سنديکای کارگری  ،شورای کارگری نيست و انقالب درذھن صورت نمی گيرد

سنديکا نھادی کارگری است که از درون مبارزات خود بخودی کارگران با سرمايه داران و دولت
بعنوان سرمايه دار بزرگ برای گرفتن حقوق اقتصادی کارگران ايجاد می گردد و اين تعريف پيش از
تدوين دانش مبارزه طبقه کارگر توسط مارکس روشن بود .اما نقش شورای کارگری توسط مارکس
و سپس لنين و ديگران بيشتر توضيح داده شد و بعنوان نھادی شناخته شد که پيش از انقالب توسط
کارگران و روشنفکران انقالبی برای مقابله سياسی با سرمايه داران و دولت سرمايه دار ايجاد شده
تا عالوه بر اينکه پايه ای برای حزب سياسی طبقه کارگر باشد  ،بتواند در پروسه و پس از
انقالب کنترل واحد ھای توليدی و خدماتی را در دست گيرد  .عدم درک اين دو نھاد نسبت به وظيفه
ھرکدام و ارزيابی غلط در مورد جابجايی نقش اين دو نھاد کارگری  ،موجب می گردد که ھمه
مفاھيم سنديکا  ،شورا  ،نھادھای سياسی  ،حزب و انقالب در ذھن به مفاھيم ديگری تبديل گشته و
به درگيريھای ايدئولوژيکی بيھوده مبدل گردد تا سازماندھی اعتراضات پراکنده کارگران مختل گردد
.
سنديکای مستقل کارگران به ھيچوجه تابع نحوه حکومت در جوامع سرمايه داری چه مبتنی
بر ديکتاتوری و چه مبتنی بر دموکراسی غربی نبوده و ھمواره بدليل تضاد طبقاتی به توسط
کارگران آگاه ساخته می شود  .اين موضوع حتی در کشورھای انقالب سوسياليستی کرده روسيه و
چين و سايرين نيز صدق نموده و بتدريج کارگران آن کشورھا نھادھايی که از حقوق اقتصادی آنھا
دفاع کنند را ساخته و خواھند ساخت  .بدليل برخی کارھای پراکنده بويژه کارھای ساختمانی و
پروژه ھا  ،کارگران آگاه آنھا نيز بدليل پراکندگی و با توجه به شغل خود ھمچون جوشکار  ،نقاش ،
مکانيک  ،بنا و غيره که گاھی ھم ترکيبی از مشاغل گوناگونند به ايجاد اتحاديه ھای کارگری دست
می زنند تا از حقوق صنفی آنھا دفاع نمايند  .البته سنديکاھا و اتحاديه ھايی نيز براساس نوع کار
ھمچون کارگران اتوبوسرانی  ،راه آھن  ،کشتيرانی يا معادن در سطح کشور ايجاد می گردد که
نمايندگی کل کارگران يک بخش را بعھده می گيرند .
شورای کارگری در جوامع سرمايه داری در حقيقت نطفه ھای نھادھايی ھستند که کنترل توليد و
مديريت واحد توليدی و خدماتی را بعھده گرفته و تالش می کنند تا زمينه ھای خلع سرمايه داران را
در آن واحد ھا فراھم کنند  .تفاوت اصلی شورای کارگری با يک سنديکا در زمان شکل گيری است ،
چراکه شورای کارگری بدليل سرکوب شديد در کشورھای تحت ديکتاتوری امکان کمتری برای ايجاد
دارد و اگر شکل گيرد قادر به انجام وظايف اصلی شورا را طبق تعاريف مارکسيستی ندارد  .در
کشورھای نيمه دموکراسی غربی نيز بدليل فھم سه جانبه گرايی و پذيرفتن حق سرمايه داران  ،در
حال حاضر درکی برای ايجاد شورا وجود نداشته و شايد در مراحل بعدی و درک غنی تر کارگران آن
کشورھا از تضاد طبقاتی  ،شورا شکل گيرد  .اشتراک اصلی شورا و سنديکا در انتخاب نمايندگان به
توسط اکثريت کارگران يک واحد توليدی  ،يا خدماتی است که نمايندگان برطبق اساسنامه وظيفه
دارند تا به دفاع از خواسته ھای اقتصادی و يا سياسی کارگران اقدام نمايند .
مفاھيم سنديکا و شورا گرچه در باال بطور کلی و خيلی ساده توضيح داده شدند  ،اما اگر اين مفاھيم
بدرستی درک نگردند مشکالت فراوانی را بويژه در کشور ايران موجب گرديده و می گردند  .جالب
است که ھمه فعاالن و گروھھای سياسی ايران چه داخل و چه خارج کشور بصورت مفرد مفاھيم
سنديکا را درست فھميده اند  ،اما بيشتر آنھا بمجرد اينکه بخواھند آنرا در وظايف تشکالت مستقل
داخل ايران پياده کنند  ،به نتيجه ديگری می رسند  .از سنديکای مستقلی که بزحمت و سختی و با
تلفات کارگران آگاه که به نپرداختن حقوق  ،اخراج و حتی زندانی شدن منجر شده  ،انتظار انجام
وظايف شورا و يا درگيری سياسی با دولت را دارند  ،وگرنه تھمت انحرافی و طرفداری از

کارفرمای منتخب سرمايه دار به آنھا زده می شود  .تراژدی زمانی بيشتر حس می گردد که برخی
فعاالن و نيروھای چپ وظيفه خود را بدليل باوری که دارند  ،فراموش کرده و از نمايندگان کارگران
در سنديکا می خواھند تا بجای آنھا مقابله با نظام سرمايه داری و دفاع از سوسياليسم را انجام
دھند.
