فرايند شکل گيری سنديکای شرکت واحدتا برکناری اسانلو
مقدمه

برای بررسی تحوالت و چالش ھای سنديکای شرکت واحد که بخشی از آن با عزل رئيس ھيأت مديره ؛ نمود يافت و
برای نشان دادن جايگاه اين پيامد بعنوان مقطع کوچکی از فرايند حرکت سنديکا ؛ نگاھی به تاريخ و چگونگی
تأسيس و سير آن ھر چند بصورت مختصر ضروری است ؛ الزمست جايگاه اين پيامد در کل فرايند نشان داده شود .
در بررسی دقيق تر می دانيم که ھر تشکل و سازمان و يا ھرفردی دارای نقاط قوت و ضعف است که برای رشد و
تکامل آن می بايست نقاط مثبت ؛ تقويت و نقاط ضعف را حذف نمود و لذا نمی توان ھيچ تشکل ؛ اعم از صنفی و يا
سياسی و يا ھيچ عنصر و عضو عادی و يا فعال و مؤثر و يا رھبريت را مصون از خطا و لغزش دانست .
رشد و تکامل ھر تشکل مانند ھر فرد در فرايند زندگيش ؛ بستگی به ميزان اثر گذاری و اثر پذيری آن ؛ تطابق با
وضعيت واقعی جامعه ؛ نيروھای مؤثر طبقاتی و سياسی ) اقتصادی – اجتماعی ( دارد .تشکل ھا و سازمان ھا نيز
ھمانند زيست بيولوژيک ؛ مراحل و دوران مختلف زندگی شامل تولد ؛ کودکی ؛ بلوغ ؛ تکامل ؛ پيری و مرگ را در
طول حيات خود دارند ؛ و در ھر کدام از دوران زندگی خود ؛ ويژگی ھا و قانون مندی ھای خاص ھر دوران را با
خود دارند بدين منظور که جريان ھا و يا تشکل ھايی که در تطابق عين و ذھن ؛ يعنی با پيوند واقعيت عينی و مادی
جامعه با مبانی نظری و تئوريک حرکت کند قطعا در سطح و در عمق ھمواره در حال پيشروی و رشد می باشند زيرا
متناسب با درک صحيحی از توازن نيروھای مختلف جامعه مسير خود را به سمت ھدف تعيين و بجلو می رود .

پيدايش و رويکرد سنديکای شرکت واحد
سنديکای شرکت واحد از اواخر سال  ١٣٨٣و در توافق و پذيرش انجمن ھا و سنديکاھای مستقل بين دولت جمھوری
اسالمی و  ILOتوسط دو نفر از فعاالن و پيشروان کارگری يعنی آقايايان منصور اسانلو و ابراھيم مددی و با
ھمکاری مؤسسين فعالين سنديکايی طرح ريزی شد و ھدف آن دستيابی به حقوق کارکنان شرکت واحد مطابق با
قانون کار و روابط آن بود .
در آن مقطع کارکنان شرکت واحد علی رغم انجام کار سخت و زيان آور از سطح حقوق و مزايای بسيار نازلی نسبت
به ديگر کارگران بھره مند بودند  .فرمايشی بودن شورای اسالمی کار و وابستگی آن به دولت و کارفرما انگيزه پايه
ای برای تشکيل سنديکايی مستقل بود که حامی حقوق کارگران شرکت واحد باشد .
ھمانطور که گفته شد ھدف سنديکا کسب حقوق در چارچوب قوانين موجود و با نگاه سه جانبه گرايی  :دولت –
کارفرما و کارگران بود ؛ منتھی می بايست توجه داشت که اثرات و پيامدھای اجتماعی و از جمله سياسی تشکل ھا و
سازمان ھا در شرايط اجتماعی واقعی و جاری ؛ ھمواره خارج از اھداف بيان و مدون شده آن خواھد بود  .بعبارت
ديگر ھر تشکل ھر چند صنفی اما مستقل و متشکل از پايين ؛ در تمامی ابعاد اجتماعی ؛ سياسی و فرھنگی اثر گذار
خواھد بود و دامنه تأثيرات از محدوده آن سازمان به سراسر جامعه سرايت خواھد کرد و بھمين جھت حاکميت و
دولت ھامستبد ؛ ايجاد و گسترش چنين تشکل ھايی را بر نمی تابند  .زيرا بجھت تنيدگی عرصه ھای اقتصاد ؛ سياست
و فرھنگ در جوامع ؛ بخصوص استبدادی و تماميت خواه ؛ نمی توان خط و مرز غير قابل عبوری بين مبارزات
صنفی – اقتصادی و سياسی رسم کرد .
