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"تي اهمیب" نکته کي و تذکر کيتبر  

   
 ١٣٨٧ پنجم آبان کشنبهي                                                                                                     د داراب زننايب
 

 
مدت ها بود که طبقه کارگر در  .همه ی فعاالن کارگری را شاد نمود" سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه"خبر تشکيل 

شاغل و در به علت شرايط مادی معيشتی، کارگران . عين رشد کمی مبارزاتش، پيشرفت کيفی ای از خود نشان نمی داد

طبيعتًا برای پيشبرد مبارزه ی خود متحد شده و بعضًا . حال اخراج مجتمع ها و کارخانه ها مجبور به مبارزه می شدند

نمايندگانی را نيز از ميان خود برای پيشبرد مذاکرات و طرح دعوای شان با طرفيت کارفرما و يا نمايندگان حکومتی 

ز، يا به علت دريافت بخشی از مطالباتشان و يا حتی فقط قول رسيدگی به خواسته برمی گيزيدند، اما، به همان سرعت ني

 .هايشان و يا سرکوب اقدام متحدانه شان، پراکنده گشته و از ايجاد يک تشکل دائم و رسمی مستقل خود باز می ماندند

گری صورت گرفت که تنها البته کوشش های متعددی برای بازگشايی سنديکاها و تشکالت قديمی از طرف فعاالن کار

اين واقعه اميدهای زيادی در .  بود٨٤در سال ..." سنديکای کارگران شرکت واحد"نمونه ی نسبتًا موفق آن بازگشايی 

و سوسيال ليبراليسم بر رهبری اين تشکل، و " سنديکاليسم"دل فعاالن کارگری بوجود آورد، اما به علت غالب گشتن 

از پايه های توده ای خود، توانايی تحمل ضربات وارده از طرف "  کارگران شرکت واحدسنديکای"دور شدن نمايندگان 

البته هنوز رسمًا . حکومت سرمايه داری را از دست دادند و تبديل به جمع محدود ديگری از فعاالن کارگری گشتند

 هيچ کوششی در حفظ ايشان و نماينده ی کارگران شرکت واحد می باشند و وظيفه ی کليه ی فعاالن کارگری است که از

 .اتحادشان خودداری نکنند

مجتمع طرح نيشکر هفت "اما، خوشبختانه، در عرض چند ماه گذشته، شاهد وقايعی در کردستان و اينک در شوش و 

و اگر چنين باشد، . می باشيم که می تواند نشانه هايی از تغيير کيفی در شرايط مبارزه طبقه کارگر ايران باشد" تپه

مسلمًا يکی از اين وظايف همکاری و همگامی با کارگران . ظايف خطيری را در مقابل فعاالن کارگری قرار می دهدو

. معترض است تا به اتحادهای مقطعی شان شکل دائمی داده و به کميت کارگران متشکل در تشکالت مستقل بيافزايند

کردن اين تشکالت درگيرن تشکالت نيست و می بايست ازوظيفه ی عيان ديگر ايشان نيز چيزی جز حفظ اتحاد درونی اي

اما مهمترين بخش از . در مبارزات ايدئولوژيک گروهی خودداری کنند و به دمکراسی درونی اين نهادها احترام گذراند

تعداد . وظايف ايشان مبارزه با عدم آگاهی و احيانًا اشتباهات نظری ای است که اين نهادها و رهبرانشان به آن دچارند

زيادی از فعاالن کارگری به مرض ليبراليسم و اکونوميسم و دنباله روی از جنبش خودبخودی دچارند و تنها کاری را 

و اين دنباله روی را تا . است" سنديکاها"که الزمه ی شرايط روز می پندارند، تشويق و ترغيب کارگران در ايجاد 

نظری کارگران اشاره کند، موضوع اشاره را بی اهميت و فرد اشاره جايی پيش می برند که اگر فردی به اشتباهات 

در صورتيکه مهمترين وظيفه ی فعاالن کارگری ای که با علم مبارزه طبقاتی آشنايی . می نامند" تفرقه افکن"کننده را 