سنديکای مستقل اگر ايجاد شود که با سختی و تلفات کارگران آگاه ھمراه خواھد بود  ،کارگران ديگر
را وادار می کند تا به ترس از نمايندگان کارفرما و نيروھای نظامی و امنيتی و ھمچنين ترس از
اخراج و عدم دريافت حقوق فائق آيند  ،لذا سنديکا بھترين محل برای کارگران است تا قدرت خود را
در مقابله با سرمايه داران بسنجند  .بيشتر کارگران بدليل آنکه حقوق و مزايای خود را بايد از
صاحبان سرمايه و دولت دريافت کنند و ھمواره توسط تشکيالت زرد و وابسته کارگری و کارگزاران
کارفرما در تھديد مطيع بودن و نپيوستن به نھادھای مستقل کارگری ھستند  ،در صورت امکان
ايجاد سنديکای مستقل و ديدن عملکردش  ،بسرعت به آن پيوسته و سنديکا را حافظ منافع خود
خواھند دانست  .سنديکاھای واحد اتوبوسرانی تھران و نيشکر ھفت تپه و پشتيبانی سفت و سخت
ھزاران کارگر آنھا در سالھای اخير بھترين نمونه ھای ايجاد سنديکای مستقل است که نمونه
آن آرزوی واحدھای ديگر است  .بدليل عملکرد آشکار نمايندگان  ،کارگران در سنديکا قادر به ديدن
فداکاريھای ھمکاران نماينده خود بوده و از قدرت بالفعل خود آگاھی می يابند و در پروسه مبارزه
خودرا ارتقا می دھند.
طبيعی است که اعضای ھيات مديره سنديکا دارای تفکرات مختلف و آرمانھای متفاوتی باشند ؛
برخی گرايش به ايجاد سوسياليسم داشته و برخی تنھا به مبارزات اقتصادی دلبستگی دارند  ،اما
وابستگيھای مذھبی  ،قومی  ،جنسيتی  ،سازمانی و غيره در آنھا اھميت ثانوی داشته و بايد
داشته باشد  .اعضای اصلی بايد الويت مسائل اقتصادی کارگران را بدليل آنکه برای ھمين منظور
انتخاب شده اند  ،در فعاليتھای خود در نظر بگيرند تا ھمواره اکثريت بيشتری از کارگران را
پشتيبان خود داشته باشند  .کارگران ھمواره بدليل آنتاگونيسم طبقاتی با سرمايه داران  ،کشش برای
جذب مبارزات اقتصادی و سپس سياسی را دارند  ،اما برخی از کارگران بدليل ناآگاھی فريب تبليغات
مذھبی و کارفرمايی را خورده و يا از افکار ايدئولوژيکی می ترسند و اگر ھدف نمايندگان سنديکا را
متفاوت ببيند از دورش پراکنده می گردند  .استفاده از کارگران ناآگاه و مذھبی در سالھای  ٥٧تا
 ٦٠برای سرکوب کارگران آگاه و نيروھای چپ نمونه ھای تاسف بار در گذشته ھستند.
نمايندگان سنديکا نيز چاره ای ندارند تا بالفاصله پس از انتخاب  ،درگير مسائل اقتصادی کارگران و
مذاکره با نمايندگان کارفرما گردند و در صورت نرسيدن به خواسته ھا  ،به حربه اعتراض  ،تجمع
و اعتصاب با پشتيبانی کارگران دست زنند  .البته برای ھمه کارگران اھميت دارد که از طريق فشار
سنديکا به خواسته ھای خود برسند و اگر چنين نشود بخشی از پشتيبانی کارگران از دست می رود
 .اما برای بخشی ديگر از کارگران کافيست تا با مبارزه پيگير نمايندگان خود  ،حتی اگر به نتيجه
مثبتی نرسد را ناشی از حمايت دولت و سيستمی بدانند که مانع رسيدن به خواسته ھا می گردد که
در نتيجه آنھا وارد فاز مبارزه سياسی می گردند  .در حقيقت سنديکا اولين نھاد کارگری است که از
درون مبارزات خود بخودی کارگران و توسط آگاھان خود ايجاد می گردد و در آنجا کارگران به
اھميت نيروی فراوان خود در مقابل سرمايه داران و سپس دولت پی می برند و در ادامه می فھمند
که تنھا ھمين نيرو را در مبارزه طبقاتی دارند و در نتيجه ياد می گيرند که چگونه از اين نيرو
استفاده کنند  .سنديکا ھمچنين محلی است که کارگران در آنجا آموزش ديده  ،به قوانين کار و
حقوق خود پی برده و درمی يابند که مسولين ھمين حقوق ناچيز آنھا را با زيرپا گذاشتن ھمين
قوانين مصوب  ،نمی پردازند.
ايجاد شورا که در ايران قدمت بسيار کمی دارد و به ويژه در سالھای  ٥٦تا  ٦٠تحت تاثير آثار
لنين  ،باب گرديد  ،بدليل بدست گرفتن کنترل توليد و مديريت تعدادی از واحدھای صنعتی بدست
برخی از کارگران و نيروھای سياسی  ،ھمچنان ايده آل گروھھای چپ است  .مروری بر تاريخ
کارگری ايران از ابتدای مشروطيت  ،حاکيست که خواسته نيروھای سياسی و کارگران آگاه بيشتر

حول تشکيل سنديکا و اتحاديه دور می زده است  .اين موضوع حتی در اوج فعاليتھای حزب توده
نيز ديده می شود که تالش داشت کارگران را حول خواسته ھای اقتصادی متشکل نمايد و کمتر شعار
ايجاد شورا داده می شد  ،گرچه برخی مدعی باشند که حزب طبقه کارگر شکل گرفته بود ! در طول
يک قرن کارگران آگاه ھمواره بدليل وجود تشکيالت زرد و وابسته کارگری  ،عوامل کارفرماھا و
نيروھای امنيتی و انتظامی در خطر اخراج و زندانی شدن بودند  ،اما ھمواره تالش کردند تا
اھميت نھادھای مستقل را به کارگران بفھمانند  .شورای کارگری گرچه بدون شک نھاد پيشرفته
تری نسبت به سنديکا در مبارزات کارگران است  ،اما بدليل سرکوب ديکتاتورھای بومی و طبقه
سرمايه دار حاکم  ،امکان ايجاد کمتری داشته و شوراھای تشکيل شده در سالھای  ٥٦تا  ٦٠نيز با
کنترل توليد و مديريت نه تنھا مشکل اقتصادی کارگران را حل نکردند  ،بلکه باال بردن توليد بسود
سرمايه داران را با کارگران تجربه کرده و نااميدی بيشتری را برای آنھا به يادگار گذاشتند.
