آنان می خواستند سندﯾكا به كاندﯾدای سازمان رای دھد و

خنثی می شد .ﯾكی از بھانه ھای دار و دسته ھای ارتجاعی ،حضور فعالين كمونيست

اﯾن مخالفت به آن حد رسيد كه برخی افراد سندﯾكا را كه اصرار داشتند كه نماﯾنده

در سندﯾكا بود .فعالينی كه در جنوب علنی و شناخته شده بودند .مثل كرﯾم ساعی ﯾا

مستقل سندﯾكا را طرح كنند ،تھدﯾد كردند .البته اﯾن مسئله جدا از بروز خط راست و

مثل خود من .اﯾنھا ﯾكبار سعی كردند ما را اخراج كنند ولی رھبران سندﯾكا مانع شدند.

سربلند كردن جرﯾان اكثرﯾت در آن سازمان نبود.

رھبران سندﯾكا اصال به دام جوی كه آن دوره بر اغلب تشكالت كارگری حاكم بود

خالصه كنم مسئله استقالل از احزاب وگراﯾشات سياسی امری نسبی است .چرا كه

نيفتادند كه بر سردرشان بنوﯾسند اﯾن تشكل ،مستقل از سياست و احزاب است.

نفوذ سياست و احزاب سياسی امری عينی است و به ناگزﯾر با فعاليت ھر تشكل

بھيچوجه اﯾنطور نبود .زﯾرا اصال" عينی و واقعی نبود و نيست .حضور سياست و دخالت

توده ای تداخل می كند .مھم اﯾن است كه احزاب انقالبی دلسوز و صادق و ھمچنين

در سياست ھمانطور كه گفتم امری ناگزﯾر بود .اگر حتی رھبران انقالبی سندﯾكا ھم

رھبران كارگران عاقالنه و صحيح به اﯾن تضاد برخورد كنند و خط و روش درستی را

نمی خواستند در سياست دخالت كنند رژﯾم جمھوری اسالمی و عوامل بورژوازی اﯾن

اتخاذ كنند و بر مبنای سياست انقالبی و اتحاد انقالبی توده ھای وسيع كارگر به حل

ﯾا آن سياست را طرح می كردند و از توده ھای كارگر می خواستند كه اﯾن ﯾا آن

اﯾن تضاد نگاه كنند .از اﯾن نظر سندﯾكا عليرغم برخی محدودﯾتھا ﯾك نمونه نسبتا"
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پيشرفته در جنبش كارگری اﯾران بود.

چيست؟
اﯾن واقعيتی است كه فعاليت سندﯾكا اساسا" به خاطر شروع جنگ اﯾران و عراق

برخی محدودﯾت ھای سندﯾكا

خاتمه ﯾافت .اما به نظر نمی رسد كه رھبران انقالبی سندﯾكا درك روشنی از ادامه

روشن باشد دراﯾنجا انتقاداتی كه می كنم به منظور كم كردن ارزش اﯾن تجربه مھم

فعاليتھای سندﯾكا در آن دوران پر تب و تاب داشتند و اﯾنكه باالخره چگونه بين انقالب و

نيست .رھبران سندﯾكا كار جدی و بزرگی انجام دادند و دقيقا" چنين كار بزرگ و جدی

ضد انقالب تعيين تكليف می شود و نقش نيروھای انقالبی و تشكالت توده ای در اﯾن

ھم برخورد جدی و انتقادی را طلب می كند.

ميان چيست و تاثير اﯾن تعيين تكليف بر فعاليتھائی از قبيل سندﯾكا چيست؟

البته مھم است كه كمبودھای سندﯾكا را در چارچوبه تارﯾخی آندوره در نظر بگيرﯾم.

در برخی از اعالميه ھا و قعطنامه ھا ،اﯾن ناروشنی ھا و ﯾا بھتر است گفته شود

ﯾعنی ضعف ھا و محدودﯾت ھائی كه كال" مردم ما ،نيروھای سياسی انقالبی و چپ در

برخوردھای غلط دﯾده می شد .باالی برخی اعالميه ھا می نوشتند بسمه تعالی .اﯾن

دوره انقالب داشتند .اﯾن محدودﯾتھا در سندﯾكا نيز بروز می ﯾافت.

بسمه تعالی انگار جواز فعاليتھای قانونی آندوره بود كه البته تاثيری ھم در برخورد حكومت

قصدم اﯾن نيست كه بگوﯾم ھمانگونه كه خط و عملكرد احزاب سياسی را در دوره

و عوامل حكومت به سندﯾكا به عنوان محل فعاليت كمونيستھا نمی گذاشت .ﯾا محكوم

انقالب مورد نقد قرار می دھيم ،باﯾد سندﯾكا را مورد ارزﯾابی قرار دھيم .مسلما" نقش

كردن ترور مفتح و دفاع از اعدام عوامل رژﯾم سابق که رژﯾم خمينی برای تثبيت قدرت

و جاﯾگاه ھر ﯾك متفاوت است ولی اﯾن ھم واقعيتی است كه سندﯾكا به عنوان ﯾك نھاد

خوﯾش می كرد .اﯾنھا نشانه ناروشنی بر سر ماھيت قدرت سياسی خمينی و روند تحوالت

كارگری خط و عملكردش از ضعفھای معينی برخوردار بود.

بود .اگر چه سندﯾكا اﯾنجا و آنجا با شعارھائی چون »زن و بچه گرسنه صبر سرش نميشه،

ﯾكی از محدودﯾتھای سندﯾكا برخوردش به مسئله زنان بود .سندﯾكا تقرﯾبا" تالشی

دولت سرماﯾه دار حرف سرش نمی شه!« تبليغ می كرد كه اﯾن رژﯾم از منافع سرماﯾه

برای متشكل كردن زنان كارگر و بطور كل زنان نكرد و مھمتر از آن بر اﯾن مسئله مھم

داران دفاع می كند و پاسخی به خواست كارگران نمی دھد .اما اﯾن افشاگری ھا،

جامعه ما انگشت نگذاشت .حتی اشاره ای به بيكاری كاركنان زن بخش اداری پروژه ھا

افشاگرﯾھای اقتصادی قسمی بود تا افشاگری سياسی ھمه جانبه.

نكرد.

منظورم اﯾن نيست كه سندﯾكا به عنوان ﯾك تشكل توده ای می باﯾست علنا شعار

البته روشن است كه كارگران پروژه ای ھمگی مرد بودند اما سندﯾكا می توانست به

سرنگونی رژﯾم جمھوری اسالمی را بر سر در خود می نوشت .بحث بر سر اﯾن نيست.

زنان متعلق به خانواده ھای كارگری صورتھای مختلف تشكل را پيشنھاد دھد .بخصوص

بحث بر سر در نظر گرفتن تحوالت سياسی بزرگی است كه در جامعه صورت می گيرد

اﯾنكه زنان خانواده ھای كارگری ﯾكی از پشتيبانان اصلی سندﯾكا بودند و در

و آماده كردن سياسی كارگران برای آن .ھمينكه خود جنگ اﯾران و عراق موجب توقف

تظاھراتھای سندﯾكا شركت می كردند .ﯾا حتی سندﯾكا تا آنجائی كه به خاطرم می آﯾد

كار سندﯾكا شد نشان دھنده اﯾن است كه طبقه كارگر بدون در نظر گرفتن تحوالت

مراسمی برای ھشت مارس سازمان نداد.

سياسی نمی تواند امر متشكل شدن خود را پيش ببرد و فكر كند می تواند مجرد از

البته اﯾنرا ھم بگوﯾم كه سندﯾكا خالف سنتھای مذھبی راﯾج آن دوران عمل می كرد و

اﯾن تحوالت فعاليت كند ﯾا در ھر شراﯾط و موقعيتی از ﯾك فرم تشكل ﯾابی ثابت

در تظاھراتھای آن صف مردان و زنان قاتی بود.

استفاده كند .اﯾن مسئله در رابطه با كشورھای تحت سلطه كه ما در آن عموما' با

ضعف اصلی و عمومی سندﯾكا اﯾن بود كه چندان بر سر دورنمای فعاليتش روشن نبود.

اختناق و دﯾكتاتوری روبرو ھستيم ،بسيار برجسته است .تجربه از ھم پاشيدن سندﯾكا

ﯾعنی اﯾنكه باالخره اﯾن فعاليتھا به چه سمتی باﯾد تكامل پيدا كند؟ رابطه اش با

نشان داد كه جنبش كارگری در شراﯾط متفاوت فرمھای متفاوت تشكل ﯾابی را می

جمھوری اسالمی و كال" تحوالت سياسی بزرگتری كه در جامعه جرﯾان داشت

طلبد .تجربه نشان داد كه اﯾجاد تشكلھای پاﯾدار كارگری در كشور ما مشروط به تحوالت

چيست؟ و مھمتر از ھمه رابطه اش با كسب قدرت سياسی توسط طبقه كارگر

سياسی بزرگتر است .وانگھی اﯾجاد ﯾك تشكل پاﯾدار ھم به ماھيت و خصلت اعتراضات
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توده ھای كارگر بستگی دارد .برخی مواقع توده ھای كارگر می توانند به تمام ﯾا

نتيجه و درسھای كلی

بخشی از خواستھای خود دست ﯾابند ،ﯾا در مقابل مانورھا و ترفندھا و ﯾا برخی

قبل از اﯾنكه درسھای كليدی سندﯾكا را خالصه كنم باﯾد بگوﯾم كه سندﯾكای پروژه ای در

رفرمھای جزئی سرماﯾه داران خلع سالح شوند و ﯾا روحيه مبارزاتی شان به ھر دليل

عين حال ﯾك واقعيت مھم را نيز نشان داد .اﯾنكه در ھر مقطعی ﯾك بخش از طبقه كارگر

دچار افت شود .در نتيجه پافشاری بر حفظ ﯾك فرم از تشكل و ﯾا خالصه كردن ھمه چيز

می تواند نقش پيشروتری اﯾفا كند .تجربه سندﯾكا نشان داد كه آن بخش از طبقه كارگر

به اﯾن ﯾا آن فرم تشكل می تواند به ضد خود بدل شود و موجب جدائی فعالين كارگری

كه از ثبات و امنيت شغلی نسبی برخوردار نيستند پتانسيل زﯾادی برای جلو راندن كل

از پاﯾه ھای شان شود .فعالين جنبش كارگری اگر اﯾن مسئله را در نظر نگيرند ،نمی

جنبش كارگری دارند و می توانند در مقاطعی محرك پيشروی كل جنبش كارگری

توانند ادامه كاری جنبش كارگری را با انعطاف الزمه به پيش ببرند.