نمايان می " يتبی اهم"دارند، انتقال اين دانش در روند مشخص مبارزات کارگران است که عمدتًا در شکل نکته های 
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در عدم دستيابی رهبران جنبش خودبخودی " فعاالنی"بنا بر اين، بدون آنکه بخواهيم به انگيزه و منافع چنين . شوند

کارگری به علم مبارزه ی طبقاتی اشاره کنيم، بر روی اين وظيفه تأکيد کرده و خود در ادامه ی اين مطلب سعی می کنيم 

ه دوستان و رفقای سنديکاهای کارگران شرکت واحد و هفت تپه و ديگر فعاالن و يک نکته ی کوچک، اما مهمی را ب

 .رهبران کارگری گوشزد کنيم

 ( Trade Unions ) سنديکا يا اتحاديه های حرفه ای
به تشکيالت ..." سنديکای کارگران شرکت واحد"که ما از همان زمان نامگذاری " بی اهميتی"يکی از مشکالت نظرِی 

يا با عنوان " سنديکا"اصوًال . در تاريخ جنبش کارگری جهان است" سنديکا"ه گشتيم، معنی و مفهوم علمی ايشان متوج

به تشکالتی گفته می شود که کارگران حرفه و رشته ی کاری به خصوصی را با يکديگر " اتحاديه حرفه ای"ديگرش 

.... و " سنديکای کارگران برق و فلزکار"يا و " سنديکای کارگران نقاش و تزئينات ساختمانی"مثل . متحد می سازد

منفرد در " استاد کاران"يعنی زمانيکه . تاريخچه ی اين نوع از تشکالت کارگری به قرن های بسيار دور باز می گردد

شکل طبقاتی به  "سرمايه دارهای صنعتی"در آن زمان ها هنوز . کارگاه صنايع دستی با شاگردانشان مشغول کار بودند

که حرفه ی خود را از پدر به ارث برده بودند، در چنين تشکالتی متحد می گشتند " استادکاران"اين . رفته بودندخود نگ

بعدها و با . محصوالتشان و يا قيمت کااليشان از حداقل قابل قبول پايين تر بيايد" کيفيت"تا رقابت ايشان باعث نگردد 

و انشعاب طبقاتی استادکاران به سرمايه دار و کارگر، سنديکاها تبديل  (مانوفاکتورها" (کارگاه های صنايع دستی"تولد 

و سپس، پس از مبارزات فراوانی، کارگران آن . به نهادهای متحد کننده ی سرمايه داران آن رشته ی مشخص شدند

 .حرفه ها نيز توانستند سنديکا ها و يا اتحاديه های حرفه ای خود را تأسيس نمايند

الب صنعتی و ظهور کارخانه های بزرگ، اين نوع تشکالت کارگری تا حد زيادی کارايی خود را از البته، پس ازانق

گاه . چرا که در مجتمع های صنعتی نوظهور، کارگران زيادی با حرفه های مختلف مشغول به کار گشتند. دست دادند

فت که در مقاطع الزم نمی توانستند کليه می شد که در يک کارخانه و در مقابل يک کارفرما، چندين سنديکا قرار می گر

اين نوع از . اما هنوز کارايی بسياری داشته و دارند. کارگران يک کارخانه را به عکس العمل متحد و يکپارچه بکشانند

به . کارخانه ها، شهرها و حتی کشورهای مختلف متحد سازندند که کارگران يک حرفه را درتشکالت کارگری قادر

مثًال در زمان مبارزه ی طبقه کارگر آفريقای جنوبی با . ست که هنوز اعتبار تاريخی خود را حفظ کرده اندهمين علت ا

آپارتايد سرمايه داران سفيد پوست، دعوت سنديکای کارگران ترابری آفريقای جنوبی به تحريم کاالهای کارفرماهايشان، 

 جهان از بار زدن و حمل و نقل کاالهای توليد شده در تبديل به حرکتی جهانی گشت و کليه کارگران ترابری سراسر

اين اقدام متحد کارگران ترابری سراسر جهان، يکی از اقدامات اساسی ای بود که . آفريقای جنوبی خودداری کردند