سنديکای شرکت واحد بعنوان يک تشکل مستقل پس از تحوالت گسترده دھه شصت ؛ خود يک بارقه اميد در
کارخانجات و مراکز کارگری ايجاد کرد  .سنديکای شرکت واحد در فرايند تولد خود ؛ مراحل و تند پيچ ھای بسيار
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حادی را از سر گذراند و اگر تالش و پيگيری بنيانگذاران و ھيأت مؤسس و بدنه حامی آن نبود ؛ در مقطع تولد از
دست می رفت .
دستگيری پياپی ھيأت مديره که گاه تا صد در صد آنراشامل شد ؛ موج وسيع اخراج ھا گاه تا صدھا نفر ؛ محاکمات و
پرونده سازی ھا و دستگيريھای صدھا عضو ؛ بھمراه خانواده ھايشان نتوانست ؛ اراده ای را که در اثر آگاھی اوليه
بعنوان موتور محرک ايجاد شده بود را از کار بيندازد و سرانجام سنديکا متولد شد .

فراز و فرودھای مبارزات سنديکا
در بررسی علل فراز و فرودھای ھر پديده می بايست ؛ عوامل بنيادين آنرا پيدا کرد ؛ بعبارت ديگر نقاط مثبت و قوت
آن پديده را بررسی رشد و شناسائی کرد و ھمچنين نقاط ضعف آن را مورد بررسی قرار داد .
در بررسی علل موفقيت و رشد سنديکا ؛ مثل ھر سازمان و تشکل ديگر می بايست به رويکرد و عملکرد مثبت
بنيانگذاران آن مراجعه کرد  .رشد و شکل گيری يک پديده در يک شرايط نسبتا با ثبات ؛ نمی تواند تصادفی و از روی
اتفاق صورت پذيرد  .چرا يک جريان متولد و رشد می کند اما پديده ھای مشابه متولد نمی شوند و يا در ھمان مراحل
اوليه متالشی می شوند ؟
ويژگی رويکرد بنيانگذاران و ھيأت مديره سنديکای شرکت واحد را می توا ن به صورت زير جمع بندی کرد :
 ..-١رويکرد واقع گرايانه و ناشی از شناخت وضعيت نيروھای مؤثر اجتماعی و سياسی دوران و نيز ارزيابی سطح
مطالبات و توان کارگران شرکت واحد توسط بنيادنگذاران در مقطع بنيان گذاری سنديکا ؛ توضيح آنکه رويکرد
بنيادنگذاران جھت اقدام عملی نه آرمانگرايانه بلکه واقع گرايانه بود .
 -٢بدست آوردن ؛ امکان و فضای قانونی برای تشکيل سنديکا و استفاده از اين شرايط توسط بنيانگذاران
 -٣اولويت دادن به امر آموزش در حوزه ھای مورد نياز اعم از  :قانون کار ؛ روابط کار ؛ مسائل ايمنی ؛ قانون
اساسی ؛ برای ھمفکر و ھم جھت کردن اعضای ھيأت مديره و اعضای سنديکا  .بنيانگذاران توانستند آموزش را در
سطح حداقل ھای مورد نياز ؛ اجرا و پياده سازی نمايند ؛ و بدينوسيله يک ايده مشترک در مورد چگونگی و مسير
بدست آورند  .بزرگترين نقطه قوت و مثبت را در ادامه حيات سنديکا ؛ اجرای آموزش ھای اوليه بوده است .
تصور کنيد اگر عده ای که تشکلی را ايجاد می کنند وھر کدام نسبت به ديگری رؤيايی متفاوت داشته باشد؛ در اولين
تند پيچ؛ ارتباطات گسسته و تشکيالت از ھم پاشيده می شود .