نام گذاری برای نھاد کارگری مستقل در فھم فعالين و نيروھای چپ چنان عمده گرديد که از کلمه
شورا با تقديس ياد شده و نام سنديکا اکثرا با لعنت و انحراف عجين گشته است  .مسولين ابتدايی
نظام که چرخ صنعت و وزارت کار را برعھده گرفتند ؛ از فروھر  ،سازگارا  ،توکلی  ،سرحدی زاده
 ،محجوب  ،روحانيون و سايرين  ،کلمه شورا را با چسباندن آيه ای در تعريف شورا به نھادھای
وابسته خود و با کمک مديران دولتی گسيل شده و نيروھای انتظامی  ،بتدريج توانستند عالوه بر
خلع سالح کردن نيروھای چپ از شعارھا به کنترل کارگران دست يابند  .در حاليکه بخشی از
نيروھای چپ ذوق زده شده و گمان کردند که نظام ضد امپرياليستی حاکم شده است ! باورش برای
خيلی ھا آسان نبود تا درک کنند در اين برھه از جوامع سرمايه داری که کنترل بازار توليد و
مصرفی در دست شرکتھای امپرياليستی افتاده و ديگر حاکميت ملی بدون برانداختن طبقه سرمايه
دار بومی بھمراه سرمايه ھای امپرياليستی امکان پذير نيست  .نمونه ھای آلنده در شيلی  ،مصدق
در ايران  ،سوکارنو در اندونزی  ،سقوط سلطنت در ايران و اخيرا سقوط ديکتاتورھای عربی ھمگی
نشاندھنده اين موضوع ھستند .
شورا چنانچه گفته شد پايه و مبنای ابتدايی نھادھای سوسياليستی بوده و بايد در پروسه ھايی با
شکستن سرکوب حاکميت ايجاد گردد  ،اما برای ايجادش ابتدا بايد اکثريتی از کارگران کشور به اين
درک برسند  .زمانی که حاکميت با اشکال مختلف در طول  ٣٤سال گذشته با امضای مقاوله نامه
ھای سه جانبه اجازه ھيچ تشکل مستقلی حتی با نام سنديکا را نداده و نمايندگان مبارز دو سنديکای
مستقل اتوبوسرانی و ھفت تپه نيز سالھا پس از تشکيل ھنوز تاوان جرات گذشته خودرا می دھند ،
سخن از ايجاد شورا بمفھوم واقعی تفکری ايده آليستی است  .بسياری از نيروھای چپ که مدام از
شورا سخن می گويند  ،خود ھنوز يک نمونه را پياده نکرده اند و اگر حضوری در برخی جاھا دارند
 ،بناچار شکل مخفی بخود گرفته و در نتيجه دامنه فعاليت آنھا برای جذب کارگران بسيار محدود
است  .در سالھای اخير بغير از دو سنديکای نامبرده نھادھای مستقل ديگری تحت عنوان کميته
ھماھنگی  ،کانون مدافعان  ،کميته پيگيری و سايرين ايجاد گرديد که ھمچون دو سنديکا از حمايت
بسياری از فعالين و کارگران برخوردار بوده و تفاوتشان اين بود که که از آرمان سوسياليسم نيز
دفاع می کردند  .گرچه تشکالت مستقل اخير در خارج واحدھای توليدی و خدماتی شکل گرفتند  ،اما
ھيچکدام آنھا ديگر نتوانستند چنين پشتيبانی علنی و محکمی از کارگران را بدنبال داشته باشند .
البته برخی اصناف ھمچون نقاش  ،جوشکار و مکانيک و ديگران نيز وجود دارند که البته قادر
نيستند صنف مربوطه را کنترل کنند و در ادامه نھادھای ديگری ھمچون اتحاديه آزاد کارگران در
خارج از محيط کار ايجاد شدند  .اين نوع تشکالت که خارج از محيط کار شکل می گيرند  ،اگرچه
مزيتی بدليل تماس با واحدھای مختلف دارند  ،اما بايد در مورد ترکيب اعضا و نحوه کار کردن بر
روی کارگران در تشکالتشان بيشتر مواظب باشند.
با توجه به عملکردھای متفاوت نھادھای سنديکا و شورا  ،درک درست مفاھيم آنھا بسيار اھميت
داشته و بھيچوجه نبايد آنھا را در مقابل ھم  ،رقيب و يا جايگزين يکديگر دانست و به عبارتی
شورا شوراست و سنديکا سنديکا و اينکه ھردو نھاد کارگری بوده و ھر کدام وظايف مشخصی

دارند  .تمام تعاريف جوامع سرمايه داری و مفاھيم مارکسيستی حاکيست که سنديکا يک نھاد
کارگری است که برای گرفتن حقوق اقتصادی کارگران ايجاد می گردد  .بنابراين بايد از چنين
ديدگاھی عملکرد يک سنديکا مورد بررسی قرار گيرد و انتظار اينکه نمايندگان سنديکا نقش
سوسياليستھا را بازی کنند  ،ناشی از عدم درک وظايف نمايندگان سنديکاست  .وظيفه نمايندگان
سنديکايی در اينستکه مدام در جھت خواسته ھای اقتصادی  ،ايمنی و رفاھی کارگران اقدام نموده و
تالش کنند که در اين حرکتھا کارگران بيشتری را به پشتيبانی بکشانند تا به پيروزی برسند  .حتی
اگر اين حرکتھا به نتيجه مطلوب و يا به بن بست برسد  ،بازھم مبارزات اقتصادی بايد ادامه يابد و
اين موضوع حتی در پروسه انقالب نيز قطع نمی گردد .
