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   و چگونه شكل گرفت؟ی از چه سالی بافندگان سوزنیكایسند -
  
 شكل گرفت و ی مرآزی شورای متحده در قالب 1323 در سال ی بافندگان سوزنیكایسند

 از آارگران یاريگرچه بس. آمدند  یكا در میت سندین شورا به عضویآارگران با رجوع به ا
كا شدند آه عضو یل سنديشگام تشكي پییها  آنیت داشتند ولی عضویزمان در احزاب مختلف  آن

  ن چراغابايدان شاه بود و بعد به خيكا، اول در میمحل سند.  بودندی مرآزی  متحدهیشورا
كا یآردند و سند ین محل مراجعه میا  داشتند به یتیا شكای  یآارگران اگر آار. برق منتقل شد
تش را آغاز آرد آه ي فعالی زمانی بافندگان سوزنیكایسند. آرد یشان دفاع میاز حقوق ا

  .ل شده بودنديگر هم تشكی دیكای سندیادیان، نساجان و تعداد زی آفاشان، نانوایكایسند
  
ران بود، اختالفات ی ای  وابسته به حزب تودهی مرآزی  متحدهین آه شورایبا توجه به ا -
  جاد نكرد؟ ی اییكایت سندي فعالی برای مشكلیاسيس
  

 یكا انشعاب آردند ولیجان از سندی از آارگران بعد از شكست نهضت آذربایا ك عدهی!  چرا
ل شد، ي تشك1320ران در سال ی ای ه آه حزب تودیبه هر حال زمان.  زود پراآنده شدندیليخ

با وجود . ن حزب هجوم آوردند چون حزب توده طرفدار آارگران بودیطرف ا  آارگران به
 یرقانونيكاها را غی سندی  مرداد همه28 ی موجب شد آه بعد از آودتاین وابستگين، همیا 

  .رگران سندیكایی بازداشت شوند از آایا اعالم آنند و عده
  
  كاها باز هم شكل گرفتند؟یآه بعد از آودتا، سندچگونه شد  -
  

 یندگانیشدند و نما  ی از آشورها جمع میكی  جهان در یندگان آارگرهایآن زمان، هر سال نما
ها  ن نشستیا   بودند دری مرآزی  متحدهیران آه وابسته به شورای ایكاهایهم از طرف سند

 یكاهای و سندی مرآزی  متحدهیراگر شویآه د  ی، زمان1337در سال . آردند یشرآت م
ن نشست اعزام یم به ای وابسته به رژیرانی از آارگران ایا تهيمستقل منحل شده بودند؛ آم

: ها گفته بودند نیا د؟ یا شما از طرف آجا آمده: ده بودنديته پرسين آمیا جا از   اما در آن. شدند
 ندارد آه ی آارگریكایران سندیا: دان آن نشست گفته بودنياما متول. رانیاز طرف آارگران ا

ن ماجرا به گوش یا  .رون آرده بودنديها را از نشست ب نیا د و يندگان آارگران باشیشما نما
ن یآارگران با استفاده از ا.  را صادر آردیشی فرمایكاهایل سنديد و شاه دستور تشكيشاه رس
ن یا  و افراد وابسته به شاه هم دریاآك عده ساویل، یالبته آن اوا. ل دادنديكا تشكیت، سنديموقع
 بها، جن یچ  قهوهی هیل در محل اتحاديكا بعد از تشكیجلسات سند. كاها حضور داشتندیسند

شدند و ما هم چون   یجا جمع م   بودند آه هر هفته آنیصد نفر. شد  یل مي تشك9 یآالنتر
  .ميدا آني پتي فعالی براید راهیم، شايرفت  یم هر هفته میكا بودیعاشق سند

  



 

د، چرا یآه خودتان به آن اشاره آرد" فرموده  شاه" یكاهاین سندی ایها  ی با توجه به وابستگ-
  د؟یكا شدین سندیا شما عضو 

  
كا داشته یم سنديم آه بتوانيگشت  ی میشه دنبال راهي مرداد هم28 یبه هر حال ما بعد از آودتا

  .... ميباش
گر افتاد ی دی ك عدهی  كا دستی سندی رهیات مدي آه ه1340ت ادامه داشت تا سال ين وضعیا

