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  ناگزيریضرورت نقد در برابر خطا ؛یارگرک ینديکا بر سینقد کارگر

  
یحسين اکبر  

                   

 در مقاله يی تحت عنوان سخن سنديکايی که قسمت هايی از آن در روزنامه ١٣٨۴ شهريور ٢٠درست در تاريخ 

شرق و تقريبًا تمامی آن در روزنامه صاحب قلم انتشار يافت، ضمن توضيح شرايطی که جنبش سنديکايی در آن قرار 

ا به مواردی چند توجه دادم که از بابت آن ر) سنديکا و هيات های موسس سنديکايی(داشت، سازمان های سنديکايی 

امروز پس از گذشت . مقاله مورد خشم آنارشيست های هرج ومرج طلب و مخالفان فعاليت های سنديکايی قرار گرفتم

بيش از يک سال و نيم از انتشار آن مقاله و بنا به حساسيت های موجودی که اگر به آنها بی اعتنايی شود قطعًا نتايج 

نصيب کارگران خواهد شد، ناچار از تاکيد بر بخشی از آن مقاله، ضروری می دانم به نقد فعاليت های  زيانباری

سنديکايی حاضر بپردازم باشد که از اين طريق دوستان سنديکايی را حداقل به انديشه و ارزيابی پيرامون آنچه بر آنان 

ه و جلوگيری پرداخت هزينه هايی که می توانست گذشت وادارم تا شايد با درس گيری از تجارب خوب و بد آن دور

آن روز که سخن سنديکايی انتشار يافت، . در کمترين حد ممکن به بار آيد، امروز گام های استوار و مطمئن بردارند

 و تبعات ناشی از آن را گريز ناپذير ٨۴بسياری از فعاالن کارگری ضمن درستی آن، بروز رخداد های نيمه دوم سال 

ستند و بر اين باور بودند که مطالبات انباشته کارگران و نادرستی برخورد کارفرمايان و نهاد های مداخله گر می دان

هر چند بنا به داليلی . چنين شرايطی را رقم زده است و خطاهای ناگزير در رفتار های سنديکايی را باعث می شود

ارم اما اعتقاد دارم که چنانچه رفتارهای دور جديد فعاليت امروز هم در مقام ارزيابی و نقد آنچه گذشته است قرار ند

های سنديکايی نقد نشود، امکان دارد همه آن دستاورد های سال ها تالش همه دلسوزان و آگاهان و نيروهای مخلص 

  در  کارگر ايران عمری کوتاه و طبقه  دور از خيزش   و اين برود کارگری هوادار فعاليت های سنديکايی، از دست 

. گيردمت آمال و اهداف سرمايه داری نوليبرال و اربابان خارجی آن قرارخد  

به هر حال بررسی آنچه بر سنديکای کارگران شرکت واحد گذشت تا حدودی که بتواند راهگشای اين سنديکا در آينده 

مجموعه محافل اعم از کارفرما و خانه کارگر و (باشد در قالب ارزيابی اهداف سنديکا از سويی و مخالفان آن 

سوی ديگر و دستيابی هر يک از دو نيرو به اهداف شان، از)   نبودندحکومتی که بنا به هر دليلی موافق ايجاد سنديکا  

  .ضرورت دارد

  اهداف سنديکا و کارگران هوادار و عضو آن عبارت بود از؛

ديت از کارگران سنديکايیبه رسميت شناخته شدن سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی و رفع محدو -١  

پاسخگويی کارفرما به خواست های صنفی اعالم شده براساس مذاکره و از راه های مسالمت آميز -٢  

.برگزاری يک دادگاه عادالنه برای محاکمه مهاجمان به کارگران سنديکايی و اجرای عدالت درباره آنان -٣   