باشند .اگر در دوران انقالب پنجاه و ھفت كارگران صنعت نفت نقش كليدی در به تحرک

اگر فعالين كارگری درك روشن و صحيحی از رابطه بين تشكالت توده ای كارگری با

در آوردن کل جنبش کارگری اﯾفا كردند ،اما در دوره بعد ،بخشھای دﯾگری از طبقه كارگر

تشكالت كليدی تر و اصلی تر طبقه كارگر نداشته باشند قادر نخواھند بود حتی امور آن

اﯾن نقش را بر عھده گرفتند .مسئله ای كه البته به مجموعه ای از فاكتورھای عينی و

تشكالت توده ای كارگری را به خوبی پيش ببرند و در آماده كردن طبقه كارگر برای

ذھنی بستگی دارد.

رھبری انقالب و كسب قدرت سياسی نقش اﯾفا كنند.

ھمانطور كه گفتم تجربه سندﯾكا ﯾك تجربه پيشرو بود .دليل موفقيت سندﯾكا را می

دوباره تاكيد می كنم اﯾن محدودﯾت سندﯾكا اساسا" بر می گردد به محدودﯾتھای بخش

توان در چند درس مھم خالصه كرد:

پيشرو جنبش كارگری در آن مقطع كه از حزب پيشاھنگ خود محروم بود .ﯾعنی

سندﯾكا نشان داد كه چه پتانسيل بزرگی در ميان طبقه كارگر اﯾران موجود است.

كمونيستھا در گيجی و سردگمی به سر می بردند و نتوانستند خط اﯾدئولوژﯾك

سندﯾكا به توده كارگران اتكا كرد ،روشھای رزمنده را برای خواستھای خود اتخاذ كرد و

سياسی صحيحی را برای پيشبرد انقالب جلو گذارند و اصلی ترﯾن و پاﯾدار ترﯾن و

به ھمين خاطر موفق بود.

استراتژﯾک ترﯾن تشكل طبقه كارگر ﯾعنی حزبش را بنيان نھند .از موقعيتھا و تالشھائی

سندﯾكا نشان داد كه شرط پيشبرد موفقيت آميز مبارزات صنفی و متشكل كردن

چون سندﯾكا برای متحد كردن ھر چه بيشتر صفوف طبقه كارگر در سطوح مختلف

كارگران دخالت ھر چه آگاھانه تر در سياست است.

سود جوﯾند و طبقه كارگر را برای نبردھای سرنوشت ساز در آن مقطع آماده كند.

سندﯾكا نشان داد اتحاد طبقه كارگر از ھر مليتی نه تنھا امكان پذﯾر است بلكه بسيار

با توجه به اﯾن واقعيت رفقائی از رھبران سندﯾكا مانند علی چھار محالی در مواجھه با

ضرورﯾست .بدون دﯾدگاه انترناسيوناليستی نمی توان طبقه كارگر واحد و چند مليتی

واقعيتھای آندوره )مشخصا" سركوب و كشتار وسيعی كه پس از خرداد  ١٣٦٠براه افتاد(

اﯾران را متحد كرد.

به اﯾن نتيجه رسيدند كه طبقه كارگر بدون داشتن ارتش انقالبی متعلق به خود نه

سندﯾكا نشان داد بدون رھبران انقالبی ،بدون كسانی كه آگاھی سياسی طبقاتی

قادراست در مقابل ضد انقالب اﯾستادگی كند نه از دستاوردھای اوليه خود حفاظت نماﯾد

داشته باشند ،امكان ﯾك فعاليت گسترده و ادامه دار ميسر نيست.

و مھمتر از آن انقالب را به پيروزی رساند .به ھمين خاطر تالشھای خود را در جھت آغاز

تجربه و زندگی سياسی اﯾن رھبران اھميت آگاھی سوسياليستی را نشان می دھد.

مبارزه مسلحانه انقالبی متمركز كردند .خلق بدون ارتش خلق ھيچ چيز ندارد .اگر

آگاھی علمی كه اساسا" در خارج از مناسبات كار – سرماﯾه و حتی خارج از صفوف

كمونيستھا و رھبران جنبش كارگری بدان توجه نكنند قادر نيستند ادامه كاری انقالب را

طبقه كارگر سنتز شده و تكامل می ﯾابد و پيشروان كارگری باﯾد تالش كنند آنرا ھمه

تضمين كنند .و جوﯾبارھای مختلف مبارزاتی را به ﯾك سيل بنيان كن نظم كھن تبدﯾل كنند.

جانبه فرا بگيرند و با مھارت عملی كنند.

اﯾن موضوع جداگانه ای است كه اميدوارم در فرصتھای دﯾگر در موردش صحبت كنيم.

ھمان اندازه كه برای پيشبرد ھر مبارزه ،توده ھای كارگر تعيين كننده اند وجود چنين
رھبرانی ھم كليدی است.
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چه حد سندﯾكا با توجه به تناقضاتی كه در ماھيت و خصلت آن بود ،می توانست به ﯾک
توضيحات:

تشكل پاﯾدار بدل شود .فی المثل سندﯾكا فشار می گذاشت كه كارگران بر سر كار

 – ١برای كسب اطالعات بيشتر در مورد زندگی رفيق علی چھار محالی كائيدی می

بروند و توانست عده ای را به استخدام )غير رسمی( شركت نفت در آورد .بيائيد ﯾک

توانيد به ساﯾت حزب كمونيست اﯾران )م ل م( بخش جانباختگان رجوع كنيد.

لحظه فرض را بر اﯾن بگيرﯾم كه سندﯾكا از تحوالت سياسی بزرگتری كه در جامعه

 – ٢اكونوميسم در عام ترﯾن معنا ﯾعنی مشغول كردن كارگران به مبارزه برای حقوق

جرﯾان داشت تاثير نمی گرفت ،و در زمينه پيدا کردن شغل برای کارگران ھم

اقتصادی و دخالت نكردن در سياست.

موفقيتھای بيشتری كسب ميكرد .باالخره خود اﯾن مسئله تناقض مھمی بود و چندان
ھم نمی شد ﯾك تشكل پاﯾدار و دراز مدت را صرفا حول شعار كار برای كارگران پروژه
ای حفظ كرد .احتماال اگر ھم سندﯾكا می خواست به کارش ادامه دھد می باﯾست

پاسخ به سئواالت

روی خواستھای دﯾگری انگشت می گذاشت ﯾا فرمھای تشكيالتی دﯾگری اتخاذ می
كرد .مثال" با شروع جنگ ،سندﯾكا فعاليتھای خود را بيشتر روی مسئله جنگ زدگان و

اگر جنگ اﯾران و عراق نمی شد سرنوشت سندﯾكا چه می شد؟ آﯾا ادامه ﯾابی آن
ممكن بود؟

خواسته ھای آنان تمركز می داد و به شكل ھای جدﯾدی برای ادامه کاری دست می

 واقعيت اﯾن است كه نمی توان به اﯾن مسئله اﯾده آليستی برخورد كرد .باالخره

ﯾافت.

جنگ ﯾك واقعيت سياسی بزرگ جامعه ما بود و تقرﯾبا" كليه مسائل را حداقل برای

از اﯾن مسئله می خواھم برسم به محدودﯾتھای مبارزه اقتصادی .باالخره ھر مبارزه

مدت نسبتا" طوالنی تحت الشعاع قرار داد.

اقتصادی ھر چقدر ھم رزمنده و توده ای باشد به دﯾواره محدودﯾتھای خود بر می خورد.

البته اﯾنكه محل فعاليت سندﯾكا ،آبادان بود و ھمان ھفته ھای اول اكثرﯾت مردم شھر

ﯾعنی اصال" عينی نيست كه ھمينطور تك خطی و رو به باال تكامل ﯾابد .مبارزه اقتصادی

منجمله كارگران مجبور به تخليه شدند تاثيرش خيلی بالواسطه و فوری بود و از اﯾن

ھم مثل ھر مبارزه دﯾگری پيچ و خمھا و افت و خيزھای خود را دارد و چه بسا برخی

نظر موقعيت سندﯾكا با دﯾگر تشكالت كارگری در شھرھای دﯾگر فرق می كرد .وانگھی

مواقع زمينه ھای عينی ﯾك مبارزه اقتصادی با تحقق ﯾک خواست معين از بين می رود.