آنچه موجب مقابله بيشتر نيروھای چپ برضد عملکرد سنديکای مستقل را بدنبال دارد  ،بدليل
آنستکه گمان می برند که ادامه حرکت ھر سنديکای مستقلی نيز به سنديکاليستی ختم می گردد که
سالھاست در کشورھای غربی عملکرد ضعيفی دارند  .آنچه برای آنھا قابل درک نيست اينکه اوال
حکومتھای ديکتاتوری ھيچ نھاد مستقل کارگری را اجازه تشکل نمی دھند و اگر چنين نھادی با
پشتيبانی کارگران تحت نام سنديکا و يا ھر اسم ديگری شکل گيرد  ،مورد سرکوب قرار گرفته و
نمايندگان منتخب کارشان به اخراج و زندان ختم می گردد  .داليلی ھمچون سرکوب  ،زيربار نرفتن
به خواسته ھای کارگران و نگاه داشتن آنھا در بدترين شرايط زندگی در کشوری که دارای درآمد
ميلياردی از فروش نفت است  ،موجب می گردند تا برعکس عملکرد سنديکاليستی اتحاديه ھای بين
المللی کارگران که خواسته ھا را در چھارچوب قانون و سه جانبه گرايی دنبال می کنند  ،کارگران
ايرانی و کشورھای تحت ديکتاتوری مجبورند تا به مقابله سياسی روی آورند  .اين موضوع خود
دليلی بر تفکر نيروھای چپ و برخی از فعاالن کارگری می گردد تا از سنديکا وظايف ديگری که
بعھده شورا و نھادھای سياسی است  ،طلب کنند و خود موجب ترس و پراکندگی کارگران بيشتری
از حمايت علنی سنديکا گشته و دليل خوبی برای سرکوب بيشتر توسط نيروھای امنيتی را بدنبال
دارد  .با ھمه اينھا ھر گروه فعال و سياسی که قادر باشد شورای واقعی کارگران ونه صرفا اسمی را
در اين زمان ايجاد کند  ،حرکتی روبجلو را موجب خواھد شد  ،البته نه به صورت محفل در يک
واحد صنعتی و يا خدماتی که گاھی اطالعيه ای با شعارھای سرنگونی مبنی بر تاثير خود در يک
واحد بدھند .بلکه محفل و يا گروه سياسی اگر مخفی ھم باشد بايد که کارگران بتوانند عملکردشان
را ديده و جذب آن گردند  ،وگرنه شکل محفلی بدون ارتباط با طبقه خواھند بود.
طبيعی است که برخی از نمايندگان منتخب سنديکا بھمراه برخی از کارگران يک واحد  ،در پروسه
مبارزه اقتصادی به مبارزه سياسی روی می آورند و تالش می کنند که در پروسه شکل دھی
نھادھای سياسی خود  ،کارگران بيشتری را به ارتقای مبارزه بکشانند  .اما آنھا نبايد در اين پروسه
سنديکا را قربانی اينکار نموده و آنرا منحل نمايند  ،چراکه در پيشرفت مبارزه سياسی ،
عمال سنديکا محلی است که کارگران با توجه به افکار گوناگون جذب آن شده و در پروسه ای
مبارزه آنھا ارتقا می يابد  ،در حقيقت سنديکا محل تولد کارگران سياسی شده را داشته و نقش
افزودن نيروھای کارگری برای ايجاد جنبش کارگری را بازی می کند  .البته نمونه مبارزات
سنديکايی در ايران به ويژه در سالھای اخير اين موضوع را ثابت نموده است و اگر در طول پروسه
مبارزاتی برخی کارگران آگاه و فعالين حتی خواھان مبارزات صرف اقتصادی و دموکراتيک شدند
نيز نبايد بوق و کرنای وا انحرافھا را سر داد  ،چراکه عالوه بر جا انداختن تشکل مستقل
 ،نقش آنھا حداقل قابل مقايسه با تشکيالت زرد کارگری و وابسته جناحی نيست  .زمانيکه مسوالن
آنھا می گويند کارگران مزد با تاخير را به بيکاری ترجيح داده و يا اينکه ما مخالف تغيير قانون کار
ھستيم و تالش دارند که کارگران را اسير قوانين و رحمت کارفرمايان و دولت بار آورند .
اعتراضات کارگران بداليل مسائل اقتصادی در سراسر کشور گسترده شده و تجمعات و نامه
نگاريھای آنھا به مسولين کشور رو به افزايش است  ،اين اعتراضات اقتصادی در ميان کارگران
اتوبوسرانی بدليل ويژه تفاوت با کارکنان شھرداری و در ميان کارگران ھفت تپه بدليل کار فصلی و
نحوه بازنشستگی نيز گسترش يافته است  ،اما دو سنديکای مستقل آنھا بدليل سرکوب و برخی

اختالفات قادر نيست که ھماھنگی الزم را انجام دھد  .درحاليکه نياز جدی به فعاليت گسترده
نمايندگان اين دو سنديکا ھست  ،اخراج منصور اسالو ) اسانلو ( از سنديکای واحد به موضوعی
الينحل برای نيروھای چپ و برخی فعالين کارگری تبديل شده و بحثھای پايان ناپذيری را ايجاد کرده
است  .وفور مقاالت واظھار نظرھا از طرف تعداد بيشماری و به ويژه کسانی که پيشتر چه اسانلو و
چه سنديکا را باھمديگر می کوبيدند  ،فرصت خوبی به برخی داده تا کم کاری خود را در پراتيک
درون طبقه پرکرده و به جای انديشدن به چگونگی گسترش و سازماندھی اعتراضات پراکنده
کارگران  ،داس و چکش را برسر دوطرف بکوبند .