م و من در انتخابات به عنوان یگر فعال شدیما هم د.  هم نبودندی نبودند اما ساواآیا آه توده
د یم اما شدیآرد  یت ميفعال. در انتخابات دبير سندیكا شدم هم 41سال .  آوردمیبازرس را

م و تا يرفت  یها م  آرد به آارخانه  ی میتی شكایارگر آی وقتیدادند ول  ینبود، چون اجازه نم
كا یر سنديبه هر حال من دو دوره دب. میآرد  یم از حقوق آارگران دفاع ميتوانست یجا آه م  آن

. رفتند  یشدند و م  یك عده هم خسته می  ماندند،  یآمدند و م  یك عده از آارگران هم می. بودم
ران را به شدت ات آارگیمه و شكاي خودش بود و بی پایروكا یگر سندی به بعد د50از سال 

  . آرد  پيگيری می
  
  د؟ یيكا در انقالب بگویآنم از نقش سند  ی خواهش م-
  
یكی از بافندگان سوزنی به نام   .ها بودند ابانيها مرتب در خ بچه. كا واقعًا فعال بودیسند

كاها ی سندی ، بلكه همهیفندگان سوزنالبته نه فقط با. د شديدر همان روزها شه 1»انانجانيج«
 انقالب آارگران خوردند و حقش  را پس از منتها متاسفانه اولين ضربه. دندآر  یت ميفعال

ك شب آمدند و من را بازداشت ی بود آه 58سال .  با آارگران بكنندیا ن معاملهينبود آه چن
ان بهارستان ماندم، من را به دي م9 ی  شمارهیك شب را در آالنتریآه   نیا آردند و بعد از 

دم يبعدها فهم. جا ماندم تا آزاد شدم   هم آنك ماهی  كی بردند و نزدیدان فردوسيبازداشتگاه م
به هر حال .  آه از خودشان نبودند، برخورد آنندییروهايشدند آه با ن  یها داشتند آماده م نیا

 ین بار چند روزیا را بازداشت آردند و ها هم باز من  نی ا م ویت را ادامه داديما باز هم فعال
دهم، ماجرا  یت را ادامه مي فعالیدند باز هم بعد از آزادی دیاما وقت. را در عشرت آباد ماندم

 را آه از یها خبر آوردند هر آس م آه بچهيكا جلسه داشتی در دفتر سندیشب.  شدی جدیليخ
كا هجوم ی چه خبر است آه به دفتر سندميم بپرسيرفت. آنند  یشود بازداشت م  یكا خارج میسند

بعد از .  بردندی فردوسی تهي را بازداشت آردند و به آمییكای آارگر سند70آوردند و حدود 
 جته خاريآه از ساختمان آم  یم، اما هنگامیا م آزاد شدهیما هم فكر آرد. دی گفتند برویمدت
 از یكی. مي زانو خم آنی رومان رایك اتوبوس آردند و گفتند سرهایم، همه را سوار یشد

 ی اما گفتند هر آس.د آن را به خانه ببرمیام و با آارگرها اعتراض آرد آه من گوشت گرفته
ناخواه   ها خواه نیا . دیي نگویزيها چ بچه: من بلند شدم گفتم. خورد  ی میآه حرف بزند توسر

مان را بستند یها م چشمیدي رسن آهیك زندان اوینزد. داند  ی نمیبرند، حاال آجا؟ آس  یما را م
 ی هيكا بقی نفر از رهبران سند6ر از يك ظهر به غی آن روز، نزدیفردا. ن بردندیو به او

هار ماه و پانزده روز طول ن بار بازداشت من چیا. آارگران را با گرفتن تعهد آزاد آردند
  . آشيد

 اجناس ی دم همهید شدم د آزایوقت.  نمانده بودیكا باقی از سندیزيگر چی دیبعد از آزاد
 یعيدفتر وس. كا را هم مصادره آرده بودندیاند، دفتر سند كا را غارت آردهی سندیشرآت تعاون

شدند،  یم؛ سر چهارراه آنت آه تنها در تراسش دو هزار نفر آدم جمع ميزارنو داشت  در الله
جا   م، آنیت آردی شكایترم دادگسيرفت. كا را برده بودندیها را برده بودند، اسناد سند  یصندل