مسئله جنگ فقط به ضررھای تخرﯾبی از اﯾن دست محدود نمی شد بلکه از زاوﯾه

ﯾا اﯾنكه نمی توان بيش از اندازه ﯾك مبارزه اقتصادی را جلو برد .مثل اﯾن است كه فكر

سياسی و سراسری کليه جنبش ھا را تحت شعاع خود قرار داده بود.

كنيم عليه بيكاری مبارزه كنيم و شعار كار برای ھمه كارگران را تحت سرماﯾه داری

اگر بخواھيم واقع بينانه نگاه كنيم ھمان بالئی كه سر بقيه تشكالت كارگری در دﯾگر

عملی كنيم .ارتش ذخيره كار ﯾك ركن مھم نظام سرماﯾه داری است و فقط با

مناطق اﯾران بوﯾژه پس از سال شصت آمد بر سر سندﯾكا ھم می آمد .ﯾعنی سركوب

سرنگونی اﯾن نظام و برقراری سوسياليسم است كه می توان بر معضل بيكاری فائق

ميشد و عمال" نمی توانست به آن شكل به كارش ادامه بدھد .ﯾعنی مسئله بر می

آمد.

گشت به اﯾنكه كل جنبش انقالبی موقعيتش در مقابل ضد انقالب به كجا می كشيد.

اﯾن مثال تا حدی با موقعيت سندﯾكا ھم جور در می آﯾد چرا كه مسئله اصليش كار

مسئله ادامه كاری از دو زاوﯾه طرح بود :ﯾكم از زاوﯾه فعاليتھای صنفی ،ﯾعنی اﯾنكه تا

برای كارگران پروژه ای بود.

چه حد می شد مبارزات اقتصادی سندﯾكا را ادامه داد و ﯾكی دﯾگر از زاوﯾه سياسی،

ھمانطور كه گفتم مشكل اصلی اﯾن بود كه رھبران سندﯾكا درك روشنی نداشتند كه

ﯾعنی ادامه فعاليتھای سياسی سندﯾكا با توجه به موقعيت سياسی كل جامعه چگونه

اﯾن فعاليتھا به چه سمتی باﯾد تكامل پيدا كند ،رودرروئی اش با رژﯾم به كجا می انجامد

رقم می خورد.

و رابطه اش با تحوالت سياسی بزرگتری كه در جامعه جرﯾان داشت چيست ،و ھمه

ﯾكی از رفقا نكته خوبی در رابطه با مبارزات اقتصادی سندﯾكا طرح كرد و گفت واقعا" تا

اﯾن فعاليتھا قرار است به چه امری خدمت كند.
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به قول رفيق جانباخته علی چھار محالی )از رھبران سندﯾكا( كه می گفت ما آندوره

كارگری در شھرھای چين كه در دھه بيست ميالدی شكست خورده بود ،توجه كرد .بعد

مثل مرغ سرمان را پائين انداخته بودﯾم و فقط داشتيم دون جمع ميكردﯾم و چندان به

از اﯾن شكستھا بود كه كمونيستھای چين تحت رھبری مائو تسه دون به اﯾن نتيجه

دور و بر توجه نداشتيم كه باالخره اﯾن دونھا به چه كاری می آﯾند و به چه كاری باﯾد

رسيدند كه باﯾد جنگ طوالنی را پيش ببرند .تازه در سال شصت بود كه رفيق علی به آن

بياﯾند.

تجربه رجوع كرد و به لحاظ عملی و نظری نقش مھمی در سازماندھی مبارزه مسلحانه

مسئله اﯾن است كه اشكال مختلف مبارزه طبقاتی در متن و بستر تحوالت سياسی

در شمال اﯾران بر عھده گرفت .دقيقا" به خاطر اﯾنكه فھميده بود كه صرفا" با سندﯾكا

بزرگ و گوناگون پيش می رود .نمی توان تحت عنوان اﯾنكه اﯾن تحوالت مانع مبارزه

نمی توان قدرت سياسی را گرفت .اگر صحبت از كسب قدرت و نابود كردن قدرت

طبقاتی می شوند خود را از آنھا كنار كشيد و بعد از روشن شدن آن مبارزه را از سر

بورژوازی است باﯾد ارتش انقالبی داشت.

گرفت .طبقه كارگر امر خود را باﯾد از دل تحوالت عظيم و پيچيده جلو ببرد و كسب قدرت
نقش سازمانھا و گروھھای چپ در سندﯾكا چه بود؟

سياسی را ھدف قرار دھد.

 پاسخ به اﯾن پرسش با توجه به اﯾنكه امروزه ما با ﯾك گراﯾشی روبرو ھستيم كه
آﯾا دخالت روشنفكرانی چون علی چھار محالی در امور سندﯾكا و الگوی برداری

دخالت سازمانھا را در رابطه با تشكالت كارگری منفی می داند ،مھم است.

ھاﯾش از انقالب چين سندﯾكا را به انحراف نكشاند؟

اگر به تجربه سندﯾكا رجوع كنيم ،واقعيت چيز دﯾگری است .درست است كه ما شاھد

 اﯾن تصوﯾری نادرست از رابطه روشنفكران انقالبی با جنبش كارگری است .گوئی

برخوردھای غلط و سكتارﯾستی از سوی برخی سازمانھای چپ به تشكالت كارگری

روشنفكرانی آمدند و كارگران را گول زدند و كارگران ھيچ اختياری از خود نداشتند .اﯾن

بودﯾم ،و تقرﯾبا" ھمه سازمانھا در مورد وظاﯾف تشكالت كارگری و وظاﯾف احزاب

ﯾك تصوﯾر غلط و وارونه است .نه تنھا به نقش روشنفكران انقالبی كم بھا می دھد

انقالبی دچار التقاط و ابھام بودند ،اما كل واقعيت چيز دﯾگری است .به جرئت می شود

بلكه به آگاھی كارگران ھم كم بھا می دھد.

گفت كه كار سندﯾكا بدون ﯾاری سازمانھای كمونيستی جلو نمی رفت .شاﯾد سندﯾكا

گوئی چھارده ھزار كارگر كه انقالب  ٥٧را ھم از سرگذرانده بودند ھيچی نمی دانستند

تشكيل می شد اما بدون كمك جنبش چپ تا ھمان حد ھم ادامه نمی ﯾافت و ابعادش

و رفقائی چون علی آنھا را به كجراه كشاند.

چنين گسترده نمی شد .از اﯾن زاوﯾه است كه می گوﯾم نقش سازمانھا مثبت بود.

اوال ،مدام بين كارگران و رھبران سندﯾكا بر سر خط و خطوط بحث و جدل بود .اگر

به اﯾن واقعيت ھم باﯾد توجه بكنيم كه غالبا" سركوب انقالبيون و جنبش انقالبی

بخواھيم پاﯾه ای بحث كنيم موضوع ھمان رابطه آگاھی سوسياليستی با جنبش

پيش در آمد پاشيدن تشكالت صنفی كارگران ھم بوده و ھست .در تارﯾخ اﯾران

كارگری و پاسخگوئی به سئوال قدﯾمی و اساسی »كارگران چگونه به آگاھی طبقاتی

ھمواره رابطه تنگاتنگی بين اﯾندو وجود داشته است .زﯾرا اكثر اﯾن تشكالت توسط

سوسياليستی دست پيدا می كنند« ربط دارد.

نيروھای آگاه چپ پی رﯾزی می شد .ﯾعنی ادامه حيات تشكالت توده ای در بعد

ثانيا ،رفقائی چون علی چھار محالی و مصطفی آبكاشک و… كارگر بودند و سالھا

درازمدت كامال بستگی به ادامه ﯾابی جنبش انقالبی سياسی در مجموع داشته و

سابقه فعاليت در بين كارگران داشتند و مورد اعتماد آنھا بودند .كارگرانی بودند كه به

دارد .اﯾن مسئله ھم در رابطه با سندﯾكا صدق می كرد و ھم در رابطه با دﯾگر

روشنفكران طبقه كارگر بدل شدند.

تشكالت كارگری كه در دوره انقالب شكل گرفتند.

تا آنجائی كه از علی چھارمحالی شناخت دارم ،اﯾن رفيق در آندوره كه در سندﯾكا فعاليت

ھيچ تشكل كارگری در خالء ساخته نمی شود و ھيچ فعال كارگری كه پا به ﯾك تشكل

می كرد طبق گفته خودش اصال توی باغ انقالب چين نبود .زمانی كه با سركوب سال

می گذارد گراﯾشش را بيرون در پارك نمی كند .بقول ﯾكی از رفقای سخنران در ھمين

شصت مواجه شد به تجربه انقالب چين رجوع كرد .به تجربه مبارزات كارگران و قيامھای

جلسه ،آدمھا وقتی وارد تشكل كارگری می شوند سرشان را بيرون نمی گذارند.
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حتی از اﯾن مسئله ھم که بگذرﯾم و تشكل كارگری را مجرد از جامعه و گراﯾشات

سازمانی مسئله اش اﯾن نخواھد بود كه توده ھای كارگر را در جرﯾان مبارزه شان آگاه

مختلف سياسی درون جامعه و درون طبقه كارگر فرض كنيم ،باالخره به اﯾن می

و متحول كند .طبعا" به كار سياسی با كارگران بھائی نمی دھد .در واقع نشان می

رسيم كه وقتی ﯾك عده كارگر دور ھم جمع می شوند كه بر سر موضوعی مبارزه

دھد که تماﯾل سياسی اش اﯾن است که بر دوش كارگران سوار شود و قدرت را كسب

راه بيندازند ،ھدف تعيين می كنند ،راه و روش مبارزاتی جلو می گذارند ،حساب

كند بدون اﯾنكه تحول اساسی در ذھنيت جامعه و كارگران بوجود آورد و در واقع می

كتاب می كنند و استراتژی و تاكتيك جلو می گذارند و روش برخورد به دولت ﯾا

خواھد بر ھمان مناسبات كھنه تكيه زند و با قدری اﯾنور و آنور كردنش خودش در راس

كارفرما را مشخص می كنند ،ھمه اﯾنھا ﯾعنی سياست .و اﯾن سياست باالخره با

بنشيند.