کسی منکر اين نيست که بيانيه ھيات مديره سنديکا دارای نکات اشتباه است و ھيچکس منکر
نقد درست نيست  ،اما طول دادن اين نقدھا در مقابل خاموشی ھيات مديره سنديکا
 ،نبايد موجب فراموشی وظيفه اصلی گردد  .بايد منتظر ماند تا حقايق روشن گردند  ،ولی سوال از
ھيات مديره اين می تواند باشد که اگر نميخواست داليل اصلی فاش گردند  ،چرا تنھا بذکر
اينکه با خارج شدن منصور اسانلو از کشور  ،برطبق اساسنامه ايشان اتوماتيک وار از
سنديکا اخراج می گردد و سپس بدليل زندگی و رنج سالھای مشترک گذشته و اھميت وجودی
مبارزه کارگران به حل اختالفات می پرداختند  .ھيات مديره می بايست بيانيه را به کارگران شرکت
واحد خطاب می کرد که وجودشان به آنھا بستگی دارد و با رونوشت دادن به تشکالت مستقل
کارگری داخل کشور و حتی اتحاديه ھای بين المللی  ،خود بخود به آنھا اطالع می داد که ديگر
ايشان نقشی در ھيات مديره سنديکا ندارد و ديگر نيازی نبود که به تخلفات مبھم و اين که کسی
نبايد به ايشان کمکی نمايد  ،اشاره کند  .اگر ھنوز اطالعيه سنديکا مبنی براينکه اخبار سنديکا تنھا
از سايت سنديکا اعتبار دارد  ،چرا اخباری از گوشه و کنار و حتی توسط برخی از اعضای سابق
سنديکا مبنی بر بردن اسناد سنديکا به خارج و روابط منصور اسانلو با مريم ضياء توسط
منصور حيات غيبی عضو ھيات مديره منتشر می گردد  ،اما خود سنديکا عکس العملی نشان نمی
دھد تا عالوه بر حفظ حرمت خصوصی  ،انتشار شايعه اختالفات فراوان چند سال گذشته ھيات مديره
پخش و نگرانيھا را افزايش دھد !
نقد بر ھيات مديره سنديکا ابتدا گفته شد زيرا که آنھا نقش جمعی و مھمتری نسبت بھر عضو
سابق دارند  ،اما بدون فراموش کردن سابقه درخشان منصور اسانلو بعنوان رييس ھيات مديره و
يکی از مجموعه نمايندگان سنديکا  ،بايد گفت که ايشان نيز می توانست و بايد که حرمت
مبارزه کارگران و به ويژه رانندگان اتوبوسرانی را که با حمايت خود موجب تحرک و مشھور شدن
اعضای ھيات مديره شدند  ،را داشته و از کشور خارج شدن را به وسيله ای برای شنيدن صدای
ھمکارانش مبدل می کرد  .اسانلو نمی بايست به انتقادھای يکطرفه در سايت خود دست بزند ،
وی می تواند بھترين نماينده کارگران مبارز در خارج کشور را داشته باشد  ،امری که حداقل
کارگران شرکت واحد به آن نياز داشتند تا کسانی خود را نماينده آنھا قلمداد نکنند  .اسانلو و ديگر
کارگران مبارز و آگاه بايد بدانند که چھره شدن در ميان کارگران نبايد به قھرمان پروری تبديل گردد
 ،امری که در ميان سوسيال دموکراسی متداول است  .ھر کارگر آگاه محصول مبارزات تعداد زيادی
از کارگران ھستند و بدون آنھا جز گذشته آنھا چيزی باقی نمی ماند  .لذا اسانلو دو راه در پيش دارد
يا با برقراری رابطه درست با ھمکاران سابق خود که آنھا نيز بايد چنين کنند  ،تا مبھمات را حل
نموده و دست و صدای سنديکا در خارج کشور گردد و يا اينکه نقش دموکراتيک را دنبال کند که
بازھم می تواند کمکی برای کارگران باشد  .آنچه مھم است اينکه اسانلو و برخی از اعضای سنديکا
نبايد تيشه به ريشه نھادی بزنند که ھنوز ايده آل بسياری از کارگران است و از نقد خودشان ھيچ
ابايی نداشته باشند که کارگران براحتی ضعفھای فردی را فراموش می کنند  ،چراکه در زندگی
کارگری فراوانند.
وظيفه مھم اعضای سنديکا سازماندھی حرکتھای اعتراضی جديد کارگران شرکت واحد است که تحت
تاثير حرکتھای گذشته تعداد بيشتری کارگر آگاه و مبارز تربيت کرده که قادرند ضمن پااليش سنديکا
از ضعفھای گذشته بطرف جلو و تامين خواسته ھای کارگران واحد خود حرکت نموده و چه بسا

حرکت خود را با کارگران واحدھای ديگر ھماھنگ کنند  .انتشار اخبار کارگری و مقاالت آموزشی و
تئوريکی ھمچون گذشته بايد بدون واھمه از سرکوب نيروھای امنيتی منتشر گردند  ،وگرنه سايت
بدون آنھا شکل منفعل خواھد گرفت  .اين موضوع سبب ميل به مبارزه بيشتر کارگران شرکت
گرديده و آنھا باور خواھند کرد که اگر دوباره نتوانستند دور ھم جمع شده و انتخابات مجددی که
الزمست داشته باشند  ،اما نمايندگان آنھا با وجود سختی و تلفات فراوان بکمک اعضای فعال
جديد ھنوز وظيفه خود را تا فرصت انتخابات بعدی کارگران انجام می دھند  .ھيات مديره سنديکا می
تواند و بايد نقش جديد را پذيرفته و با تحرکی که ايجاد خواھد کرد  ،فرصت کوبيدن آنھا
توسط سوسيال دموکراسی را محو خواھد کرد تا ثابت کند که کارگران آگاه بدليل وسعت و دامنه
پراتيکی موجود  ،زمان ندارد تا ھمچون برخی از سوسيال دموکراسی بی پراتيک برگرد خاکستر
شعله ھای سوخته فرصت سوزی کنند و خود را مشغول بررسی نامحدود اخراج منصور اسانلو
نمايند.