 .عاقبت به سرنگونی رژيم آپارتايد انجاميد

 ( Labor Unions ) اتحاديه های کارگری
در حقيقت، پس از انقالب صنعتی و تغيير ساختار .  ساله دارند٢٠٠بر خالف سنديکاها، اتحاديه های کارگری قدمتی 

شته های مختلفی نظام سرمايه داری، همانطور که در باال گفتيم، مجتمع های صنعتی بزرگی بوجود آمدند که کارگران ر

 می شد که سنديکايی تصميم به اعتصاب می گرفت، اما گاه. مقابل يک کارفرما جای دادندرا درون خود و در
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. سنديکاهای ديگر با چنين اقدامی مخالفت می کردند و در نتيجه از يکپارچگی اقدام کارگران جلوگيری به عمل می آمد

ران را برای کارفرمايان بسيار ساده بود که با تطميع رهبران يک و يا دو سنديکای حرفه ای، اقدام مبارزاتی کليه کارگ

برای مقابله با چنين ضعفی در جنبش کارگری بود که تحرکاتی در رهبران اين جنبش برای ايجاد اتحاد بين . خنثی سازند

بسياری از رهبران کارگری که . بود" يک کارفرما، يک اتحاديه"شعار اصلی اين جريان کارگری . سنديکاها بوجود آمد

راه با سرمايه داران، اما در ميان خود کارگران، به مخالفت با جريان اتحاديه وابستگی داشتند، هم" سنديکايی"به سيستم 

، نامی بود که کارگران طرفدار اتحاديه )انگليسی" (ترد يونيونيست"يا ) فرانسوی) "سنديکاليست"عنوان . ای پرداختند

البته اين عنوان اينک . دادندهای کارگری به هواداران حفظ مناسبات سنديکايی و حافظان انشقاق در صفوف کارگران 

يک "پس از توفيق اين جريان به شکل دهی به . مفهوم عام تری يافته که با موضوع کنونی ما ارتباط مستقيمی ندارد

اتحاديه کارگران " ، اتحاديه ها توانستند در گسترش اتحاد خود، کارگران يک منطقه ، مانند "کارفرما، يک اتحاديه

اما هرگز نتوانستند قابليت سراسری شدن سنديکاها . يا يک کشور را با يکديگر يکپارچه سازندو) منشاء چارتيسم" (لندن

به همين علت است که پس از تشکيل اتحاديه های کارگری، سنديکاها نيز به حضور خود ادامه داده و . را جايگزين کنند

 .هنوز دارای کارايی بسيار بااليی می باشند

 نتيجه گيری
و اتحاديه ) سنديکا(يم که در يکپارچگی و انسجام و استحکام جنبش صنفی کارگران، اتحاديه های حرفه ای پس می بين

سنديکای کارگران "اما در عين حال روشن شد که آنچه ما به عنوان . های کارگری نقش تار و پود را بازی می کنند

م، در واقع سنديکا يا اتحاديه حرفه ای نبوده، بلکه می نامي" سنديکای کارگران طرح نيشکر هفت تپه"و يا " شرکت واحد

 .می گيرندان رشته های مختلف کاری را در برچرا که، کارگران و کارکن. از نوع اتحاديه های کارگری می باشند

و صوری بنامند و بگويند که دعوا بر سر يک اسم و  "بی اهميت"البته ممکن است عده ای چنين اشتباهی را موردی 

 چه اهميتی دارد؟ پاسخ ما به چنين نظری اينست که، اوًال ما به عنوان فعالينی که با علم مبارزه طبقاتی و تاريخ عنوان

ثانيًا، اين واقعيت . جنبش کارگری آشنائيم، وظيفه داريم تا اطالعات صحيح و دقيقی را به کارگران مبارز انتقال دهيم

تواند خود را، حتی برای پيشبرد مبارزات صنفی، توانا ساخته و متشکل روشنگر آنست که طبقه کارگر ما تا زمانيکه ب

 .کند، چه راه درازی را در پيش دارد

، و جهت دهی فعاليت های ايشان "سنديکای کارگران شرکت واحد"متاسفانه با چيرگی ديدگاه ليبراليسم راست و چپ در 