دﯾگر سياستھای جاری در جامعه دوری و نزدﯾكی ھا و ﯾا نقاط تماس خود را دارد.

انحراف دﯾگری ھم می تواند شکل بگيرد .اﯾنكه سازمانی ظاھرا ھم و غم خود را

ﯾعنی در مجرد ترﯾن حالت نيز حتی برای ساده ترﯾن مبارزات صنفی نيز باالخره در

بگذارد خدمت به جنبش كارگری .ظاھرش فروتنانه است اما واقعيتش اﯾن است كه

سطحی كارگران با سياستھا و روشھای مختلف روبرو خواھند شد.

كارگران را دعوت می كند كه در ھمان سطح سياستھای راﯾج و خودبخودی در جا بزنند.

حتی اگر گروھھای سياسی ھيچ دخالتی در سندﯾكا نمی كردند ،باالخره سندﯾكا

و می دانيم كه سياست خودبخودی ،سياستی كه در راسش آگاھی انقالبی و

مجبور بود سياستی را در برخورد به مسائل گوناگونی كه آندوره پيشاروی مبارزه شان

كمونيستی قرار نداشته باشد عمال" و نھاﯾتا" به بورژوازی خدمت می كند.

قرار داشت اتخاذ كند .مثال" اﯾنكه از خلق عرب ﯾا كرد دفاع بكند ،ﯾا نه ،بگذارد جمھوری

بحث رابطه احزاب و سازمانھا با جنبش كارگری بحث مھمی است؛ نه تنھا نشان می

اسالمی كار خودش را بكند؟ از دﯾپلمه ھای بيكار حماﯾت بكند ﯾا نه؟ سر سيل زدگان

دھد كه چه دركی از رابطه حركت آگاھانه با حركت خودبخودی دارﯾم ،بلكه نشان می

كاری بكند ﯾا نه؟ سر جنگ حرفی بزند ﯾا نه؟

دھد كه ھر حزب ﯾا جرﯾانی چطور به اﯾن تضاد برخورد می كند و اصال" قبول دارد كه

پس بحث بر سر دخالت سازمانھا نيست؛ بحث بر سر دخالت در سياست و دخالت با

بين حزب و توده ھا ،بين حزب و تشكالت توده ای تضاد معينی ھست ﯾا نه و اﯾنكه

چه سياستی ،است .اﯾنكه كدام سياست صحيح است ،كدام غلط .كدام سياست و

چگونه باﯾد اﯾن تضاد را حل كرد كه موجب انقالبی تر شدن ھر دو شود نه محدود

روش ،طبقه كارگر را به اھداف پاﯾه ای اش ،مشخصا" كسب قدرت سياسی ،نزدﯾك

شدنشان .فرصت بحث بر سر اﯾن مسئله نيست.

می كند و كدام دور .اﯾنھا پاﯾه بحث است .و بھتر است با چشم باز به اﯾن مسئله نگاه

وارد شدن به اﯾن بحث و رﯾشه ای برخورد كردن بدان ،ﯾعنی اﯾنكه ما چه دركی از

كنيم و از اﯾن زاوﯾه تجربه سندﯾكا را مورد ارزﯾابی قراردھيم.

سوسياليسم دارﯾم و چگونه می خواھيم تضادھای جامعه سوسياليستی را حل كنيم.

اتفاقا" به ھمان درجه ای كه سياستھای ﯾك سازمان درست ﯾا غلط بود ،نقش آن

كه ﯾكی از تضادھا و شکاف ھای مھمش ،رابطه ميان حزب و توده ھاست .شکافی كه

سازمان ھم مثبت ﯾا منفی می شد .پس اگر بخواھيم درست به مسئله برخورد

فقط با آگاه كردن ھر چه بيشتر كارگران و درگير كردنشان در زمينه ھای مختلف ھداﯾت

كنيم باﯾد بتوانيم اشكاالت موجود در روش برخورد سازمانھا به سندﯾكا را به خط

جامعه می تواند محدود و محدود تر شود.

عمومی سياسی شان ربط دھيم .اﯾنكه از افق و اھداف پاﯾه ای طبقه كارگر چه

جمعبندی از نقش سازمانھای چپ در تشكالت كارگری در دوره انقالب موضوع مھمی

دركی داشتند ،به قدرت سياسی حاكم چگونه برخورد می كردند و چگونه می

است ،چرا که ما دوباره با اﯾن مسئله روبرو خواھيم شد .در نتيجه درسگيری از آن

خواستند جمھوری اسالمی را سرنگون كنند .اصال می دانستند چه می خواھند و

واجب است .ھر سازمان سياسی جدی باﯾد اﯾنكار را بكند.

چگونه آنرا بدست آورند ﯾا خير؟ اﯾن است پاﯾه بحث!

اﯾن را ھم بگوﯾم كه درست است كه ما امروزه به برخی محدودﯾتھا و ضعفھای سندﯾكا

وقتی ﯾك حزب ﯾا سازمانی بحث كند كه تشكالت توده ای باﯾد پشت جبھه آنان باشد،

اشاره می كنيم و آنھا را مورد نقد قرار می دھيم ،اما عميقا" باور دارم كه مشكل عمده

مشخص است كه برخورد سكتارﯾستی نسبت به سندﯾكا اتخاذ می كند .چنين

نه كارگران ﯾا رھبران انقالبی كارگران بلكه مشكل عمده خط و برنامه كمونيستھائی
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بود كه در اﯾن تشكالت فعاليت می كردند ﯾعنی مشكل عمده را باﯾد در خط و برنامه

تنھا زمانی كه مبارزه خطی در اتحادﯾه به راه افتاد ،خطی كه به خط سربداران معروف

كلی جنبش كمونيستی اﯾران در آن مقطع جستجو كرد.

شد ،توانست با اﯾن خط راست مرزبندی كند و از آن گسست كند .پس از آن بود كه
اتحادﯾه اھميت تعيين کننده مسائل پاﯾه ای اﯾدئولوژی را عميقا" درﯾافت و به پای
حلشان رفت.

ارزﯾابی انتقادی از نقش اتحادﯾه كمونيستھای اﯾران در رابطه با سندﯾكا چه می
باشد؟*

خالصه اﯾنكه وقتی كمونيستھا ،به عنوان پيشاھنگ طبقه كارگر ،خود ره گم كرده

 اتحادﯾه از آنجائی كه خط و تجربه فعاليت در جنبش توده ای دانشجوئی خارج از

باشند نمی توانند ره بنماﯾند و توده ھای كارگر را به سر منزل مقصود برسانند و

كشور را داشت در رابطه با نقش مستقل سندﯾكا كمتر دچار خطا شد و تالش كرد

مبارزات روزمره طبقه كارگر را به درستی پيش ببرند و آنرا به آﯾنده کمونيستی متصل

تجارب گوناگون خود را در اختيار رھبران سندﯾكا قرار دھد .اتحادﯾه به ادامه كاری

كنند.

سندﯾكا خدمت كرد و توانست ھمراه با دﯾگر سازمانھای خط سه )سازمان ھائی كه

مسلما" اﯾن مسئله ابعاد گوناگون دارد .اميد آنكه فرصتی پيش بياﯾد كه دقيق تر و ھمه

مخالف مشی چرﯾكی و حزب توده و شوروی بودند( نفوذ تعيين كننده ای در سندﯾكا

جانبه تر انعکاس اﯾن اشكاالت را در رابطه با جنبش كارگری مورد بحث قرار دھيم.

بدست آورد.

در خاتمه می خواھم تاكيد كنم كه بحثھای بسيار خوبی در اﯾن دو جلسه توسط

اما ارزﯾابی انتقادی از خط اتحادﯾه مھم است .تمركز بر اتحادﯾه مھم است چون در

ھمگی رفقا طرح شد .توانستيم بر ﯾك تجربه بزرگ و مھم جنبش كارگری اﯾران در حد

سندﯾكا و در جنبش كارگری جنوب نقش موثری داشت و ھم اﯾن که اﯾن جرﯾان با

توانمان پرتو بيفكنيم.

بيرحمی علمی تجربه خود را در دوره انقالب مورد نقد و بررسی قرار داده است .اگر

و اميدوارم شاﯾسته و الﯾق آن باشيم كه راه رھبران انقالبی سندﯾكای پروژه ای آبادان

رفقا بخواھند می توانند به جزوه »با سالح نقد« كه در سال  ١٣٦٥منتشر شد رجوع

را اﯾن بار ھشيارانه تر و آگاھانه تر ،انقالبی تر و با چشمان بازتر ادامه دھيم .رھبرانی

كنند.

كه ﯾادشان ھمواره موجب غرور ،سربلندی و افتخار است● .