 -۴بررسی مشکالت و درد و رنج کارگران شرکت واحد بطور عينی و حضوری  ,با طرح آنھا در کالس ھای آموزشی
؛ مشکالت کارگران را تجزيه و تحليل و بعنوان منابع آموزشی مورد استفاده قرار می دادند  .در صورت لزوم با
مراجعه به مراکز و مناطق کارگری ؛ از نزديک مشکالت عملی آنانرا بررسی و ھمزمان توانستند کارگران وسيعتری
را بخود جذب نمايند  .اين اقدام يک اقدام مؤثر و کليدی در ارتباط گيری با بدنه کارگری بود .

ضعف ھا و کاستی ھا
..-١فشرده گی دوران مبارزه :اگر نگاھی به مراحل مبارزات کارگران شرکت واحد بيندازيم ؛ عمده حرکت و جنبش
اعتراضی آن منحصر به سال ١٣٨۴می باشد ؛ در ابتدای اين سال آموزش ھا صورت می گيرد در ارديبھشت سنديکا
متولد می شود درسيزدھم خرداد ماه ؛ خانه کارگری ھا به ساختمان سنديکا يورش بردند و سپس نوزدھم خرداد با
برگزاری مجمع عمومی ؛ ھيأت مديره انتخاب می شود در شانزدھم شھريور ماه اولين حرکت اعتراضی که روشن
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کردن چراغ ھا در روز می باشد و پانزده روز بعد با حرکت نگرفتن بليط حرکت اعتراضی انجام گرديد .در دی ماه
بجھت فشار از پايين وعده اعتصاب و بصورت اضطراری؛جزوه آموزش اعتصاب توزيع گرديد ودر چھارم دی ماه
اعتصاب اول و در ھشتم بھمن ماھاعتصاب دوم برگزار گرديد.
از آن زمان تا سال  ٩١اقدامات اعتراض گسترده و مؤثر کارگری بوقوع نپيوست .
می بايست گفت پس از آموزش ھای اوليه و تشکيل سنديکا ؛ متأسفانه حرکت ھای تشکيالتی و آموزشی تعطيل و
صرفا اقدامات اعتراضی و مبارزات عملی در برنامه قرار گرفت ؛ بعبارتی اداره و مديريت حرکت و تکامل سنديکا از
دست ھيأت مديره و بنيانگذاران آن خارج و ھيجانات جايگزين طرح توسعه تشکيالتی سنديکا گرديد و بدنه کھديرتر
آمده بود ؛ برای گرفتن نتيجه و حقوق و مزايا عجول بودند .
در اول دی ماه  ٨۴در برابر خواست اعتصاب از طرف بدنه ؛ ھيأت مديره آماده گی و زير ساخت آموزشی را کافی
ندانسته اما در برابر فشار از پايين تن داده و جزوه آموزشی اعتصاب را منتشر می کند بالفاصله رھبران سنديکا از
جمله اسانلو دستگير می شود  .برای چھارم دی روز اعتصاب اعالم می شود اعتصاب با موفقيت اندکی مواجه شده و
درھم می شکند و ھشتم بھمن ماه اعتصاب دوم بھمراه خانواده ھای کارگران انجام شده و صدھا نفر دستگير و روانه
زندان و صدھا نفر اخراج و اعتصاب درھم می شکند .
مقاومت وسيع و دليرانه کارگران ) جز ضعف بسيار نادر و اندک ( در زندان باعث می شود که تنوانند با اتھامات
واھی اعتصابيون را محکوم کنند و پيگيری ھای قانونی از طرف ديگر باعث می شود اکثر اخراجی ھا به کار برگردند
.
 -٢مديريت و اعضای سنديکا ؛ در مورد مراحل حاد و گسترده که بسيار سريع اتفاق افتاد ؛ آماده گی الزم را نداشتند
و با زير ضرب رفتن آنھا ؛ مقداری پراکنده گی در صفوف سنديکا ايجاد شد  .بطوريکه تصميمات مھم از جمله اعالم
پايان اعتصاب ھا؛ سازمان يافته و با مصوبات ھيأت مديره ھمراه نبود بلکه با تصميم انفرادی و از طرف افراد
صاحب نفوذ سنديکا بوقوع می پيوست  .در درون سنديکا جناح ھای مختلفی بوجود آمد که ھر جناح با تشکل ھايی
در داخل و يا خارج مرتبط شده و حرکت سنديکا نه ملھم از ضروريات رشد و گسترش آن ؛ بلکه ارتباطات با محافل و
جناح ھا بود  .بدين لحاظ بود که برای سال ھا سنديکا در خود حرکت می کرد .