 اهداف مخالفان سنديکا نيز عبارت بود از؛

ری از فعاليت سنديکايی به هر قيمت و با هر بهانه و حفظ شوراهای موجودجلوگي -١   

جلوگيری از اشاعه و رواج فرهنگ سنديکايی با سرکوب کارگران سنديکايی و مرعوب کردن ساير کارگران -٢  
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ن از طريق ايجاد خاتمه دادن به پرونده تهاجم به دفتر سنديکايی يا جهت دادن به محتويات آن پرونده عليه شاکيان آ -٣

 پرونده جديد

ولی به . نتايج کنش ها و واکنش های طرفين نتوانست برای هيچ يک از آنها نتيجه رضايت بخشی دربر داشته باشد

دليل عملکرد بسيار نادرست، غيرقانونی و غيرانسانی مجموعه مخالفان سنديکا، بازنده اصلی اين شرايًط تحميل شده 

ميدان در نهايت عبارت بود از پذيرش اصل مسلم و قانونی  يکا بودند و دستاورد اصلی اينبر کارگران، مخالفان سند

حق آزادانه ايجاد سازمان های سنديکايی کارگری در نزد افکار عمومی و بخش قابل توجهی از احزاب و شکستن 

.  حرکت اجتماعی کارگرانتابوی سنديکاخواهی در نزد آنان و رنگ باختن حربه توسل به اتهام ضدانقالبی بودن هر

کارگران سنديکايی با حمله مهاجمان به سنديکا قطعيت يافته بود و مورد توجه جدی محافل کارگری ايران و  حقانيت

 هم حادث نمی ٨۴بی شک چنانچه رويداد های نيمه دوم سال . جهان و همچنين سازمان بين المللی کار قرار گرفته بود

ارگران هزينه های بسياری پرداختند که بخشی از آن با از سوی ديگر ک. مه پيدا می کردشد، اين روند بی بازگشت ادا

توجه به اهدافی که مخالفان سنديکا در نظر داشتند، اجتناب ناپذير بود ولی به ميزان زيادی هم امکان کاهش اين هزينه 

دادی ری از کارگران اخراج شدند و تعتعدادی بيشت. بخش زيادی از خواسته های کارگران معوق ماند. ها وجود داشت

فرآيند فراگير شدن . امکانات ارتباط با بدنه کارگری ضعيف شد. پس از دادن تعهدات الزام آور به کار بازگشتند

  سنديکايی تحققدر اهداف ضد عواملی که موجب شد .  بسيار کند شد   اتوبوسرانی فعاليت سنديکايی در شرکت واحد

  نيابد عبارت بودند از؛

مقاومت و پايداری اعضای سنديکا و تکيه بر مطالبات و خواست های صنفی و اصرار بر صنفی و قانونی بودن  -١

 فعاليت های سنديکايی و حفظ روحيه همبستگی سنديکايی

حمايت بی دريغ مردم و به ويژه گروه ها و احزاب از اين فعاليت ها -٢  

ادث و رويدادهای مربوط به سنديکا در سطح ملی و بين المللی انتشار وسيع و به موقع اخبار و گزارشات حو -٣

 توسط روزنامه نگاران

حمايت و همبستگی سازمان های کارگری جهان از سنديکای کارگری شرکت واحد و از آن طريق فشار بر  -۴

 سازمان بين المللی کار برای رسيدگی به مصائب کارگران

بخش عمده يی از اين . امروز سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی با مجموعه يی از مشکالت درگير است

پاره يی از . مشکالت تحميلی و برای فرسايش توان و کاهش اعتقاد به راهی است که کارگران سنديکايی برگزيده اند

خوشبختانه تالش . ارگران را به استيصال بکشاندمشکالت اقتصادی است که درصورت تداوم می تواند خانواده های ک

شعورمند و بی وقفه عناصری از هيات مديره در پيگيری حقوقی شکايات کارگران برای لغو احکام اخراج و برگشت 

 قانون کار توانسته است از شدت ١٨به کار اخراجی ها و تامين اندکی از هزينه های اقتصادی از طريق اجرای ماده 

تصادی و روانی بکاهد، اما از طرف ديگر خستگی راهی که رفته اند و مجموعه عواملی چند، آنها را از فشارهای اق