بطور خالصه و فشرده می توان گفت:
ﯾكم ،اتحادﯾه برخورد صحيحی به بحرانی كه جنبش كمونيستی بين المللی را در

* اﯾن بحث به دليل كمبود وقت ارائه نشد طبق خواست سخنران در اﯾنجا درج می

برگرفته بود نكرده بود .اﯾن بحران بواسطه سرنگون شدن کمونيستھا در چين،

شود.

متعاقب مرگ مائو و احياء سرماﯾه داری در چين سوسياليستی ،بوجود آمده بود.
رواﯾتی از سندﯾكای كارگران پروژه ای آبادان و حومه

اتحادﯾه بواسطه اﯾن بحران دچار گيجی و سردرگمی اﯾدئولوژﯾک سياسی شد .اﯾن
ﯾك مسئله كليدی بود و مستقيما گره خورده بود به جمعبندی از پيشرفته ترﯾن درك و
عمل طبقه كارگر در مورد ساختمان سوسياليسم )ﯾعنی انقالب فرھنگی چين و

محمد صفوی

جمعبندی از شكست چين با تكيه بر خدمات و دستاوردھای مائوتسه دون( .وقتی ﯾك

نوشته زﯾر بخشی از مقاله ای است كه نخستين بار در نشرﯾه »كار  -مزد« شماره ٢

جرﯾان بر سر افق كمونيستی دچار ابھام باشد مسلما" نمی تواند وظاﯾف خود را در

در سال  ١٣٧٩منتشر شد .اﯾن مقاله به شكل گفتگوی »خدﯾجه مھيمنی« با »محمد

قبال طبقه كارگر و انقالب بخوبی انجام دھد.

صفوی« درج شد .ما بخشھائی از اﯾن نوشته را كه مستقيما" به تجربه سندﯾكای پروژه

دوم ،ھمين مسئله باعث رشد اپورتونيسم راست در اتحادﯾه در رابطه با وظيفه مركزی

ای ارتباط دارد در اختيار خوانندگان قرار می دھيم.

كمونيستھا ﯾعنی كسب قدرت سياسی از طرﯾق قھر شد.
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كشيده بودند ،اﯾده سندﯾكا و تشكل مستقلی كه بتواند از حقوق كارگران بيكار دفاع

...ھر موضوعی در رابطه با سندﯾکا كه به خاطر می آورﯾد و بازگوئی آن را برای
خوانندگان مفيد می دانيد ،برای مان بگوئيد؟

كند را مطرح ساختند .سرانجام بعد از توافق ھای اوليه كه بين كارگران صورت گرفت،

 »سندﯾكای مستقل كارگران پروژه ای )فصلی( آبادان و حومه« بی شك ﯾكی از

جمع زﯾادی از آنان برای گرفتن محلی كه بتوانند در آن جا به طور داﯾم ،گردھمائی و

تجربه ھای گران بھای جنبش صنفی كارگران ميھن ماست .برای كسی چون من كه

جلسات خود را برگزار كنند ،تالش ھای زﯾادی را انجام دادند .آنان با مراجعه به

تنھا عضو ساده ای از آن سندﯾكا بوده ام بسيار دشوار است كه راجع به آن بگوﯾم.

فرمانداری آبادان و مالقات با نماﯾنده امام در اﯾن شھر )حجت االسالم جمی( و دﯾگر

اميدوارم كارگران با تجربه و با سابقه ای كه در راس اﯾن حركت بزرگ صنفی بودند –

مقامات رسمی شھر ،تقاضای خود را برای اختصاص ﯾك مكان ثابت كه كارگران بتوانند

و خوشبختانه تعدادی از آنھا در قيد حيات ھستند – روزی در مورد جزئيات اﯾن حركت

در آن تجمع كرده و جلسات خود را داﯾر نماﯾند ،مطرح كردند.

عظيم و پر بركت كارگری ،تجربه ھای خود را به روی كاغذ بياورند .و اما آن چه كه من

مقامات رسمی در آن موقع با تقاضای اوليه ی كارگران ،مسئوالنه برخورد نكردند و در

با تكيه به خاطره ھای بسيار دور و سپری شده می توانم بگوﯾم اﯾن كه در آن زمان

مواردی حتا با تندی و خشونت پاسخ می دادند .ليكن پاﯾداری و سماجت و تالش

)بيست و ﯾك سال پيش( به خاطر وقوع انقالب و تغيير و تحوالت سياسی ،اجتماعی

خستگی ناپذﯾر نماﯾندگان كارگران در چانه زنی و جلب حماﯾت مسئولين و امام جمعه

و اقتصادی كه در كشور مان در جرﯾان بود در اكثر شھرھای بزرگ كشور ،كارگران

ی شھر )حجت االسالم جمی( و البته در پرتو حماﯾتھای مردم شھر آبادان از كارگران،

بيكار جھت روشن شدن وضعيت شغلی و حقوق پرداخت نشده خود ،در تالش بودند.

سرانجام پس از گذشت نزدﯾك به سه ماه ،مسئوالن به خواسته به حق كارگران

در ھمين راستا »سندﯾكای كارگران پروژه ای آبادان« نيز از جمله كوشش ھاﯾی بود

پاسخ مثبت دادند و محل سابق سندﯾكای كارگران نفت آبادان واقع در اﯾستگاه ھفت

كه از جانب كارگران باسابقه كه سال ھا در پروژه ھای مختلف كار كرده و در مقطع

)روبروی بازار( به كارگران بيكار تحوﯾل داده شد كه بالفاصله سندﯾكا به طور قانونی

انقالب ،كار و مشاغل خود را از دست داده بودند ،شكل گرفت تا از اﯾن طرﯾق بتوانند

به ثبت رسيده و كار خود را آغاز كرد .نخستين كار ،نصب تابلوی بزرگی بر سر در

ھم به كارﯾابی مجدد بپردازند و ھم به خواسته ی دﯾرﯾنه خود كه ھمانا حق داشتن

ورودی سندﯾكا بود كه روی آن با خط درشت نوشته شده بود» :سندﯾكای مستقل

تشكل مستقل كارگری بود پاسخ دھند.

كارگران پروژه ای آبادان و حومه« .بعدھا كارگران عضو سندﯾكا روند پر دردسر گرفتن
محل برای سندﯾكا و برخورد ماموارن و مقامات رسمی شھر را به صورت ﯾك تئاتر اجرا
كردند كه مورد استقبال مردم قرار گرفت.

چه گونه سندﯾكا شكل گرفت و در چه سالی؟
 در واقع شكل گيری »سندﯾكای كارگران پروژه ای آبادان و حومه« به اﯾن ترتيب آغاز

نحوه شركت كارگران بيكار و عضو گيری در سندﯾكا چه گونه بود؟

شد كه چند ماه پيش از انقالب  ،١٣٥٧پروژه ھای صنعتی متفاوتی كه در جنوب وجود
داشت ،عمدتا" متوقف شدند و از آن زمان ،موج بيكاری آغاز شد .به خاطر دارم كه در

 در ھمان ابتدا ،سندﯾكا از كارگران بيكار درخواست كرد مدارك و سوابق كاری خود را

آن روزھا ،كارگران بيكار كه بسياری از آنھا متاھل بودند در تنگنای شدﯾدی قرار گرفتند.

تھيه نماﯾند و در سندﯾكا ثبت نام كنند .در ھمان روزھای نخست ،كارگران بيكار دسته

به ھمين خاطر ،كارگران در آن روزھا با حالتی افسرده در مقابل دفتر »اداره كار« –

دسته در حالی كه سوابق كاری و مشخصات خود را در پوشه گذارده بودند در مقابل

واقع در بازار بزرگ آبادان ،لب شط – اجتماع می كردند تا شاﯾد »اداره كار« به آنان

سندﯾكا به طور منظم صف می كشيدند و با متانت و اشتياق ثبت نام می كردند .در

كمك نماﯾد و ﯾا كاری برای آنان دست و پا كند .طی ھمين تجمعات و اجتماعات دﯾگری

مدت كوتاھی نزدﯾك به چھارده ھزار كارگر بيكار با داشتن مھارت و تخصص ھای

كه بعدھا در »دانشكده نفت آبادان« برگزار شد كارگران با سابقه ﯾعنی كارگرانی كه

گوناگون ،ﯾا كارگران ساده كه سابقا در پيمانكاری ھای صنعت نفت و ﯾا پتروشمی و

تجربه بيشتری از سال ھا مبارزه صنفی در زمان رژﯾم گذشته داشتند و بعضا" حبس

صناﯾع گاز كار می كردند به عضوﯾت سندﯾكا در آمدند .در ھمان آغاز به كار سندﯾكا،
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ھيئت موسس ،نيروی خود را برای اﯾجاد شغل برای كارگران بيكار متمركز كردند .از

دوران – كه بازتاب آن در سندﯾكا وجود داشت – اﯾن بود كه عمدتا" ھيچگونه كوششی

سوی دﯾگر كسب حقوق بيكاری برای كارگران بيكار شده و گرفتن بيمه ی بيكاری از

از جانب سندﯾكا انجام نمی گرفت كه مشخص شود كه چه تعدادی از زنان كارگر بيكار

دولت ،ﯾكی دﯾگر از اولوﯾت ھای كاری سندﯾكا بود .ھمين مسائل باعث چالش بين

شده اند و چگونه امور زندگی شان می چرخد .ھمچنين ھيچگونه تالشی برای جذب

مقامات رسمی با سندﯾكا گردﯾد كه تبعاتی را نيز به ھمراه داشت .از جمله تعداد

زنان كارگر و ﯾا زنھائی كه در آن موقع به عنوان منشی در پروژه ھای صنعتی كار می

زﯾادی از كارگران ،دست به تحصن زدند و حتا شب ھا ھمان جا در محل سندﯾكا روی

كردند و كار خود را از دست داده بودند به عمل نمی آمد.