مسلم است که از ابتدا نمی توان نسبت به ھمه اتفاقات آينده از قبل پيش بينی و راه حل حاضر و آماده ای داشت اما با
داشتن ساز و کارھای صحيح و علمی می توان در مورد اتفاقات و پديده ھای مختلف با تشکيل کميته ھای تخصصی ؛
روش و تکنيک ھای گذار از مراحل را در بين ھيأت مديره و اعضاء آموزش داد و آنان را تجھيز نمود  .بايد
راھکاھای عينی و عملی و قابل اجرا برای افزايش درجه تشکل يابی و سازماندھی کارگران ارائه شود  .امری که با
توجه به جوان بودن طول عمر سنديکای شرکت واحد نتوانست طرح ريزی و اجرا شود .
 -٣در چنين شرايطی گرايش ھای عقب مانده و واپس گرای درون ھر فرد ؛ منافع فردی و شخصی رشد کرده و
مسائل حاشيه ای بر متن و اصول حرکت سازمانی چيره می شود  .نتيجه آنکه به تعداد نفرات نظرات و گرايشات
متفاوتی در سازمان جاری می شود و در واقع تشکل و سازمان با گذار از دوران تکامل ؛ وارد دوران پيری زود رسو
پيامد آن ؛ مرگ سازمانی خود می شود  .حرکت ھای فردی و شخصی ؛ پس از ضربات سال  ٨۴و پراکنده گی ناشی
از آن در حوزه ھا و عرصه ھای مختلف کم نبوده ؛ منتھی شدت و ضعف آن در بين افراد متفاوت بوده است .

سرکوب و اقدامات حکومت
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دولت ھا بخوبی واقفند که تا وقتی که تشکل ھای کارگری اصالت و مبانی نظرات و مبانی تشکيالتی خود را حفظ
کرده باشد ؛ ھر چند مورد ضرب و سرکوب قرار گيرد ؛ مجددا" در شرايطی نو می توانند رشد و به تکامل در سطح
و عمق خود ادامه دھند و لذا سرکوب ھا ؛ فقط ممانعت از رشد و گسترش سطحی است  .اما وقتی سازمان و تشکل از
درون دچار تالشی و پوسيدگی گرديد ديگر ھيچگونه خطری در بر ندارد و لذا عمده حرکت دولت ھا در سرکوب
تشکل ھای مستقل معطوف به بدبين کردن ؛ دامن زدن و گسترش اختالفات ؛ ايجاد جزيره ھا و جناح ھای متفاوت و
گسترش حاشيه بجای متن و مبانی است.
دولت ھا امکانات و توانائيھای بسيار گسترده در اين رابطه دارند و نتيجه دلخواه خود را در پايان اين روند بدست می
آورند ؛ که ھمان فروپاشی سازمان وتشکيالت کارگری است .

برآمد مجدد و ضرورت سازماندھی سنديکا
با توجه به شرايط جديد و بھمراه بحران ھای اقتصادی و اجتماعی و گسترش تورم لجام گسيخته ؛ روی آوری به
تشکل ھا و سازمان ھای مستقل روح و اوجی مجدد می گيرد  .سازمان ھای جديدی تشکيل و سازمان ھای قبلی رشد
می کنند  .در اين رابطه نياز است که تشکل ھا و سازمان ھای مستقل با يک بازيگری و ارزيابی مجدد از عملکرد ؛
نقاط قوت و ضعف سازمانی ؛ به بازسازی خود بپردازند  .مجددا اصول و مبانی جديد و حرکت خود را مشخص ؛ نقاط
قوت خود را تقويت و نقاط ضعف را از بين ببرند .