قرار گرفتن در مسير زندگی عادی اتحاديه يی باز می دارد به همين خاطر ضمن يادآوری بخش هايی از توصيه های 

که دوستان سنديکايی اين نقد را به عنوان  گذشته به نقد اين مجموعه عوامل بازدارنده خواهم پرداخت با اين اميد

با تاکيد بر دعوت به ارزيابی دقيق شرايط آمده بود؛ » سخن سنديکايی«در . سخنی که از دل بر می آيد پذيرا باشند
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اينکه سرمايه داران و عوامل آنها تا چه ميزان توان درک شرايط موجود را دارند و تا چه حد به عقالنيت متکی به «

رفين دست يابند چيزی است که از اختيار ما خارج است اما اينکه فعاالن سنديکايی به مجموعه ارزيابی های منافع ط

درستی از شرايط موجود بپردازند و اوضاع و احوال موجود را از پس تغييرات دوره يی انتخابات رياست جمهوری 

ی های خود را برای برداشتن گام های بعدی، سنجيده و پيامد های احتمالی آن را به دقت ارزيابی کنند و ميزان تواناي

و سپس به اتخاذ تاکتيک بپردازند، انتظاری است منطقی و دوری از آن نشان از خامی، کم تجربگی، جو زدگی و 

و پس از آن نکاتی را برای اينکه فعاالن » .توهم ناشی از موقعيت آنان در پی موفقيت های نسبی يک ساله اخير دارد

  چگونه  مدنی موجود  و توسعه نيافتگی  فراوان  و داشتن محدوديت های امکانات  که با نداشتن  يی ما دريابندسنديکا

  رفتار کنند تا؛

جنبش سنديکايی و فعاليت سنديکاها و اتحاديه ها رواج، توسعه و قوام و دوام الزم را بيابد -١  

 های کارگران حتی االمکان با پرداخت حداقل مطالبات کارگری درحد طرح درخواست باقی نماند و خواست -٢

.هزينه تامين شود  

حرکت های صنفی به دريافت واکنش های مثبت و قابل اعتنا از جانب مسووالن دست يابد -٣  

 و مورد سوءاستفاده   و رشد يابند کارگران با هويت و شخصيت حقوقی و اجتماعی اتحاديه يی شان شناخته شده -۴

.ندسياسی واقع نشو  

و عناصر فرصت طلب ـ مجموعه تحرکات صنفی در تحليل نهايی به سالمت روند توليد و خدمات اجتماعی بينجامد ۵

.گردونه توليد و خدمات امکان سوءاستفاده از اين تحرکات را نيابندو رانت خوار در  

ل نقش شان در فرآيند کار و توليد، مسئولين دريابند که در سايه مشارکت عمومی و توجه به سهم کارگران در مقاب -۶

شعارهای عدالت خواهی و مردم گرايی تحقق می يابد و چنانچه آنان بخواهند به شعارهای شان پايبند باشند جز از اين 

.طريق آن را ميسر ندانند   

.دـ کارگران درستی کوشش های اتحاديه يی را باور کنند و از اين طريق به جمع سنديکايی ها بپيوندن٧  

ـ فعاليت سنديکايی ـ اتحاديه يی به ايجاد ثبات شغلی و امنيت آن و آرامش در جامعه کارگری بينجامد به گونه يی که ٨

.امنيت شغلی به يک اصل برای کارگران بدل شود= شعار عضويت در سنديکا  

 آرای کارگران احترام بگذارند اتحاديه ها، دولت، احزاب و جمعيت ها را وادارد تا بهـ درستی نظريات کارگران در٩

.و از دخالت های قيم مآبانه در زندگی اتحاديه يی کارگران بپرهيزند  

هد که در صورت به حساب آمدن و آگاهی و هوشمندی نشان دبا اقتداراينکه بحران موجود را کاهش دهد وو سخن آخر

ی اجتماعی ـ اقتصادی، که هميشه در همين بحران هابا کمی دقت درمی يابيم . است به رفع بحران ها ياری رساندقادر

