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پيش از پرداختن به اعتصاب اخير کارگران شرکت واحد، بی مناسبت نيست اگر به پروسه شکل 
گيری يا احيای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و حومه، ولو به اختصار 

 . نگاھی بيافکنيم
ھای  سالمی از ھمان ماه رژيم جمھوری ااگر چه

اوليه روی کار آمدن خود به سرکوب و قلع و قمع 
تشکل ھای کارگری پرداخت اما کارگران ھيچ گاه 
از کوشش برای ايجاد تشکل ھای واقعی خود باز 

المللی   از باز شدن پای سازمان بينبعد. نايستادند
بر تالش ، ٨١کار به جمھوری اسالمی در سال 

 ھای مستقل کارگری و د تشکلکارگران برای ايجا
کسب حق ايجاد تشکل، به نحو محسوسی افزوده 

، دامنه ٨٢در اوائل سال  “اصالحات”با نھائی شدن توافقات آی ال او با وزارت کار دولت . شد
 در درون جنبش کارگری که دستور یگرايش. ھا بازھم افزايش يافت ه جوئیھا و ر اين کوشش

ی از انحاء تابع اين رويدادھا آن را به نحو اھای کارگری بود وکارش ايجاد يا احيای سنديک
نھادھای دولتی  زد و بعضا به توھماتی نسبت به وزارت کار و ساير و به آن گره میساخت  می

ذوب   و سپری کردن يک دوره جنگ و جدال که با“اصالحات”نيز آلوده بود، بعد از پايان کار 
د، به تجربه دريافت که نبايد در انتظار ياری و مساعدت ھائی از يخ توھم نيز توأم بو بخش

نھادھای دولتی بنشيند تا ايشان به رفع ممنوعيت از تشکل ھای مستقل کارگری از  مقامات و
پروسه ايجاد سنديکا و يا تشکل . جمله تشکيل سنديکا اقدام نمايند و برای آن مجوز صادر کنند

 اين کانال طی شدنی نيست، بلکه تشکل مستقل ھای مستقل کارگری در جمھوری اسالمی از
کارگری و سنديکای کارگری را بايد به نيروی خود کارگران بنا نھاد و کارگران شرکت واحد 

حومه که کار طوالنی مدتی  کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و. نھايتا چنين کردند نيز
ز قبل از برگزاری نخستين مجمع را جھت تشکيل سنديکای خود آغاز کرده بودند، چند رو

 مورد يورش وحشيانه و ضرب ٨۴/٢/١٩عمومی و اعالم موجوديت سنديکای خود، در تاريخ 
خانه کارگر و . خانه کارگر قرار گرفتند و شتم اوباشان و چماق داران شوراھای اسالمی و

يف و ارتجاعی خود کارانه، بار ديگر ماھيت کث کار، با اين اقدام آشکارا جنايتشوارھای اسالمی
اينان البته . را به مثابه ابزاری در دست ارتجاع حاکم جھت سرکوب کارگران به نمايش گذاشتند

کارگران در . دل پری از دست کارگران و فعاالن کارگری از جمله فعاالن سنديکائی داشتند
 امر مراسم مراسم نمايشی خانه کارگر به مناسبت اول ماه مه در ورزشگاه آزادی که در واقع

 مزدوران دست جمعیتبليغات انتخاباتی به نفع رفسنجانی، بود حسابی درخشيدند و با ھو کردن 
 شعارھائی عليه خانه کارگر، عليه شوراھای اسالمی، عليه رفسنجانی و عليه نسر دادو 

آب  نقش بر داران و ھمچنين با طرح مطالبات خود، نقشه ھای محجوب و صادقی را سرمايه
بدين وسيله کارگران، به اعتراف .  و اين مراسم نمايشی را به ضد خود، تبديل ساختندکردند

مزدوران خانه کارگر نه فقط بر شقيقه خانه کارگر شليک کردند، بلکه تودھنی محکمی به 
در ھر حال يورش ددمنشانه به محل تجمع کارگران .  رفسنجانی مرتجع نيز زدندھا آنسرکرده 

شی اوباشان عليه کارگران و حتا بريدن زبان اسانلو رئيس ھيئت مديره چاقوک شرکت واحد و
. سنديکا، ھيچ کدام نتوانست در عزم کارگران به تشکيل سنديکای خود خللی وارد سازد

حضور صدھا کارگر در ھمان  حومه، با سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و
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 در خيابان و در برابر محلی که به اشغال ٨۴/٢/٢٣نخستين مجمع عمومی خود که روز 
پاسخ صريح . انتظامی درآمده بود برگزار شد، عمال موجوديت يافت نيروھای سرکوب و

تن سنديکا، رسيدگی به ھای بعدی کارگران برای به رسميت شناخوری اسالمی به کوششجمھ
پی فعاالن  احضار پی در ارعاب و احقاق حقوق کارگران، چيزی جز ھا وساير خواست

انتقال فعاالن کارگری به  به جائی و ، تھديد و اخراج، بازداشت، جاکارگری به دفتر حراست
  .امثال آن نبود ھا واضافه کاری ھا ويافتیمناطق دوردست، قطع برخی از در

ی رنگارنگ رژيم، ھا آنعوامل و ارگ در روئی ھر روزه با کارفرما و ماحصل مبارزه و رو
ھای مثمر ثمرتر مبارزه  بيش از پيش به ضرورت اتخاذ شيوهاحد راکارگران شرکت و

ھراسی به دل راه اين که برای گرفتن حق نبايد  اين که حق گرفتنی است و نه دادنی و. کشاندمی
يافت، مدام رانندگان مناطق مختلف انتشار می مطالبی که از سوی سنديکا و ھا وداد، در اطالعيه

عين حال سنديکای کارگران شرکت واحد با به کار بستن دو ابتکار عمل در . شدتر میپر رنگ
اقدام اعتراضی ساده اما بسيار جالب، مسئله کارگران شرکت واحد را در ابعاد وسيعی به ميان  و

نگرفتن بليط از  کارگران با اقدام سمبليک روشن کردن چراغ اتوبوس ھا و. مردم  برد
ايت معنوی بخش بزرگی از اقشار مردم زحمتکش تھران را حم مسافرين، توانستند ھمدردی و

  .جلب کنند تا بر زمينه آن، اقدامات بعدی خود را بارور سازند
ھای ند، رژيم نه تنھا ھيچيک از خواستعمال رنگارنگ آن نيز بيکار ننشسته بود معھذا رژيم و

راجی امتناع کرد، بلکه کارگران را برآورده نساخت، و نه تنھا از بازگشت به کار کارگران اخ
 در عين دادن يک مشت وعده ھای توخالی و سرخرمن بر شدت فشار بر کارگران افزود و
عالوه بر آن حتا با پخش شايعات و دروغ پردازی کوشش نمود وحدت کارگران را درھم بشکند 

  .تضعيف کند  راھا آنو روحيه 
مذاکرات خود با مديريت شرکت وقتی که سنديکای کارگران شرکت واحد گزارشی از پروسه 

ھای مذبوحانه آنان ھای دروغين و تالشدھای دولتی را انتشار داد و وعدهنھا مقامات و واحد و
، و ھشدار داد چنان چه به خواست کارگران رسيدگی نشود، به اعتصاب روی تبرمال ساخرا 

 وارد فاز جديدی عمال در روئی کارگران با مديريت شرکت واحد را خواھد آورد، جريان رو
 تن از فعالين ٨روز يکم دی ماه  رژيم جمھوری اسالمی نيز فورا دست به کار شد و. ساخت

. سنديکای کارگران را به اتھام تشکيل سنديکا و برپائی اعتصاب دستگير و روانه زندان ساخت
 دی ۴، کارگران روز ھا آن آزادی تبا خواساعتراض به دستگيری اعضای ھيئت مديره و  در

ھزاران کارگر شرکت واحد از بامداد روز يکشنبه دست از کار . ماه دست به اعتصاب زدند
ی اصلی ھا آنخياب مناطق ده گانه تھران، امر ترافيک در مرکز شھر و  درعبا تجم وکشيدند 

جمھوری اسالمی در ھراس از گسترش اعتصاب کارگران شرکت واحد . تھران عمال مختل شد
 ردم زحمتکش آن ھر آينه ممکن بود دست به اعتراض و شورش بزنند ودر پايتختی که م

د، با دست پاچگی و سراسيمگی عالئمی دال بر حمايت خود از کارگران نيز نشان داده بودن
  .ای سعی کرد ھر چه زودتر مسئله را فيصله دھدويژه

اعزام فوری   وبا آزادی اعضای دستگير شده به جز منصور اسانلو رئيس ھيئت مديره سنديکا،
ز وعده داد ظرف سه ھفته به قاليباف شھردار تھران به جمع اعتصاب کنندگان که نام برده ني

اسانلو را آزاد کند، سنديکای کارگران شرکت واحد  ھای کارگران رسيدگی نموده وخواست
حد،  سنديکای کارگران شرکت وا. اتوبوس رانی تھران و حومه نيز پايان اعتصاب را اعالم نمود

توانسته بود بخش زيادی   دی را تدارک ديده و۴با کار آگاه گرانه و سازماندھی شده، اعتصاب 
اما متاسفانه در برابر حاميان آن را غافلگير کند،  کارفرما و از کارگران را بسيج نمايد و

سنديکای کارگران شرکت واحد که نيروی . عوامل آن عجوالنه عقب نشست ھای رژيم ووعده
توانست مقاومت بيشتر چه بسا می  داشت، با ايستادگی ودسر خوم کارگران را پشت عظي

ای از مطالبات خود را نيز به عقب نشينی وادار نموده و پارهمسئولين شرکت واحد و دولت را 
متحقق سازد، اما با اعالم فوری ختم اعتصاب نه تنھا يک موقعيت مناسب را از کف داد بلکه 
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ز فرصت يافت تا خود را برای مقابله با کارگران و يک سرکوب تدارک ديده اردوی مقابل ني
  .شده، آماده سازد

ساير  ھای توخالی شھردار تھران وو وعدهھا رکت واحد البته بالفاصله به دروغسنديکای ش
سنديکای . نھادھای دولتی پی برد و براين پايه دوباره به اعتصاب روی آورد مسئولين مربوطه و

 ، از تمامی کارگران شيفت صبح و٨۴/١١/۴صدور فراخوانی در  ران شرکت واحد باکارگ
 با  دست از کار بکشند و٨۴/١١/٨عصر مناطق ده گانه تھران خواست تا از اول صبح روز 

انعقاد پيمان  اسانلو، به رسميت شناختن سنديکا و تجمع در مناطق ده گانه، تا آزادی منصور
  . ه دھند به اعتصاب ادامدست جمعی

با انتشار فراخوان اعتصاب، رژيم ضد کارگری جمھوری اسالمی رھبران و فعالين سنديکا را 
بيش از پيش تحت فشار گذاشت و بالفاصله شش تن از اعضای ھيئت مديره سنديکای کارگران 

  .به دادگاه احضار نمود  راھا آنبازداشت و روانه زندان و بقيه شرکت واحد را 
 به وحشت افتاده بود، تمامی که از تصميم کارگران به اعتصاب به شدتجمھوری اسالمی 

  .اعتصاب به کار بست ھای مذبوحانه خود را برای لغو تصميم کارگران وتالش
ھای مجعول و لجن پراکنی عليه کارگران پرداخت، کارگران را يک عده اطالعيه به انتشار

 خانه کارگر و شوارھای اسالمی را به  خواند، مزدوران خود در“ضدانقالب” و “خرابکار”
ھای شبانه به يورش. گويند اعتصابی در کار نيستميدان فرستاد تا عليه سنديکا سمپاشی کنند و ب

ھای وسيع را دستگيری ھا ون و بازداشتخانه کارگران، ضرب و شتم اعضای خانواده کارگرا
ھای به نيرنگ. ايجاد کرد رعب و وحشت فضای دست به گروگان گيری زد و. سازمان داد

کنار اينھا بازھم  مختلف برای ايجاد نفاق و دودستگی در ميان کارگران متوسل شد و در
  ! ھای تو خالیوعده

اعضای ھيئت  کارگران و. اما ھيچيک از اين اقدامات وحشيانه و عوامفريبانه کارساز نيفتاد
بارھا شجاعانه  يم خود ايستادند  واستوار بر سر تصم مديره و فعاالن سنديکا، ھوشيارانه و

تا آخرين نفس و آخرين قطره خون  اعالم  و تاکيد کردند که از تھديد و زندان ھراسی ندارند و
  .برای کسب حقوق و تحقق مطالبات خود به مبارزه ادامه خواھند داد

ابله اعتصاب خود را از ھر لحاظ برای مق اما رژيم ضدکارگری جمھوری اسالمی در فاصله دو
مناطق ده گانه تھران . جدی با کارگران و خنثا ساختن اثرات اعتصاب کارگران آماده ساخته بود

انبوھی از  پيش از شروع اعتصاب به اشغال خود در آورده و يعنی محل تجمع کارگران را
مزدوران امنيتی خود را در اين مناطق مستقر  ديگر نيروھای سرکوب و نيروھای گارد ويژه و

ھمکاری خانه کارگر در سطح وسيعی  نيروھای امنيتی و حراست شرکت واحد با.  بودساخته
با آغاز اعتصاب . از ھمان جا روانه زندان کردند فعاالن کارگری را شناسائی و دستگير نموده و

با پرتاپ . تجمع کارگران، يورش وحشيانه نيروھای سرکوبگر به صفوف کارگران آغاز شد و
انتقال بيش از  ھای وسيع وشتم کارگران، دستگيری ان کارگران، ضرب وگاز اشک آور به مي

محل آماده  ھائی که از قبل درمينی بوس ھا وکارگران به زندان از طريق اتوبوس تن از ١٢٠٠
افزون بر اين،  به رغم زندانی شدن اين . بود، کارگران را سرکوب و اعتصاب را درھم شکستند

جمھوری اسالمی برای پر کردن جای خالی آنان نيز تدارک ديده بود و تعداد کثير از کارگران، 
توانست نيروی جايگزين دستگيرشدگان را از جمله از ميان نيروھای بسيج، سپاه و ساير 

  !اثرات اعتصاب يا غيبت کارگران شرکت واحد را نيز خنثا کند مزدوران خود تامين و
بی . اندکا را از ھمه سو تحت فشار گذاشتهان سنديھم اکنون کارگران بازداشتی، فعالين و رھبر

 کارگران را اعالم کرده باشند، از بازگشت به کار کارگران پس از دست جمعیآن که اخراج 
سنديکای کارگران کماکان غيرقانونی خوانده شده . آزادی از زندان ممانعت به عمل آمده است

، ھا آنو حاميان مسئولين شرکت  داوم باکارگران شرکت واحد پس از چند ماه درگيری م. است
خواست  ھای پيشين خود نرسيدند، بلکه خواست آزادی تمام دستگير شدگان ونه تنھا به خواست

  .ھای پيشين آنان افزوده شده استضمين شغلی کارگران نيز به  خواستبازگشت به کار و ت
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 ا به ھيچ وجه نه از اھميت عظيم  ومعھذا بايد بر اين مسئله تاکيد نمود که مجموعه اين رويدادھ
نه نفی کننده  کاھد و واحد در جنبش کارگری میجايگاه بسيار مھم اعتصاب کارگران شرکت 

  جنبش کارگریفرا رویتجارب بسيار مھم حاصله، به ويژه راه کارھايی است که اين اعتصاب 
  .دھد و فعاالن کارگری قرار می

گی کارگری به ويژه روحيه رزمندگی که کارگران شرکت ھمبست قبل از ھر چيز روحيه اتحاد و
در روئی از خود به نمايش گذاشتند، بسيار  ، در اين اعتصاب و روھا آنواحد و فعاالن سنديکای 

 سازماندھی يک اعتصاب بزرگ چند ھزار نفره، ابتکار و. درخور ستايش است باال، کم نظير و
 مردم، ورود گسترده اعضای خانواده کارگران به توانائی کارگران در جلب حمايت ساير اقشار

اصرار  به رغم آن مقاومت و ھا و ارعاب ھا و ، گستردگی ابعاد و دامنه دستگيریصحنه مبارزه
 و پشتکار آنان رھبران و فعاالن سنديکا به ادامه مبارزه و پی گيری مطالبات کارگران، توانائی

 خبری علی رغم تمامی محدوديت ھا، ورود دھھا ھای ھا و پوشش دادن رسانه در برقراری تماس
دستگيری ھر عضو ھيئت مديره يا فعال سنديکائی،  و صدھا فعال سنديکائی به صحنه که با

بردند، اينھا   پر کرده و امر مبارزه را پيش می راھا آنالفاصله اعضای فعال ديگری جای ب
در اين ابعاد شاھد آن نبوده  ته ونکاتی است که جنبش کارگری ايران الاقل در بيست سال گذش

اعتصاب کارگران شرکت واحد مستقل از نتايج آن، به عنوان يک نقطه درخشان و فرازی . است
  .جديد در تاريخ  جنبش کارگری ايران ثبت خواھد شد

اعتصاب کارگران شرکت واحد، به دورانی که برخی از کارگران اين بخش ھنوز بر اين باور 
 ھا آنساير نھادھای رژيم در برپائی تشکل سنديکائی به  ت وزارت کار وبودند که ممکن اس

رکت واحد امروز به کارگران ش.  را به رسميت بشناسند، خاتمه دادھا آنياری کنند و سنديکای 
نھادھای دولتی بدين منظور بی فايده  اند، مراجعه به وزارت کار و مقامات و تجربه دريافته

تصابات کارگران شرکت واحد، مکررا اين موضوع را به اثبات اع جريان مبارزه و. است
آنان بايد تنھا . ھای قالبی نھادھا و سران رژيم اعتماد کنند د که به ھيچ عنوان نبايد به وعدهرسان

اند، با نيروی اتحاد  تشکلی را که به نيروی خود ساخته تنھا روی نيروی خود حساب کنند و و
ھای  کوشش.  ساير کارگران  حفظ نمايندجلب حمايت مبارزه خود و با استمرار فعاليت و خود، با

خيزھا و  دو سه ساله اخير کارگران شرکت واحد برای برپائی سنديکای خود، پس از افت و
اعتصاب کارگران شرکت واحد به . نشيب، سرانجام به بار نشسته است ای پرفراز و مبارزه

 از نظر آگاھی و چه از نظر تشکل يابی، نه تنھا در روشنی نشان داد که کارگران اين بخش، چه
ل به اندازه دو دھه سا نه فقط به اندازه دو سال، بلکه در اين دو سال قبل نيستند و جايگاه دو

مبارزات کارگران در طی اين دوره با رشد چشمگير  ھا و پروسه فعاليت. اند پيشرفت داشته
کارگران .  ھمراه بوده استھا آنل در صفوف تشک آگاھی طبقاتی کارگران، رشد ھمبستگی و

مستقل  اند که رژيم جمھوری اسالمی با ھر تشکل واقعی و شرکت واحد امروز به تجربه دريافته
اقتصادی کارگران ھم  ھای صنفی و ين تشکلی بخواھد صرفا برای خواستکارگری ولو چن

  .تابد آن را برنمی مبارزه نمايد، مخالف است و فعاليت و
اب کارگران شرکت واحد بار ديگر بر اين واقعيت صحه گذاشت که در ايران تحت اعتص

خواست  حاکميت جمھوری اسالمی، ديوار چينی ميان مبارزه و خواست سياسی و مبارزه و
ساختار ضد دمکراتيک جمھوری  بنا به خصلت ارتجاعی و. صنفی و اقتصادی وجود ندارد

تواند به يک مبارزه  لبه اقتصادی به فوريت میح ھر مطااسالمی، ھر مبارزه صنفی و طر
جمھوری اسالمی به عنوان يک نظام سياسی . دفرا برويسياسی و طرح مطالبات سياسی 

به  ھای سياسی است و حق ھيچ گونه اعتصاب و اعتراضی را گر، مخالف آزادی سرکوب
 ه اعتصاب وترين مطالبات خود، دست ب صنفیھمين که کارگران برای . شناسد رسميت نمی

در اين جاست که دولت به عنوان . اند بردهاعتراض بزنند، معيارھای قانونی رژيم را زير سئوال 
اين چيزی جز يک مبارزه  و. خيزد کارگران بر می نماينده کل طبقه سرمايه دار به مقابله با

 ھر چند از اين گذشته حق تشکل و داشتن سنديکا، اصوال يک مطالبه سياسی است. سياسی نيست
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بنابراين نبايد . اقتصادی کارگران بپردازد ھای صنفی و  تشکل بخواھد، تنھا به طرح خواستاين
 صنفی ايجاد کنند و از طرح براين تصور واھی دامن زد که گويا اگر که کارگران صرفا تشکل

 را به ھا آنھای سياسی امتناع و دوری کنند، رژيم جمھوری اسالمی ھم تشکل صنفی  خواست
کما اين که شاھد . زند ھا و مبارزات کارگران نمی  می شناسد و دست به سرکوب فعاليترسميت

 يک ھا آنبوديم باوجود آن که فعاالن سنديکای کارگران شرکت واحد، بارھا اعالم کردند، تشکل 
 نيز صرفا مطالبات صنفی و اقتصادی است، اما اين موضوع ھا آنمطالبات  تشکل صنفی است و

ای از ابعاد اقدامات  گرانه جمھوری اسالمی ايجاد نکرد و ذره ييری در ماھيت سرکوبھيچ تغ
  . خشونت آميز دولت عليه کارگران نکاست پليسی و

  
  نياز حياتی پيشرفت جنبش کارگری دو

اعتصاب کارگران شرکت واحد يک اعتصاب 
سازماندھی شده بزرگ و بی مانند بود که جنبش 

به   اخير چنين اعتصابی راکارگری الاقل در دو دھه
نفس چنين اعتصابی، جنبش کارگری . خود نديده است

جلوتر . را در کليت خود گام ديگری به جلو سوق داد
رفتن جنبش کارگری به فرض ثابت گرفتن فاکتورھای 
ديگر، در گرو تامين دو نياز حياتی جنبش کارگری 

  .است
حد، يکی اين بود که سنديکای مستقل از مھم ترين نکات مثبت اعتصاب کارگران شرکت وا

کارگران شرکت واحد توانسته بود توده وسيع کارگران را بسيج نموده و به عرصه مبارزه 
کارگران شرکت واحد ھمچنين توانستند حمايت معنوی بسياری از کارگران و اقشار . بکشاند

شرو متشکل در ياز سوی ديگر کارگران پ. مردم زحمتکش تھران را نيز به خود جلب کنند
ھای متعددی به حمايت از  ھا و بيانيه صدور اطالعيه ھای مختلف کارگری با کارخانه ھا و تشکل

، ھای مختلف و متعدد دانشجوئی تشکل. ارگران شرکت واحد برخاستنداعتصاب و مطالبات ک
 احزاب سياسی چپ راديکال و برخی راديوھا نيز از  وھا ناکانون نويسندگان ايران، سازم