در بازنگری و سازماندھی مجدد نمی بايست مقصر يابی کرد و يا به حواشی پرداخت ؛ بلکه خود را در رابطه و
شرايط جديد باز تعريف کرد  .اصول و مبانی سازمان و تصميم گيری بر اساس خرد جمعی را محور بازسازی قرار داد
 .عناصری که از نظر اجتماعی و مبارزاتی متوسل به خيانت شده اند را بصورت دمکراتيک ؛ با رعايت اصول و
مبانی تشکيالت کنار گذاشت ؛ و به آنھايی که دچار لغزش ھای فردی و شخصی شده اند ؛ فرصت مجدد برای
بازسازی و حذف خصائل بورژوازی و نفع پرستی داده شود .
در قضاوت نسبت به خطاھای فردی و شخصی – نه اجتماعی و مبارزات طبقاتی – ھيچگاه نمی توان بخصوص در
شرايط بحران و استبداد زده ای مانند ايران به حل و فصل نھايی رسيد ؛ زيرا موانع ؛ بن بست ھا ؛ معضالت اجتماعی
و اقتصادی بسيار گسترده است و گاه درجه آزادی افراد ؛ تا حد زيادی پايين می آيد و فرد نه بعنوان فرد مختار بلکه
در فرايند دچار خطا می شود  .در اين نوع خطاھا نه کسی معصوم است و نه می بايست مسائل اجتماعی جنبش را
تحت الشعاع مسائل شخصی قرار داد  .در بررسی نھايی مسائل شخصی بخصوص در شرايط بسته و منجمد ما ؛ در
تحليل نھايی می توان متوجه شد که خطاھای شخصی عالوه به خود شخص ؛ بخشی وابسته به محيط اجتماعی و
بخشی نيز مرتبط به ديگر افراد و مشترک با آنھاست و لذا بايد فرصت داد که با افزايش درجه آزادی و با رشد آگاھی
؛ فرد بطور ريشه ای با آن برخورد و از تکرار آن خودداری کند .
ساز و کار تصميم گيری در يک سازمان دمکراتيک می بايست شفاف و روشن بوده و از ھر گونه صدور احکام
يکطرفه بدور باشد  .بيشک نمی توان بدون مراحل الف ( تذکر شفاھی سازمانی ھمراه با حق پاسخگويی  (٢تذکر
کتبی ھمراه با حق پاسخگويی  (٣بررسی معضل در يک رويه رسيدگی سالم و پيش بينی شده سازمانی  (۴صدور
اخطار کتبی  (۵و سپس اقدام سازمانی در چارچوب اساسنامه و قانون را طی کرده و بدون اين مراحل اقدام به صدور
رأی نمود  .سازمان برای شفاف سازی می بايست مستندات خود را منتشر کند .
نحوه و رويه رفتار و حل مسائل انسانی و سازمانی در روند کنونی ؛ روشنگر نحوه عملکرد فردای ما در يک جامعه
شورايی و آزاد است
۴

و داشتن رويه تعريف شده و شفاف می تواند باعث گسترش اعتماد بنفس و توان عملياتی اعضاء و پويايی تشکل
يابی توده ای و کارگری شود

اطالعيه در خصوص منصور اسانلو
اطالعيه صادره سنديکا در مورد اسانلو که برکناری وی را از رئيس ھيأت مديره اعالم می کند در بيان اين موضوع
کامال می تواند منطقی و صحيح ارزيابی شود علت اصلی آنھم می تواند خروج از ايران بدون ھماھنگی و تصميم
سازمانی مطرح شود اما در اطالعيه علت بر کناری را " طرح تخلفات متعدد ؛ عدم پايبندی به تعھدات خود ؛ ناديده
گرفتن ھشدارھا و اعتراضات درونی سنديکا" بوده است که برای خواننده فاقد داليل و مستندات الزمه است .
با توجه به خروج بدون اطالع اسانلو که مسلما وی ھم مشکالت و معضالت عظيم خاص خود ؛ چه در حوزه فردی و
چه حوزه اجتماعی و با دولت و حاکميت را داشته است ؛ در ابتدا وی نمی تواند رابط سنديکا در خارج از کشور باشد
 .منتھی بعنوان يک عنصر ومؤسس ؛ پايه گذار و مبارز راستين در اصول و مبانی سنديکا بعنوان يک تشکل مستقل
کارگری و با مبارزات پر افتخار جايگاه خودش را دارد و می تواند يک ھمکار تشکل کارگری باشد و از طرف ديگر
سنديکا برنامه ھا و خط مشی خارج از کشور خود را ھمانطور که در اساسنامه اش ذکر شده بوی ارائه نمايد و در
صورت پذيرش اسانلو در مورد عمل در چارچوب ضوابط سنديکا ؛ می تواند بھترين کسی باشد که ھم سابقه
مبارزاتی ؛ ھم شناخته شده ترين عضو سنديکا در خارج بنفع سنديکا مؤثر باشد .