 جنبش  که  آنی   به وظايف  ضمن پاسخگويی سنديکايی ها  و فعاالن کارگری.  است  شده ايران قربانی طبقه کارگر

آنان وظيفه مندند اين بار که جنبش سنديکايی از دل . سنديکايی به عهده شان گذارده است يک رسالت تاريخی هم دارند

 آنان منجر به رشد و شکوفايی جنبش  اعتنايی سر برمی آورد، به آنچنان فرمول هايی دست يابند تا تالش سال ها بی

سنديکايی، توسعه دانش کارگری شود و افزايش اعتبار زندگی اتحاديه يی در ميان کارگران و جامعه را در پی داشته 

ديکايی وظيفه يی است که می تواند وضعيت کنونی هم ضرورت نقد رفتارهای سنهمين مطالب، امروزبه اعتبار. باشد
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خطاهای احتمالی چشم پوشی بردارد و بی توجهی وحذری برآلودگی های سياسانحرافات جدی وش سنديکايی را ازجنب

.فعاالن و سازمان های سنديکايی، در برابر آيندگان و تاريخ غيرقابل بخشش خواهد بود  

 و اما ارزيابی وضعيت کنونی؛

انتخابات صد ها رای روزو تشکيل هزاران امضای واقعی و درك سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی در بد١

علی القاعده امروز بايد از حمايت تعداد بيشتری . مستند را به عنوان پشتوانه به اداره کار مربوطه برای ثبت ارائه داد

، از اعضای رسمی سنديکايی برخوردار باشد  

بود که در آن به طرح مشکالت » پيک سنديکا«نديکای کارگران واحد در شروع کار دارای نشريه يی با عنوان ك س٢

ول بايد و خواست ها و مطالبات کارگران می پرداخت و بعضی مطالب آموزشی را در آن انتشار می داد و علی االص

هر چند که اين سنديکا در حال حاضر دارای .  يافتمیرانتشاو با مضامين آموزشی پخته تراين نشريه امروز پربارتر

  هزار کارگر شرکت واحد قادر به مراجعه به اين سايت هستند؟١٧يک نشريه اينترنتی است اما آيا 

 برای برگزاری   محلی موقت دارای  کارگران نانوا  ك سنديکای کارگران واحد با عنايت به کمک های برادرانه٣

.اعضا تامين می شودجانب تعدادی ازامکانات محدودی است که ازازی آموزشی خود بود و امروز ناگزيرکنفرانس ها   

چند درصد به دست آمده است؟ در حال حاضر واحد  از مجموعه شعار های مطالباتی که توسط سنديکا طرح شد، ك۴

زندگی  واحد کار تغييراتی در ات ساختاری و تغيير رود سوی خصوصی سازی مي به  شدت  سرعت و به  مربوطه

  کارگران ايجاد خواهد کرد، سنديکا در اين باره چکار می تواند بکند؟

ه کارگران صرف می شود در حالی که اين سنديکا ك چه ميزان از انرژی رهبران سنديکايی به امور مربوط به هم ۵

به پرداختن به دادگاه های حل اختالف وقی مناسب و وکالی دلسوز، ناگزيربا همه توان خود درعيًن داشتن امکانات حق

می شود؟کاربه سر برای بازگشت به کار اعضای هيات مديره و فعاالن اخراجی  

رأس آن اعضای هيات مديره تا چه اندازه منطبق بر سازمان کارگری و درك رفتارهای سنديکايی اعضای فعلی اين ۶

 مقررات اساسنامه است؟ آيا نهاد های داخلی سنديکا به وظايف شان واقفند و به آن عمل می کنند؟

نديکا واقع کمترين وظايف سدر. پايبندی نشان دهده يک سنديکا بايد به آنها توجه وحداقل موضوعاتی است کاين موارد