المللی نيز بسياری از  در سطح بين. مطالبات کارگران شرکت واحد حمايت کردند اعتصاب و
دمکراتيک از کارگران شرکت واحد و  ی چپ وھا ناھای کارگری، احزاب و سازم اتحاديه

اين اقدامات حمايت آميز اگرچه بسيار به جا، ضروری، مفيد و . مطالبات آنان پشتيبانی کردند
ندگان دلگرم کننده بود، اما برای پيشرفت جنبش کارگری به ھيچ وجه کافی برای اعتصاب کن

صدور اطالعيه و بيانيه حمايت آميز ھيچ گونه فشار و يا اجباری برای رژيم  . کافی نيست نبود و
کند و تاثير قاطعی در اين زمينه برجای  فرضا جھت پاسخ دادن به مطالبات کارگران ايجاد نمی

فشار قرار ممکن است رژيم جمھوری اسالمی از لحاظ سياسی اندکی تحت تنھا . گذارد نمی
يق سازماندھی ھای معنوی و کاغذی به يک حمايت مادی از طر مادام که حمايت. بگيرد

تواند  ، رژيم جمھوری اسالمی ھم میدفرا نرويھا و واحدھای توليدی  اعتصاب در ساير بخش
اما اگر اعتصاب کارگران . ات کارگران طفره روداز تحقق مطالب فشار سياسی را تحمل کند و

 اعتصابات ديگر فرضا در ايران خودرو، در ماشين سازی، در نفت، سلسلهشرکت واحد را يک 
تواند از کنار آن بی اعتنا  در برق و امثال آن تکميل کند، اينجا ديگر جمھوری اسالمی نمی

اين، يعنی پيروزی کارگران و پيشرفت گام يا بايد به خواست کارگران گردن بگذارد، که . بگذرد
اما سرکوب کارگران در مقياس . به گام جنبش کارگری، يا سرکوب کارگران را پيشه کند

اين  جمھوری اسالمی چنين کند به ناگزير از سراسری اوال آنقدرھا ھم آسان نيست، ثانيا اگر
زمينه را  ه می کشاند وطريق بحران سياسی در يک بخش و کارخانه را به عرصه تمام جامع

سازد که اين ھم  برای ورود به مراحل عالی تر مبارزه و يک اعتصاب عمومی سياسی فراھم می
  . به نفع پيشرفت جنبش کارگری است



 

  

٧ 

  .نياز حياتی ديگر جنبش کارگری در لحظه کنونی، داشتن يک صندوق اعتصاب است
ت به کار کارگران، بسياری از اعتصاب کارگران شرکت واحد، به ويژه جلوگيری از بازگش

  . مشکالت عديده مالی و معيشتی روبرو ساخت  را باھا آنکارگران و اعضای خانواده 
ع بايد پرداخت شود، امثال آن که سر موق اجاره خانه و صرف نظر از مخارج آب و برق و

  .ھای کارگری حتا از تامين حداقل مواد خوراکی نيز عاجز شدند برخی خانواده
 فشارھای متعدد اقتصادی و عواقب و عتصاب کارگری چنان چه مدتی به درازا بکشدا ھر

تواند اخراج و بيکاری شماری از  ھر اعتصابی می. معيشتی برای کارگران به دنبال دارد
شود يا کارگر اعتصابی که دستمزدش را  کارگری که اخراج می.  داشته باشدکارگران را در پی

تواند  اش را تامين کند و قبل از ھر چيز نمی بايد نيازھای زندگینگرفته است، در ھر حال 
شرايط واقعی مبارزه و . سير کند اش را بايد شکم خود و اعضای خانواده گرسنه بماند و

به شرايط خفت بار کارفرما  کارفرما بدين گونه است، يا بايد اعتصاب را بشکند و رودرروئی با
تضمين  وباره  کار را آغاز کند و يا برای تداوم اعتصاب وتن دھد و برای دريافت دستمزد، د

متعلق به خود کارگران يعنی از محل صندوق  پيروزی آن، بايد از يک منبع مالی مورد اعتماد و
اند و اين محروميت تاکنون نيز  کارگران ايران از اين منبع مالی محروم. اعتصاب تامين شود

 و بر جنبش کارگری وارد ساخته و يکی از موانع ھا آنلطمات جبران ناپذيری بر مبارزات 
بنابراين ايجاد صندوق اعتصاب يکی از نيازھای حياتی جنبش کارگری . پيشرفت آن بوده است
ايجاد صندوق اعتصاب يکی از مبرم ترين مسائل عملی است که ھر فعال . در لحظه کنونی است

يک صندوق . يد برای ايجاد آن تالش کندھر نيروی سوسياليست مدافع طبقه کارگر با کارگری و
ھای فردی، محفلی و گروھی که به  رفتن از چارچوب اعتصاب نيرومند و فراگير به معنای فرا

اين يا آن کارخانه و بخش توليدی و خدماتی محدود نشود و تمام کارگران و بخش ھای کارگری 
ی دغدغه ھای کارگر اعتصابی را زير پوشش خود قرار دھد و بتواند نقش فعالی در زائل ساز

  .ايفا کند، از ملزومات پيشرفت جنبش کارگری در لحظه کنونی است
  

  يک جمع بست کوتاه

. با اعتصاب کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی، جنبش کارگری گام بلند ديگری به جلو برداشت
 سنديکای اعتصاب کارگران شرکت واحد البته با کاستی ھای ناشی از اشتباھات ناخود آگاه

عدم احاطه بر شرايط و عدم شناخت دقيق از توازن قوا در يک  کارگران شرکت واحد که گاه از
اما اين کاستی ھا در برابر تجارب و دستاوردھا و به . لحظه مبارزاتی ناشی می شود، ھمراه بود

ويژه در برابر عظمت اقدامات متحدانه کارگران شرکت واحد و در برابر روحيه عالی 
بستگی و رزمندگی کارگران و فعاالن سنديکا و باالخره در برابر سازماندھی يک اعتصاب ھم

کل جامعه برجای گذاشت، قطعا بسيار  ای بر نفره که تاثيرات آگاھی دھنده بزرگ چند ھزار
 توانست با  البته نمی- صرف نظر از ماھيت ضد دمکراتيک آن-جمھوری اسالمی. ناچيز است

به اين دليل . فقت کند و سنديکای مستقل کارگران را به رسميت بشناسدخواست کارگران موا
نيز به  ھای کارگری را  عمل انبوھی از کارگران ديگر بخشکرد، در ساده که اگر چنين می

 مبارزات کارگران در ابعادی کرد و راه را برای ھای مستقل خود ترغيب می برپائی تشکل
  !تر می گشود تر و گسترده وسيع

ھای  کارگران به خواست عتصاب کارگران شرکت واحد، گرچه اين اعتصاب سرکوب شد وبا ا
اعتالء جنبش کارگری که از سقز آغاز شده  خود نرسيدند، اما دور جديد مبارزات کارگری و

ھای کوچک به  اين يک مرحله گذار از حرکت. رديدبود، در تھران وارد فاز و مرحله نوينی گ
نفره  ھزار ای در مقياس چند ون از محيط کار، به اقدامات بزرگ و تودهلحاظ کمی و عمدتا بير

کای مستقل خود و اعتصاب کارگران شرکت واحد و پی گيری آنان برای ايجاد سندي. است
ارتقاء  رشد و ھای کارگری از اين اعتصاب، به روشنی حاکی از ھا و جمع حمايت ساير تشکل

 است که کارگران بيش از پيش به منافع طبقاتی خود به آگاھی طبقاتی کارگران و به مفھوم آن
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  . برند منافعی مستقل از ساير طبقات پی می عنوان يک طبقه با اھداف و
 .ھای عملی و مشخص است قاتی کارگران در گرو برداشتن گامپيشرفت بيشتر جنبش طب

ورد ھای کارگری م بايد از طريق اعتصاب در ساير بخشاعتصاب کارگری در ھر بخش 
توانند اعتصابات  دراز مدت و موثری را  بدون پشتوانه مالی، کارگران  نمی. حمايت قرار بگيرد

لذا صندوق اعتصاب يک نياز مبرم پيشرفت جنبش کارگری در لحظه کنونی . سازمان دھند
  .است

 نياز مھم و مبرم جنبش کارگری پاسخ مثبت بگيرد، کارگران مبارز ايران که از ھم اگر اين دو
ھای مستقل خود، حضور فعال سياسی خويش را  ايجاد تشکل اکنون نيز از طريق سازمان يابی و

از اين ظرفيت برخوردارند تا نقش بی ھمتای خود را در تحوالت  اند و به پھنه جامعه کشانده
خی انجام رسالت تاري آينده جامعه ايفا کنند، گام ديگری به پيش برای ايفای اين نقش تعيين کننده و

  .اند خود برداشته
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عمال وارد دوره جديدی شد، ) ٨٣در سال (جنبش کارگری ايران که با مراسم اول ماه مه سقز 

ھا  پيشرفت. ته رشد واعتال يافته استتری پا گذاشته و پيوس  از آن نيز به مراحل تکامل يافتهبعد
ھا، چه از لحاظ رشد درجه  کارگران در اين سالودستاوردھای انکار ناپذير جنبش طبقاتی 

 ٢۵يابی وھمبستگی کارگران و چه از نظر رشد وارتقاء آگاھی در صفوف کارگران در  تشکل
ھا البته  ی ايران واين دستاوردھا و پيشرفتپيرامون جنبش کارگر. سال اخير بی سابقه است

با . رفته استھای گوناگون آن مورد بحث و بررسی قرار گ مقاالت متعددی نگاشته شده و جنبه
اين ھمه به يک جنبه از جنبش طبقاتی کارگران وتاثيرات ونتايج آن که اين نيز درجای خود 

اين جنبه ھمانا تاثيرات غير . ای نشده و يا کمتر به آن پرداخته شده است حائز اھميت است، اشاره
ھائی که  دگم. تھا اس ائيده شدن دگمقابل انکار ونقش تعيين کننده جنبش طبقاتی کارگران در س

 وافرادی که به نحوی از انحاء خود را کمونيست، ھا ناان متمادی بر اذھان بسياری جريسالي
در عرصه  فراموش نکنيم که تنھا. دانند، حک شده است ، کارگری و يا طرفدار کارگران میچپ

 ابزار تی، يگانهمبارزه واقعی وجريان عمل مبارزا. خورند ھا محک می پراتيک است که تئوری
جنبش طبقاتی کارگران به . ستھا آنی تغيير وتدقيق  ھا و وسيله ھا ونظريه معتبر سنجش ايده

ل و قاطع مثابه يک عرصه پراتيک جدی در ھمين دوره کوتاه دو سه ساله، نقش وتاثير بالفص
ھای يخ زده در اذھان را ذوب  بر جای گذاشت و بسياری از دگمھا  خود را در سايش اين دگم

ال امکان تغيير وتدقيق برخی ھا در عين ح ی کارگران، ھمزمان با ذوب اين يخجنبش طبقات. ودنم
 .ھا ونظريات ومنطبق ساختن آن بر واقعيات و شرايط مشخص را نيز فراھم ساخت ايده

توان  ای، در مورد تشکل يابی کارگران و اشکال آن می اين پديده را بيش و پيش از ھر زمينه
نبش طبقاتی کارگران بار ديگر درعمل نشان داد که اشکال تشکل يابی کارگران ج. مشاھده کرد

 پيشروان کوشش خستگی ناپذير کارگران، فعاالن و. متفاوت باشند توانند متنوع و در ايران می
 تا آنجا -ھا  طی چند سال اخير وحاصل اين تالشھای مستقل کارگری کارگری برای ايجاد تشکل

گرايشی که در ھر شرايطی تنھا  ی آن دسته از افراد و  بر ايده- بار نشسته استھا به  که اين تالش
 راتجويز و ساير )حال با ھر مضمونی( و تنھا يک شکل تشکل کارگری، سنديکا يا شورا 

  .کردند مھر ابطال کوبيد اشکال را نفی می
 جنبش کارگری در. توان ديد ا میتبلور روشن اين ديدگاه را قبل از ھر چيز درمورد سنديک
يا ) حال با ھر مضمونی (“شورا”گرايشی وجود دارد که کارگران را تنھا به متشکل شدن در 

سنديکا را ذاتا .  کند  دعوت وھر گونه سنديکائی رانفی می“داری تشکل توده ای ضد سرمايه”در 
د ھا ومبارزات پرشور کارگران شرکت واح اوج گيری فعاليت. داند يک تشکل رفرميستی می

ھا ونظرات را به شدت   اين ايدهوايجاد سنديکای کارگران شرکت اتوبوس رانی تھران وحومه،
ابر زمينی را در بر تجربه مبارزات کارگران شرکت واحد اين واقعيت سخت و. زير سئوال برد

 مسائل “صاحب نظر”ھای کارگری، مستقل از اراده اين يا آن  ھمگان قرار داد که اوال تشکل
ھر  يا(ثانيا سنديکا . شوند ، به نيروی خود کارگران ايجاد میی ارتباط با کارگرانکارگری ب

که توسط خود کارگران ايجاد شده باشد و به نيروی توده کارگران اتکا ) تشکل ديگر کارگری
ای کارگری  داشته باشد و برای تحقق مطالبات کارگران مبارزه نمايد، يک تشکل واقعی توده

شود،  داری محدود می  سنديکائی در چارچوب نظام سرمايهدامنه وافق مبارزهھر چند که . است
ھا و مطالبات  اما سنديکائی که به نيروی خود کارگران ايجاد شده است، تا آنجا که از خواست
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بايستی مورد حمايت و پشتيبانی  توده کارگران دفاع و برای تحقق آن مبارزه می کند، می
اعالم  بارزات کارگران شرکت واحد خواه در پروسه ايجاد سنديکا وم. ھا قرار گيرد تکمونيس

موجوديت آن وخواه در جريان پی گيری مطالبات کارگران توسط سنديکای کارگران و فعالين 
ھای توليدی،  ھا وکارگاه در شرايط مشخص برخی از رشته سنديکا، نشان داد که در ايران و

ھای صنفی واقتصادی، بلکه حول  نه تنھا خواستکارگران را حول تواند  سنديکا نيز می
شعارھای مستقيم سياسی  نيزسازماندھی و بسيج کند،  توده کارگران را به طور يک پارچه به 
مقابله با کارفرما و دولت بکشاند ، جنبش کارگری را در عمق و پھنا گسترش دھد و کليت اين 

  . جنبش راگامی به جلو براند
ھای کارخانه ھستند چرا که نه تنھا ھم اکنون   غير حزبی کارگری کميتهترين تشکل  مناسبگرچه

قادرند مبارزات روزمره کارگران را سازماندھی و رھبری کنند، بلکه به علت قابليت انعطاف 
ھای  توانند به کميته اعتال بيشتر جنبش نيز به سرعت میوخصلت راديکال خود، با پيشرفت و 

ارگران وارتقاء آن می در سازمان دھی و رھبری جنبش طبقاتی کاعتصاب تبديل شوند ونقش مھ
ھا به شوراھا يعنی  يشرفت مبارزه طبقاتی، ھمين کميتهبا پ. تر ايفا نمايند به مراحل عالی

  .شوند ی اعمال قدرت کارگری تبديل میھا آنارگ
. يستمعھذا اين به معنای نفی اشکال ديگر تشکل يابی کارگران وبه طور مشخص سنديکا ن

گران شرکت ھای کارگری چه مورد سنديکای کار جنبش کارگری در زمينه ايجاد تشکلتجربه 
اين واقعيت ھای کارگری، بار ديگر بر  ھای مختلف کارخانه و کميته واحد و چه تشکيل کميته

بسته  شود و ھای غير حزبی کارگران تنھا به يک شکل خاص خالصه نمی مھر تائيد زد که تشکل
کميت  ھای مختلف و بسته به شرايط مبارزاتی و تشکل يابی در بخش ای مبارزاتی وھ به سنت

  .تواند اشکال متنوعی به خود بگيرد ھا می کارگران در اين بخش
تجربه پربار کارگران شرکت واحد که به بھای بسيار گرانی به دست آمد، گرچه خواب 

ھای کھن کشيده شد، اما  ه بر دگمد و چون سمبادخرگوشی را از چشم برخی ذھن گرايان پران
ھای بی حاصلی در  مقاومت پذيرش اين واقعيت حاصله از پيشرفت جنبش طبقاتی کارگران، با

اين . اند، نيز ھمراه بوده است ھا که به تجرد گرائی خو کرده ترين دگماتيست ميان پرآوازه
تعلق به اين گرايش آنقدر مقاومت از روی منافع خودخواھانه وفرقه گرايانه، در ذھن افرادی م

چنانکه . گذاشت که جائی برای مخفی ساختن بازتاب آن در کردار باقی نمی جان سخت بود
برخی افراد وابسته به اين گرايش مستقيم و غير مستقيم  درصدد بی اھميت جلوه دادن و ياکاھش 

جيھات بی معنائی تو اھميت وجايگاه مبارزات واعتصابات کارگران شرکت واحد برآمدند آنھم با
تشکل ” يا يک “شورا”نه توسط  اند و از اين دست که اين اقدامات توسط سنديکا سازماندھی شده

 حتا در ابراز حمايت از کارگران شرکت ھا آنبرخی از ! “لغو کارمزدی” و “داری ضد سرمايه
 ومبارزات ھای ھوشيارانه و چه بسا درست درمقطعی که فعاليتواحد نيز اين پا آن پا کردند 

شجاعانه کارگران شرکت واحد برای ايجاد سنديکا و دست يابی به ساير مطالبات خود، نياز به 
تضعيف ، بی عملی خويش را توجيه وھّم خود را مصروف “نقد”حمايت فعال داشت، در پوشش 

. ان نداشتھا ھيچ گاه تاثيری در روند پيشرفت جنبش طبقاتی کارگر معھذا اين تالش! آن ساختند
ی چپ وکمونيست، خوشبختانه اکثر فعالين کارگری و به ويژه برخی از ھا آنعالوه بر سازم

فعالين کارگری شناخته شده، بسيار به موقع وھوشيارانه به حمايت از کارگران شرکت واحد، و 
ھای بی پايه و اساس و منفی و زيان بار را خنثا   برخاستند واين مخالفت خوانیھا آنسنديکای 

  .  دکردن
شده و بخشا در حال ھای غير حزبی کارگری بخشا سائيده  ھای موجود نسبت به تشکل اگر دگم

ی حزبی کارگران ھنوز جان سختی ھای موجود در مورد تشکل ياب باشند، دگم سائيده شدن می
ھم اکنون در ميان برخی از فعالين وعالقه مندان به جنبش کارگری نگرش بغايت اشتباه . کنند می
اين نگرش که بر بی اعتقادی به تشکل يابی حزبی کارگران وگاه . ز و خطرناکی وجود داردآمي
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مخالفت آشکار با متشکل شدن کارگران در حزب واحد طبقاتی و مستقل خويش استوار است، در 
  .شود  آن ديده می“چپ”دوسوی جنبش کارگری ھم در سوی راست وھم در سمت 

آگاھی طبقه کارگرو ضرورت بردن آگاھی سوسياليستی  تشکل و يک سو بانفی نقش حزب در
به ميان کارگران، آگاھی کارگران را حداکثر درحد آگاھی ترديونيونيستی يعنی در اين حد که 
کارگران بايد اتحاديه تشکيل بدھند وبرضد کارفرما مبارزه کنند ودر نھايت دولت را به تصويب 

ان را از وظايف سياسی خود کند و به عبارتی کارگر دود میقوانينی به نفع خود وادار سازند، مح
سازد وحتا از خواست ومبارزه برای سرنگونی رژيم حاکم با تحقير ياد می کند و مبارزه  دور می

وجود ونظام حاکم محدود و مقيد طبقه کارگر را تنھا به مبارزه کارگران درچارچوب قوانين م
  .سازد می

تشکل سراسری ” يا “داری ای ضد سرمايه تشکل توده”انند سمت ديگر نيز با ابداع عناوينی م
وطبقاتی خود را به محاق ابھام  متشکل شدن طبقه کارگر در حزب مستقل “برای محو کارمزدی

  .کند سپارد ودرعمل آن را نفی می می
 روشن است که کم بھا دادن به تشکل حزبی کارگران و نفی حزب طبقه کارگر با ھر عذر و

عمل واگذاری آگاھانه يا ناآگاھانه صحنه سياسی به احزاب غير کارگری و ی در اانه بھ
ھای اوليه  برازنده طبقه کارگر ايران که گامبورژوائی است و اين روش سياسی به ھيچ روی، 

متشکل شدن کارگران در حزب . باشد ی تشکل يابی خود برداشته است نمیاما مھمی را برا
تنھا حزب سياسی طبقه . اسی پيروزی انقالب کارگری استسياسی و مستقل خود، پيش شرط اس

 رھبری کند و توسط وی، کارگر يعنی حزب کمونيست قادر است پرولتاريا را از لحاظ سياسی
در ”ھای زحمتکش را تحت رھبری خود در آورد و پس از کسب قدرت سياسی نيز  تمام توده

ھای ناگزير و عود تنگ  رابر سنت ودر بھا توده) ناگزير(بورژوائی برابر تزلزالت خرده
ھا وخرافات سنديکاليستی در بين پرولتاريا ايستادگی کند وتمام فعاليت متحده تمام  نظری

تواند جای حزب طبقاتی  ھيچ تشکل ديگری تحت ھر نام وعنوانی نمی  “پرولتاريا را رھبری کند
  .طبقه کارگر را بگيرد

ھا ومقاومت ھای موجود در زمينه تشکل حزبی  من، دگ طبقاتی کارگرابی ترديد پيشرفت جنبش
عمل خود  طبقه کارگر که تاکنون نيز با. کارگران را نيز با ھر اندازه جان سختی خواھد زدود

گری از جمله مباحث راه را نشان داده و پاسخ بسياری از مباحثات ومجادالت درون جنبش کار
 در مورد متشکل شدن کارگران در ھای غير حزبی کارگران را داده است، مربوط به تشکل

  .  خواھد کرد حزب طبقاتی و مستقل خود نيز چنين کرده و
ھای غير حزبی   اشاره نمود که، گرچه ايجاد تشکلدر پايان بايد به اين نکته بسيار مھم نيز

ھای غير  ای کارگری يک نياز حياتی است، اما مسئله طبقه کارگر ايران تنھا ايجاد تشکل وتوده
مسئله طبقه کارگر حتا فقط متشکل شدن در تشکيالت سياسی واخص خويش يعنی .  نيستحزبی

م نظم موجود، ھدف اساسی طبقه کارگر ايران دگرگونی بنيادی تما. حزب طبقاتی خود ھم نيست
ی اعم از حزبی  يا غير ھای کارگر ی واستقرار سوسياليسم است و تشکلدار نابودی نظام سرمايه