                                                 
بود و در ذکر شده، از جمله کارگران انقالبی وابسته به سازمان نوید " شانجانی"جانجانيان که در متن این مصاحبه به اشتباه  ـ 

.جریان شب های سقوط نهائی نظام شاهنشاهی، هنگام فتح ساواک کشته شد  1  



 

كا را هم ی سندیا ت دفتر مصادرهیبه هر حال در نها. مي بكنیم آاريتوان  یگفتند ما هم نم
  تواند دارایی آارگران را بفروشد؟  ی میدانم آدام انسان  ینم. فروختند

  
   با آن آردند؟ین برخوردي بود آه چنیاسيكا تشكل سی مگر سند-
  
 بود، ی مرآزی  متحدهیكا عضو شورای آه سندی زمانیم آه حتیون را بگیا ! چ وجهي ه به
 آه یاسيش سیشه آزاد بودند آه هر گرايكا همی سندیاعضا.  نبودندیا  آارگران تودهی همه
كا ی در سندیاسيل سیم آه مسایداد  یبعد از انقالب، اصًال اجازه نم. خواهند داشته باشند  یم

  ن شروع شده بود؛ی حكومت با مجاهدیها  یري آه درگیك شب زمانی یحت. مطرح شود
ان شما آه یآقا: "من گفتم. كا نشسته بودندی تراس سندی نفر آمده بودند و رو25ك ی نزدیا عده
د در دفتر یيايد بید بایهرچه دار: "گفتم." می داری آارگاهی جا جلسه  نی ا ما: " گفتیكی" د؟يهست
." مينيجا هم بنش  نیا م یكا، حق ندارین هم سندیا ": گفتیكی  بازهم." ديد و مطرح بكنينيبنش
من ." امدنديگر نیها هم رفتند و د نیا . ستيكا است، دفتر حزب آه نیجا سند نیا ! آقاجان: "گفتم

 بعد از جنگ به وزارت آار یك روز وقتی  ین باشند ولیها از مجاهد نیا د یآردم شا  یفكر م
كا یحال شما چطور است؟ من هم در سند! ی طبرسیآقا": ها گفت  از همانییرفته بودم، آقا

  .اند م آه آن عده حزب اللهی بودهديتازه فهم." آردم یت ميفعال
ش از چهار هزار آارخانه و يم و بي انقالب، حدود شصت هزار آارگر داشتی ما در آستانه

 بودن ییكایدل سنيمه شوند، گرچه به دلين آارگران بیا  ی كا موجب شد آه همهیسند. آارگاه
ها  كا اختالفیسند. مه ندارميعنوان آارگر استخدام آند، ب  حاضر نبود من را بهیا چ آارخانهيه

  40در سال . كا اختالفاتشان را حل آندین به نفع آارگران بود آه سندیا  آرد و  یرا هم حل م
ناس مورد نياز ج ای آرد و همه  ی آار می قویليم آه خیل دادي آارگران تشكی برایك تعاونی

 .آارگران را داشت
  

 كا بودند؟یچند نفر عضو سند -
  

ك ی انقالب آه شد نزدیم، ولي عضو داشت400 تا 200ن يشه بيهم. میاد نبودیزمان شاه ز
 .ار هزار آارگر عضو سندیكا شدندچه

   
خواهند   ی آه میتر   آارگران جوانی برایا هي چه توصییكایشكسوت سنديك پی  به عنوان -

  د؟ی شوند دارییكای سندیها تيد فعالوار
  

ت يآن زمان هم آه فعال.  دور باشدیاسيل سید از مسایكا باین است آه سندیه اين توصیترمهم
 خود یكا مطرح شود، حتی در سندیاسيل سیر ممكن بود آه مساي آزاد بود، غییكایسند
من آه .  آارگر بپردازدل آار وید فقط به مسایكا بایسند. ن بحث بودندیا ها مخالف  یا توده
. رود  یم  شيباالخره آارگر پ. ستميد نينم اما نااميب  ی را نمییكایت سندي فعالیگر آزادید

 .ندد آه آارگران موفق شوي خواهد رسیروز
 