انتقادھای فراوانی بر اخراج منصور اسانلو از ھيات مديره سنديکا در سايتھا منتشر گرديد که بدليل
تعداد زياد ھمگی آنھا مطالعه نگرديد ولی به تيترھا توجه شد  ،از ميان آنھايی که بررسی گرديد
روشن شد که ھرکدام نکات مثبت و منفی موضوع را بيان کرده و بسته به مواضع فردی و يا
گروھی به نتيجه گيريھای مختلفی رسيدند  .گرچه تشکالت مستقل داخلی جز کميته ھماھنگی نظری
ندادند که شايد بدليل خاموش کردن فتيله چراغ باشد که اکنون خيلی داغست  ،اما اميد می رود که از
آن درس گرفته شود  .گروھھای سياسی نيز بشکل سازمانی جوابی ندادند  ،اما افرادی از آنھا
بھمراه منفردينی که سابقه ای در حرکتھای کارگری و گروھھای چپ داشتند به انتشار مقاالتی دست
زدند که بيشتر به گذشته و نوع اخراج پرداخته و کمتر به آينده و سازماندھی گسترش مبارزات
کارگران نگريستند  .از ميان آنھا تنھا به دو بررسی پرداخته می شود ؛ يکی مربوط به مصاحبه
بھرام رحمانی با محمود صالحی که يک فعال کارگری داخل است و ديگری انتشار مقاله مينا فرخنده
چون در سايت سنديکا منتشر شده است.
محمود صالحی که خود محصول مبارزات کارگران استان کردستان است و رنجھای فراوانی در
اينراه داشته ومبارزاتش بکمک ھمراھانيمنجر به يک تشکل مستقل شده است در دو مصاحبه
شرکت کرد که يکی از آنھا با بھرام رحمانی بود که شخص اخير جوابيه ای را برای مقاله مينا
فرخنده نيز منتشر نمود  .در مقاالت گذشته يادآوری شده بود که کارگران مبارز که در صف اول
مبارزه طبقاتی قرار دارند بايد که از حاشيه ھا جلوگيری کنند  ،کاری که ھيات مديره سنديکا نيز
نکرد  .ارزش حرکت محمود صالحی نه تنھا در مبارزات کارگران سنندج است  ،بلکه وظيفه ايشان
در مورد کميته حمايت از رضا شھابی نيز مورد قدردانی است  .حاشيه ای که توسط فردی ؛ که
بقول يکی از اعضای سابق سنديکا خودرا بين دو پليس قرار داده و از آنھا می پرسد مرا کجا
ميخواھيد ببريد و اخيرا با کپی از آثار مارکس و لنين و ترکيب آنھا با تحليلھای بی سرانجام و
نامفھوم خود سايتھا را مشغول خود کرده است  ،ايجاد شد که منجر به مقاالت بيھوده ای بين وی و
فرد ديگری که در خارج کشور ھست گرديد تا آنھا به لطف مبارزه کارگران داخل کشور به گردگيری
بايکديگر بپردازند که خوشبختانه بنظر رسيد که کنترل گرديد.
چنين حاشيه ھايی توسط برخی کميته ھای حمايت از کارگرانی ھمچون شاھرخ زمانی و بھنام
ابراھيم زاده ھم ايجاد می شود که بجای تمرکز در حمايت از اين کارگران به کارھای سياسی ديگر و
برخی شعارھا می پردازند  .زمانيکه ابراھيم زاده ھا و زمانی ھا از درون زندانھا مبارزه جويی خود
را اثبات می کنند  ،تمرکز بايد به گفته آنان سازماندھی کارگران باشد .نامه اخير سراسر مبارزه
جويی شاھرخ زمانی از زندان نيز که با شجاعت تمام چنين نامه تھور آميزی نوشته و از
سوسياليسم دفاع می کند  ،ھشداری است به کسانی که حمايت آنھا را بدست گرفته اند  ،گرچه در
اين نامه تحليلھايی با تکيه بر شعارھايی ذکر شده اما وی بايد بداند وظی بيرون از زندانش اھميت
بيشتری دارد .برخی از اعضای سابق سنديکا و فعالين کارگری نيز از خود بينيھای اسانلو در
گذشته گفته اند  ،که چرا در گذشته آنھا را بيان نکرده و و اقدامی در جھت رفع ضعفھا نشده  ،قابل

توجيه نيست که در فرصت بدست آمده  ،کاسه را داغتر از آش نمايند  ،گرچه ضعفھا بايد رفع شوند
.