ل ضروری متحقق ساختن اين ھدف و به سرانجام رساندن رسالتی است که حزبی، تنھا وسائ
  .تاريخ برعھده اين طبقه گذاشته است
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. گذرد کای شرکت واحد میبيش از دو سال از برگزاری نخستين مجمع عمومی کارگران سندي
رد قرار فعالين و اعضای ھيئت مديره سنديکا، در شرايطی که از ھمه سو تحت فشار و پيگ

ی ھيئت مديره و  جمع عمومی و انتخابات دومين دورهدارند، در تدارک برگزاری دومين م
ليت آن بر سنديکای کارگران شرکت واحد، تا آنجا که به دوره جديد فعا. بازرسان سنديکا ھستند

 تضمينی برای ادامه کاری که آيا اين اما. پا به عرصه وجود گذاشت٨٣گردد، از اواسط سال  می
رھبران آن  و سنديکای کارگران شرکت واحد که آيا ديد بايد نه؟ ھست يا فعاليت اين سنديکا

 نه؟ يا به ضروريات فعاليت دراين دوره پاسخ درستی بدھند توانند می
 وزارت کار “غيرقانونی”سنديکای کارگران شرکت واحد، گرچه از ھمان آغاز، به مھر  

 فعاليت آن، موانع متعددی نھاده شد، اما به ھمت فعاالن احمدی نژاد ممھور گرديد و در برابر
دار بوده اند، فعاليت اين سنديکا، گرچه سنديکا، که از حمايت توده کارگران اين شرکت برخور

 و   به بھای اخراجگرچه ، گرچه به بھای تحمل شرايط بسيار دشوار معيشتی وبا افت و خيز
اگر تخريب و اشغال مکان جلسات ھفتگی . ه يافته استاما تا به امروز ادام محروميت و زندان،

سنديکا نتوانست کار اين سنديکا را به تعطيل بکشاند و دو سال پيش کارگران شرکت واحد، تنھا 
چند روز پس از يورش وحشيانه عمال رژيم به اين مکان، توانستند مجمع عمومی خود را در 

تی رژيم تشکيل دھند و رسما موجوديت امني کف خيابان و در محاصره نيروھای نظامی و
سنديکای خود را اعالم نمايند، اگر تعليق، ضرب و جرح، بازداشت و حبس کارگران و رھبران 

به ادامه مبارزه ايجاد کند، اکنون که کارگران شرکت واحد، ھا آنسنديکا نتوانست خللی در اراده 
ی درگيری و کشمکش  گين دوسالهکه يک پروسه سخت و سنبه ويژه فعالين و رھبران سنديکا 

جريان اين  اند و در دائمی با رژيم جمھوری اسالمی و دستگاه امنيتی آن را پشت سر گذاشته
اند، دليلی وجود ندارد که اين بار نتوانند مجمع  مبارزه و کشمکش، تجارب گرانبھائی نيز آموخته

دامه کاری سنديکا پافشاری عمومی خود را به شکل موفقيت آميزی برگزار نمايند و يا بر ا
  . نکنند

سال  ، درمقايسه با دوموجود است و شرايط حاکم بر جامعهھر چند در اين زمينه کماکان موانعی 
قبل، تغييراتی مبتنی بر تشديد بيش از پيش اختناق را شاھد بوده است، و ھر چند اقدامات پليسی 

ه گذشته افزايش يافته است، اما و سرکوب گرانه عليه کارگران و فعالين کارگری نسبت ب
اند و ھمان کارگران و  کارگران شرکت واحد و فعالين سنديکائی نيز تغييراتی را از سر گذرانده

ھی يا شناخت ازدستگاه حاکم و آنان، چه از لحاظ ارتقاء آگا. فعالين سنديکائی دوسال قبل نيستند
ن کارگری و چه از جنبه جلب يھای بسيار مزورانه و گاه پيچيده آن در قبال فعال روش

  .اند المللی گام ھای قابل توجھی نيز به پيش برداشته ھای بين حمايت
طی دوسال جنگ و رودرروئی،  که در آغاز، دامنه و شدت آن، شايد برای بسياری از کارگران 

واحد، توانست در برابر و فعالين سنديکا نيز غير قابل تصور بود، سنديکای کارگران شرکت 
ھای به غايت ضد  ھا و روش ھا، زورگوئی ھا، تھديدھا و تطميع ھا، دوز و کلک روغ بافید

انسانی و به شدت سرکوبگرانه رژيم مقاومت کند، تالش رژيم وعوامل آن برای نفاق افکنی 
. جنگ نابرابر، سرفراز بيرون بيايد درميان کارگران را خنثا سازد و از درون اين کشمکش و

ھای مداوم، بی  ت واحد که در جريان يک رشته جدالوفعالين سنديکای شرککارگران پيشرو 
 عمل کارگری و ابتکار اند، با حفظ ھوشياری، ب عملی بسيار مھمی را نيز آموختهترديد تجار

 جو برغم تشديد و اتکاء به توده کارگران قادرند بر موانع موجود در اين زمينه نيز فائق آيند
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  .، راه خود را ادامه دھند مسيرپيموده شدهسرکوب، درھمان خفقان و
البته سنديکای کارگران شرکت واحد يا ھر تشکل کارگری مستقل ديگر و به طور کلی جنبش 

تواند و نبايد نسبت به تشديد سرکوب وافزايش فشارھای پليسی عليه فعالين کارگری  کارگری نمی
پيشرو و کارگران .  بی تفاوت بماندو نسبت به تلفات و خسارات خود دراين جدال، بی توجه يا

ھا درد و رنج و صرف  ر و فعاليت آگاه گرانه، ثمره سالھا کا فعالين کارگری محصول سال
شوند و طبقه  ھای طبقه کارگر محسوب می روتاند و بی ھيچ ترديدی در زمره ث انرژی و زحمت

.  و يا دچار ولخرجی شودتواند و نبايد اين ثروت را بدون حساب و کتاب مصرف کند کارگر نمی
نان گسيخته حاکم برعکس در اينجا، در شرايط مشخص ايران که يک ديکتاتوری عريان وع

شرط ادامه کاری و ھا و رعايت پنھانکاری، ضروری، و  ترين صرفه جوئی است، اجرای دقيق
  . شود ھای کارگری و نياز حياتی جنبش کارگری محسوب می بقاء فعال تشکل

ھای مناسب سازماندھی و تلفيق  ل سنديکای شرکت واحد، در گرو روش بقاء فعاادامه کاری و
اختناق  گرچه بازتاب شدت اقدامات سرکوبگرانه کارگران و. معقول فعاليت مخفی و علنی است

ھای اصالحی فعاليت در ميان  ، تا ھم اکنون ھم عمال برخی شيوهتشديد شونده حاکم برجامعه
بااين ھمه روشن است که اتخاذ رگری و سنديکائی تحميل نموده است، کارگران را به فعالين کا

ھائی که ضربه پذيری اين تشکل و خسارات و تلفات آن را کاھش دھد،  ھا و مکانيزم روش
ع  بی آن که ازاين طريق، درواق. ضرورتی است که بايد به طور آگاھانه به آن پرداخته شود

توان دامنه تلفات وخسارات  ديکا را تنزل داد، نه فقط میھا و مطالبات سن مضمون اھداف، فعاليت
توان اثرات سوء احتمالی اين خسارات و تلفات بر روی توده  راکاھش داد، بلکه ھمچنين می

به ھررو، نبايد گذاشت  .برروی برخی از فعالين کارگری را نيز خنثا ساخت کارگران و حتا
ھای  رو و فعالين کارگری، اين ثروترژيم ضد کارگری جمھوری اسالمی، کارگران پيش

  .اندوخته شده طبقه کارگر را به يغما برد
اين که  اکنون ھيچ کارگر ولو نيمه آگاھی نيست که به ماھيت ضدکارگری جمھوری اسالمی و

م از صنفی يا سياسی ھای مستقل کارگری اع ھای سياسی، مخالف تشکل رژيم مخالف آزادیاين 
سال بعد  دو. است، پی نبرده باشد ع سنديکای کارگران شرکت واحدھايی از نو و مخالف تشکل

از اعالم موجوديت سنديکای کارگران شرکت واحد، نه تنھا اين سنديکا از سوی رژيم به 
ان اين  برای فعاليت آن صادرنشده است، بلکه کارگر“قانونی”رسميت شناخته نشده و مجوز 

منصور اسانلو . اند شار و پی گرد قرار داشته، مدام تحت فھا آنشرکت و رھبران سنديکای 
به حبس افتاده و اکنون به پنج سال زندان  ھا ه سنديکا چند بار ربوده شده، ماهرئيس ھيئت مدير
ھا تن ديگر از فعالين اين سنديکا نيز دائما درمعرض تعقيب و پی گرد بوده  ده. محکوم شده است

اند و پيوسته  اند، به دادگاه احضار شده ليق و اخراج شدهاند، تع تھديد و ارعاب قرار گرفته و مورد
  ھا ھمه البته آن طور که گرايش سوپر راست اين. اند در معرض بازداشت و شالق و حبس بوده

و رفرميست قانونگرا وانمود می کند، نه از آن روست که سنديکای کارگران شرکت واحد برای 
و يا به اين دليل که !  به اعتصاب روی آورد٨۴تحقق مطالبات کارگران، درنيمه دوم سال 

ھای  اند و با رسانه  شده“خودشيفتگی” و “خود محوری”اعضای ھيئت مديره سنديکا دچار 
 کسی که - ،١اند ھای دانشجوئی حضور يافته کنند و يا در جمع خارجی، زيادی مصاحبه می

ناآگاھانه، سرکوب  د، آگاھانه ياباف چنين الطائالتی به ھم می سنديکای شرکت واحد درپوشش نقد
يا  و کند توجيه می توسط رژيم ضدکارگری جمھوری اسالمی را وکارگران شرکت واحد سنديکا

  بلکه از آن روست که رژيم جمھوری - اندازد دربھترين حالت آن رابه گردن رھبران سنديکا می
است اند، رژيمی  شدهاسالمی که در آن دين و دولت به طور کامل وھمه جانبه درھم ادغام 

اين . ھای مستقل کارگری است ھای سياسی از جمله آزادی تشکل ارتجاعی که ذاتا مخالف آزادی
                                                 

به قلم حسين “ نقد کارگری بر سنديکای کارگری، ضرورت نقد در برابر خطای ناگزير” نگاه کنيد به مقاله -١
  .٨۶ خرداد ۵اکبری مندرج در سايت اخبار روز مورخ 
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رژيم، مخالف تشکل يابی کارگران است و روشن است تشکلی را که به ابتکار و توسط خود 
به رسميت رزه نمايد، نه تنھا برای تحقق مطالبات کارگران مبا و کارگران به وجود آمده باشد

برد، آن را  کند، بلکه به دفتر آن نيز يورش می شناسد و برای فعاليت آن مجوز صادر نمی نمی
 سال پس ٢٩اکنون . دھد کند و فعالين آن تشکل را نيز مورد تعقيب و پيگرد قرار می تخريب می

از حاکميت ارتجاع اسالمی و دو سال پس از اعالم موجوديت سنديکای شرکت  واحد کسی 
ماھيت  نمايد و بر تواند اين واقعيت را، البته اگر که ريگی به کفش نداشته باشد، انکار مین

  .ارتجاعی  و ضد کارگری نظام حاکم سرپوش  بگذارد
جمھوری اسالمی در طی اين دو سال به انحاء مختلفی کوشيده است درمرحله نخست اين سنديکا 

ک رشته درگيری ھا و اقدامات فرسايشی بر را از ھم بپاشاند و در مرحله بعدی با تحميل ي
کارگران و فعالين سنديکا و تبديل آن به مشغله اصلی سنديکای شرکت واحد، رھبران سنديکا را 

  .از پرداختن به ساير مسائلی که توده کارگران با آن دست به گريبان اند، بازدارد
ای رسيده   کارگران اکنون به مرحلهش طبقاتیبا اين ھمه بايد به اين مسئله نيز اشاره کرد که جنب

تواند به سادگی راه را بر  اقدامات سرکوبگرانه آن نمی و ھا تالش است که مخالفت رژيم و
تشکلی که به . فعاليت و ادامه کاری تشکلی از نوع سنديکای شرکت واحد به کلی مسدود کند

رزه برای تحقق مطالبات نيروی خود کارگران ايجاد شده است، از طريق استمرار و گسترش مبا
زطريق بسيج و سازماندھی اين نيرو، و در يک توده کارگران، با اتکاء به نيروی کارگران وا

تواند خود را بر رژيم تحميل کند و راه را برای ادامه کاری خويش  ست که می روياروئی دائمی
  .باز نگاه دارد

، شرکت )(ITF “  حمل و نقلفدراسيون جھانی  کارگران”عضويت سنديکای شرکت واحد در 
 خرداد در لندن ٢۶ تا ٢۴و سخنرانی اسانلو به عنوان نماينده سنديکا در نشست آی تی اف که 

ھای آزاد  ون اتحاديهبرگزار گرديد، ھمچنين شرکت و سخن رانی وی دراجالس ساالنه کنفدراسي
 بيانگر چيز -ھا ماھيت اين اتحاديه از  صرف نظر-در بروکسل، ) ITUC(کارگری جھان 

ديگری نيست جز آن که سنديکای شرکت واحد علی رغم تمام تلفات و خسارات، موجوديت خود 
را در اين حدود بر رژيم تحميل نموده است، ولو آن که رژيم، سنديکای شرکت واحد را به 

  .رسميت نشناخته است و يا ھر آينه ممکن است تعرض بزرگ تری را نيز عليه آن سازمان دھد
ھای  ت واحد، نه فقط کوشش رژيم و تشکلمی ازاين دست توسط  سنديکای کارگران شرکاقدا

سازد، بلکه در عين حال  ن سنديکای شرکت  واحد را خنثا میدست ساز آن برای منزوی ساخت
ھای عضو اين نھادھا را به معضالت و مسائل  ای کارگر متشکل در اتحاديهھ تواند توجه توده می

 از جنبش کارگری ايران را نيز در پی ھا آنن جلب نمايد و کسب حمايت جنبش کارگری ايرا
با اين ھمه روشن است که . داشته باشد واز اين طريق به ادامه کاری سنديکا نيز ياری برساند

که سنديکای  برای آن سنديکای شرکت واحد ضمن جلب حمايت کارگران از سراسر جھان،
ر چيز بايد روی نيروی کارگران اين شرکت و روی بماند، قبل از ھ کارگران شرکت واحد

سنديکائی که به نيروی کارگران شرکت واحد ايجاد شده . نيروی اتحاد کارگران ايران حساب کند
 تواند نيروی ھمين کارگران است که میاتحاد و تغذيه از  است، در وھله نخست، تنھا با بسيج،

  .ضمين کندتحميل و ادامه کاری خود را ت را موجوديت خود
اين واقعيت است که از اعتصاب بھمن  به آن اشاره نمود بايد درپايان نکته بسيارمھمی راکه حتما

  به اين سو، اقدامات سنديکای شرکت واحد در جھت بسيج نيروھای بدنه خود،٨۴
بی ھيچ گونه تعارفی، اين يک روندی بسيار منفی است که . بطورمحسوسی  دچار افت شده است

چيز ديگری جز جدائی رھبران سنديکا از توده کارگران نيست و بی ھيچ گونه ترديدی، تداومش 
جدائی رھبران سنديکا ازتوده کارگران، يعنی رواج  .به زيان بقاء فعال وادامه کاری سنديکاست

ھائی که  مشابه ھمين اتحاديه .به يک تشکل بوروکراتيک تبديل سنديکا و بوروکراتيسم درسنديکا
چشم  از گيرند و درھمان باال و دور ، در باال و از فراز سر کارگران تصميم میھا نآرھبران 

 اين روند رھبران سنديکای شرکت واحد،. پردازند  به بند و بست میھا آنکارگران عليه منافع 
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شد، به رويکرد اوليه ھشداری جدی تلقی نمايند، پيش ازآنکه ديگرخيلی ديرشده با بايد منفی را
با تغذيه و بسيج اين نيروی  ھشت ھزار عضو سنديکا را دريابند و. ھا رجعت کنند ودهخود به ت
 ھزار کارگر شرکت واحد را که جز تعدادی معدود، ھمه از سنديکای خود حمايت ١٧عظيم، 

  .حول مطالبات راديکال کارگری به ميدان مبارزه  بکشانند اند، می کرده
بدان  و تحقق مواردی که به اختصار ھا اين ضرورتھای عملی ومناسب به  بدون ارائه پاسخ

نه فقط تضمينی برای ادامه کاری و بقاء فعال سنديکای کارگران شرکت واحد  اشاره شد،
جنبش ، اعتبار، نقش مثبت وجايگاه مھمی راکه تاکنون درور نيست، بلکه بتدريج اين سنديکامتص

  .داد دست خواھد ، ازکارگری کسب نموده است
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 امنيتی احمدی نژاد آغاز شد و با -دور جديد اختناق وسرکوبی که با روی کا رآمدن کابينه نظامی
تری  تر وگسترده وائل سال جاری وارد مرحله ھولناکشدت و حدت تمام ادامه يافته است، از ا

برشمار . نه خود افزوده استارتجاع حاکم، آشکارا برموج اقدامات ارعاب گرا. شده است
ھای  يورش وحشيانه به جنبش. ھا به وسيله جرثقيل و در انظار عمومی افزوده شده است عداما

ھا به قصد  ای گسترده و حبس فعالين اين جنبشھ نان، معلمان، دانشجويان، بازداشتاجتماعی ز
ری نه فقط از اين جنبش کارگ .، بيش از پيش تشديد شده استھا آنقمع  خاموشی و قلع و

ھا برکنار نبوده است، بلکه بنا به جايگاه و نقش بی ھمتای طبقه کارگر در  شتعرضات و يور
چند سال  تحوالت اجتماعی و به خاطر حضور فعال جنبش طبقاتی کارگران درعرصه جامعه در

ھای اجتماعی و برکل جامعه، در مرکز توجه دائمی  بر ساير جنبشاخير و تاثيرات بال انکار آن 
 .ھای سرکوبگرانه آن قرار داشته است بالواسطه سياستم ضد کارگری وھدف رژي

 برگذاری اول ماه تواند اين واقعيت را انکار نمايد که جنبش طبقاتی کارگران پس از ھيچکس نمی
ھا نيز به   است وتقريبا درتمام طول اين سال، پيوسته در حال پيشرفت بوده درسقز٨٣مه سال

به .  درمقياس تمام جامعه اظھار وجود کرده استترين نيروی عرصه فعال مبارزه عنوان مھم
دار و دولت حامی آن عليه طبقه  ود و تعرضات پی درپی طبقه سرمايهرغم تمامی موانع موج

به مراحل تکامل  ھائی به جلو بردارد و  کارگری ھر ساله توانسته است گامکارگر، جنبش
ظ رشد و ارتقاء آگاھی طبقاتی در ھای جنبش کارگری چه از لحا پيشرفت. تری گذر نمايد يافته

ھای کارگری و تشکل يابی طبقه کارگر، قابل انکار  صفوف کارگران و چه در زمينه تشکل
ھا وکوشش  ھای کارگری، تکثير اين کميته ھای کارخانه، ايجاد کميته تقويت کميته ايجاد و. نيست

 و سراسری، موجوديت سنديکای یاانه کارخ  درمقياس فراھا آنارتباط ميان  برای ايجاد پيوند و
ھای راديکال درون  اتحاد عمل گرايش اقدام برای ھمگرائی و کارگران شرکت واحد، کوشش و

ھائی از پيشرفت جنبش  دار، نمودھا ونمونه گری در برابر تعرضات طبقه سرمايهجنبش کار
  .طبقاتی کارگران است

اتی ماعی ايران و پيشرفت جنبش طبقاگر پيش از اين، نقش و وزن طبقه کارگر در تحوالت اجت
شد و يا احيانا اين مسئله از چشم کسانی پنھان  ھای راست، انکار می کارگران از سوی گرايش

مانده بود، اما برافراشته شدن پرچم مبارزه مستقل کارگران در اول ماه مه امسال در تھران، 
ه ائی پرشور کارگران در اول ماراھپيم. ديگر ھيچ جائی برای انکار و چشم پوشی باقی نگذاشت

تقل خود وارد ميدان ھا و پالکاردھای مستقل وشعارھای کوبنده و راديکال ومس مه که با پرچم
ی تھران و ورزشگاه شيرودی را به تسخير خويش در آوردند، و توانستند ھا آنشدند، خياب

 بکشانند، بايد به اھ آنای به سطح خياب ھای طبقاتی خويش را در مقياس وسيع و توده خواست
تواند پيش  ، با چه سرعتی میی آن طبقه کارگر و جنبش پويا و بالندهھمگان نشان داده باشد که 

ھای ديگری به سمت جلو و برای مداخله در  د و خود را به منظور برداشتن گامروی نماي
  .تحوالت سياسی جامعه، آماده و تجھيز کند
انی در ميان کارفرمايان بقاتی کارگران، نه فقط برنگرروشن است که پيشرفت واعتالء جنبش ط

د، بلکه بديھی است که اين انداز زند و منافع اين طبقه را به خطر می داران دامن می و سرمايه
ھا از حدود ظرفيت رژيم سياسی پاسدار منافع اين طبقه نيز به کلی خارج است و با آن  پيشرفت

دولت کامال درھم ادغام شده است، رژيمی که   در آن دين ورژيمی که. تباين قرار دارد عميقا در
ترش مداخالت پليسی در زندگی ی خفقان و سرکوب و گس وم حيات خود را در تشديد فزايندهتدا
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ھای سياسی و لگدمال کردن  ژيمی که موجوديت آن با سلب آزادیبيند، ر ھای مردم می توده
چيزی به نام تواند  ت، اين رژيم، اساسا نمی مالزم اسحقوق دمکراتيک کارگران و زحمتکشان

 را تحمل کند چه رسد به پيشرفت اين ھا آنھای مستقل و متعلق به  ھای اجتماعی و تشکل جنبش
  .جنبش ھا به خصوص، جنبش طبقاتی کارگران

تجربه حاکميت جمھوری اسالمی بارھا اين موضوع را به اثبات رسانده است که رژيم سياسی 
ھائی که متضمن   برابر جنبش کارگری و فعاليتتماعی به ويژه درجھای ا ر جنبشحاکم، در براب

اگر . وب متوسل شده استسازماندھی طبقه کارگر است، ھمواره به سرنيزه و به حداکثر سرک
بينيم که جمھوری اسالمی   ھمين چند سال اخير نگاه کنيم میھا را در نظر نگيريم وبه حتا گذشته

م سرکوب متمرکز و سيستماتيک عليه کارگران پيشرو و فعاالن کارگری، با کاربست يک سيست
اعمال  ن و شالق وای مکرر، تھديد و ضرب وشتم، زندااز جمله اخراج، بازداشت، احضارھ

کارگران پيشرو واعضای خانواده يک رشته فشارھای ممتد روحی و روانی وايجاد ناامنی برای 
 را از ھا آنو دست  فعالين کارگری را مرعوب سازد و سعی کرده است کارگران پيشرو ھا آن