رفقای سنديکا که درگير يک مبارزه اجتماعی و کارگری ھستند خوب است اين گونه ارتباطات را از رھبران
پورزوازی جھانی فرا بگيرند و با اعضای مؤثر خود برخورد خصمانه ننمايند  .ممکن است اسانلو در بخش ھايی که
تا کنون عمل کرده بجھاتی از جمله ترک کشور و با برخی مسائل ديگر در يک موقعيت سازمانی فاقد کارايی باشد ؛
اما می تواند در دھھا مورد ديگر کمک حال و ياور نه تنھا سنديکای شرکت واحد و کارگران واحد ؛ بلکه ھمکار در
پايه ريزی ديگر تشکل ھای کارگری مستقل و در ديگر بخش ھا بماند .

ضرورت اتحاد عمل مجدد
از عناصر کليدی و مؤثر بخصوص که ھمه مراحل تشکيل و تأسيس ؛ سازماندھی ؛ آموزش ؛ مبارزه و زندان را
گذرانده است می بايست بھترين استفاده را در جايگاه مناسب نمود ؛ و اين بستگی به درايت ؛ رھبری ؛ و مديريت
کنونی سنديکا دارد .
ھمچنين الزمست آقای اسانلو ابدا وارد اين حواشی نشده و صدور اطالعيه را يکطرفه و از طرف سنديکا اعالم کند و
اشتباھی را که در صدور آن قائل است را در عرصه عملنقد کند يعنی در افشاگری شرايط اسارت بار و طاقت فرسای
کارگران و فعاالن کارگری و شرايط زندان ايران در سطح جھانی بپردازد  .فعاليت محوری خود را بر حمايت از ايجاد
تشکل ھای مستقل و حقوق کارگران در ايران قرار داده و مبارزه پايه ای را در اين راستا بجريان اندازد .
آقای اسانلو می تواند از ھمين االن اعالم کند که برای نان و نام و عافيت طلبی رفته است و يا برای ھر چه گسترده تر
کردن تشکل ھای مستقل کارگری و جھت گيری راديکال و پايه ای تر و آينده نيز آنرا نشان خواھد داد
مديريت سنديکا بھتر است که به ارزيابی مجدد ارتباط خود با منصور اسانلو پرداخته ؛ و با تجديد نظر در اطالعيه
خود که مشخص است ؛ شتابزده صادر شده ؛ اصالح نمايد بخصوص در بخش ھای انتھايی که نافی پايه ای ترين
حقوق انسانی و آزادی است  .زيرا فارغ از آنکه کسی عضو تشکيالتی باشد يا خير ؛ حق مبارزه ؛ ھمکاری و
ھمياری با ديگر تشکل ھا را دارد در حاليکه سنديکا نسبت به عملکرد تا کنونی خود به يک ارزيابی دقيق و مبسوط
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نرسيده است ؛چشم انداز حرکت و گسترش خود برای دور بعدی مبارزه را طرح ريزی نکرده است ؛ تصميم گيری در
مسائل مھم و اساسی مرتبط با سنديکا راه گشا نخواھد بود  .در موضع گيری در مورد مسائل اساسی می بايست منافع
و مصالح امروزين و فردای طبقه کارگر را ارزيابی و شناخت و مشخص کرد که ھر اقدام عملی چه تأثيری در رشد و
گسترش اين مبارزات خواھد داشت .
می بايست جلو ھر برخورد شتابزده را گرفت ؛ در غير اينصورت بعنوان يک سنت ؛ در جلو حرکات بعدی سد و مانع
ايجاد کرده و سنديکای شرکت واحد از ايفای نقش و رسالت خود باز خواھد ماند .

غالمحسين حسينی
حميد مجيدی
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