 در شش عبارت خالصه می شود؛

)يک کارگران واحد مربوطه«فراگير شدن آن در حداقل نصف(توسعه کمی سنديکا  -١  

باال رفتن دانش سنديکايی اعضا از طريق عمل به وظايف آموزشی و تبليغ و ترويج اصول (توسعه کيفی سنديکا  -٢

)کار سنديکايی   

ر بودن ادارات سنديکا و انجام به روز وظايف از طريق کارکرد به موقع نهاد داشتن دفتر و داي(ثبات تشکيالتی  -٣

)های سنديکايی  

.برنامه ريزی امور سنديکايی و رهايی از روزمرگی -۴   

بررسی مشکالت کارگران، ارزيابی راه حل ها و کاربست راهکارهای حقوقی و قانونی برای حل مشکالت -۵  

.يز از رفتار هايی که مغاير با اهداف سنديکا استايجاد نظم سنديکايی و پره -۶  

برای هريک از موارد شش گانه باال به يک برنامه کارشناسی شده و زمان بندی دقيق نياز است که بيش از نيروی 
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توسعه کمی سنديکا می طلبد که طی برنامه مصوب هيات مديره و پيشبرد آن توسط . فعلی سنديکا را می طلبد

ناسب اعضای جديد را به تشکيالت جذب ت هر عضو موظف شود تا زمان معينی با کار تبليغی مکميسيون تشکيال

اين عمل در صورتی امکان پذير است که برنامه های تبليغی و آموزشی مناسب با استفاده از همه امکانات و از . کند

غات و آموزش قرار گيرد و اين آن جمله پيک سنديکايی، از طريق هيات مديره در دستور کار کميسيون های تبلي

در صورت رعايت اين وظايف افکار و ذهنيات اعضای سنديکا منظم می شود و در . رايی شودبرنامه ها بی وقفه اج

در . نتيجه اين نظم ذهنی همگانی ثبات شخصيتی در اعضا به عنوان اجزای موثر در کل سنديکا به دست می آيد

سالم را برای پيشبرد   و  منابع مالی پاک ت که اعضای سنديکا نياز به تامين اس  ضروری  با همين تالش های ارتباط  

.مقاصد سنديکايی حس می کنند و اعتبارات ناشی از حق عضويت معنی پيدا می کند  

کميسيون مالی سنديکا مطابق با همين برنامه ريزی ها اعتبارات الزم را در قالب بودجه مصوب در اختيار بخش های 

 قرار دهد و به دليل نياز به اين اعتبارات راه های تامين بودجه مطابق آنچه در اساسنامه آمده است توسط مختلف بايد

کا وارد می شد با آمدنش دنيايی از امکانات را به سنديکا می وقتی عضوی به سندي. کميسيون مالی پيگيری می شود

 عين حال با ورود هر عضو خواست های بی شمار آورد که اين امکانات بايد توسط رهبران سنديکا کشف شود و در

همان  و انتظارات زيادی با سنديکا بيان می شود که پرداختن به آنها نيازمند برنامه ريزی و کار اجرايی است و اين

اين همان چيزی است که روحيه مشارکت را در بين کارگران . چيزی است که سنديکا را از روزمرگی نجات می دهد

ند، رشد می دهد و آنها را به کادر های شايسته يی هم برای سنديکا و هم برای خانواده و اجتماع و کشور ايجاد می ک

اين همان چيزی . گری ما در حال حاضر از آن محروم استبدل می کند و اين همان سرمايه يی است که جنبش کار

ث محدود شدن خودمحوری و فردمحوری در است که اعتماد به نفس را به جای خودشيفتگی فريبنده می نشاند و باع

اين . سنديکا می شود، ادامه تمرين مشارکت و جمع محوری از طريق سنديکا به خانواده و اجتماع سرايت می کند

اينها نه خياالت واهی بلکه ضروريات.  شود بايد در يک سنديکای نوپا جاری  سنديکايی است که رفتارهای اندکی از  

؟آيا سنديکای شرکت واحد چنين رفتاری دارد. متاسفانه تاکنون درک نشده اندانکارناپذيری است که    