 اقدامات وحشيانه و. ھای کارگری کوتاه کند تا مانع آگاھی و تشکل يابی کارگران شود محيط
مکرر نيروھای امنيتی عليه کارگران پيشرو وفعاالن کارگری، تعقيب و پی گرد طوالنی مدت 

حبس محمود صالحی، ربودن منصور  شکنجه و آزار و تھديد و کارگران سقز، دستگيری،
ھا کارگر  اسانلو، ضرب و شتم مکرر و حبس وی، بازداشت، محاکمه، احضار و ارعاب ده

، کرمانشاه، خرم آباد و برخی ديگر سنديکائی ديگر در تھران، سنندج پيشرو و فعال کارگری و
انتقام جوئی  ان واز شھرھای ايران، تماما بيانگر وحشت رژيم از آگاھی و تشکل يابی کارگر

  .دار از جنبش طبقاتی کارگران وپيشرفت ھای آن است طبقه سرمايه
ھای اصلی   با ھرگونه آزادی سياسی، از خصلتضديت با تشکل و آگاھی کارگران و ضديت

ت فوق ارتجاعی که حيات و جمھوری اسالمی، رژيمی اس. جمھوری اسالمی است
اين رژيم که . ريان واختناق بيشتر عجين شده استاش، با اعمال ديکتاتوری خشن و ع موجوديت

 تشکل يابی کارگران و مخالف از روز اول به قدرت رسيدن اش ھم نشان داده است قويا مخالف
تابد، اکنون آشکارا بر شدت اختناق و اقدامات  ھای مستقل کارگری است وآن را برنمی تشکل

کند که اين  فرقی ھم نمی. زوده استھای کارگری اف کوبگرانه خود عليه کارگران وتشکلسر
ھمين قدر کافی ست که تشکلی مستقل از . تشکل، تشکلی است صنفی، سياسی يا دمکراتيک

 به وجود آمده باشد و برای ھا آننھادھای حکومتی باشد، به ابتکار کارگران و به نيروی خود 
  . تحقق مطالبات کارگران فعاليت ومبارزه نمايد

شوند  تشکل يابی کارگران که قادر ه جرم فعاليت برای سازماندھی ومحمود صالحی تنھا ب
منصور اسانلو نيز به جرم فعاليت برای . افتد تر سازند، به زندان می مبارزات خود را متشکل

سازماندھی کارگران و ايجاد سنديکای شرکت واحد، روز روشن و برای چندمين بار در وسط 
ھمراه با ضرب وشتم به زندان اوين  شود و حد ربوده میاز داخل اتوبوس شرکت وا خيابان و
گويد، اين تشکل، يک تشکل صنفی است که  سنديکای کارگران شرکت واحد می. دگرد منتقل می

منصور اسانلو، ابراھيم مددی و ديگر مسئولين . کند در چارچوب قوانين موجود فعاليت می
اما جمھوری اسالمی گوشش بدھکار اين . اند بارھا، ھمين مسئله را تکرار کردهسنديکا نيز 

  !برد ھا نيست و به سنديکا و فعاالن آن يورش می حرف
وکالی مدافع داوود رضوی، عضو ديگر ھيئت مديره سنديکا، پا را از اين ھم فراتر گذاشته و 

ھدف و قصد اعضای سنديکا دفاع از ”نويسد   دادگاه انقالب تھران، می١۴خطاب به رئيس شعبه 
ھا نيز تقويت امنيت  نتيجه اين فعاليت صنفی و قانونی خود از طريق مسالمت آميز بوده وحقوق 

 “باشد اجتماعی کم درآمد و آسيب پذير میملی و جلوگيری از راديکالی شدن مطالبات گروه ھای 
نقل از اليحه دفاعيه دکتر يوسف موالئی و پرويز خورشيد، وکالی داوود رضوی، مورخ (

  ) درج در سايت سنديکای شرکت واحد، من٨۶شھريور 
خواھد ھر  اما جمھوری اسالمی در لحظه فعلی کاری به اين مسائل ندارد و قبل از ھر چيز می
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ھا  شکل گرفته است جارو کند و مخالف ھر تشکلی است که بخواھد  تشکلی را که در اين سال
ر اقشار زحمتکش مردم ساي ظرفی برای متشکل ساختن کارگران، زنان، معلمان، دانشجويان و

ھائی   به قصد قلع و قمع، به چنين تشکلکند و چنين است که سرکوب واختناق را تشديد می. باشد
  .کند حبس و مجازات می را نيز بازداشت و ھا آنبرد، رھبران و سازما ندھندگان  يورش می

 افراد که موقتی ھم که شده به برخی جمھوری اسالمی البته ممکن است به طور تاکتيکی و
ھای علنی محدودی نيز داشته  فعاليت ھائی بزنند و د حرفتمايالت سياسی ھم دارند، اجازه بدھ

زنند، ولو  مادام که چنين افرادی، تک نفره ھستند، فعاليت جمعی ندارند و صرفا حرف می. باشند
ه مشام برسد،  بوی مخالفت ھم بھا آناز  تيزی ھم داشته باشند و ھا ظاھر تند و که اين حرف آن

 نداشته باشد و نسبت به اين پديده، عکس العمل ھا آنجمھوری اسالمی ممکن است کاری به کار 
 امنيتی واطالعاتی با اين ھمه، اين مسئله بسيار بديھی است که دستگاه. فوری از خود نشان ندھد

ھد پای خود اگيرد وچنان چه کسی بخو ھا و تحرکات علنی را زير نظر خود می رژيم، ھمه اين
دھی برود، فورا وی را تر بگذارد و فرضا پای اقدام عملی و سازمان را از حد حرف، آنطرف

کند فرد مورد نظر را يا به  شکنجه و تھديد به مجازات، سعی میکند و با اعمال  بازداشت می
  .کند اعدام محکوم می نھايت وی را به زندان و سکوت وادار نمايد و يا در تسليم و
تر شدن شرايط حاکم بر جامعه  ديد خفقان و گسترش سرکوب و مختنق است که نه پديده تشروشن

نسبت به دو سال قبل،  نه کوشش رژيم برای ممانعت از ادامه کاری تشکل ھا وفعالين کارگری 
ه عواقب ونتايج اعمال آگاه پنھان مانده است ون  از چشم کارگران پيشرو وھا آنقمع  و قلع و

با تشديد فشار سرنيزه و اختناق، اين، يک خطر واقعی است که آن دسته از . ھائی چنين سياست
اند، به نخسين قربانيان سياست تشديد  اعلنی نموده و فعاليت علنی داشتهفعاالن کارگری که خود ر
آن قدر تحت فشار و آنان از سوی دستگاه امنيتی و سرکوب رژيم، . سرکوب رژيم تبديل شوند

گيرند که يا ديگر فعاليت چندانی نداشته باشند و يا در بدترين حالت مجبور  می پی گرد قرار
ھای  بديھی است که وحشی گری. ار بکشندگردند خود را به کلی از عرصه فعاليت ومبارزه کن

تشديد فشار و سرکوب بی حد وحصر کنونی، روی افراد ونيروھای غير علنی و مخفی  رژيم و
 .ی نيز برجای خواھد گذاشتنيز تاثيرات ولو خفيف تر

ھای اعتراضی کارگران متمايز ازساير اقشار جامعه است وکارگر درمحيط کار  اگرچه حرکت
کند و برای بھبود شرايط کار  اجحافات وی ايستادگی می خود، در ھر حال در برابر کارفرما و

اثرات منفی خود زند، اما ترديدی نيست که مجموعه اين شرايط،  مبارزه می دست به اعتراض و
اعتصاب  بايستی حرکت اعتراضی و مراکزی که در آن می را بر اعتراضات کارگران و

  .کارگری سازماندھی شود، نيز برجای خواھد گذاشت
حتا زيان بار بودن فعاليت  عدم کفايت و قبل ازھرچيز،  شرايط مشخص حاکم برجامعه، اما

اگر کسی نخواھد . رساند ارزه، به اثبات میدر ھر گام مب صرف علنی و قانونی را، ھر روز و
بر اين شرايط مشخص چشم فروبندد، راھی ندارد جز آنکه از علنی کاری صرف پرھيز کند و 

واقعيت  در. تلفيق مناسبی ميان کار علنی و قانونی و فعاليت مخفی و زير زمينی ايجاد کند
 ھا و ھان کاری در عرصه فعاليتامرھم، اکنون، چه کسی اين را بخواھد يا نخواھد، رعايت پن

ھای کارگری و تلفيق دقيق ميان فعاليت علنی، نيمه علنی و مخفی به ضرورتی انکار  محيط
شرايط  مبارزه طبقاتی ھستند و البته کارگران پيشرو وآگاھی که درگير. ناپذير تبديل شده است

و وقوف دارند  اند کنند، براين ضرورت وقوف داشته گوشت وپوست خود لمس می مشخص را با
قانونی  کار يا افرادی که مبنای فعاليت خود را علنی کاری و ھا و ھرگز به دام گرايش و

ھمه را به علنی کاری و کار قانونی صرف  گيرند و ارند، فعاليت مخفی را به سخره میگذ می
  . کنند، نيافتاده ونخواھند افتاد دعوت می

زه آن، تشديد بيش از پيش فشار واختناق است، به جنبش شرايط جديد حاکم بر جامعه که وجه ممي
چندان سازند و با  کند، ھوشياری خويش را دو کارگری و ھمه کارگران آگاه و پيشرو حکم می

ھا را تا حد ممکن خنثا  ھای مناسب، اثرات سوء اين سرکوب تاکتيک ھا و اتخاذ به موقع روش
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 و  توانند از کنار اين شرايط فعالين کارگری نمی. دپايين آورن تلفات را ميزان خسارات و ،ساخته
توازن قوای  تشديد خفقان و سرکوب بگذرند، بلکه با توجه به شرايط مشخص حاکم بر جامعه و

فعاليت خود رابه نحوی تنظيم کنند، که بتوانند از اين تند پيچ گذر  موجود، بايد شيوه حرکت و
ھای مخفی کارخانه درمراکز کارگری، يکی ديگر  کميتهتکثير  اکنون افزون بر ايجاد  و. نمايند

ی ھا آنھا و سازم ای نظير تعاونی ھای توده تشکل يت کارگران پيشرو، فعاليت دراز وجوه فعال
بديھی است که رعايت تلفيق .ورزشی و امثال آن و فعاليت برای ايجاد اين گونه تشکل ھا است

اين . ست ھا نيز ضروری  درون اين گونه تشکلای فعاليت درکارمخفی، نيمه علنی و علنی بر
فعالين جنبش کارگری کمک نمايد که خود  تواند به کارگران پيشرو و فعاليت، می نحوه حرکت و

 امنيتی رژيم برھانند، از تند پيج موجود گذر نمايند و در -را از زير ضربات مرگبار پليسی
  . ن و آمادگی بيشتری وارد ميدان شونداعتالء بيشتر جنبش کارگری با توا شرايط مساعدتر و
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دو سال از تشکيل سنديکای 
کارگران شرکت نيشکر ھفت 

سنديکای کارگران . تپه گذشت
شرکت نيشکر ھفت تپه که 

 ھای پی گير و پر حاصل تالش
ھا زحمت  درد و رنج و ثمرۀ ماه

ھزينۀ   فشرده و پرو کارِ 
 اين شرکت است، در کارگران

 اعالم موجوديت ١٣٨٧سال 
اين سنديکا در حالی وارد . نمود

شود که تقريبا تمام اعضای اصلی ھئيت مديره آن، پس از بارھا  سومين سال موجوديت خود می
ای  سال پس از ايجاد اين تشکل توده دو. اند احضار و بازداشت و زندان، از کار اخراج شده

، بلکه ه تحت تعقيب و پی گرد قرار دارند پايه گذاران و فعاالن آن پيوستتمام کارگری، نه فقط 
خواست و بازداشت حتا با کمترين تحرک و فعاليتی در جھت اھداف اين سنديکا، شديداً مورد باز

 امنيتی آن، با اعمال يک –ارتجاع حاکم و دستگاه مخوف اطالعاتی . گيرند و ارعاب قرار می
ھای سرکوب  ترين شيوه ترين و رذيالنه ده و مستمر و استفاده از خشنرشته فشارھای خرد کنن

پاشاندن اين سنديکا   به قصد نابودی و از ھم ھا آن، فعاالن آن و اعضای خانواده عليه اين سنديکا
ای و مؤثر اين سنديکا ايجاد کند و  ھای توده است موانعی جدی بر سر راه فعاليتاگر چه توانسته 
ست و بال سنديکای کارگران ھفت تپه را بسته است، اما تا اين لحظه، از قلع و تا حد زيادی د

 .قمع کامل آن و گذاشتن نقطه پايان بر حيات اين سنديکا باز مانده است
در آغاز سومين سال حيات سنديکای کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه و به منظور درس آموزی 

کا و فعاالن آن، مروری خواھيم داشت بر شرايط بھای اين سندي ھا و تجارب گران از فعاليت
کاری و بقای فعال  امهھای موجود برای اد ھا، موانع و محدوديت گيری اين سنديکا، فعاليت شکل

ترين شکل  ھای سنديکائی و سرانجام به نکاتی پيرامون مناسب انداز فعاليت ، چشماين سنديکا
  .اھيم داشتای خو سازماندھی کارگری در شرايط کنونی اشاره

گيری اين سنديکا اما  بحث در مورد سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه و بررسی شرايط شکل
بدون ورود به بحث سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و حومه، بحث کاملی 

چرا که اوالً احياء سنديکای کارگران شرکت واحد از لحاظ زمانی بر تأسيس . نخواھد بود
ی کارگران ھفت تپه مقدم است و ثانياً در اساس، سنديکای کارگران شرکت واحد الگوی سنديکا

کارگران ھفت تپه و سنديکای کارگران ھفت تپه است ھرچند ھريک از اين دو سنديکا مختصات 
  .و ويژگی ھای خود را نيز دارند 

بررسی شرايط بررسِی شرايط شکل گيری و احياء سنديکای کارگران شرکت واحد نيز مستلزم 
 جنگ ھای آن به شرايط پس از  ايران در مقطع احياء اين سنديکاست که پيش زمينهمشخص

متعاقب اين تحوالت است که . گردد ھای اقتصادی نئوليبرال بر می ايران و عراق و اتخاذ سياست
ای ھا و سنديکاھ از پِی آن تشکل شود و میبه ايران باز ) اُ .ال.آی(پای سازمان جھانی کار 

  .شود مطرح می ھای  اين سازمان نيزمعيار کارگرِی منطبق بر
ھای    صرف نظر از گذشتهھای خود و  ھميشگی کارگران برای ايجاد تشکلھای مستقل از تالش

ھای  ھا و تشکل ھا و تحرکاتی که در جنبش کارگری ايران پيرامون ايجاد سنديکا دور، بحث
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سی آغاز گرديد، اساساً به باز شدن پای سازمان کارگری از اوائل دھه جاری به شکل محسو
موضوع بدين قرار است که جمھوری اسالمی . گردد به ايران برمی) اُ .ال.آی(جھانی کار 

بالفاصله بعد از پايان جنگ ايران و عراق و برای غلبه بر بحران عميق اقتصادی، يک رشته 
گذاری خارجی از سوی  مايهالمللی و برای کسب وام و سر ھائی را در مقياس بين تالش

المللی پول و به ھمراه آن برای پذيرفته  انحصارات مالی جھانی مانند بانک جھانی و صندوق بين
ھای اقتصادی  پذيرش و اجرای سياست. آغاز کرد) اُ .ت.وِ (سازمان تجارت جھانی  شدن در

تر  تر و جدی رنگنئوليبرال که از زمان رفسنجانی آغاز شده بود، در دوران خاتمی بسيار پر
بويژه در دوران خاتمی اساساً بر پايه  ھای اقتصادی در دوران رفسنجانی و تمام برنامه. دنبال شد
جمھوری اسالمی ھمزمان .  و به اجرا در آمده استتنظيمالمللی  ھای انحصارات مالی بين سياست

ۀ مناسبات ھای اقتصادی و رھنمود ھای انحصارات مالی، در عرص با اجرای اين سياست
ھای کارگری و مقررات و ضوابط حاکم و جاری در اين  فيمابين کارگر و کارفرما ، تشکل

داد تا مسير  المللی اطمينان و ضمانت کافی می زمينه نيز بايد به سرمايه و انحصارات بين
ھای کافی و  صاحبان سرمايه خواھان ضمانت. ھای خارجی را ھموارتر سازد گذاری سرمايه
ھای کار و  بودند و از جاری شدن ضوابط، معيارھا و مقررات مورد نظر خود در محيطقانونی 

المللی صاحب  اُ به عنوان يک ارگان بين.ال.آی. توليد بايستی اطمينان خاطر کسب می کردند
المللی و محور فعاليت آن به سازش کشاندن کار و  تجربه در اين زمينه که تحت نفوذ سرمايه بين

ھای کارگری، اندازه گيرِی درجه تطابق مناسبات و   وظيفه ارزيابی از تشکلمايه است،سر
مقررات جاری در جمھوری اسالمی با معيارھای سازمان جھانی کار و حصول به چنين 

  .اطمينانی را بر عھده گرفت
دولت جمھوری اسالمی با ارائه گزارشات مشروحی در مورد شوراھای اسالمی کار و خانه 

.  سازمان جھانی کار اعالم کرده بود٩٨ و ٨٧ھای  ل خود را به امضای مقاوله نامهکارگر، تماي
 وزير کار وقت رژيم صفدر حسينی در نودمين اجالس اين سازمان رسماً از اين ٨١در سال 

 خود، زمينه رفع موانع ورود “ھای فنی و کارشناسانه ھمکاری”ارگان درخواست نمود که با 
به دنبال اين دعوت و تمايل دولت جمھوری  .  جھانی را فراھم سازدايران به سازمان تجارت

 از طرف سازمان “برنارد جرنيگان”ھيأتی به سرپرستی ) ٨١(اسالمی،  مھر ماه  ھمان سال 
جھانی کار به ايران اعزام گرديد تا نسبت به شوراھای اسالمی کار و خانه کارگر ارزيابی 

ھا با معيارھای سازمان جھانی کار   انطباق اين تشکلتری بدست آورد و در بارۀ درجه دقيق
اين ھيأت نيز پس از چند روز اقامت در تھران و ديدار و گفتگو با مسئولين . اظھار نظر کند

وزارت کار، خانه کارگر و شوراھای اسالمی کار سرانجام وضعيت جاری شوراھای اسالمی 
.  سازمان جھانی کار ارزيابی نمود٨٧امه ھای مندرج در مقاوله ن“آزادی”کار را ناقض مفھوم 

در گزارشی که از طرف اين ھيأت انتشار يافت،  ضمن اشاره به آزاد نبودن و مستقل نبودن اين 
 ، در عين حال به سران خانه کارگر و شوراھای اسالمی کار نيز چنين توصيه شده بود ھا آنارگ

و سنديکا ايجاد کنند و يا شوراھای اسالمی ھای صنفی  که فعاليت سياسی را کنار بگذارند، انجمن
دی برای اين ھيأت ھمچنين پيشنھاد و توصيه کرده بود که مقررات جدي. را با آن انطباق دھند

 قانون کار به نحوی اصالح شود که در ١٣١ ماده ۴تبصره . ھای صنفی تدوين شود تشکل
موانع . ود نداشته باشدای وج نمايندگی اشکال مختلف تشکل کارگری، انحصار و حق ويژه

قانونی تشکيل سنديکاھا برطرف گردد و حق کارگران در ايجاد تشکل به انتخاب خودشان و 
  .ھای قبلی به رسميت شناخته شود بدون محدوديت

ھا  شوراھای اسالمی کار و خانه کارگر، البته خود را برای انجام تغييراتی بر طبق اين توصيه
 غر و لُندھای گاه و بيگاه، اما آمادگی خود را برای پرھيز از کار آماده ساخته بودند و به رغم

سياسی، فعاليت صرفاً صنفی، ايجاد تغييراتی در اصول ناظر بر شوراھای اسالمی و انطباق 
تدريجی خود با شرايط جديد به نحوی که رضايت سازمان جھانی کار را فراھم کند، اعالم 

  .کردند
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ھا قبل از باز  داند که شوراھای اسالمی کار و خانه کارگر سال  میالبته ھر کسی اين واقعيت را
اُ به ايران در ميان کارگران به شدت منفور و بی اعتبار بودند و پيوسته از . ال. شدن پای آی

 نيز کاسته شده بود به نحوی که سران اين نھادھای ارتجاعی نيز به ھا آنتعداد و اھميت اين ارگ
در واقع  محصول  شوراھای اسالمی کار. کردند کارآئی آن اعتراف میريزش و ناتوانی و نا

توانستند در شکل و شمايل پيشين  اين شرايط ديگر نمی دوران و شرايط ديگری بودند که با تغيير
روند اضمحالل اين به اصطالح شوراھا که کارآئی خود را از . خود، نقش گذشته را بازی کنند

رويگردانی دولت وقت از اين . قبل از اين رويدادھا آغاز گشته بودھا  دست داده بودند از مدت
داران و مرتجعين، به تالش  نھادھای کنترل و جاسوسی که عمری را در خدمت حکومت سرمايه

توانستند نقش  برای انحراف و مھار مبارزات کارگران گذرانده بودند، اما اکنون ديگر نه فقط نمی
تار تا کنونی خود ايفا کنند، بلکه به مثابه مانع کند کننده و دست و و وظيفه سابق را با حفظ ساخ

ھای نئوليبرالی بانک جھانی و  ھا و سياست ھای دولت و برنامه پاگيری در پيشبرد سياست
تر اين   تا ھر چه سريعتوا داش را ھا آنکردند، سران اين ارگ المللی پول جلوه می صندوق بين

ھای اعزامی سازمان جھانی کار ھماھنگ  ميال دولت و نظرات ھياتھا و ا نھادھا را با خواست
 .سازند

در ھمين رابطه است که بالفاصله پس از نخستين سفر ھيأت اعزامی سازمان جھانی کار در 
بسياری از . شوند ھای صنفی می ی انجمن  کارگر دست به کاِر ايجاد گسترده، سران خانه٨١سال 

دھند و در عين حال روند اضمحالل  ن صنفی تغيير نام میشوراھای اسالمی کار، به انجم
 ۶۶، ٨٢ و ٨١کند به نحوی که در سال  شوراھای اسالمی کار با شدت بيشتری ادامه پيدا می

در ديدارھا و گفتگوھای بعدی وزارت ! شود درصد از تعداد شوراھای اسالمی کار کاسته می
 در تھران، پيرامون ايجاد تغييراتی در فصل ٨٢اُ در ارديبھشت سال . ال. ر با نمايندگان آیکا