، نمايندگان منتخب کارگران،  ... و" آی ال ُا " و " ملیاعتماد"به توسل به نهادهای بورژوازی داخلی و جهانی، چون 

کار سازماندهی خود را پايان يافته تلقی کردند و در اين توهم فرو رفتند که گويا قدرت رو در رويی و مقابله با موانع 

 می بايست با آنها. در صورتيکه هنوز تا يافتن سازماندهی مناسب فرسنگ ها فاصله داشتند. پيش روی را دارا شده اند

رويکرد به توده های کارگری، به سازماندهی سنديکاهای حرفه ای خود، از قبيل سنديکای کارمندان دفتری، سنديکای 

 و سپس .اقدام می کردند تا تار و پود يکپارچگی درونی خود را به هم ببافند... بليط فروشان و سنديکای رانندگان و 

بسط و توسعه ی فرهنگ تشکل کارگری ايران، درسراسر هم حرفه ای های خود، درپيوند بهايشان می بايست با تماس و

می نمود و کارگران ايران را به سمت سازمان يافتگی و پرتوان تربه روز قوی ترا روزکارهايی که آنان ر. می کوشيدند

 ۀداده بودند، از وظيفارزه ی طبقاتی قرارآگاه به علم مبمقام عنصراما، متاسفانه کسانيکه خود را در. طبقاتی پيش می برد
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 به دنبال حرکتنيزخود کوتاهی کرده و نه تنها در مقابل کمبودها و اشتباهات ايشان سکوت کردند، بلکه حتی خود 

 . چنين افرادی می گذريم که جايش اينجا نيست ۀانگيزنيت وهم ازباز. خودبخودی ايشان روان گشتند

مشخص می " شورا"و يا " مجمع عمومی"در يک کارخانه را با نام " کميته اعتصاب" ايجاد يک عده ای هم هستند که

در صورتيکه . سازند و به خيال خود اينگونه می نمايانند که گويا تأثيری در جريانات مبارزات کارگران داشته اند

ی نشوند، در روند تکاملی سازمان ها و تا زمانيکه تبديل به ساختاری سنديکايی و يا اتحاديه ا" کميته ها"اينگونه 

بيش نيستند که در شرايط بخصوصی زايش يافته و با تغيير شرايط " تک ياخته ای"تشکالت کارگری، تنها موجود 

گفتيم که به نيات و انگيزه های . مبارزاتی شان به نابودی خواهند گراييد و استحکام و انسجام الزم برای بقاء را نيافته اند

کميته "بر اين " شورا"و " مجمع عمومی"در اينجا کاری نداريم، اما بايد بگوييم که نامگذاری پر طمطراقی چون ايشان 

شايد فقط ايشان را ارضاء نمايد، اما در تغيير شرايط مبارزه طبقاتی کارگران کوچک ترين نقشی بازی نکرده و به " ها

را نيز " کنترل کارگری" زمانی است که شعارهايی چون مضحک. استحکام و انسجام طبقاتی ايشان کمکی نمی کند

 !تعيين کرده و ايشان را به جنگ با دايناسورهای سرمايه داری روانه می کنند" تک ياختگان"برای اين 

را تبريک می گوييم و اميدواريم " سنديکای کارگران طرح نيشکر هفت تپه"به هر حال، ما نيز چون ديگران، تشکيل 

و اين بدين معنا خواهد بود که نمايندگان اين تشکل به وظايف تداوم سازماندهی .  تلخ گذشته تکرار نشودکه تجربه های

کارگران اين مجتمع کشت و صنعت همت گماشته و به تشکيل سنديکا های حرفه ای و اتصال شان در بخش های مختلف 

اتحاديه کارگران مجتمع کشت و "ر پوشش سنديکاها و اقدام نمايند تا بتوانند تمامی سی هزار کارگر و کارمند آن را زي

و اميدواريم که فعاالن صديق کارگری و آگاه به علم مبارزات طبقاتی نيز وظيفه ی . سازماندهی کنند" صنعت هفت تپه

 .ندواقعی خود را شناخته و در آموزش و راهنمايی صحيح و دقيق کارگران اقدام ورز

 

 بينا داراب زند

 ١٣٨٧آبان  ۵
  