زمين می خوابيدند .مقامات رسمی نمی خواستند كه حقوق بيكاری از طرﯾق سندﯾكا
به كارگران پرداخت شود .آنھا می گفتند كه باﯾد در مسجد به اﯾن مسئله رسيدگی

فكر نمی كنيد با توجه به جو آن دوره ،اگر زنان كارگر به سندﯾكا می آمدند ،شاﯾعات و

بشود .ھيئت موسس سندﯾكا نيز زﯾر بار نمی رفت و می گفت سندﯾكا محل قانونی اﯾن

تھمت ھا عليه سندﯾكا اوج می گرفت ،منظورم اﯾن است كه آﯾا اساسا" چنين امكانی

كار است نه مسجد .سرانجام پس از گفتگو و چانه زنی ھای بسيار ،محل سومی –

برای ورود زنان كارگر متصور بود؟ چه بسا ھيئت موسس به فكر زنان بوده اما فضای

ﯾكی از مدارس آبادان – به اﯾن امر اختصاص داده شد و بسياری از كارگران عيال وار به

بشدت سنتی آندوره اﯾن اجازه را نمی داده؟

حقوق بيكاری رسيدند .غير از اﯾن خدمت ارزنده كه توسط سندﯾكا به كارگران ارائه شد،

 فضای مردانه و متعصبانه آن دوره ،چنين اجازه ای به ھيچ تشكلی نمی داد ،اما اﯾن

تھيه اساسنامه ی سندﯾكا بوده كه در تثبيت موقعيت سندﯾكا نقش بسزائی داشت .در

ﯾك روی سكه است و روی دﯾگر آن ،به عدم توجه نسبت به نيروی زنان در نظر ھمه ما

واقع ﯾكی از كارھای ارزنده ھيئت موسس اﯾن بود كه به رغم حضور فعال دﯾدگاه ھا و

مردان مربوط می شود .در آن دوره ،نيروھای پيشروی كارگری و حتی روشنفكران

نظرات متفاوت فكری و سياسی ،ھمه ی كارھا و تصميم ھا از جمله تھيه اساسنامه،

طبقه متوسط ،اساسا" به زنان بھای چندانی نمی دادند .خب البته اﯾن ھم ناشی از

در فضائی كامال دمكراتيك و با لحاظ كردن ھمه ی نظرھا ،انجام شود .مثال برای تھيه

شراﯾط و ذھنيت محدود است .به ھر حال ،بخش بزرگی از اعضای سندﯾكا را كارگران

اساسنامه ،سعی بر اﯾن بود كه با استفاده و كسب تجربه از قوانين كشورھای

عرب زبان آبادان و حومه تشكيل می دادند .وجود اﯾن كارگران كه طی سالھای

دمكراتيك مردمی از جمله نيكارگوا ،الجزاﯾر و كشورھای اروپای و ھمين طور با استفاده

طوالنی ،عالوه بر ستم طبقاتی قربانی نژادی و قومی ھم بودند ،باعث شور و ھيجان

از اساسنامه ی كارگری سالھای پيش از  ١٣٣٢اﯾران ،اساسنامه تنظم و نوشته شود.

شده بود بطوری كه به ﯾك اتحاد و ھمبستگی فوق العاده ميان كارگران منتھی شده و

از اﯾن رو ھيئت موسس ،پس از صرف ماه ھا كار فشرده ،ماده به ماده و بند به بند

مثال بعداز ظھر ھا به رسم جشن ھای عربی ،ﯾك حلقه بزرگ در حياط سندﯾكا اﯾجاد می

موضوعات اساسنامه را در ميان كارگران مطرح می كرد و توسط كارگران در مجمع

كردند و به رسم خودشان )به صورت رقص موسوم ﯾزله ی عربی( به ابراز شادمانی و

عمومی ،اﯾن موارد به تصوﯾب می رسيد .پس از كسب تجربه موفقيت آميز در تصوﯾب

پاﯾكوبی می پرداختند .آنھا در حاليكه با ﯾكسری حركات نرم و زﯾبا ،باال و پائين می رفتند

اساسنامه ،سندﯾكا بر اﯾن بود كه با شركت ھمه كارگران )فصلی و غير فصلی( ،قانون

می خواندند» :سندﯾكا عزنه و حبتنه« » ،سندﯾكا صوت الحرﯾه« )ﯾعنی سندﯾكا عزﯾز

جدﯾد كار را تھيه نموده و به مركز ارسال كنند.

ماست ،سندﯾكا صدای آزادی است( كه البته دﯾگر كارگران غير عرب نيز بدانھا می
پيوستند و صحنه ای بسيار دﯾدنی ،جذاب و ھيجان انگيز بوجود می آمد .اﯾن نوع

 .در مورد تعداد اعضای سندﯾكا ،جنسيت و نژاد آنھا و ميزان سن و سال شان

حركتھای شاد باعث تقوﯾت روحيه اعضا و ھم باعث اتحاد ھر چه بيشتر بين كارگران

بفرمائيد؟

عرب زبان و فارس زبان می شد.

 در مورد تعداد اعضا ،ھمانطور كه گفتم حدود چھارده ھزار كارگر پروژه ای عضو
سندﯾكا شدند كه البته ھمگی ،مرد بودند .متاسفانه ﯾكی از ضعفھای اساسی آن
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تعيين می كرد .كار گذاردن »اسيد پالن« در پاالﯾشگاه نفت آبادان توسط  ١٢٠كارگر و

از نظر تبليغات و طرح نيازھا و مشكالت كارگران ،سندﯾكا چه فعاليتھائی می كرد ،آﯾا
نشرﯾه ای ھم داشتيد؟

متخصص ھائی كه از طرف سندﯾكا وارد پاالﯾشگاه شدند .كمك به سيل زدگان

 نشرﯾه كه خير ،ﯾعنی امكاناتی برای نشرﯾه مخصوص سندﯾكا نداشتيم اما سندﯾكا

خوزستان و درست كردن سد بندھای متعدد و كمك غذائی و پوشاكی به روستائيان

تالش فراوانی می كرد تا حماﯾت ھمه افراد و نھادھای معتبر شناخته شده و احزاب و

عرب زبان خوزستان كه در محاصره سيل قرار داشتند و در مجموع كمك به ﯾك صد و ده

سازمانھای سياسی را جلب كند و از آنھا كمك بگيرد .ھم چنين سندﯾكا موفق شد

روستا كه در محاصره سيل بودند .ساختن گور دستجمعی برای سوختگان سينما ركس

حماﯾت بسياری از سازمانھا و نھادھای اجتماعی عدالت خواه ،دمكرات و چپ آن زمان

آبادان در گورستان عمومی شھر كه مسئوليت اﯾن كار به عھده ﯾكی از اعضای سندﯾكا

را جلب كند .از سوی دﯾگر سندﯾكا نيز به سھم خوﯾش و با توجه به امكانات خود از

)كارگر جوشكار( به نام »ابراھيم غرﯾب زاده« بود .اﯾن فعاليتھای انسانی كه سندﯾكا

حركتھای عادالنه دمكراتيك مردم كشور تا آنجا كه در توان داشت دفاع و حماﯾت می

جزو وظاﯾف خوﯾش می دانست و بدون ھيچ توقعی آنھا را محقق می كرد با آغاز جنگ

كرد .مثال بطور پيوسته از خانواده ھای قربانيان آتش سوزی »سينما ركس آبادان« كه

متوقف شد .بله ،وجود جنگ ،سندﯾكا را از بين برد .خب ببينيد ،طبيعی است كه در ميان

آنروزھا برای رسيدگی به پرونده آن فاجعه ھولناك در دادگستری آبادان تحصن كرده

آن ھمه فعاليتھای صنفی و خدماتی كه سندﯾكا در عمر كوتاه خود ارائه داد اشتباھاتی

بودند ،حماﯾت فعال می كرد .و حتی چندﯾن تظاھرات آرام در دفاع از خواسته ھای

نيز رخ دھد .آن ھم با توجه به شراﯾط وﯾژه سالھای نخست انقالب….

خانواده ھای قربانيان آتش سوزی انجام داد.
آقای صفوی از مراسم و جشن ھا بگوئيد ،مثال" سندﯾكا در روز جھانی كارگر چه

سندﯾكا در ادامه اﯾن حماﯾتھا از دﯾپلمه ھای بيكار آبادان نيز بطور فعالی حماﯾت كرد .در
آن زمان تعداد زﯾادی از دﯾپلمه ھای بيكار )دختر و پسر( در شھرداری آبادان تحصن

مراسمی برگزار می كرد؟

كرده بودند و خواستار آن بودند كه مقامات دولتی به خواسته ھای شان رسيدگی

 در مورد مراسم و جشنھائی كه در سندﯾكا برگزار شد ﯾكی برگزاری جشن روز

كنند .ﯾكی از روزھا عده ای لباس شخصی با خشونت ھر چه تمامتر به تجمع دﯾپلمه

جھانی كارگر بود كه بسيار باشكوه برگزار شد .به خاطر دارم كه در روز اول ماه مه

ھای بيكار حمله ور شدند و به ضرب و شتم عده ه ای از دختران و پسران پرداختند.