 و تبصره ١٣۵ھای صنفی و نيز تغيير ماده  گيری انجمن ششم قانون کار به منظور تسھيل شکل
ی ھا آن به ارگھا آن به منظور حذف اختيارات شوراھای اسالمی کار و تبديل ١٣٧آن، تغيير ماده 

  .شود فاً مشورتی نيز توافقاتی حاصل میصر
ھای اعزامی سازمان جھانی کار به  مجموعۀ اين شرايط و فضای حاصله پس از سفر ھيأت

ھا پيرامون شوراھای اسالمی کار و حق کارگران  ھا و اظھار نظرھای اين ھيأت ايران، گزارش
يه شوراھای اسالمی کار ھای برخی از مسئولين دولتی عل به ايجاد تشکل کارگری، موضع گيری

رفت، توأم با موج وسيعی از تبليغات عوام فريبانه   نيز پيش میھا آنکه حتا تا انحالل اين ارگ
داشت، بسياری از عناصر به  المللی قرار اصالح طلبان که وسيعاً مورد حمايت بورژوازی بين

 وزارت کار رژيم، ھای درون جنبش کارگری را دچار اين توھم ساخت که گويا ويژه رفرميست
ھای آزاد و  ھا و با ھمياری سازمان جھانی کار، در صدد ايجاد تشکل به کمک برخی از اين
ھا  توھم در بين اين نيروھا به حدی زياد بود که در برخی موارد، آن . ست مستقل صنفی کارگری

  .را به تمجيد گران و شيفتگان جبھه دوم خرداد تبديل ساخت
ور و شوق و تحرک مشھودی را در جنبش کارگری و در ميان کارگران شرايط جديد البته ش

ترين توھمی نسبت به دولت خاتمی يا سازمان جھانی  پيشرو و فعاالن کارگری، بدون آنکه کم
کار داشته باشند، اما ساليان متمادی از ايجاد تشکل کارگری محروم و در برھوت بی تشکلی و 

  . نمودبردند نيز ايجاد پراکندگی بسر می
ست که برخی از فعالين کارگری به سمت ايجاد و يا احياء  بر متن اين شرايط و اوضاع سياسی

 نيز بر اين باور بودند که در ديدار بعدی ھا آنآوردند و بسياری از  سنديکاھای کارگری روی 
ست کم اُ از ايران، به جای سران خانه کارگر و شوراھای اسالمی کار و يا د. ال.نمايندگان آی

ھای کارگری با  شود و در مورد چند و چون تشکل ، از اين فعاالن نيز دعوت میھا آندر کنار 
اُ بار .ال.اما وقتی که فرستادگان آی. شود داده می شان ترتيب اثر آنان مشورت و به پيشنھادات

و  فتند  وارد تھران شدند و قبل از ھر کس به ديدار سران خانه کارگر شتا٨٣ديگر در مھر سال 
. ھای توھم ايشان نيز اندک اندک آغاز شد ترين اعتنائی به متوھمان ننمودند، ذوب يخ کم
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اُ در ديدار با مسئولين مرکزی شوراھای اسالمی کار و خانه کارگر، .ال. نماينده آی“تاپيوالر”
 ھای مندرج در اند، نقض آزادی يی که ھمواره مورد نفرت عميق کارگران بودهھا آناين ارگ

 “ھای فعالً موجود تقويت تشکل”نام برده بر .  سازمان جھانی کار را از ياد برد٨٧مقاوله نامه 
 به انجمن صنفی، تحوالت ھا آناُ را عجالتاً در تغيير نام اين ارگ.ال.تأکيد کرد و معيارھای آی

مھم درونی شوراھای اسالمی و چرخش آن به سوی انجمن صنفی تأمين يافته ديد و صريحاً گفت 
نيست اين تشکل چه ناميده شود بلکه مھم آن است که از سوی دولت و کارفرما به رسميت 

  !شناخته شود
ھای کارگری در ايران، بار ديگر بر اين موضوع  اُ به تشکل.ال.نحوه برخورد ھيأت اعزامی آی

ھا و کارفرماھا و خواست  ، اين دولتھا آنصحه گذاشت که در افکار و معادالت سياسی 
 يا به کلی فاقد ھا آنواست ھای کارگر و خ توده. ست که جايگاه اصلی و درجه اول را داردھا نآ

اند و در اين معادالت جائی ندارند و يا اگر ھم اھميت و جايگاھی داشته باشند صرفاً برای  اھميت
اين . داران و به تبعيت درآوردن کارگران از کارفرمايان است به سازش کشاندن آنان با سرمايه

مسأله در عين حال يکبار ديگر نشان داد که سازمان جھانی کار به رغم ھرگونه ادعائی که 
ھا و کارفرمايان و کسانی که به دروغ  داشته باشد، ھمواره آماده است عليه کارگران، با دولت

شده زنند وارد معامله و زد و بند شود و حتا معيارھای شناخته  خود را نماينده کارگران جا می
 و به ھر رو پس از اين برخورد نمايندگان سازمان جھانی کارو بند. خود را نيز زير پا بگذارد

بر ھرگونه توھمی در اين  سران شوراھای اسالمی و خانه کارگر، راه   با دولت وھا آنبست 
 ھای واقعاً  باره که گويا اين سازمان و دولت ايران يا جناحی از حکومت خواستار ايجاد تشکل

  !آزاد و مستقل کارگری ولو از نوع تشکل صنفی و سنديکايی ھستند، بکلی مسدود گرديد
ھای  ھا و تالش اُ به ايران، به نحو محسوسی بر فعاليت.ال.با نخستين سفر ھيات اعزامی آی

فعاالن کارگری از جمله و به ويژه فعاالن کارگری در شرکت واحد برای کسب حق تشکل و 
ھای بعد از آن نيز پيوسته گسترش  اد و مستقل کارگری افزوده شد و در سالھای آز ايجاد تشکل

اسالو و تعداد ديگری از ھمراھانش، به عنوان ھيأت مؤسس و احياء سنديکای کارگران . يافت
 خطاب به وزير کار، موضوع بازگشائی ٨٣ مھر سال ١٩ای به تاريخ  شرکت واحد، در نامه

تجربه مبارزه برای ايجاد تشکل کارگری، به .  مطرح کردندسنديکای کارگران شرکت واحد را
سرعت به اين دسته از فعاالن کارگری ثابت نمود که نبايد در انتظار ياری و مساعدت مقامات و 

ھای کارگری را برطرف سازند و برای ايجاد  نھادھای دولتی بنشينند تا ايشان موانع ايجاد تشکل
آنان اين تجربه را پشت سر . ھای کارگری مجوز صادر نمايند ھا و از جمله سنديکای اين تشکل

نھادند و با تکيه بر نيروی توده کارگران شرکت واحد، تالش ھای خود برای احياء سنديکا را 
ھای زيادی که بر سر راه فعاالن کارگری  به رغم تمام فشارھا و تھديدات و محدوديت. پی گرفتند

ارگران شجاعانه پا به ميدان گذاشتند و طی يک دوره شرکت واحد قرار گرفته بود، اين ک
. درگيری و رودرروئی با نھادھای حکومتی سرانجام سنديکای مستقل خود را احيا کردند

کارگران پيشرو شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و حومه که کار طوالنی مدتی را جھت 
بل از برگزاری نخستين مجمع تشکيل سنديکای خود آغاز کرده بودند، به رغم آنکه چند روز ق

 مورد يورش وحشيانه چماق داران و چاقو کشان رژيم قرار ٨۴/ ٢ /١٩عمومی خود، در تاريخ 
گرفتند و در اين حمله سبعانه، تعدادی از فعاالن کارگری شديداً مضروب و مجروح گشتند و حتا 

گران شرکت واحد زبان اسالو به دست اوباشان خانه کارگری بريده شد، اما سنديکای کار
اتوبوس رانی تھران و حومه، به ھمت و ابتکار کارگران پيشرو اين شرکت و با اتکاء و حمايت 

 در يک مجمع عمومی که در کف پياده ١٣٨۴ خرداد ٢٣وسيع کارگران شرکت واحد در روز 
  .رو خيابان برگزار گرديد، موجوديت خود را اعالم کرد

س رانی تھران و حومه، گرچه از ھمان آغاز با سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبو
ھای آن موانع جدی و متعددی   وزارت کار ممھور گرديد و در برابر فعاليت“غيرقانونی“مھر

گيری، شجاعت و از خود گذشتگی اعضاء و فعاالن سنديکا به  نھاده شد، اما اين سنديکا با پی
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ت واحد که البته کم و کيف آن بايد مورد ھای سنديکای شرک فعاليت. فعاليت خود ادامه داده است
وارسی قرار گيرد، از زمان تأسيس تا کنون، اگر چه به بھاء اخراج و محروميت و زندان 
فعاالن اصلی اين سنديکا و اگر چه به بھاء تحميل شرايط دشوار معشيتی بر خانواده اين فعاالن، 

ان لحظه اعالم موجوديت اين سنديکا و به با اين وجود از ھم. اما با افت و خيز ادامه يافته است
رغم تأثيرات بال انکار آن در پيشرفت جنبش کارگری اما ھمواره اين سؤال بزرگ برای فعاالن 

توجه به حاکميت ديکتاتوری ھار  کارگری و عموم مدافعان حقوق کارگر مطرح بوده است که با
ا روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و عنان گسيخته و با توجه به شرايط خفقان و سرکوبی که ب

نيز بيش از پيش تشديد يافته است، آيا تضمينی بر ادامه کاری سنديکای کارگران شرکت واحد 
ھست؟ آيا سنديکای کارگران شرکت واحد، سنديکای کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه در توازن 

   بقاء فعال داشته باشند؟   توانند ادامه کاری و قوای موجود و در شرايط مشخص کنونی ايران، می
  

*  
در قسمت اول اين مقاله، شرايط سياسی مشخصی را که به تشکيل و يا احيای سنديکای کارگران 

اما ببينيم سنديکای . شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و حومه انجاميد به اختصار بيان کرديم
ھای سنديکائی  داز فعاليتان کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه تحت چه شرايطی بوجود آمد و چشم

  !چگونه است
اين واقعيت بر کسی پوشيده نيست که پس از اعالم موجوديت سنديکای کارگران شرکت واحد، 
که توانسته بود ھزاران کارگر اين شرکت را به عضويت خود در آورد و اعتصابات بزرگ و 

گران پيشرو شرکت  را سازماندھی کند، کار٨۴فراموش نشدنی کارگران در دی و بھمن سال 
ھای  پس از قلع و قمع تشکل. ای برآمدند نيشکر ھفت تپه نيز در تدارک ايجاد يک تشکل توده

 بوجود آمده بودند و پس از يورش وحشيانه رژيم به ۵٧کارگری که کمی قبل يا بعد از انقالب 
گری که ھای کار  و نابودی شوراھا و ساير تشکل۶٠ دستاوردھای انقالب در سال باقيماندۀ

توسط خود کارگران ايجاد شده بودند، سنديکای کارگران شرکت واحد، يگانه الگوئی بود که 
ای به عرصه مبارزه بکشاند و در عين حال تا حد زيادی  توانسته بود کارگران را در مقياس توده

  .المللی نيز برخوردار گردد ھای کارگری در سطح بين از حمايت اتحاديه
کای کارگران شرکت واحد که تأثيرات شگرفی بر کل جنبش کارگری ايران مقارن احياء سندي

گذارد، ادامه کاری کشت و صنعت نيشکر ھفت تپه دچار ابھام و شرايط و اوضاع داخلی  می
به دنبال تصميم دولت مبنی بر واگذاری کشت و . کارخانه نيشکر ھفت تپه نيز بسيار ملتھب است

ھای وسيع و بازخريدھای اجباری در اين  صی، اخراجصنعت نيشکر ھفت تپه به بخش خصو
، از ھفت ھزار کارگر اين شرکت سه ھزار ٨٧ تا ٨۴گردد به نحوی که از سال  شرکت آغاز می

ھای زراعی، دو  نفر اخراج و بازخريد شدند و دولت در نظر داشت، عالوه بر فروش زمين
تر اين شرکت به  گذاری ھر چه ارزانھزار کارگر ديگر را نيز اخراج کند و شرايط را برای وا

نمود،  عالوه بر خطر اخراج که کارگران را پيوسته تھديد می. بخش خصوصی فراھم سازد
 قرار ھا آنفشارھای زيادی نيز از طريق تعويق پرداخت دستمزدھا بر دوش کارگران و خانواده 

 اعتراضات پر شوری را ھا و فشارھا، يک سلسله کارگران ھفت تپه در برابر اين سياست. داشت
سازمان دادند و در برابر تعرضات دولت، جانانه مقاومت نمودند و در اشکال مختلفی دست به 

ی ھا آنھا اجتماع اعتراضی و پر شور کارگری بر پا کردند، خياب ده. اعتراض زدند مبارزه و
تبديل کردند و پيمائی خود و اعضاء خانواده خود  را بارھا به عرصه تظاھرات و راھشھر شوش

ھا،  ھا را مسدود کردند و افزون بر ھمه اين توانستند حمايت اقشار ديگر مردم را جلب کنند، جاده
، ٨۶ تا مھر ٨۵تنھا در فاصله مھر سال . بارھا به اعتصابات بزرگ و يکپارچه دست زدند

د رسيد  به اوج خو٨٧ اعتصاب بزرگ داشتند که اين اعتصابات در سال ١۶کارگران ھفت تپه 
در جريان اين .  روز ادامه يافت۵٠ آغاز شد تا ٨٧ فروردين ١۶و اعتصاب بزرگی که در 

ست که نه فقط انسجام و وحدت  اعتصابات و سازماندھی مبارزات با شکوه و پرشور کارگری
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شود، بلکه ارتباط ارگانيک ميان کارگران پيشرو و  تر می در ميان کارگران ھفت تپه مستحکم
کارگران . شود تر می تر و گسترده دگان اعتصاب با تودۀ کارگران نيز پيوسته عميقسازماندھن

اند، با وجود آنکه بارھا احضار و بازداشت  پيشرو و فعاالنی که از درون اين مبارزات برخاسته
و مورد سرکوب دستگاه امنيتی و اطالعاتی اين رژيم قرار گرفته بودند، اما استوار و پايدار، 

گرد کارگران پيشرو، ھيچگونه  سرکوب و پی. در برابر اين فشارھا و تھديدات ايستادندشجاعانه 
گير و حمايت توده کارگران از  دفاع پی. تزلزلی در ارادۀ کارگران به ادامه مبارزه ايجاد نکرد

داد که توده  نمايندگان و رھبران خود، دليل روشنی بر رشد آگاھی کارگران بود و نشان می
کارگران . اند به اھميت حضور کارگران پيشرو برای ادامه مبارزات متشکل پی بردهکارگران 

شرکت نيشکر ھفت تپه در جريان عمل مبارزاتی و رو در روئی ھر روزه با کارفرما و دولت 
تر،  ای خويش را داير کنند تا بتوانند مبارزات وسيع به اين نتيجه رسيده بودند که بايد تشکل توده

کارگران پيشرو ھفت تپه که بعد از احياء سنديکای . تری  را سازمان دھند  با نقشهمتشکل تر و
ھای آن  ای برآمده بودند و به مرور نطفه کارگران شرکت واحد در تدارک ايجاد يک تشکل توده

رت کار نوشتند تا تشکل مورد نظر خود را اای به وز  نامه٨۶را ايجاد کرده بودند، در آبان سال 
اين مکاتبات در ادامه خود، به ادراه کار شوش کشيد و نمايندگان کارگران نيز . رسانندبه ثبت ب

از طريق مراجعه به اين اداره و ساير نھادھای دولتی، خواست کارگران برای ثبت سنديکا را 
نتايج اين مکاتبات و مراجعات البته ھيچ چيز نبود جز اينکه نمايندگان کارگران از . دنبال نموند

 دستگاه امنيتی و نيز حراست کارخانه، شديداً تحت فشار قرار گرفته و سازمان اطالعات سوی
پروسۀ تالش برای ثبت .  را مورد ارعاب و تھديد قرار دادھا آنرژيم نيز به اشکال مختلفی 

کارگران پيشرو ھفت تپه که نه فقط از روی تجربه . سنديکا، البته چند ماه بيشتر ادامه نيافت
 ھا آنھا به جائی نخواھد رسيد، بلکه خوِد  دانستند اين تالش  کارگران شرکت واحد میسنديکای

ای   با صدور اطالعيه٨٧نيز در عمل آن را آموخته و تجربه کرده بودند، در ارديبھشت سال 
سپس با انتخاب يک ھيأت مؤسس که در . تشکيل سنديکای کارگران ھفت تپه را اعالم کردند

 تن از کارگران اين شرکت رسيد، تشکل مورد نظر خود را ٢۵٠٠ه تأييد خرداد ھمان سال ب
کارگران شرکت ھفت تپه، .  شکل نھائی به خود گرفت٨٧ھا در آبان سال  اين تالش. ايجاد کردند

ھائی که دستگاه امنيتی و حراست کارخانه برای تجمع  ھا و محدوديت به رغم تمام مخالفت
 نفر ٩ نشست وسيعی که بيش از ھزار نفر در آن شرکت داشتند، کارگران ايجاد کرده بودند، در

ای موجوديت  را به عنوان اعضای ھيات مديره سنديکا انتخاب و ھمان روز با صدور اطالعيه
بدين ترتيب،  کارگران شرکت . سنديکای کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه را اعالم کردند

شان يعنی حق ايجاد  ھای بسيار مھم  از خواستنيشکر ھفت تپه، با اتکاء به  نيروی خود، يکی
تشکل مستقل کارگری که در تمام اعتصابات و اجتماعات اعتراضی خود مصرانه بر آن تأکيد و 

  .پافشاری نموده بودند، جامه عمل پوشاندند
زمانی که کارگران پيشرو شرکت واحد در صدد احيای سنديکای اين شرکت برآمدند و 

ای را بدين منظور آغاز نمودند مصادف بود با موقعيتی که دولت  ردهھای علنی و گست کوشش
خواست  گذاری خارجی و ورود به سازمان تجارت جھانی، می اصالح طلبان برای جذب سرمايه

ھای صنفی وابسته بخود ولو بخشاً متفاوت با شوراھای  المللی کار، تشکل به کمک سازمان بين
ھا و خلل و  ود ويژۀ سياسی، مستقيم يا غير مستقيم زمينهاسالمی ايجاد کند، و اين شرايط خ

اما اعالم موجوديت سنديکای . گشود ھای سنديکائی می فرجی را برای تشکيل سنديکا و فعاليت
گردد که بساط اصالح طلبان برچيده شده و فرصت اين  کارگران ھفت تپه به زمانی برمی

 امنيتی،  سرکوب و خفقان -آمدن يک کابينه نظامیبا روی کار . ھا نيز به پايان رسيده است بازی
شود و ھرگونه خلل و  گردد، شرايط سياسی جامعه نيز دچار تغيير می بيش از پيش تشديد می
  .شود ھای متشکل کارگری نيز به کلی مسدود می فرجی در زمينه فعاليت

 شرکت واحد سنديکای کارگران ھفت تپه زمانی اعالم موجوديت نمود که سنديکای کارگران
ھا قرار گرفته و بسياری از رھبران و فعاالن آن نيز به زندان افتاده و  ترين يورش مورد وحشيانه
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ھر چند سنديکای کارگران ھفت تپه، به اعتبار و پشتوانۀ حمايت . يا از کار اخراج شده بودند
ه خود الگوئی از تودۀ کارگران، خود را موقتاً بر رژيم تحميل نمود، با اين وجود، ھفت تپه ک

بايست به الگوئی برای ساير واحدھای توليدی  سنديکای شرکت واحد بود، از نظر رژيم نمی
يابی کارگری و ايجاد  گيری از تسّری تشکل به منظور پيش. شد تبديل شود و بايد منکوب می

و سنديکائی از نوع سنديکای ھفت تپه در ساير واحدھای توليدی، اين بار دستگاه امنيتی 
خواست دچار غفلت گردد و يا ماجرای  رژيم که نمی. سرکوب رژيم سريع تر وارد عمل شد

طوالنی سنديکای شرکت واحد تکرار شود، با استفاده از تجارب سرکوب سنديکای شرکت 
. ترين اقدامات سرکوبگرانه عليه سنديکای ھفت تپه و فعاالن آن متوسل گرديد واحد، به بيرحمانه
 ھيأت مديره سنديکا و ساير اعضاء ھيأت مديره سنديکا را بازداشت و زندانی علی نجاتی رئيس

محدوديت ھا را شدت بخشيد و سنديکای کارگران نيشکر ھفت  و از کار اخراج نمود، فشارھا و
اگر سنديکای کارگران شرکت واحد، پس از تشکيل، توده . ھای آن را فلج ساخت تپه و فعاليت

يج و دو اعتصاب بزرگ و چند ھزار نفره را سازمان داد که کل کارگران اين شرکت را بس
ھا اعتصاب  فضای جامعه را متأثر ساخت، سنديکای کارگران ھفت تپه اما که خود محصول ده

بزرگ و کوچک و اجتماعات اعتراضی پرشکوه بود که کل فضای سياسی جامعه را تحت تاثير 
 و امکان سازماندھی اعتصابات و مبارزات بايست به آن، فرصت قرار داده بود،  ديگر نمی

رژيم که از تکرار اعتصابات و گسترش آن به شدت وحشت داشت، برای . کارگران داده شود
ترين شيوھا متوسل  ترين و رذيالنه قمع سنديکای کارگران ھفت تپه به خشن مقابله با آن و قلع و

  .شد
ھای  ھا و تفاوت نديکا و به رغم ويژگیبه رغم شرايط سياسی بالنسبه متفاوت تشکيل اين دو س

گيری و محيط فعاليت اين دو سنديکا، تأثيرات مثبت و آگاھی دھندۀ اين دو  موجود در شکل
 بر رشد و ارتقاء آگاھی کارگران و پيشرفت جنبش کارگری، بال انکار و ھا آنسنديکا و فعاليت 

) دھه ھشتاد(ز اوائل دھه جاری ای که ا فراموش نبايد کرد دوره.  يکسان استھا آنسرنوشت 
ای است که با رشد آگاھی سياسی در صفوف کارگران و افزايش درجه  شود، دوره آغاز می

حق ايجاد  تشکل کارگری از . يابی کارگران ھمراه است فعاليت کارگران پيشرو برای تشکل
ھای بعد از   سالشود و در ھای مھم کارگری تبديل می اوائل اين دھه تدريجاً به يکی از خواست

شود و در موارد زيادی نيز  تشکيل سنديکای شرکت واحد، اين خواست بيش از پيش برجسته می
اگر چه نام دو سنديکای . کنند ھائی را ايجاد می کارگران آگاه و پيشرو، رأسآ چنين تشکل

اک و کارگران شرکت واحد و سنديکای کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه، مانند دو ستاره ی تابن
درخشند، اما در ھمين دوره است که  پر فروغ بر تارک اين دوره از جنبش طبقاتی کارگران می