رهبران سنديکا . متاسفانه از مجموعه رفتارهای موجود نمی توان اين توجه و پايبندی را ديد و حتی احساس کرد

اين امری. ار می برندبيشترين انرژی و وقت خود را ناچار در رفع تبعات ناشی از اتفاقات يک سال و نيم گذشته به ک  

.است ناگزير اما همه ماجرا نيست   

کثرت مانور های تبليغاتی بجا و نابجا و مصاحبه های فراوان با رسانه هايی که از نظر مردم بی اعتبارند و با بودجه 

 کنگره امريکا فعاليت می کنند يا مصاحبه مستقيم با صدای امريکا، آيا اين نوع رفتار ها بهانه يی عليه سنديکا و طرح

؟ دهدت های سنديکايی به دست نمیتئوری توطئه خارجی از جانب مخالفان فعالي    

حضور در محافلی که بودن در آنجا نه تنها دردی را از سنديکا دوا نمی کند بلکه بر اساس تعهدات ناشی از اين 

اين کارها تا چه حد مورد قبول اکثريت اعضا و رهبران سنديکايی . حضور، باری بر دوش سنديکا قرار می گيرد

  است يا حضور در يک  اول اهميت  در درجه ه و ترويجی بين کارگران واحد مربوط ليغی آيا ضرورت کار تب است؟

 جمع دانشجويی در يک دانشگاه برای طرح مباحث آسيب شناسانه جنبش کارگری؟

شايسته تر نيست که به فرزندان دانشجوی مان توصيه کنيم که پاسخ خود را از اساتيد علوم اجتماعی و صالحيت دار  
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  بپردازند؟ بی ترديد امروز وظيفه يی کهو کارگران به زيرساخت های زندگی اتحاديه يی شان  بخواهند   وادیدر اين

ته استذشکارگران سنديکايی بر دوش دارند بسيار سنگين تر از گ   

جنبش سنديکايی در کليت خويش راه خود را می رود اما سنديکای کارگران واحد در يک آزمون جدی در برابر 

کارگران همان شرکت قرار گرفته است و برای ماندگاری بايد به تک تک اعضای خود تکيه کند و از خودکامگی در 

  شدت و  اندازد به ده اعضای سنديکا فاصله و تو  بين رهبران سنديکايی  که ممکن است اداره و پيشبرد سياست هايی

.وزمرگی بپرهيزداولويت ها را بشناسد و از حل شدن در ر. آگاهانه فاصله بگيرد   

تدارک مجمع عمومی . سنديکای کارگری شرکت واحد اعالم داشته است که به استقبال مجمع عمومی خود می رود

کاری است بسيار پراهميت و در شرايط کنونی که متاسفانه هنوز در بين مسووالن ما چه در وزارت کار و چه در 

آن التزامی متصور نيست، کاری سخت  م قانونی و رعايتوزارتخانه های کشور و اطالعات پذيرش اين حق مسل

است و بايد متکی به راهکار های عاقالنه باشد که اين امر مهم را تا حد امکان بدون پرداخت هيچ هزينه يی به انجام 

مهمترين بخش اين ماجرا تقويت اين باور است که سنديکا سازمان صنفی کارگران است و در جهت بهبود . رساند

اين باور با شعارهای بلندپروازانه و آتشين که ديگران يعنی همان . د فعاليت خواهد کرديط زندگی اعضای خوشرا

.مغاير استبدل شدندمادرازدن سنديکا به دايه های مهربان ترمطرح شپس از اصل سنديکا مخالف بودند وکسانی که با   

ل از هر چيز بايد بتوانند شاغل باشند و با شغل خود به حفظ کارگران ايران و از جمله کارگران شرکت واحد قب

  خويش ادامه دهند و سنديکا بايد بتواند اين باور که عضويت در سنديکا برابر با   و زندگی شرافتمندانه کرامت انسانی

.ه کندنهادين حفظ شغل و زندگی شرافتمندانه است را در تک تک اعضا  
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