)ﯾازده اردﯾبھشت( سال  ١٣٥٨ھزاران نفر از مردم آبادان در مقابل سندﯾكا تجمع كردند

پس از اﯾن واقعه ،دﯾپلمه ھای بيكار ،تحصن خود را به محل سندﯾكا منتقل كردند و مورد

و از »اﯾستگاه ھفت« تا مركز شھر كه مسافتی طوالنی است اقدام به راھپيمائی

حماﯾت كارگران واقع شدند.

كردند .در پاﯾان راھپيمائی تعدادی لباس شخصی با چوب و چماق و سنگ به جمع
كارگران ﯾورش آوردند كه طی آن چندﯾن نفر زخمی شدند و دست ﯾك كارگر از بازو بر

سندﯾكا با حماﯾت و پشتيبانی از اعتراضات طبقه متوسط و در حالی كه ناتوان از

اثر اصابت چماق شكست .شب ھنگام در محل سندﯾكا جشن مفصلی برگزار شد كه

اﯾجاد كار برای چھارده ھزار كارگر بيكار بود ،نه تنھا ھيچ كمكی به طبقه متوسط نكرد

تعداد زﯾادی از خانوداه ھای كارگران و مردم در آن شركت كردند .در آن شب ﯾك صحنه

بلكه بر دشمنان خود افزود و مخالفان خود را جری تری كرد ،غير از اﯾن است؟

تئاتر توسط كارگران اجرا شد .گروه كر كه ھمگی از كارگران بودند شعر معروف »اول

 ببينيد خانم ،در مورد سندﯾكا و عملكرد آن گفتنی ھا بسيار است .ولی بطور خالصه

ماه مه« را دست جمعی خواندند كه مردم نيز با آنان ھمراھی می كردند .سپس ﯾكی

اﯾن سندﯾكا در طول حيات كوتاه خود )حدود ﯾكسال و ھشت ماه( منشا خدمات زﯾادی

از افراد ھيئت موسس سندﯾكا »مصطفی آبكاشك« در مورد تارﯾخچه اول ماه مه و

بود .از جمله خدماتی كه سندﯾكا انجام داد :پرداخت مبالغی به كارگران بيكار برای خرج

مبارزات كارگران در سراسر جھان صحبت كرد .ھمچنين ﯾكی دﯾگر از كارگران سندﯾكا

زندگی كه بودجه آن توسط كارگران شاغل تامين می شد .كمك به استخدام كارگران

»بيژن خوزستانی« در مورد تاثير عملكرد كمپانی ھای جھانی نفت در اﯾران صحبتھای

در پيمان كاری ھا و شركت ھا از طرﯾق سندﯾكا كه ميزان حقوق و مزاﯾا را خود سندﯾكا

آموزنده و قابل فھم ارائه داد .سخنگوی رسمی سندﯾكا » محمد علی ابرندی« نيز به
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سخنرانی و شعر خوانی پرداخت .وی با سخنرانی ھای پر شور كه ھم به زبان عربی و

در روزھاﯾی که کارگران اساسنامه سندﯾکا را می نوشتند ،تشکيالتی فرماﯾشی به نام

ھم فارسی ارائه می كرد نقش سترگی در وحدت و ھمبستگی كارگران اﯾفا می

"اتحادﯾه کارگران و تحصيل کرده ھا "اعالم موجودﯾت کرده و برای جذب کارگران مدعی

نمود .وی از كارگران با سابقه و مبارز در آبادان بود كه بواقع ﯾكی از ستونھای بسيار

شد که به کارگران مقداری پول به عنوان وجه دستی پرداخت خواھد کرد .

محكم سندﯾكا محسوب می شد .ابرندی در سال  ١٣٦٧جان خود را از دست داد.
تشکيل اﯾن تشکل فرماﯾشی که از جانب کارگران شکل نگرفته بود و عمدتآ از مقاطعه
کاران و پيمانکاران تشکيل شده بود ،از ھمان روز اول با آب و تاب فراوان از رادﯾو نفت

چه عواملی باعث به بن بست رسيدن سندﯾكا و متفرق شدن اعضای آن گردﯾد؟
 قبال كه گفتم آغاز جنگ ،پاﯾان فعاليتھای سندﯾكا بود .سندﯾكا به بن بست نرسيد

ملی تشکيلش اعالم شد و شروع به تبليغات کرد .برای کارگران تعجب آور بود که با

شدن

وجود اﯾنکه سندﯾکای پروژه ای قبال" به تائيد مراجع مسئول رسيده ،سندﯾکای دﯾگری با

بلكه جنگ باعث از بين رفتن آن شد .ﯾعنی عوامل بيرونی باعث متوقف

نام کارگران چگونه به وجود آمده است .به ھمين علت کارگران پروژه ای به عنوان

فعاليتھای سندﯾكا شد.

اعتراض و برای روشن شدن جرﯾان چگونگی تشکيل سندﯾکا ی فرماﯾشی و قالبی،
نماﯾندگانی از طرف خود به فرمانداری فرستادند تا با فرماندار و دادستان مذاکره کنند.

مقاله ای در ارتباط با اﯾن موضوع

در حين مذاکره ناگھان عده ای به جلسه حمله کرده و با چوب و چماق و سنگ شروع
به فحاشی کرده و به کارگران حمله کردند .

برگی از تارﯾخ جنبش کارگری :سندﯾکای کارگران پروژه ای آبادان
تنظيم و گرد آوری  :نسترن آقاﯾی ،فعال کارگری

حمله وحشيانه ﯾکی از کارگران با ضرب چاقو مجروح شد و کارگر دﯾگری دنده
در اﯾن
ُ
ھاﯾش خورد شد و ﯾکی دﯾگر از کارگران دستش را شکستند.افراد چماق بدست با

ﯾکی از تشکلھای قدرتمند کارگران که در جرﯾان انقالب  ۵٧شکل گرفت و در سالھای

عربده جوﯾی و تھدﯾد کارگران به اﯾنکه اگر کارشان را ادامه دھند خانه و کاشانه شان را

بعد از انقالب نيز در جھت مطالبات کارگران حضور گسترده کارگران را به نماﯾش

به آتش خواھند کشيد .شيشه ھای ساختمان فرمانداری را شکستند .با رسيدن

گذاشت  ،سندﯾکای کارگران پروژه ای آبادان بود  .در جرﯾان انقالب  ۵٧که در دانشگاه

ماُمورﯾن کميته وتير اندازی ھواﯾی به سوی کارگران  ،قضيه فيصله ﯾافت.

ھا به روی مردم باز شده بود و مردم در دانشکده نفت اجتماع ميکردند .کارگران بيکار با
شرکت در اﯾن اجتماعات و برگذاری جلسات منظم و تماس با ساﯾر کارگران بيکار

بعداَمعلوم شد که سر دسته چماقداران دو نفر از سرماﯾه داران آبادان ھستند ،ﯾکی از

تصميم به اﯾجاد تشکل سندﯾکا گرفتند .

آنھا درﯾورشی که به کارگران آورده بودند ،بوسيله کارگران دستگير شد .اﯾن دو سرماﯾه
دار ھر دو از اعضاءکميته بودند .پس از حمله وحشيانه چماق داران به کارگران ،در شھر

شروع کار اﯾن کارگران برای تأسيس سندﯾکا و ثبت نام اعضاء ،تنظيم دفاتر مختلف

شاﯾعه کردند که کارگران پروژه ای ،ضد انقالبی و اخاللگر ھستند .رادﯾو نفت نيز از

برای عضوﯾت ،به خاطر نداشتن مکانی که بتوانند از آن به عنوان دفترسندﯾکا استفاده

کارگران بعنوان ضد انقالبی نام برد ،ھمچنين شاﯾعه کردند ،کارگران فرماندار و

ه بوشھری ھا در پاساژ الفی جمع شده و به اﯾن امور پرداختند .بارھا
کنند ،در قھوه خان ُ

دادستان را گروگان گرفته اند .کارگران نيز در برابر اﯾن فشارھا روز ﯾکشنبه  ١٨فروردﯾن

و بارھا افراد مسلح کميته به آنھا حمله کردند و ھر بار کارگرانی را دستگير نمودند و

 ۵٨در محل سندﯾکا دست به تحصن زدند .مسئولين تالش کردند با تفرقه و چند

دفاتر آنھا را پاره کرده و از قھوه خانه بيرونشان می انداختند ،اما کارگران تالش و

دستگی بين کارگران ،مبارزه آنان را به شکست بکشانند و در اﯾن جھت نيز دادستان

کوششان را زﯾاد کرده و به تجمعات خود ادامه ميدادند .
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برای ﯾکی از اعضاء سندﯾکا نامه نوشت و او را برای مالقات با خود دعوت کرد ،اﯾن عضو

کارخانجات دﯾگر ،دست به اعتراض و مبارزه زدند  .در اﯾن ميان آواره شدن کارگران نفت

نيز بدون اطالع دﯾگر کارگران ،دعوت دادستان را پذﯾرفت.

به دﯾگر شھرھای اﯾران و خسارتھای وارده به آنھا موجب اعتراض گسترده اﯾن بخش از
کارگران برای جبران خسارتھای وارده بر آنھا و تامين محلی برای سکونتشان شد .تا

زمانيکه کارگران از موضوع با خبر شدند ،به او اعتراض کرده و به دادستان گفتند "ما

جائيکه کارگران جنگ زده جنوب ،برای تامين مسکن خود به مصادره استادﯾوم امجدﯾه

ﯾک نماﯾنده ندارﯾم ما ھيئت موسس دارﯾم ،دادستان حق ندارد با ﯾک نفر مالقات کند .ما

در تھران اقدام کردند.