نکته ای که در سخنان محمود صالحی در مصاحبه و مقاله مينا فرخنده مشترک است  ،اينکه رييس
و ھيات مديره به توسط کارگران در مجمع عمومی برای مدت محدودی برگزيده می شوند ،
باوجوديکه در اساسنامه نحوه عضويت روشن است اما چون در اساسنامه ذکر نشده که اخراج
رييس يا ھر عضو ھيات مديره به مجمع عمومی بستگی دارد  ،نتيجه متفاوتی ھرکدام گرفته اند که
محمود صالحی شرط اخراج را تاييد مجمع عمومی دانسته و مينا فرخنده چنين شرطی را جايز
ندانسته است  .آنچه قابل قبول نيست اينکه بخشی از مقاله مينا فرخنده بدون توجه به نکات درست
مصاحبه به گردگيری گذشته خود و گروھی پرداخته که به آن وابستگی دارد و تالش کرده نقدی که
به اخراج رييس ھيات مديره مربوط است به وابستگی فکری محمود صالحی و بھرام رحمانی وصل
کند که به موضوع ربطی ندارد  .از طرف ديگر محمود صالحی نيز حضور مجمع عمومی را
ضروری می داند که خود چندی پيش تاوان جلسه مجمع عمومی گروه خود را داد که ھنوز
اعضايش درگير نيروھای امنيتی بوده و بدليل شناسايی و کنترل کمتر از گذشته قادرند به
سازماندھی کارگران بپردازند  .روشن است اگر امکان مداوم مجمع عمومی ممکن بود  ،اصوال
اعضای غيرفعال و دارای کژی از ھيات مدير کنار گذاشته شده و حرکتھای اعتراضی با سرعت
بيشتری بجلو می رفت .
اگر از نکات مثبت و منفی مصاحبه و مقاله گذر شود  ،جوابيه رحمان بھرامی که ضمن کوبيدن
متقابل مينا فرخنده  ،تالش کرده تا محمود صالحی را برای جواب تندتری برانگيزد  ،قابل بررسی و
تاسف است  ،که خوشبختانه با ھوشياری محمود صالحی به نتيجه نرسيده است  .اما چرا بھرام
رحمانی اگر قرار است جوابی دھد بجای پرداختن به موضوع بجز چند خط مقاله طوالنی خود ،
بخشی را به کوبيدن مينا فرخنده و در ادامه بخش بيشترش را به دونفر ديگر از گروھھای سياسی
که ربطی به سنديکا و مبارزات کارگران ندارند  ،اختصاص می دھد  ،به روحيه سوسيال دموکراسی
و عدم پراتيک برمی گردد  .آيا خود ايشان و بسياری ديگر از افراد گروھھای سياسی که به نقد
اخراج منصور اسانلو پرداخته اند  ،از دموکراسی درون گروھی خود و اينکه چرا اينھمه جدايی ھا
و انشعابات پيش آمده نقدی نموده اند  ،اميد است که نقد اخراج حداقل وجدان نقادان را در مورد
گروھھای خود نيز بصدا درآورده و مقاالتی در آن موارد منتشر گردند تا عملکرد درون گروھھای
سياسی و نقش ھيات مديره ھای آنھا نيز روشن گردد  .آيا آنھا از خود سوال کرده اند که باوجود
اينھمه سازمانھا و احزاب کمونيستی ايرانی چرا ھنوز تعداد نھادھا و تشکالت مستقل کارگری اندک
است و سازماندھی اعتراضات پراکنده کارگران  ،انجام نمی گردد و اين موضوع چگونه به پراتيک
درون طبقه مربوط می گردد ! گرچه بدون اين انتقاد و پراتيک نيز حق ھمه افراد دلسوز و
گروھھای سياسی است که نظر دھند  ،اما چرا اين نظريات با درگيريھای سياسی و تئوريکی آنھا
توام شده و حتی الويت می يابد !
چرا از طرف کسانيکه پيشتر مبارزات سنديکای واحد را سنديکاليستی و انحرافی می ديدند  ،حال
تالش کرده که با پشتيبانی کردن از يک طرف  ،سوی ديگر را کوبيده و موضوع را انحرافی بدانند ؟
چرا تالش شده که سابقه درخشان اسانلو و ديگر اعضای ھيات مديره سنديکای شرکت واحد زير
سوال برود که آری از ابتدا آنھا به سوليداريتی سنتر و اتحاديه ھای کارگری وابسته و لذا انحرافی
بودند ؟ مگر پيش از اين اعضای ھيات مديره سنديکا باھم يکی نبودند و قصد نداشتند فرياد
دادخواھی خودرا به آی ال او بدليل مذاکراتشان با مسولين دولت برسانند و مگر چه اطالعاتی
داشتند که برخی از آنھا سوء استفاده نکنند ! آموزش مارکس انتقاد را در پراتيک قابل قبول می
داند و لذا ھرکسی که دلش با طبقه کارگريست که فرياد کمک خواھی آنھا ھر روزه بلند است در
پراتيک درون طبقه ثابت کند که چه اندازه انتقادشان برای حرکت کارگری و ايجاد جنبش کارگری
است.