و واحدھای مختلف توليدی و نيز  ھای کارگری در مراکز ھا و جمع ھا کميته کارخانه، کميته ده
 ھای متعددی که در رابطه با حمايت از جنبش کارگری و يا کمک به ھا و تشکل ھا و کميته جمع

و باز در ھمين دوره است که . گيرند يابی جنبش طبقاتی کارگران شکل می يابی و تشکل سازمان
تری به برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه،  ھای کارگری در ابعاد گسترده کارگران و تشکل

ای که برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه در يک  آورند به گونه روز جھانی کارگر روی می
ھای مھم رودرروئی کارگران و مبارزه عليه دولت در مقياس تمام  کی از عرصهمقطع، به ي

، ٨٣به سخن ديگر، با برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه سقز در سال . شود کشور تبديل می
گر به صفوف کارگران و بازداشت تعدادی از فعاالن کارگری  يورش وحشيانۀ نيروھای سرکوب

المللی برای آزادی  ای که در مقياس داخلی و بين ھای گسترده ليتاين شھر، و به دنبال آن فعا
بازداشت شدگان آغاز گرديد، برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه،  يا با کمی اغماض، جنبش 

برگزاری . اول ماه مه و از طريق آن، کل جنبش طبقاتی کارگران وارد مرحله نوينی می شود
گيرانه فعاالن  قاء سطح آگاھی کارگران و تالش پیمراسم مستقل اول ماه مه که حاصل ارت

ای برای طرح گسترده خواست تشکل ھای مستقل  ، خود به وسيله٨٣کارگری بود، پس از سال 
کارگری و برای ارتقاء بيشتر آگاھی سياسی کارگران و پيشرفت جنبش طبقاتی کارگران تبديل 
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ھا، مسأله  در اين سال. ی کمک ميرساندھای کارگر گردد و به امر تشکل يابی و ايجاد تشکل می
صرفاً اين نيست که طبقه کارگر با برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه، از حق خود برای تجمع 

کند و با برافراشتن پرچم مستقل کارگری  و برگزاری آزادانه مراسم روز کارگر دفاع می
راديکال و انقالبی پيوسته کند و ثقل مطالبات  مطالبات خود را وسيعاً در جامعه مطرح می

شود، بلکه مسأله اين ھم ھست که مراسم مستقل اول ماه مه در عين آنکه فصل  تر می افزون
گشايد، درعين حال در  جديدی را به روی مبارزات کارگران و پيشرفت جنبش کارگری می

 از اين به .بخشد تکرار و توالی حلزونی خود، به جنبش طبقاتی کارگران نيز روندی تکاملی می
تر و نيرومندتر از سال قبل از آن  بعد است که جنبش کارگری در اول ماه مه ھر سال، پرفروغ

تر به ميان  تر و پرخروش کند و حق برپائی ايجاد تشکل مستقل کارگری را وسيع اظھار وجود می
شترک برگزرای مراسم مستقل و م. ھای مستقل خود می شود  تشکل ايجادکشد و دست به کار می

اول ماه مه در پارک الله تھران توسط سنديکای کارگران شرکت واحد و سنديکای کارگران 
ھای  ھا و قطعنامه ، بيانيهھا آن صدور فراخو٨٨ھفت تپه و چند کميته و تشکل ديگر در سال 

 به مناسبت اول ماه مه که با مضمونی عميقاً راديکال و ٨٩مشترک در ھمين سال و نيز در سال 
داری و سرشار از روحيۀ انترناسيوناليستی تنظيم شده بود، بار ديگر بر روند ارتقاء  رمايهضد س

آگاھی سياسی در صفوف کارگران رشد تشکل يابی کارگران و روند پيشرفت جنبش طبقاتی 
  .کارگران مھر تأييد زد

 بخشاً در ھای خود، بر بستر اين شرايط است که دو سنديکای مورد بحث ما نيز در اثر فعاليت
. ای از مطالبات صنفی کارگران توفيقاتی بدست می آورند عقب راندن کارفرما و تحقق پاره

صرف نظر از توفيق در اين عرصه که البته در جای خود بسيار حائز اھميت ھستند، ولو آنکه 
ا که تواند تأثيرات و نقشی ر تواند آن را باز پس گيرد، اما ھيچکس نمی طبقه حاکم به سادگی می

 و فعاالن اين سنديکاھا، به لحاظ ارتقاء ھا آنپروسه تشکيل اين دو سنديکا، فعاليت و مبارزه 
. آگاھی سياسی در صفوف کارگران و رشد جنبش طبقاتی کارگران برجای گذاشت انکار نمايد

 برای متشکل شدن و برای مبارزه متشکل و سطح ھا آنميزان آگاھی در ميان کارگران، تالش 
 کارگری قبل از رويدادھای مھم کارگری دھه ھشتاد، از جمله و بويژه جنبش اول ماه مه جنبش

و تشکيل سنديکای کارگران شرکت واحد و سنديکای کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه، با بعد از 
ھا را  ھر کسی چشمی برای ديدن داشته باشد و نخواھد واقعيت. آن به ھيچوجه قابل مقايسه نيست

گيری و فعاليت اين  تواند اين حقيقت را نديده بگيرد و تأثيرات مثبت شکل وه دھد، نمیوارونه جل
ھای   به چھارچوبھا آناند و يا فعاليت  دو تشکل کارگری را به صرف آنکه سنديکا ناميده شده

بيھوده نيست که رژيم ارتجاعی جمھوری ! نظم موجود محدود و مقيد شده است، انکار نمايد
ز مبارزه متشکل و از رشد آگاھی در صفوف کارگران به شدت بيمناک بوده است، اسالمی که ا

توانست بشناسد،   شرکت واحد را به رسميت نشناخت و نمیکارگراننه فقط ھيچگاه سنديکای 
اقدامات وحشيانه و . بلکه از ھمان آغاز با نيروی قھر و سرکوب به مقابله با آن پرداخت

ليه اين سنديکا و فعاالن آن به عمل آمده و تا به امروز ادامه يافته فشارھای بی حد و مرزی که ع
ای در ميان  است، عمالً سنديکای کارگران شرکت واحد را از ھرگونه فعاليت متشکل و توده

  . کارگران اين شرکت باز داشته است
اين با توجه به عملکرد به غايت خشونت بار رژيم در برابر سنديکای شرکت واحد و فعاالن 

انداز فعاليت آن نيز کار  بينی ادامه کاری فعاليت سنديکای کارگران ھفت تپه و چشم سنديکا، پيش
حيات و بقاء فعاِل سنديکا تا حدودی در گرو اين بود که رھبران سنديکا پيوند . مشکلی نبود

سنديکا،  را برای استمرار فعاليت ھا آنارگانيک و دائمی خود را با تودۀ کارگران حفظ کنند و 
رژيم جمھوری اسالمی اما با توسل به حداکثر خشونت، بازداشت، . در بسيج دائمی نگاه دارند

حبس و اخراج رھبران سنديکا، اين ارتباط را قطع نمود و ھرگونه تحرکی در اين زمينه را نيز 
ود که ست  يکبار ديگر بر اين نکته تأکيد ش با اينھمه  ضروری. کند به شدت سرکوب نموده و می

ھای کارگری و به رغم آنکه رژيم  ھا و اعمال خشونت نسبت به تشکل علی رغم اين سرکوب
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گر حاکم ممکن است بتواند دست و پای اين دو سنديکا را به کلی ببندد و  ديکتاتوری و سرکوب
شان را از اين ھم که ھست محدودتر سازد و آن را به کلی تعطيل کند، اما  امکان و دامنه فعاليت

تواند و قادر نخواھد شد تأثيرات آگاھی دھندۀ آن را که فوقآ به  کنيم ھيچگاه نمی ھيچگاه، تأکيد می
  .آن اشاره گرديد، زائل سازد و جنبش کارگری را از اين نقطه نظر به دھه قبل باز برگرداند

   
  جمع بندی

در يک قرن تجربه جنبش کارگری در ايران در دھه ھشتاد، بار ديگر بر تجارب اين جنبش 
 لجام ديکتاتوریاخير صحه گذاشت و اين واقعيت انکار ناپذير را به اثبات رساند که اختناق و 

داری و مذھبی حاکم است، مانع عمده بر سر راه   اصلی رژيم سرمايهخصايل گسيخته که از
ست فوق ارتجاعی  جمھوری اسالمی رژيمی. ای توسط خود کارگران است ھای توده ايجاد تشکل

. ھای سياسی مالزم است ه حيات و موجوديت آن، با اعمال ديکتاتوری عريان و سلب آزادیک
ارتجاع حاکم، کارگران ايران را از ھر گونه آزادی سياسی از جمله آزادی تشکل که جزئی از 

ست محروم ساخته و ھرگونه تالشی را در اين زمينه با سرنيزه و سرکوب  ھای سياسی آزادی
 تشکل و فعاليتی از نوع سنديکای کارگران شرکت واحد و سنديکای کارگران پاسخ داده و ھر

 راھفت تپه که توسط خود کارگران، حال با ھر درجه از مرارت و دشواری بوجود آمده باشند، 
شرايط حاکم بر جامعه ايران و توازن قوای موجود، به جنبش . کند سرکوب و قلع و قمع می

ھا و اشکال  کند، با اتخاذ روش  و فعاالن کارگری حکم میکارگری و ھمه کارگران پيشرو
مناسب سازماندھی، اثرات سوء تعرضات و اقدامات سرکوبگرانه را تا حد ممکن خنثا سازند و 

در شرايط سلطۀ اختناق سياسی که رژيم ھيچگونه . ميزان تلفات و خسارات را پائين آورند
ناسبی از اشکال مبارزه و فعاليت مخفی و کند، تلفيق م تشکل علنی کارگری را تحمل نمی

تنھا . زيرزمينی با فعاليت علنی حائز اھميت بسيار جدی و ضرورتی انکار ناپذير است
 بر پايه اين اصل خدشه ھا آنتوانند بقاء فعال و ادامه کاری داشته باشند که بنای  ھائی می تشکل

و مشخص آنطور که سعی شد در اين اگرچه در تحت يک شرايط ويژه . ناپذير استوار شده باشد
توانند و يا ممکن است با ھزار و يک  ای کارگری می ھای توده مقاله به آن پرداخته شود، تشکل

.  وجود نداردھا آندرد و دشواری شکل بگيرند، اما ھيچ تضمينی برای بقاء فعال و ادامه کاری 
محروميت  شرايط اختناق و  درھا آنسازمان داد که فعاليت  ھای مناسبی را لذا بايد تشکل

با توجه به شرايط خفقان و سرکوب و توازن . ھای سياسی قابل دوام باشد آزادی کارگران از
اين . باشند ھای غير حزبی کارگری می ترين تشکل ای مخفی کارخانه مناسبھ قوای کنونی، کمتيه

د، ھمواره در دسترس کارگران باشن ترين کارگران می ترين و آگاه  پيشروبرگيرنده ھا که در کميته
ھای سياسی قادرند  قرار دارند و نه فقط در شرايط  امروز و محروميت کارگران از آزادی

مبارزات کارگران را سازماندھی و رھبری کنند، بلکه به دليل قابليت انعطاف و خصلت 
رچه برای راديکال خود، در شرايط اعتال بيشتر جنبش و ناتوانی رژيم در اعمال سلطه يکپا

ھای اعتصاب و شوراھا نيز قادرند وظيفه سازماندھی  تبديل شدن به کميته کنترل جامعه، با
  .مبارزات کارگری در مرحله پيشرفته تر جنبش را به انجام برسانند

توانند به  ھای کارخانه به دليل شرايط سرکوب و خفقان حاکم، اکنون نمی ست که کميته بديھی
يل شوند، اما در شرايط اعتال بيشتر مبارزه قطعاً اين سد و مانع از جلوی ای تبد ھای توده تشکل

ای کارگری تبديل  ی تودهھا آنھای کارخانه نيز به سازم شود و کميته پای کارگران برداشته می
 نوينی را در برابر کارگران و طبقه وظايفپيشرفت و گسترش مبارزه طبقاتی، قطعاً . گردند می

ت، که ھيچ سنديکائی صرف نظر از آنکه تا چه حد اجازه فعاليت و نفوذ کارگر خواھد گذاش
ھای مخفی کارخانه  تنھا کميته. ای داشته باشد يا نداشته باشد، از عھدۀ آن برنخواھد آمد توده

ھستند که به لحاظ ساختاری از اين خصوصيت برخوردارند که در حين سازماندھی و رھبری 
تر طبقه  توانند در راستای منافع دراز مدت طالبات روزمره، میمبارزه کارگران برای تحقق م

اين مسأله   نيازی به توضيح. رويند ی اعمال قدرت کارگری فراھا آنکارگر گام بردارند و به ارگ
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ھا به معنای دور شدن کارگران پيشرو و متشکل در آن، از  نيست که مخفی بودن اين کميته
ھای مخفی کارخانه عالوه بر سازماندھی و رھبری   کميتهاين. مبارزات علنی کارگران نيست

ھا و  ھا، انجمن ای نظير تعاونی ھای علنی توده مبارزات کارگری، در مبارزات و تشکل
ی ورزشی و امثال آن نيز حضور فعال دارند و از اين طريق نيز برای ارتقاء سطح ھا آنسازم

  .کنند آگاھی و مبارزات کارگران تالش می
ين مستقل از آنکه سنديکای نوپای کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه و سنديکای کارگران ا بنابر

اند و در جريان روياروئی نابرابر با دولت و دستگاه  شرکت واحد، اکنون در کجا ايستاده
ای بتوانند بقاء فعال داشته باشند،  سرکوب آن به چه سرنوشتی دچار گشته و به چه ميزان و درجه

ھا، قطعاً به سود جنبش کارگری  رو اين دو شرکت، از تجارب فعاليت در اين سالکارگران پيش
آموزد،  تجارب اخير، بار ديگر به ما می. و سازماندھی مناسب کارگری استفاده خواھند کرد

مادام که ديکتاتوری عريان بر جامعه حاکم است، تحت ھيچ شرايطی نبايد تشکيل و تکثير 
ھا و  تشکيل و فعاليت جمع. را از دستور کار خود خارج سازيمھای مخفی کارخانه  کميته
. ای ديرينه دارد ھای مخفی در واحدھای مختلف توليدی و در جنبش کارگری ايران سابقه کميته

 اعالم ھا آنھا قبل از آنکه سنديکای  ھم در شرکت واحد و ھم در شرکت نيشکر ھفت تپه از سال
ھا، حال تحت ھر عنوان و پوششی وجود و فعاليت  ا و کميتهھ ھا، ھسته موجوديت کند، اين جمع

  . را حفظ و بازسازی نمودھا آناند که بايد  داشته
ھای اين دوره، بسياری از فعاالن و رھبران سنديکای کارگران  در جريان مبارزات و فعاليت

ی شرکت واحد و سنديکای کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه و برخی ديگر از فعاالن کارگر
اکنون که رژيم . اند برای دستگاه امنيتی و پليسی رژيم کامالً شناخته شده و يا از کار اخراج شده

 شده و اکثر فعاالن سنديکائی و بسياری از ديگر ھا آنھا را سرکوب و مانع فعاليت  اين تشکل
رچه ھا را ھ فعاالن کارگری زير ضرب قرار دارند، بايد تالش کرد که ميزان تلفات و ھزينه

اين . ھای پيشين را دنبال نمود ھا و اشکال و انحاء ديگری فعاليت بيشتر پائين آورد و با روش
تواند انکار کند که کارگران آگاه و پيشرو و فعاالن کارگری، محصول  واقعيت را کسی نمی

يچ اند و بی ھ ھا درد و رنج و صرف انرژی و زحمت گرانه و ثمرۀ سال ھا کار و فعاليت آگاه سال
تواند و نبايد اين  طبقه کارگر نمی. شوند ھای طبقه کارگر محسوب می ترديدی در زمرۀ ثروت

ھای سياسی به رسميت  در جائی که آزادی. بھا را بدون حساب و کتاب مصرف کند ثروت گران
ھا و مراعات  جوئی  عريان و عنان گسيخته حاکم است، صرفهديکتاتوریشود و يک  شناخته نمی

ست که شرايط سياسی جامعه ھمواره به اينگونه  بديھی. ست ان کاری ضرورتی حياتیاکيد پنھ
توانند با  نخواھد ماند و در شرايط مساعدتر و اعتالء بيشتر، اين دسته از فعاالن کارگری نيز می
  .توان و آمادگی بيشتری وارد ميدان شوند و نقش مؤثر خود را در جنبش کارگری ايفا کنند
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ب شديد سنديکای کارگران شرکت واحد و سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه، با سرکو
ھا و فشارھا عليه فعاالن  بازداشت، حبس و اخراج فعاالن اين دو سنديکا، با تداوم محدوديت

 در بسيج ھا آنکارگری و فروکش آشکار فعاليت اين دو سنديکا، و با کاھش شديد نقش و توان 
جموعه مشکالت و معضالتی که ادامه کاری اين دو تشکل را به طور توده کارگران و ھمچنين م

ھای کارگری  جدل و کنکاش پيرامون تشکل جدی زير سئوال برده است، دور جديدی از بحث و
و   اگر چه اين بحث. آغاز شده و نقد و انتقاداتی را نيز متوجه دو سنديکای ياد شده ساخته است

خيزد، اما  بش کارگری و از وضعيت کنونی آن بر میدرون جن نقدھا ضرورتی است که از
تواند به جنبش کارگری و انسجام آن  نيازی به توضيح اين مسئله نيست که نقد و انتقاد زمانی می

کمک برساند و اين جنبش را گامی به جلو براند و يا از معضالت آن بکاھد که اوالً در نقد و 
صرفاً به جنبه نفی و سلبی آن اکتفا نشود بلکه  اندھی،انتقاد از يک نظريه يا تشکل و شکل سازم

ثانيا انتقاد و نقد مطلقاً بايستی به دور از حب و . وجه ايجابی و آلترناتيو آن نيز ارائه گردد
ھا و منافع کل طبقه کارگر را مد نظر  ھای فردی و محفلی باشد و در ھر حال چھارچوب بغض

 .قرار دھد و از جاده انصاف خارج نشود
نبايد فراموش کرد که سنديکای کارگران شرکت واحد و سنديکای کارگران شرکت نيشکر ھفت 
تپه، محصول شرايط سياسی در دورۀ معينی است که با رشد آگاھی سياسی در صفوف کارگران 

يابی طبقه کارگر و در مجموع با رشد  و افزايش درجه فعاليت کارگران پيشرو برای تشکل
ھفت  سنديکای کارگران شرکت واحد و سنديکای کارگران نيشکر.  استجنبش کارگری ھمراه

ھا ھستند که در  ھای فداکارانه کارگران پيشرو اين شرکت ی زحمات و تالش تپه، ھر دو نتيجه
يک پروسه پر درد و رنِج طوالنی و مبارزۀ رو در رو با دولت و دستگاه امنيتی و سرکوب آن ، 

  ی بر توده کارگران، مستقل از نھادھای حکومتی و کارفرمائیاز دل مبارزات کارگران ، متک
  .تقابل و نفی شوراھای اسالمی کار پا به عرصه وجود گذاشتند و در

وضعيت کنونی و ميزان فعاليت دو سنديکای شرکت واحد و ھفت تپه مطلقاً رضايت بخش 
 اين دو سنديکا نيز پيش داند و قبل از ھمه فعاالن و رھبران ھر کارگر آگاھی اين را می. نيست

از آنکه کسی بخواھد عملکرد اين دو تشکل در شرايط فعلی را نقد کند، به اين موضوع آگاھی 
خواھد نقد کند، بايد صريحاً بگويد که چرا وضعيت  بنابراين اگر کسی اين وضعيت را می. دارند

ر وضعيت کنونی را نفی اين دو تشکل بدينگونه است چه بايد کرد؟ و يا چه می توان کرد؟ و  اگ
  .کند کند، چه چيزی را به جای آن پيشنھاد می می

کردند و مستقل  ھائی ھستند که از ھمان آغاز، سنديکای کارگری را نفی می البته افراد و گرايش
از اينکه به فرض سنديکای کارگران شرکت واحد و يا سنديکای نيشکر ھفت تپه در چه 

ه نيروھايی ايجاد شده، چه مطالباتی داشته و دارند و تا چه اند، توسط چ شرايطی شکل گرفته
اند توده کارگران را بسيج و به صحنه مبارزه بکشانند، عليه اين سنديکاھا تبليغ و  ميزان توانسته

ھا و افراد، مشغلۀ کارگران و مبارزات کارگران  مشغلۀ اين گرايش. کردند  را تخطئه میھا آن
ھا بيشتر مشغله ذھنی است که در پوشش طرح  شعارھای به ظاھر تند  مشغله اين. نبوده و نيست

، نقطه ستيزش عمالً ھمين سنديکاھا “شورای سراسری سرمايه ستيز”داری و  و تيز ضد سرمايه
ھا به غير از  اين. اند ان برپا شدهای کارگری بود که توسط خود کارگر ھای توده و تشکل

. کردند ن و روی کاغذ، ھرگونه تشکل کارگری را نفی می البته بر ذھ“شوراھای سرمايه ستيز”
ی اسالمی کار رژيم ھم رضايت اند که به پذيرش شوراھا اما اکنون تا آن جا سقوط کرده
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ست که  برخورد با اين گرايش و نقد ديدگاه و نظريه اپورتونيستی آن، يک امر ضروری.اند داده
  .البته مقاله مستقل ديگری را می طلبد

اند که از ھمان بدو تشکيل سنديکای شرکت واحد، به عنوان  ھای ديگری نيز بوده  گرايشافراد و
ای کارگری که توانسته بود تا حدودی خود را بر رژيم تحميل کند به دفاع از آن  يک تشکل توده

کردند که ھرگونه تشکل و فعاليت مخفی کارگری را بايد  برخاسته اما درعين حال چنين تبليغ می
تواند مخفی باشد، ھرگونه  ای نمی ھا با اين توجيه عوامانه که يک تشکل توده اين. گذاشتکنار 

ھای کارگری و  ھای مخفی کارگری را نفی و آگاھانه يا ناآگاھانه فعاليت فعاليت مخفی و تشکل
  .کردند يابی علنی محدود می ھای صرفاً علنی و سازمان يابی کارگران را به فعاليت سازمان

ئی را بر جنبش کارگری و ھا آنھا البته به نسبت وزن و اندازه خود، زي  اين گرايشھر دوی
  .ھای کارگری وارد ساختند تشکل

اما گرايش ديگری نيز وجود داشت که ضمن حمايت از سنديکای کارگران شرکت واحد و 
ر موقت ای کارگری که توانسته بودند بطو ھای توده سنديکای کارگران ھفت تپه به عنوان تشکل

ھای خاص فعاليت و مبارزه سنديکائی را نيز  تا حدودی خود را بر رژيم تحميل کنند، محدويت
موقتی بودن اين وضعيت و خطراتی که از ناحيه فعاليت صرفاً علنی، کارگران . شد متذکر می