در تحصن ھستيم و دادستان باﯾد برای مالقات کارگران به جمع ما بياﯾد .ھوشياری
برگزاری اول ماه مه در شھر تھران در سال  ۵٩با ھماھنگی کانون شوراھای شرق

کارگران نقشه دادستان برای تفرقه در ميان صفوف متحد کارگران را نقش بر آب کرد.

تھران و شورای متحد غرب و در شھر آبادان به ابتکار سندﯾکای کارگران و پروژه ای و
خواستھای کارگران پروژه ای در طی اﯾن تحصن عبارت بود از -١ :مجازات عاملين

فصلی ،آخرﯾن جلوه ھای قدرت نماﯾی شوراھای کارگری در اﯾن دوره بود.

توطئه از پيش طرح شده در فرمانداری به تحرﯾک و سرکردگی علی محمدی و محمود
ذغالی  -٢تکذﯾب خبر اعالم شده از رادﯾو نفت ملی مبنی بر ضد انقالبی بودن کارگران

به تدرﯾج اخراج و دستگيری کارگران پيشرو و رھبران اعتراضات کارگری آغاز شد

پروژھای و اعاده حيثيت از طرﯾق رادﯾو تلوﯾزﯾون  -٣به رسميت شناختن کامل سندﯾکای

.شوراھای کارگری را غير قانونی اعالم کرده و در مقابل شوراھای اسالمی در

کارگران پروژھای از طرف وزارت کار و امور اجتماعی  -۴انحالل اتحادﯾه قالبی به اسم

کارخانجات تشکيل شد .شوراھائيکه فرماﯾشی بوده و به جای دفاع از مطالبات و منافع

مجھول و من در آوردی "اتحادﯾه کارگران و تحصيل کرده ھا "در مسجد بھبھانيھا .

کارگران  ،در جھت پيشبرد سياستھای دولت به خدمت گرفته شدند.

مبارزات کارگران در سال ۵٩

در اﯾن دوره ما شاھد مبارزات کارگری بر عليه لغو تعطيلی پنجشنبه و ۴٠ساعت کار در
کارخانجات بزرگ بودﯾم .ھمچنين داﯾر کردن غذاخوری در کارخانجات ،داﯾر کردن مھد

سال  ۵٩سال شروع تدارک حمله به دستاوردھای انقالب بود .دانشگاه ھا بسته شد و

کودک برای فرزندان کارگران و مقابله با حذف اﯾن امکانات در کارخانجات ،دﯾگر

روزنامه ھا و کتابفروشيھا پشت سر ھم توقيف شدند و دانشجوﯾان سرکوب گشتند .در

محورھای مبارزه کارگران را تشکيل ميداد.

اﯾن ميان شوراھای کارگری نيز مصون نمانده ،شروع به سرکوب آنھا کرده و رھبران
اعتراضات کارگران در سال  ۵٩کامال" گسترده بود و ميتوان به موارد زﯾر اشاره کرد :

کارگران تحت عنوان ضد انقالب شناساﯾی ،اخراج و دستگير شدند.

اعتصاب کارگری شرکت مانا وابسته به شرکت گسترش در اعتراض به حقوق عقب
شروع جنگ اﯾران و عراق فضای جامعه را ملتھب کرده ،از سوﯾی تبدﯾل مناطق جنوب

افتاده و خواست تامين مسکن ،تجمع کارگران جنگ زده شرکت نفت جنوب در مقابل

به مناطق جنگی ،موجب آوارگی بخش وسيعی از کارگران نفت و دﯾگر مراکز کليدی

وزارت نفت در تھران ،ماھشھر و اھواز با خواست پرداخت دستمزدھای معوقه و

کارگری در جنوب شد.

مسکن ،تجمع کارگران آلومينيوم سازی اراک در اعتراض به اخراج نماﯾندگان شورای
کارگران تجمع کارگران گارد بندر خرمشھر در اداره بندر در اعتراض به اعزام کارگران به

بسياری از کارخانجات به حالت تعطيل در آمده و توليد بسياری از کارخانجات به توليدات

بندر عباس ،اعتصاب کارگران گونی پالستيکی ورزﯾده کار در اعتراض به حقوق معوقه

جنگی اختصاص داده شد .اعزام اجباری به جنگ و انتقال اجباری به کارخانجات دﯾگر،

خود ،تجمع کارگران رﯾسندگی خاور در اعتراض به تشکيل شوراھای اسالمی در

موقعيت کار و زندگی کارگران را تحت فشار مستقيم قرار داد .کارگران مقابل اﯾن

کارخانه و خواست انحالل آنھا ،اعتصاب کارگران پارس الکترﯾک در اعتراض به اخراج

تھاجمات عليه اخراجھا ،عليه اعزام و کمک اجباری به جنگ ،عليه انتقال اجباری به
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۶نفر از کارگران ،اعتصاب و تجمع کارگران سيمان سپاھان در مقابل دفتر مدﯾر عامل
شرکت در اعتراض به قطع ھزﯾنه اﯾاب و ذھاب کارگران ،اعتصاب سه روزه کارگران
چيت تھران با خواست گرفتن پاﯾه شغلی و افزاﯾش حقوق ودر اعتراض به بخشنامه
مربوط به شيفت کار ،اعتصاب کارگران چيت ممتاز در اعتراض به دزدﯾھای ھيات مدﯾره
شرکت تعاونی کارگران  ،اعتصاب کارگران گسترش مسکن اصفھان عليه دستمزدھای
معوقه ،اعتصاب کارگران ری او واک قزوﯾن برای اجرای طرح طبقه بندی مشاغل ،
اعتصاب کارگران کفش ملی برای خواست افزاﯾش حقوقھا  ،اعتصاب کارگران پارس
الکترﯾک برای خواست افزاﯾش دستمزدھا ،اعتصاب کارگران دخانيات تھران با خواست
افزاﯾش حقوق و درﯾافتی ھا  ،اعتصاب و تحصن کارگران کانادادرای برای خواست سود
وﯾژه  ،اعتصاب کارگران نساجی تاج اصفھان برای خواست سود وﯾژه ،تحصن و
راھپيماﯾی کارگران بيکار در کرج ،راھپيماﯾی کارگران بندر خرمشھر در تھران در اعتراض
به دستمزدھای معوقه خود ،تحصن و راھپيماﯾی کارگران راه آھن عليه اخراج،
راھپيماﯾی کارگران صناﯾع فوالد اصفھان در اعتراض به دستمزد ھای معوقه،
راھپيماﯾی کارگران سيمان سپاھان در اعتراض به کاھش مزاﯾای کارگران ،راھپيماﯾی
کارگران قرقره زﯾبا تھران با خواست انحالل شوراھای فرماﯾشی ،راھپيماﯾی کارگران
فيليپس تھران با خواست اخراج ﯾکی از وابستگان به کارفرما و ھمکار ساواک،
راھپيماﯾی کارگران فرش گيالن با خواست اخراج مدﯾر عامل کارخانه و ھمچنين در

علی چھارمحالی کائيدی_مصطفی آبکاشک_ محمد علی ابرمندی _کريم ساعی

سال  ۵٩تجمعات و اعتراضات گسترده کارگران نفت در پاالﯾشگاھھای تھران ،اصفھان،
شيراز و شھرھای دﯾگر ،برای بدست آوردن خواستھا و مطالباتشان و ھمچنين درﯾافت

رھبران عملی جنبشھای اقتصادی كارگران بايد به رھبران سياسی ھمه مبارزات

حقوق ،پرداخت غرامت جنگی ،بيمه درمانی  ،پرداخت خواربار و غيره بود.

سياسی اقشار گوناگون تبديل شوند.رھبران سياسی كارگری بايد تريبون مردم
باشند،قادر باشند كارگران را در مقابل ھر ظلم و ستمی برانگيزند ،مھم نيست كه اين

با نگاھی به مبارزات کارگران از سال  ۵٧تا  ۵٩ميتوان دﯾد حضور قدرتمند طبقه کارگر

ستم در كجا رخ ميدھد و بر عليه چه قشر و طبقه ای .رھبران سياسی كارگران بايد

در عرصه سياسی جامعه که بعنوان ﯾک طبقه به ميدان آمده بود تکليف حکومت

قادر باشند برنامه انقالب دموكراتيك و سوسياليستی طبقه كارگر را به ھمه توضيح

شاھنشاھی را ﯾکسره کرد و رژﯾم شاه سرنگون شد .شوراھای کارگران در اﯾن سالھا

دھند .از ھر فرصت استفاده كنند و برای ھمه اھميت تاريخی  -جھانی مبارزه پرولتاريا

رھبری و ھداﯾت  ،مبارزات را به عھده داشت و تمام جامعه شعار "کارگر نفت ما  ،رھبر

برای رھائی را شرح دھند .طبقه كارگر اينگونه ياد می گيرد كه ھدايت خيزش

سر سخت ما "را ميداد.

اجتماعی را بدست گيرد.

 ١٨اردﯾبھشت ١٣٨٧منبع  :ساﯾت سالم دمکرات
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اوائل قرن بيستم ،کارگران لر ھنگام پايه ريزی پااليشگاه آبادان

آبادان ،اول ماه مه ١٣۵٨
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