اخيرا مقاله گزينه ھای جنبش کارگری در ايران به قلم محمد مالجو منتشر شده که ضمن ارائه
آماری بسيار مفيد به نتيجه گيری اشتباھی رسيده اند  .ابتدا بايد گفت به اعتراضات گسترده کارگران
بدون سازماندھی شده را نمی توان جنبش کارگری ناميد و در ادامه اضافه کرد تا اين سازماندھی و
جنبش کارگری ايجاد نگردد  ،بقول ايشان بحث شرکت فعاالن کارگری پيشرو را در منازعات جناحی
رژيم و اپوزيسيون انجام داد  .ايشان در انتھای مقاله تحليل می کند ؛ در شرايطی که ميان مدافعان
سلسله مراتب ھای سياسی موجود از يک سو و کليت دگرگونی طلبان از ديگر سو نوعی عدم توازن
قوا به نفع اولی ھا و به زيان دومی ھا در صحنه ی سياست ايران برقرار است  ،نه مدافعان تغيير
شيوه ی حکمرانی و نه ھواداران دگرگونيھای ساختاری ھيچ يک به تنھايی در برابر مدافعان صرفا
تغيير مناصب سياسی چنان که بايد و شايد قوی نيستند که منازعه را به نفع خود جلو ببرند  .اين دو
گروه کماکان به يکديگر نيازی دو سويه دارند  ،يکی برای ممانعت از حذف تمام عيار خويش از
صحنه ی سياست ايران به يارگيری گسترده تر در طبقات اجتماعی نياز دارد که تاکنون در نقش
طبقاتی خود به منازعه وارد نشده اند  ،ديگری به امکانات لجستيک در زمينه ی پشتيبانی سياسی و
رسانه ای و مالی تا پتانسيل ھای خود را از قوه به فعل برساند  .فعاالن کارگری پيشرو با طراحی
مسيری برای حرکت بسوی دگرگونيھای ساختاری اما مشارکت در منازعه ای که طرفداران تغيير
شيوه ی حکمرانی دنبال می کنند  ،می توانند فرصتھايی برای تشکل يابی طبقه ی کارگر فراھم
بيآورند  .اگر فرايند منازعه نھايتا بسود طرفداران تغيير شيوه ی حکمرانی رقم بخورد  ،تفاوت طبقه
ی کارگری که در انتھای اين فرايند زاده خواھد شد با طبقه ی کارگری که در ابتدای اين فرايند به
چنين منازعه ای وارد شده بسته به نحوه ی استفاده از فرصتھايی که در اين مسير بدست می آيد در
درجه ی تشکل يافتگی اش خواھد بود .ھمين عامل درجه ی تشکل يافتگی طبقه ی کارگر از عوامل
مھمی است که ميزان موفقيت يا شکست در پروژه ی تحقق دگرگونيھای ساختاری در سطح ملی را
به سھم خود تعيين می کند  .ايشان که تالش کردند موضوع ساده درگيری جناحی و اپوزيسيون را با
استفاده از کلمات دقيق و با پيچيدگی توضيح دھند  ،فراموش کرده اند که اکنون تنھا درگيری جناحی
اصولگرايان با يکديگر در حال رخ دادن است و رفسنجانی و سران اصالح طلب نقش حاشيه ای
دارند  ،اما اصولگرايان در پی تثبيت موقعيت جناحی خود بوده و رفسنجانی و سران اصالح طلب با
تعداد کمی از اصولگرايان در پی تغيير شيوه ی حکومتند  .در عين حال اپوزيسيون قدرتمند خواھان
تغيير ساختار وجود ندارد که بخواھد نقشی را در ميان آنھا بازی کرده  ،مگر آنکه دنبالچه يکی از
جناحھا گشته و يا اميد به قدرتھای بزرگ داشته باشد  .در اين ميان آگاھان کارگری و فعاالن بدون
پشتيبانی بدنه طبقه کارگر سازماندھی شده که توان تغيير در قانون کار و يا تغيير دستمزد برای
رسيدن به خط فقر نيستند  ،نه تنھا قادر نخواھند بود نقشی در اين تغيير داشته باشند  ،بلکه در
صورت ورود به منازعه ی جناحی تنھا به سياھی لشگر و پياده نظام آنھا تبديل خواھند شد .
اخبار ھمچنان از گسترش اعتراضات کارگران حکايت دارد از جمله سفر مجدد تعدادی
از نمايندگان کارگران نی ريز است که بسختی ھزينه مسافرت به تھران و پيگيری کارشان را می
پردازند و با شھامتی که کردند مجلس ضد کارگری را مجبور کرده اند که وقت خود را به بررسی
مشکالت آنھا بدھند  .حتی اگر اينکار مدتھا طول بکشد و جوابی از دولت و مجلس به کارگران داده
نشود  ،آيا کارگران نی ريز چاره ای ديگر دارند جز اينکه ھمچنان پيگير باشند !کارگران
پيمانکاريھای مجتمعھای پتروشيمی منطقه بندر امام ھمچنان درگير رسمی شدن بوده و نمايندگان
آنھا برای جلوگيری از سرکوب و ھمچنين رسيدن به خواسته ھای خود مجبورند بيانيه ای بدھند که
کارشان تنھا اقتصادی بوده و ربطی به سياست ندارد  .اجازه راه پيمايی به گرد آوران نامه ھای
 ٣٠،٠٠٠امضای کارگران در رابطه با قانون کار و دستمزد  ،داده نشده و نيروھای امنيتی تھديد
کرده اند که بدليل انتخابات ھيچگونه مجوز راه پيمايی را نخواھند داد  ،اما مگرآنھا می توانند
جلوی تجمعات انبوه کارگران را جلوی ادارات دولتی و مجلسی بگيرند و اين کاريست که بايد مدام
صورت گيرد  .کارگران که سختی فراوان و گاھا با حداقل حقوق بازنشسته می شوند  ،با افزايش
 ١٨درصدی حقوق چگونه قادر به ترميم تورم افسر گسيخته ھستند و آيا چاره ای جز تجمع و

اعتراض دارند ؟ اخراج کارگران قراردادھای موقت در پايان سال بيشتر شده و آيا چاره ای جز
تجمع و اعتراض برای آنھا وجود دارد ؟ آيا نبايد ھمه کارگران آگاه و فعالين و کسانی که مدعی
 پراتيک را بر حاشيه ھا الويت داده و تالش کنند تا از پس فضای مناسب، رھبری طبقه کارگرند
 بازنشستگی و،  بيمه،  حقوق عقب افتاده،  دستمزد، اعتراضات گسترده کارگران به قانون کار
ساير موارد به سازماندھی آنھا پرداخته و در تداوم مبارزه به ايجاد نھادھای قدرتمند کارگری
بپردازند ؟
١٣٩١ گروه پژوھش کارگری بھمن
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