خفی داد و از تلفيق فعاليت مخفی و علنی و نيز ايجاد کميته م کرد ھشدار می پيشرو را تھديد می
تواند در شرايط سرکوب و خفقان  ترين شکل تشکل کارگری که می کارخانه به عنوان مناسب

  .کرد ادامه کاری داشته باشد، دفاع می
ھای سياسی  ترين آزادی داديم که رژيم ضد کارگری و ارتجاعی حاکم که کم ما مکرراً ھشدار می

ما به . را نيز تحمل نخواھد کردرا نيز از مردم سلب کرده است، ايجاد سنديکاھای کارگری 
ايم که مستقل از اين موضوع که سنديکاھای کارگری در يک رو  ويژه بر اين مساله تاکيد ورزيده

يا ادامه کاری و بقاء فعال داشته باشند، و  در روئی نابرابر با رژيم، تا چه زمانی دوام آورند و
الين کارگری و سنديکايی و کارگران مستقل از آنکه سرانجام به چه سرنوشتی دچار شوند، فع

ھای مخفی  پيشرو، تحت ھيچ شرايطی حتا در اين دو سنديکا نيز نبايد تشکيل و تکثير کميته
ھا، با شرايط کنونی جامعه  ود خارج سازند چرا که اين کميتهکارخانه را از دستور کار خ

بارزات کارگری را تضمين اند و ادامه کاری فعاليت کارگران پيشرو برای سازماندھی م منطبق
ھای اعتصاب، شوراھای  توانند به کميته کنند و با پيشرفت و اعتالی جنبش کارگری می می

  .ای کارگری تبديل شوند ھای توده کارگری و تشکل
ھای مخفی کارخانه و کارگاه و  رويکرد بيش از پيش کارگران پيشرو و آگاه به تشکيل کميته

 مخفی و علنی حتا در ميان کارگران پيشرويی که برای تشکيل ھای تلفيق مناسبی از فعاليت
اند دليل روشنی بر صحت ارزيابی ما از شرايط جامعه و مويد اين حقيقت  سنديکا فعاليت کرده

ترين تشکل کارگری دراين لحظه است که در عين  ھای کارخانه بھترين و مناسب است که کميته
  .اردحال در دسترس ھمه کارگران نيز قرار د

ست از ھمان آغاز  حکومت اسالمی که مخالف ھرگونه آزادی سياسی و تشکل مستقل کارگری
فعاليت سنديکای شرکت واحد و بعد سنديکای کارگران ھفت تپه، و حتا قبل از موجوديت رسمی 
اين دو سنديکا، سرکوب بيرحمانه فعاالن سنديکا را آغاز کرد و به تدريج ھر گونه تحرکی را 

ھر کسی ولو از يک درجه ی . ای کارگری، از آنان گرفت ھای علنی و توده  فعاليتدر زمينه
 بود و قدرت بينائی خود را از دست نداده بود، از ھمان آغازِ  ھوشی متوسطی ھم برخوردار می

توانست  اقدامات وحشيانه مزدوران رژيم عليه کارگران و سنديکای آن ھا، اين پايان را نيز می
ه تأکيد است که وضعيت کنونی سنديکای کارگران شرکت واحد و ھفت تپه ھر چه الزم ب. ببيند

ھای موثر اين دو تشکل در بسيج توده  تواند فعاليت يا ھر چه که باشد، اما ھيچکس نمیکه ھست 
تواند اين  کارگران و ارتقاء آگاھی صنفی و سياسی کارگران را منکر شود و ھيچ نيروئی ھم نمی

کاھش دامنه فعاليت اين دو سنديکا و يا حتا نابودی تام و تمام و قطعی .  سازدتأثيرات را زائل
  .تواند اين معادله را برھم بزند  نيز نمیھا آن
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ز ابتدا ھم با وضعيت کنونی اين دو سنديکا اما موقعيتی را فراھم ساخته تا سوای آن کسانی که ا
و تضعيف اين دو سنديکا سود له ورزيدند و از ھر فرصتی برای حم سنديکاھا خصومت می

ای از دوستان و حاميان اين دو سنديکا نيز، بی آنکه نقش خود را در وضعيتی که  جستند، پاره می
گيرند و با  اند به حساب آورند، فعاالن سنديکا را به باد  حمله می اين سنديکاھا به آن دچارشده

ای باقی  ا به عنوان تشکل تودهل اينکه ديگر چيزی از اين دو سنديکيطرح موضوعاتی از قب
 به صدور اطالعيه خالصه شده و رابطه فعاالن و توده کارگران قطع ھا آننمانده است و فعاليت 

  .اند  تبديل شده“ تشکل فعاالن کارگری“ کنند که اين سنديکاھا به شده است، چنين انتقاد می
يار بسيار محدود شده و تقريبا ست که فعاليت اين دو سنديکا بس اين واقعيت غير قابل انکاری
اما اين ھم . گويند، به صدور گاه به گاه اطالعيه خالصه شده است ھمانگونه که اين دوستان می

کارگر  ست که وضعيت کنونی اين سنديکاھا، وضعيتی نيست که کارگر ھفت تپه و واقعيتی
ست  اين وضعيتی. اشندشرکت واحد و به ويژه فعاالن سنديکای اين دو شرکت خواستار آن بوده ب

فرض کنيم که اين قضاوت و انتقاد صد در .  تحميل نموده استھا آنکه رژيم سرکوبگر حاکم بر 
توانند بيش از اين  صد درست باشد و سنديکای شرکت واحد و ھفت تپه در شرايط حاضر نمی

 کارگری و  جنبشهکسی کاما .  به صدور اطالعيه خالصه شده استھا آنفعاليت کنند و فعاليت 
کند و برايش دل می سوزاند، ديگر نبايد صرفاً به  معضالت آن را کم و بيش از نزديک دنبال می

طرح انتقاد بپردازد، بلکه ضمن طرح انتقاد و نقد و نفی وضع موجود، بايد وجه اثباتی و 
 فعاالن سنديکاھای شرکت واحد ھفت تپه در شرايط حاضر. آلترناتيو خود را نيز مطرح کند

توانند بکنند؟ به اين سئوال بايد پاسخ  مشخص   اطالعيه چه بايد بکنند؟ و چه میعالوه بر صدور
اينکه ارتباط فعاالن سنديکا با بدنه کارگران کاھش يافته است، اين صحيح است و يک نقص . داد

د جنبه اما برای رفع اين نقيصه چه بايد کرد يا چه می توان کرد؟ انتقاد اگر فاق. بزرگ ھم ھست
ھيچ کمکی به حل معضل و بھبود  شود و ھای بی ثمر تبديل می اثباتی باشد صرفاً به ايراد گيری
  .کند وضعيتی که مورد نقد است نمی

 ھر چند در شرايط ھا آنھا و فعاليت  ای را که نبايد فراموش کرد اين است که اين تشکل اما نکته
گيری شان قابل   در آغاز شکلھا آنبا فعاليت کنونی بسيار بسيار محدود گشته و به ھيچ وجه 

ھای محدود شده نيز، اوالً در شرايط حاضر از  ھا و فعاليت مقايسه نيست، اما وجود ھمين تشکل
اھميت بسيار زيادی برخوردارند و در عين حال در شرايط اعتالی مبارزات، به فوريت به 

ثانياً اين درست است که . تبديل می شوندتری  ھای وسيع تر، و با دامنه فعاليت ھای بزرگ تشکل
ارتباط فعاالن سنديکا با توده کارگران بسيار کاھش يافته و يا در مواردی ممکن است قطع شده 

با يد به صراحت گفته شود که . باشد، اما در اين مورد نيز اوالً بايد راه کار مشخص ارائه داد
  کارگر، در شرايط سياسی کنونی حاکم برھای شکاف ميان نخبگان و پيشروان کارگری و توده

نه؟ و بطور شفاف بايد گفت که اين شکاف را چگونه بايد پر  شدنی ھست يا جامعه اساساً پُر
ثانياً بايستی بر اين واقعيت غير قابل انکار نيز . کرد؟ نه اينکه به ذکر آنچه ھست اکتفا نمود

تباط کارگران پيشرو و بدنه محدود شده ھا ولو آنکه در آن ھا ار انگشت گذاشت که اين تشکل
 شکل “تشکل فعاالن کارگری”ھائی که در بيرون از محيط کار و به صورت  باشد، اما با تشکل

ھا نيست و  بحثی بر سر مفيد بودن و مؤثر بودن فعاليت اين گونه تشکل. اند اند متفاوت گرفته
تواند حقيقت ديگری را که اين  ، نمیاما اين حقيقت. نيازی ھم به ذکر نمونه و اثبات آن نيست

اند و به دور از محيط  ھا يعنی تشکل فعاالن کارگری در خارج از محيط کار تشکيل شده تشکل
تر با توده کارگران در محيط کار،  تر و ضعيف ھمين ارتباط کم. کار و توليد ھستند را نفی کند

 ھائی که در تراز تشکل را آسان ھا ھمی است که فعاالن اين گونه تشکليکی از عوامل بسيار م
گاه حتا  گری و تواند دچار ذھنی اند، می محيط کار شکل گرفته و از نزديک با کارگران در تماس

ارتباط فعاالن دو سنديکای ياد شده با توده کارگران محدود و . اسير مجادالت محفلی و فردی کند
 ھر سطح و کيفيتی که ھست باز بيشتر  در اما اين ارتباط. بسيار محدود شده است، اين درست

بنابراين . اند از ارتباط تشکل فعاالن کارگری است که به کلی در خارج از محيط کار شکل گرفته
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شود، اين خواست،  عنوان می) سنديکاھا(ھا  ای به فرض توسط اين تشکل اگر خواست و مطالبه
عاالن سنديکا، بلکه در مجموع بازتاب گرائی و نه بازتاب دھنده خواست فقط ف نه مبتنی بر اراده

بنابراين . شود  بيان میھا آندھندۀ خواست توده کارگران آن شرکت است که از زبان نمايندگان 
. ھای کارگری متھم کرد توان فعاالن سنديکا را به اراده گرائی در طرح خواست از اين جا نمی

ھمه ما نبايد  د کارگران نيست، با اينبرد و توازن قوا به سو سرمايه البته پيوسته تھاجم می
ھا و مطالبات کارگران را به محدوده امکان گرائی بر طبق آنچه که صاحبان قدرت و  خواست

بحث بر سر دفاع بی قيد و شرط از سنديکای شرکت ! گويند تقليل دھيم خواھند و می سرمايه می
که اگر انتقادی بر کار اين بحث بر سر اين است . واحد و سنديکای کارگران ھفت تپه نيست

تر از آن   ھست، به طور واضح و روشن بايد آنرا مطرح کرد و مھمھا آنھا و فعاليت  تشکل
ھای مورد انتقاد را نيز بی ابھام بيان کرد، و در ھمه حال از دامن زدن به  وجوه اثباتی جنبه

سجام جنبش کارگری را در اختالفات و خرده اختالفات ميان افراد و محافل پرھيز و منافع و ان
  .رأس امور قرار داد

ھمين سنديکای کارگران شرکت واحد و سنديکای کارگران ھفت تپه به رغم آنکه در لحظه 
 به صحنه مبارزه باز ھا آنحاضر از وظيفه اصلی خود يعنی بسيج توده کارگران و کشاندن 

 ھوشياری در خور تحسينی مسايل اند، اما با  شدههباز داشتتر  اند و يا به عبارت درست مانده
ترين رويدادھای سياسی جامعه واکنش نشان داده و در  کنند و نسبت به مھم جامعه را دنبال می

ھا، مساله دستمزدھا،   اعدام،ای از جمله بازداشت کارگران، نويسندگان، زنان موارد عديده
  .اند ھای دولتی و غيره و غيره موضع گيری فعال داشته طرح
 گاه نيز متأسفانه صداھائی از درون اين سنديکاھا در تأييد اين يا آن فرد و جناح حکومتی، البته

شود که اين البته ربطی به موضع رسمی سنديکا ندارد و بايد  اين يا آن سياست دولت شنيده می
در ھر حال صرف نظر از  تأثيرات مھم و مثبتی که ايجاد و . نظر شخصی افراد تلقی شود

ھا در ارتقاء سطح آگاھی کارگران داشته است و صرف نظر از آنکه ھمين  ين تشکلفعاليت ا
ای  ھای بزرگ و توده تواند به تشکل ھای فعالً کوچک در شرايط اعتال بيشتر جنبش می تشکل

ھای صرفاً علنی در شرايط  کارگری تبديل گردند و علی رغم آنکه تجربه نشان داد که تشکل
 کارگران پيشرو در اساس  باشند و فعاالن وهداشتو بقاء فعال و چشمگير توانند دوام  حاضر نمی

ھای ديگری گردند که با شرايط مشخص کنونی منطبق و قابليت  اندکار ايجاد تشکل بايد دست
ھا  ھای ديگری نظير اين ادامه کاری داشته باشد، با اين وجود مادام که اين سنديکاھا و يا تشکل

کنند در خور حمايت و پشتيبانی و  ع و برای آن فعاليت و مبارزه میاز منافع کارگران دفا
  . نيز نبايستی ھيچ منعی در اين راه ايجاد کندھا آنباشند و محدوديت دامنه فعاليت و مبارزه  می
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  !زنده باد مبارزات سنديکای کارگران شرکت واحد

 
 به ٩١ و حومه در دوم بھمن رانی تھران نامه رسمی سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس

پيرامون برکناری منصور اسالو از رياست ) I.T.F(فدراسيون جھانی کارگران حمل و نقل 
ھيئت مديرۀ سنديکا، خروج اسالو از ايران و موضوعات ديگری که متعاقب آن رخ داد، 

به جنبش مندان  ھا، احزاب و عالقه ھای زيادی را در ميان فعاالن جنبش کارگری، سازمان بحث
ھا پيرامون لحن و مضمون نامه سنديکا و  برخی ازاين بحث و جدل. کارگری در پی داشت

چه  وارد اين بحث شدند که اقدام سنديکا تا حتا برخی ديگر. گرديد مسائل سازمانِی آن متمرکز
انطباق بوده يا نبوده است، قرارھای  ای سنديکا درضوابط تشکيالتی و اساسنامه اندازه با

کيالتی درمورد برگزاری جلسات درونی به مرحله اجرا درآمده يا به اجرا درنيامده است و تش
  .ھا اين قبيل بحث از

ای سنديکا به ديکا و ضوابط سازمانی و اساسنامهست که اختالفات داخلی و تشکيالتی سن بديھی
ن سنديکا و يا امور داخلی اي خوِد سنديکا و اعضای آن مربوط است و ديگران مجاز نيستند در

فات جنبه سياسی و بيرونی پيدا اما وقتی که موضوع اختال .تشکل ديگری مداخله نمايند ھر
گر بايستی عليه موضع دفاع از منافع طبقاتی طبقه کار ھا ازکند، روشن است که کمونيستمی

، آن مبارزه سياسی و ايدئولوژيک بزنندھای انحرافی و رفرميستی دست به ھا و گرايش سياست
برکناری . ھای اصولی و گرايش انقالبی دفاع و حمايت کنندو از سياسترا افشا و ايزوله سازند 

تواند در يک سنديکای  ای است که می ترين پديده ترين و عادی رئيس ھيئت مديره، گرچه بديھی
الن و کارگری اتفاق بيافتد، اما اين رويداد، الاقل در آغاز، با بھت و ناباوری در ميان فعا

در نامه سنديکای کارگران شرکت واحد به فدراسيون . دوستداران جنبش کارگری روبرو گرديد
، )I.L.O(جھانی کارگران حمل و نقل که در عين حال رونوشت آن به سازمان جھانی کار 

و کليه ) C.G.T(، کنفدراسيون کارگران فرانسه )ITUC(ھای آزاد کارگری  کنفدراسيون اتحاديه
، چنين عنوان شده بود که المللی نيز ارسال شده اخلی و بينھا و نھادھای کارگری د اتحاديه

منصور اسالو را به علت انجام تخلفات متعدد و عدم پايبندی به تعھدات خود و ناديده گرفتن "
ھشدارھا و اعتراضات درونی سنديکا از رياست ھيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد 

گونه مسئوليتی در اين سنديکا   و حومه برکنار نموده و از اين تاريخ، ھيچرانی تھران اتوبوس
برده  ھا و حمايت از نام ندارد و از آن نھاد کارگری خواستار قطع ھمه ارتباطات، ھمکاری

سنديکای کارگران شرکت واحد "نديکا ھمچنين تأکيد شده است که در نامه س". باشد می
  "! نماينده و سخنگوئی در خارج کشور نداردرانی تھران و حومه، ھيچ اتوبوس

گرچه از کم و کيف تخلفات اسالو و عدم پايبندی به تعھدات و نيز ھشدارھا و اعتراضات درونی 
که وی ناديده گرفته است، سخنی در ميان نبود، اما اقدام سنديکا و لحن و مضمون آن که 

ھا،  کمونيست العمل بسياری از  و عکسداد، نگرانی اختالفات شديد درونی سنديکا را بازتاب می
ھا  به فاصله کوتاھی بعد از انتشار اين نامه ده. فعاالن سياسی و فعاالن کارگری را در پی داشت

مقاله و يادداشت، ھم در نقد مضمون و لحن نامه و برکناری اسالو از رياست ھيئت مديره و ھم 
ای کارگران شرکت واحد که تحت شرايط خفقان اما نه سنديک. در تأييد اقدام سنديکا انتشار يافت

گرد و تھديد و زندان  کند و اعضای آن دائماً در معرض پی و پليسی و در زير سرنيزه فعاليت می
قرار دارند و حق داشت و دارد که مسائل مربوط به اختالفات درونی خود را با توجه به شرايط 
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نکند، و نه رئيس برکنار شده ھيئت مديره سرکوب، در ھر اندازه که مايل است علنی کند يا 
ای تحت عنوان  اسالو در نوشته. سنديکا، پيرامون ابھامات موجود و کنه اختالفات سخنی نگفتند

 بھمن ۴که در تاريخ " ١٣٩١گزارش ساليانه وضعيت سنديکای کارگران شرکت واحد در سال "
، به فشار نيروھای "حقوق بشر"أله انتشار يافت، در عين تأکيد بر مس" ھرانا" در تارنمای ٩١

 برگزار ٩١اطالعاتی و موانع تشکيل جلسه ھيئت مديره سنديکا که قرار بود در اول دی ماه 
ھا توسط  اختالفات درونی که اطالعاتی"طور سربسته از  کند و در ھمان حال به شود، اشاره می

سخن "  درون متالشی سازدکنند، تا سنديکا را از عوامل نفوذی در درون سنديکا ايجاد می
از آن طرف ھمايون جابری عضو ديگر سنديکای شرکت واحد در مقاالت کوتاھی . گويد می

اينکه سنديکا "نويسد  می" بگذار منصور اسالو سخن بگويد"و " فرجام يک غرور"تحت عناوين 
" قبول ندارمدھد که مجامع مدافع حقوق کارگر از اعضا و يارانش ھيچ حمايتی نکنند را  پيام می

کند که اسالو به تصميم دوستانش که در جلسه ھيئت مديره، ھمه بدون  وی اظھار اميدواری می
تر از آن از اسالو  اند، ارج بگذارد و مھم استثناء به برکناری وی از رياست ھيئت مديره رأی داده

ن را از ، آرزوی رئيس جمھور شد"بازی سياست کثيف خارج کشور وارد نشود"خواھد به  می
ھا و سازگارھا بر  سر خود بيرون کند و باالخره اسالو را از تبديل شدن به افرادی مانند گنجی

  .دارد حذر می
ھا در آن زده  ھا و اشارات گرچه بازھم از شفافيت کامل برخوردار نبود اما خيلی حرف اين بحث

ت واحد و رئيس آن شده بود و از وقوع يک حادثه سياسی حول و حوش سنديکای کارگران شرک
داد که زمانی کامالً روشن شد که اسالو در تاريخ دھم اسفند ماه  و نيز جنبش کارگری خبر می

 ۴٠حدود ! وابسته به بخشی از اپوزيسيون بوژوا امپرياليستی ظاھر شد" رھا" در تلويزيون ٩١
به وی با و مصاح" موج سبز"روز پس از برکناری اسالو و بی خبری از او، پيوستن وی به 

گذار اين جريان راست بورژوائی که در عين حال مورد حمايت  امير حسين جھانشاھی بنيان
امير حسين جھانشاھی در مقدمه اين . ھای ابھام را کنار زد ست، تمام پرده ارتجاع امپرياليستی

ام تا  از آقای اسالو خواسته"شد گفت  پخش می" رھا"طور زنده از تلويزيون  گفتگو که به
مسئوليت اوليه آقای اسالو با توجه به . عھده بگيرد مسئوليت ستاد ھماھنگی فعاالن کارگری را به

ھای کارگری و کارگران رنجديده  سابقه و تجربيات ارزشمند ايشان ايجاد ھماھنگی ميان اتحاديه
بايد برای دست يافتن به حقوق حقه خود، در وقت مقتضی  باشد که می و معترض کشورمان می

  "!ارد صحنه عمل شوندو
اگر چه منصور اسالو در اين گفتگوی تلويزيونی جز علت خروج خود و شرايط سرکوب، 
ضرورت آموزش کارگران و نکاتی کلی در مورد جنبش کارگری حرف خاصی نزد، اما تعيين 

، يعنی جريانی که با "موج سبز"وی به عنوان مسئول ستاد ھماھنگی فعاالن کارگری در 
طلبان، روحانيون، اعضای  اصالح"و به کمک " امکانات لجستيکی و مالی کافی "برخورداری

رژيم "! احيائ غرور و حيثيت ملی"و " آزادی کشور"قرار است برای " سپاه و ارتش ايران
جمھوری اسالمی را کنار بزند، منصور اسالو رئيس پيشين ھيئت مديره سنديکای شرکت واحد 

نه " موج سبز"پيوستن اسالو به . ورژوازی امپرياليستی سقوط دادرا تا حد يک مھرۀ بی اراده ب
فقط اغلب ميانه بازانی که موضع نه سيخ بسوزد نه کباب را اتخاذ کرده بودند، بلکه حتی برخی 

گيری  از آنانی را که مستقيم يا غير مستقيم در رّد و نفی اقدام سنديکا مطلب نوشته و يا موضع
نظر از اختالفات اخص تشکيالتی   در اين گير و دار، صرفکرده بودند مجاب ساخت که

چرخش و گزينش اسالو . سنديکا، بايد از اقدام سنديکای کارگران شرکت واحد به دفاع برخيزند
بورژوازی که پيش " ليبرال"طلبان حکومتی و جناح  حتا از حدود ھمکاری با دارودسته اصالح
به خدمت گرفته شدن اسالو توسط .  بسی فراتر رفتاز اين چنين تمايلی در وی ديده شده بود،

ترين بخش اپوزيسيون بورژوائی که سر در آخور  ترين و راست يعنی بی آبرو" موج سبز"
سازمان سيا و امپرياليسم آمريکا دارد، وی را تا حد انحالل در کمپ ارتجاع امپرياليستی پس 
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سقوط کرده بود، با اين گزينش، در واقع برای العاده زيادی به ته چاه  اسالو که با شتاب فوق. برد
  !ھميشه با جنبش طبقاتی کارگران وداع کرد

" موج سبز"و قبل از آن عليه پيوستن اسالو به " موج سبز"موجی از حمالت نوشتاری عليه 
. ھا انتشار يافت ھا مقاله و نوشته ديگر در اين زمينه به تحرير درآمد و در رسانه آغاز شد و ده

اسالو شايد شعور و آگاھی طبقه کارگر را دست . نصور اسالو متأسفانه بازھم سکوت کرداما م
کرد که اين چنين سخت و گسترده مورد تھاجم و اعتراض  کم گرفته بود و احتماالً تصور نمی

اما اين رويداد نشان داد که جنبش کارگری و طبقه کارگر ايران ھوشيار است و با . قرار گيرد
شود و بر سر منافع  تبط با حال و آينده اين جنبش، مستقيم و بی واسطه رو در رو میھر پديدۀ مر

اين رويداد ھمچنين نشان داد که طبقه ! کند دراز مدت و طبقاتی خود با ھيچ کس معامله نمی
کارگر و جنبش کارگری ايران، حتا نسبت به کسانی که از ميان خود برآمده اما به صف مقابل 

بار ديگر نشان " موج سبز"جريان پيوستن اسالو به . ، ھوشيار و بی گذشت استکنند ھزيمت می
ست که در مبارزه عليه  داد که جنبش کارگری و طبقه کارگر ايران، گرچه قدر شناس کسانی

اند و آنان را تا حد رھبران و حتا قھرمانان خود  داری و در دامان خود پرورش يافته نظام سرمايه
کند، اما در مقابل کسانی  ھا حمايت و پشتيبانی می ا شور و عشق و عالقه از آندھد و ب ارتقا می

پيوندند، بی گذشت و  کنند و به صف مقابل طبقه کارگر می ھای اين طبقه پشت می که به آرمان
تواند چنين کسانی را از عرش اعال پائين  آشتی ناپذير است و با چه سرعت حيرت آوری می

  !اش محروم سازد و از شمول عشق و عالقه!  سخت بکوبدآورد، بر زمين سفت و
ای  و وظيفه" رھا"اش با تلويزيون  منصور اسالو در برابر تمام حمالت نوشتاری پس از مصاحبه

 روز ناگھان ٢٠اما پس از . بر عھده او گذاشته شده بود، سکوت اختيار نمود" موج سبز"که در 
ستاد ھماھنگ کننده فعاالن "مسئوليت او در و " موج سبز"معلوم شد که ھمکاری وی با 

اسالو در يک پيام کوتاه نوروزی مورخ ! بيشتر نبوده است" سؤ تفاھم"يک " کارگری
  پيش ھنگامی که برای شرح خروج خود چند ھفتهمتأسفانه  " در اين مورد نوشت ٢٩/١٢/٩١

ضيحات اين رسانه پس از ھا يعنی تلويزيون رھا گفت و گو کردم، تو از ايران با يکی از رسانه
گفتگوی من اين تصور را ايجاد کرد که من برای ادامه فعاليت به يک گروه يا تشکيالت خاص 

دانم يادآور شوم، مطالبی که پيرامون پيوستن اين جانب به  ام، از اين رو ضروری می پيوسته
ياسی منتشر شد، تشکيالت وابسته به اين تلويزيون و صاحب امتياز آن به عنوان يک سازمان س

ھمچنين .  در طی گفت و گوھای مربوط به مصاحبه بوده استسؤ تفاھماز نظر شخص من نتيجۀ 
ای  کنم که من ھيچگونه وابستگی و پيوستگی به ھيچ حزب و تشکيالت سياسی و رسانه تأکيد می

  ].تأکيد از ماست" [ندارم
توانست مورد  د و به ھيچوجه نمیالبته که اين توضيح، در ميان منتقدين اسالو جدی گرفته نش

اوالً بسيار بسيار بعيد است که امير حسين جھانشاھی ولو آنکه . پذيرش قرار بگيرد و نگرفت
يک بورژوای شارالتان ھم ھست، سِر خود و بدون ھيچگونه مشورت و ھماھنگی و توافق 

اسالو مسئوليت ادارۀ اعالم کند که " رھا"صريح و يا ضمنی اسالو، رسماً و علناً از تلويزيون 
ثانياً اگر چنين . برعھده گرفته است" موج سبز"ستاد ھماھنگ کننده فعاالن کارگری را در 

بايستی اين موضوع را در  چيزی واقعيت نداشت، اسالو به چه دليل و بنابر کدام مالحظات نمی
 سکوت " ھفتهچند"کرد و حتماً بايد  ھمان فردای مصاحبه و يا دو روز بعد از آن اعالم می

 را آنھم در حاشيه يک پيام نوروزی بيان "سؤ تفاھم" روز اين ٢٠کرد و آنگاه پس از  می
بود و نباشد، اسالو چرا نبايد با يک نقد جدی تکليف  ای زير نيم کاسه نمی ثالثاً اگر کاسه. کردمی

 احياناً آن را صحبت کرد و" سؤ تفاھم"توان از  خود را با اين جريان يک سره سازد؟ زمانی می
ھيچ زمانی برای . برطرف ساخت که در اين موارد توضيحات صريح و روشنی ارائه شود

بايد اظھار اميدواری ! گيری، انتقاد جدی نسبت به عملکردھا و جبران خطاھا دير نيست درس
ھا برای  کرد که اين نکات در مورد اين موضوع خاص ھم صادق باشد و ھنوز تمام فرصت

  ؟!الو نسوخته باشدبازگشت اس
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و اصوالً ھرگونه حزب سياسی را تکذيب " موج سبز"اسالو در پيام نوروزی خود پيوستن به 
حتا، ولو فقط با " موج سبز"داند که بدون پيوستن رسمی به  او شايد ھنوز اين را نمی. کرد

سؤ . "ھم از جنبش کارگری ايران فاصله گرفته و به آن پشت کرده است گيری به سوی آن سمت
کند و   روز تأخير اعالم شود، روشن است که کسی آن را باور نمی٢٠ی که با "تفاھم
تر اما اين است که  ظّن قوی. توانست مورد پذيرش مخاطبان اسالو قرار بگيرد و نگرفت نمی

اسالو بعد از آنکه متوجه شد فاصلۀ خود به عنوان يک فعال کارگری مورد اعتماد جنبش 
العاده زيادی طی کرده و حمالت  ای بورژوازی اپوزيسيون را با شتاب فوقکارگری، تا مرزھ

ای را عليه خويش برانگيخته است، خواست تا به اين وسيله آبی بر آن آتش بپاشد،  شديد و گسترده
شواھد .  طی کندتری کمھا ترديد و دو دلی ايجاد کند و مسير انتخابی را با شتاب  در ميان برخی

 است که اين تالش و شيوه نيزمطلقاً فاقد کارآئی بوده است و اگر نگوئيم اين اما حاکی از آن
به شعاری ) ؟ (قضاکه از " صداقت"به ضد خودش تبديل شد، اما بايد گفت که عنصر " تکذيبيه"

آورد، اضافه شده  ھای خود می که سنديکای کارگران شرکت واحد معموالً در انتھای اطالعيه
بود، در نامه برکناری " اميد به گسترش صلح و عدالت در ھمه جھان"ا است و اين شعار که ب

] تأکيد از ماست" [ در ھمه جھانصداقتاميد به گسترش صلح، عدالت و "منصور اسالو، به 
  !رخت بربسته است" سؤ تفاھم"تبديل شده است، از اين تکذيبيه و طرح 

ت اما موضوعی دور از ذھن و امر پيوستن اسالو به يک جريان بورژوائی گرچه مايۀ تأسف اس
توانست بی زمينه باشد و يک شبه اتفاق افتاده باشد بلکه  اين رويداد نمی. ای نبوده است البداھه فی

ھای اوليه دھه ھشتاد که پای  گرايش به راست اسالو از ھمان سال. ريشه در گذشته داشت
نشر اسالو با وزرای خاتمی و  به جمھوری اسالمی باز شد، خود را در حشر و ILOھای  ھيئت

ھای زندان او نيز گرچه  سال. ھا متبلور ساخت افراد وابسته به اين جناح و توھم نسبت به آن
گران است، اما خالی از توھم  سرشار از مبارزه با دژخيمان و مقاومت جانانه در برابر شکنجه

وابسته به " نوروز"ای ، تارنم٨۶به خاطر داريم که در سال . طلبان نيست نسبت به اصالح
طلبان، با منصور اسالو در زندان اوين يک گفتگوی تلفنی انجام داد و سؤاالتی را  اصالح

پيرامون انتخابات و شرکت در آن مطرح کرد و سپس از قول اسالو در مورد ھشتمين دوره 
 کرده اعضای ھيئت مديره و فعالين و کارگران در اين انتخابات شرکت"انتخابات مجلس نوشت 

به گزارش ". باشد طلبان رأی بدھند چرا که اين ائتالف مورد قبول بنده می و به ائتالف اصالح
دستاوردھای مثبت "اسالو در اين گفتگوی تلفنی، ضمن تعريف از " نوروز"خبرنگار 

آن است که " حفظ دستاوردھای انقالب"چنين گفته بود که يگانه راه برای " طلبان اصالح
در اين مورد از قول اسالو " نوروز. "رأی بدھند" خاتمی"دم ايران به ياران کارگران و مر

خواھم در  حمايت قاطع خود را از ليست ياران خاتمی اعالم کرده و از مردم می"نوشت 
  "!طلبان رأی دھند انتخابات شرکت کرده و به ائتالف حداکثری اصالح

ی مناط اعتبار نيست و يکی از ھای جمھوری اسالم ھای زندانيان در زندان گرچه حرف
شگردھای ھميشگی جمھوری اسالمی اين بوده است که زندانی را در زير شکنجه و اجبار، 

گيری خالف نظر خويش سازد، اما بعدھا نيز منصور اسالو در رد  وادار به اعتراف و يا موضع
ت مديرۀ در عوض اما ھمان موقع، رضا شھابی عضو ھيئ! ھا چيزی نگفت و نفی اين صحبت

گيری راست اسالو مرزبندی   با اين موضع٢٢/١٢/٨۶ای در تاريخ  سنديکا با صدور اطالعيه
شھابی با اشاره به نام محجوب و جلودار زاده و تنی چند از اعضای خانۀ کارگر در ھيئت . کرد

فی اند منت گران سنديکا بوده طلبان، رأی دادن به کسانی را که خود جزء سرکوب ائتالفی اصالح
اعالم کرد، نظر اسالو را نظر شخصی وی دانست که ربطی به سنديکا ندارد و تصريح نمود که 

  !گيرد و دنباله رو ھيچ حزبی نيست سنديکا از ھيچ حزبی دستور نمی
گرانه رژيم جمھوری اسالمی را برای انحالل و يا  ھای مذبوحانه و اقدامات سرکوب البته تالش

ای کارگری بوده  کارگران شرکت واحد که يک تشکل مستقل و تودهبه انحطاط کشاندن سنديکای 
از ھمان آغاز فعاليت کارگران شرکت واحد برای احياء سنديکای . است نبايد از نظر دور داشت
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طلب آن اين بود که نگذارد يک تشکل  خود، تمام تالش جمھوری اسالمی و جناح اصالح
ير سرنيزه و سرکوب و با تالش کارگران پيشرو اين تشکل اما در ز. کارگری مستقل پا بگيرد

اينکه در ھر اتحاديه و سنديکائی، گروه . شرکت واحد از جمله منصور اسالو شکل گرفت
سنديکای شرکت واحد نيز . ست ھای مختلفی وجود داشته باشد، يک امر بديھی ھا و گرايش بندی

. راست در آن وجود داشته استاش يک گرايش  ھمين گونه است و از ابتدای دور جديد فعاليت
ست صنفی در چارچوب قوانين و نظم موجود و  فعاليت سنديکائی اگرچه در اساس فعاليتی

داری و ضد  رود، اما رژيم سرمايه مطالبات آن نيز عموماً از ھمين چارچوب فراتر نمی
برای دمکراتيک جمھوری اسالمی ظرفيت پذيرش حتا اين نوع از تشکل کارگری و فعاليت آن 

ست را  ھای سياسی متحقق ساختن مطالبات صنفی کارگران که مستلزم وجود حد معينی از آزادی
تر و  بورژوازی ايران مصلحت و ماندگاری خود را در توحش بيشتر، استثمار وحشتناک. ندارد

عالوه بر اين در ايران تحت حاکميت جمھوری . داند تحميل بی حقوقی مفرط بر کارگران می
و ديکتاتوری عريان و اختناق مذھبی، ھر مبارزه و خواست صنفی طبقه کارگر به اسالمی 

. ھای صنفی فراتر رود و به يک مبارزه و مطالبه سياسی فرا رويد تواند از چارچوب فوريت می
ای باشد برای مھار و کنترل مبارزه  سنديکا که مطابق خواست بورژوازی قاعدتاً بايد وسيله

تواند چنين نقشی را به طور کامل ايفا کند، بلکه  ارگری، اينجا نه فقط نمیھای ک سياسی و خيزش
از . شود ای برای متشکل شدن کارگران و عبور از مبارزات و مطالبات صنفی می خود، وسيله

اين رو گرايش رفرميستی درون جنبش کارگری که خواستار سازش طبقه کارگر با نظام 
بش کارگری از مبارزه برای نابودی اين نظام است نيز داری و خواستار احتراز جن سرمايه

کند بلکه آن را نيز سرکوب  رساند، اما نظم از آن استقبال نمی گرچه آزاری به نظم موجود نمی
ای کارگری بزند  در اين جا يک رفرميست ھم اگر بخواھد دست به ايجاد يک تشکل توده. کند می

که چنين گرايشی در عمل و تحت تأثير شرايط و فشار شود بل نه فقط از جانب حاکميت تحمل نمی
اسالو به عنوان نماينده . ھای سنتی سنديکائی و رفرميستی فراتر برود از پائين بايد از چارچوب

گرايش راست درون سنديکای کارگران شرکت واحد در اساس تا وقتی که در ايران و در 
ست که در خارج از ايران و تغيير  یبديھ. اش چنين است سنديکای شرکت واحد است، وضعيت

جا بدون  ھا اين نظرات و ايده. شرايط و پاره شدن قيد و بندھا، وضعيتی متفاوت خواھد داشت
گرايش رفرميستی اما . علنی می يابد امکان بروز يابد و ديدگاه رفرميستی فوراً  مانع انکشاف می

کارگری است که به اردوی بورژوازی اسالو نه اولين و نه آخرين . شود در يک فرد خالصه نمی
البته منصور اسالو تا کنون در مورد برکناری خود از رياست ھيئت مديره سنديکای ! پيوندد می

سنديکای شرکت واحد نيز پس از برکناری اسالو، راجع به وی . شرکت واحد سکوت کرده است
 تشکيالتی سنديکای روشن است که اختالفات درونی و. و اقداماتش اظھار نظر نکرده است

کارگران شرکت واحد، تا آنجا که به اجرای مصوبات و جاری بودن اصول سازمانی حاکم بر 
گردد، به خود کارگران سنديکا  ھا برمی سنديکا و برگزاری مجمع عمومی و جلسات و امثال اين

داند که  میھر فردی که تنھا چند ماه در جمھوری اسالمی زندگی کرده باشد اين را . مربوط است
سرکوب و خفقان پليسی که رژيم ضد کارگری جمھوری اسالمی بر کارگران تحميل و مدام آن 

تواند اجرای روتين اين اصول و قرارھای سازمانی را نيز با مشکل و  را تشديد نموده است، می
ه حل يا وقفه روبرو سازد و در ھر حال اين خود سنديکا و اعضای آن ھستند که بايد برای آن را

گردد، آگاھی رسانی  ھا و طرفداران طبقه کارگر برمی چه که به کمونيست آن. مناسبی را پيدا کنند
. ست برای کسب قدرت سياسیآمادگی طبقه کارگر  راستای ايجاد و سازماندھی کارگران در

ھا حمايت کنند و به امر مبارزات آن کارگران و ھای ايران درھرشرايطی بايد ازکمونيست
  .ل يابی طبقه کارگر ياری رسانندتشک

المللی آن در راه پياده کردن اھداف بلند مدت خود در   بورژوازی اپوزيسيون و حاميان بين
ھای مختلف سياسی،  ای از عناصر رانده شده از حکومت را در عرصه ايران، طيف گسترده

ھا، سازگارھا، فاطمه  گنجی. اند بشری پرورش داده و زير بال و پر خود گرفته اجتماعی و حقوق
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ھا را که ھر روز در  ھا و چندين دوجين امثال اين ھا، علی مزروعی جوھا، شيرين عبادی حقيقت
اند و در جستجوی آن ھستند که در عرصه  شوند، به خدمت گرفته اشان ظاھر می مديای تصويری

 خود را حتا ھا اين. مسائل کارگری و جنبش کارگری نيز عناصر قابل اتکائی داشته باشند
کنند، پيرامون مسائل کارگری صحبت  اخبار کارگری پخش می. زنند طرفدار کارگران جا می

از اين رو مستقل از اينکه سرانجام اسالو چه . اند ھای کارگری نيز راه انداخته کنند و سايت می
ن در ھای آ خواھد شد، تأکيد بر استقالل طبقاتی کارگران و استقالل جنبش کارگری و تشکل

  .شرايط کنونی از اھميت بسيار زيادی برخوردار شده است
گرايشی ولو خام و نپخته و بی پايگاه در جنبش کارگری بر اين تالش است که مبارزه مستقل 

داری ايران و رژيم سياسی آن را که به طور روزمره و برای  جنبش کارگری عليه سرمايه
ری دائمی با آن است، تحت پوشش ضد امپرياليست يابی به مطالبات خود در تقابل و درگي دست

ھای وابسته به رژيم مانند  به سطح تشکلبودن کارگران و جنبش کارگری، اين مبارزه را
شوراھای اسالمی کار و خانه کارگر 

ی به اصطالح ضد  مبارزه و مسير
غربی و ضد آمريکائی مورد نظر 

جنبش کارگری را  حاکمان بکشاند و
سالمی مضمحل در دل جمھوری ا

سازد و يا مبارزه آن را به ابزار 
دست ارتجاع اسالمی عليه ارتجاع 

گرايش . امپرياليستی مبدل سازد
ديگری اما تحت عنوان مبارزه با 
جمھوری اسالمی، دست به دامان 

شود  ھای به اصطالح حقوق بشری می ھای خارجی و نھادھای مالی امپرياليستی و سازمان دولت
خواھد جنبش کارگری را به ابزار دست ارتجاع امپرياليستی عليه ارتجاع  و در نھايت می
گرچه نبايد خطر اين دو گرايش در جنبش کارگری را دراز مدت دست کم . اسالمی تبديل کند

ھا و تحرکات از  گرفت، اما جنبش کارگری ايران تا کنون نشان داده است که نسبت به اين تالش
العمل فوری و محکم جنبش کارگری و  عکس. د ھوشيار باشدھر دو سو ھوشيار است و باي

فعاالن آن در قبال چرخش اسالو از يک سو و تأکيدات مکرر اين جنبش و نيز سنديکای 
ھای وابسته و  گيری مکرر آن نسبت به تشکل کارگران شرکت واحد بر استقالل و به ويژه موضع

 کارگر از سوی ديگر، نشان دھنده آن گر دولتی مانند شوراھای اسالمی کار و خانه سرکوب
است که جنبش کارگری ايران آنطور که ارتجاع حاکم بر ايران و ارتجاع امپرياليستی و نوکران 

با اين وجود ! برعکس نسبت به اين مسائل دقيق و ھوشيار است! کنند خام نيست ھا تصور می آن
شرايط کنونی بايد بيش از پيش بر ھا و مدافعان منافع طبقه کارگر به ويژه در  ھمه کمونيست

سرمايه امپرياليستی و يا نظام  داری اعم از سرمايهھای استقالل جنبش کارگری از جناح
ھای آن تأکيد و بر آن پافشاری کنند و ھر ديدگاه و  داری جمھوری اسالمی و جناحسرمايه

که بخواھد توجيه نگرشی که وابستگی جنبش کارگری به قطب سرمايه را به ھر شکل و زبانی 
  !کند، بيرحمانه افشاء و طرد کنند

روشن است که رشد جنبش طبقه کارگر، ضرورتاً تعدادی از عناصر خرده بورژوا را نيز که 
. کند دھند، به خود جذب می پايگاه اصلی رفرميسم در درون جنبش کارگری را تشکيل می

 اقداماتی که باعث بھبود شرايط ھا مبارزه برای اصالحات يعنی برای ست که کمونيست بديھی
پذيرند ولی در ھمان  شود را می توده کارگران و زحمتکشان بدون انھدام قدرت طبقه حاکم می

ھای طبقه کارگر را در  طور مستقيم يا غير مستقيم اھداف و تالش ھا که به حال عليه رفرميست
چرا که بورژوازی . زنند سازند، قاطعانه دست به مبارزه می حوزه کسب اصالحات محدود می

ممکن است اصالحات محدودی را با يک دست خود به کارگران اھدا کند، اما ھميشه با " ليبرال"
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دھد و از آن برای به اسارت در  گيرد و يا تا حد صفر کاھش می دست ديگرش آن را پس می
دی استفاده ھای جداگانه و جاودانه ساختن بردگی مز ھا به گروه آوردن کارگران، تقسيم آن

به اين دليل رفرميسم حتا آن ھنگامی که کامالً بی ريا باشد، در عمل مبدل به سالحی . کند می
ھر اندازه نفوذ . کند سازد و تضعيف می شود که بورژوازی با آن کارگران را فاسد می می

. تر ھستند ن ضعيفرفرميستی در ميان کارگران نيرومندتر باشد، به ھمان اندازه کارگرا
تر باشد و ھر چقدر از  تر و وسيع تر، اھداف آن عميق چقدر جنبش طبقه کارگر مستقلھر

ھا و  محدوديت رفرميستی آزادتر باشد، به ھمان اندازه برای کارگران حفظ و استفاده از پيشرفت
ھا بايد از استقالل طبقاتی کارگران و از مبارزه مستقل  کمونيست. تر خواھد بود دستاوردھا آسان

رانی تھران و حومه که از ھر سو تحت فشار قرار  ديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسسن
مادام که سنديکای کارگران شرکت واحد، مستقالً در راستای تحقق . گرفته است حمايت کنند

زنده . کند، مجدانه بايد از آن دفاع و حمايت نمود مطالبات و منافع کارگران مبارزه و فعاليت می
  !زنده باد مبارزات سنديکای کارگران شرکت واحد! ل طبقاتی کارگرانباد استقال
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