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د واحگران کاریکاي سنداز  کاریان جهاندر باره دعوت سازم   
 

ماه هشتاد و شش اسفند م هد                                                           ی خسروشاهدالهي
  

  
کار  ، سازمان جهانی)کارکارگر و شوراهای اسالمیکننده نظرات خانهسايت منعکس(مبنای گزارش سايت دسترنج بر

  .د کردخواهيک کارگاه آموزشی برگزار ن و يزدتهرا درترتيب  بهاسفندماه ٢٠ و ١٩چنين   و هم١٦و  ١۵ روزهایدر

نگاران  جمن صنفی روزنامهنکارگر، سنديکای کارگران شرکت واحد و ا کار از خانه اين گزارش سازمان جهانیطبق 

  .اين کارگاه آموزشی شرکت کنند درتادعوت کرده ) جبهه مشارکت وابسته به(و رانندگان بيابانی 

ای  طی نامهسازمان جهانی کار «:داشته کهايت ابرازگفتگو با اين س در)نايب رئيس سنديکای واحد(آقای ابراهيم مددی 

  .»اين کارگاه آموزشی شرکت کند درسنديکا دعوت بعمل آورده تا ازرسمًا

و داری  نظام سرمايهعنوان يک وزارت کار جهانی  ه بـ در واقعـ  کار  قطعآ برکسی پوشيده نيست که سازمان جهانی

داری  های سرمايه برد اهداف و سياست هدف اصلی اين سازمان پيش.  شده استگرايی بنيان گذاشته جانبه برمبنای سه

مين ايجاد محيطی تضداران و برای سرمايهتر کسب سود بيشوکارگر امان طبقه بیاستثمار.کارگری است جنبش جهانیدر

اهداف اوليه اين  کارگری ازهرگونه تشنج و اقدامات راديکال در جنبشچنين جلوگيری از همگذاری و امن برای سرمايه

  .باشد سازمان می

کند که در کارگاه  شکلی مانند سنديکای واحد دعوت میکه چرا سازمانی با اين اهداف در موقعيت کنونی از ت اما اين

رسميت  هطور ضمنی ب ه اين تشکل را بـ کرد تاکنونی رژيم برخالف عملـ آموزشی آن شرکت کند و از اين طريق 

  . مورد بررسی قرار گيردبايست میدارای اهميت زيادی است که شناسد،  می

تن يک مبارزه سرگذاش پارچه کارگران و پشت ای کارگران شرکت واحد با تالش يکهمانطور که مطلع هستيم سنديک

با برگزاری کارگران واحد . ايجاد شدهمت کارگران اين شرکت  بهو فشارها ها  ترين سرکوبنابرابر و زير شديد

تاريخ  .ند در جامعه اعالم نمود، سنديکا را اساسنامه با تصويب وهع عمومی نمايندگان خود را انتخاب کردمجم

تر اعضای   که اسانلو در زندان است و بيشدن هست دانند و مطلع  فعالين جنبش کارگری میی تاکنونی اين اقدام را همه

هرگونه  و بدون دريافت باشند  می سرگردانرنگارنگهای   دادگاهو در راهرویشده ديره از کار برکنار ت مهيأ

  .باشند مزدی با مقاوت کامل درحال فعاليت میدست

ها باعث شد که فدراسيون  المللی از حرکت آن های بين ين و منتخبين اين سنديکا و حمايتاستقامت و پايداری فعال

  .عضويت خود درآورد  اين تشکل را به)اش ن شدهاهداف تدوي باتوجه به(های کارگران حمل و نقل  المللی اتحاديه بين

کار برای پذيرش مقاوله  مجامع کارگری جهان جهت فشار بر سازمان جهانی های متوالی اين سنديکا به از طرفی نامه

لندن و شرکت او در  المللی در مورد ايجاد تشکالت مستقل کارگری از طرف ايران، سفر اسانلو به های بين نامه

عنوان يک تشکل مستقل از  هکيد بر پذيرش سنديکا بهای جهانی و تأ  نقل و اتحاديه وسيون کارگران حملجلسات فدرا
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اعزامی رژيم هيأت کار در مورد عدم صالحيت  سازمان جهانی کار، ارسال چندين نامه به طرف سازمان جهانی

گزاری چند آکسيون اعتراضی در مقابل اين  کارگران ايران و شکايت اتحاديه جهانی در اين مورد، برعنوان نماينده هب

جای منتصبين دولتی،  ههت شرکت در کنفرانس ساليانه اين سازمان بو طرح خواست کارگران شرکت واحد جسازمان 

طور ضمنی و درعمل  هکار ب جموع باعث گرديد که سازمان جهانیدر م ، اعتصابات قدرتمند کارگران واحدژهيو به و

ها  برای شرکت در اين کارگاه آموزشی   از آن٨٥رسميت بشناسد و همانند سال  ت واحد را بهای کارگران شرکسنديک

  .عمل آورد هدعوت ب

همراه سنديکای واحد،  کارگر و دو تشکل جبهه مشارکت به زمان از خانه دعوت هم  با اين وجود آشکار است که

در با اين تشکالت ضدکارگری و ارتجاعی گرايی  جهت ايجاد همدراين سازمان سياست و هدف  ی مشخص کننده

  .گذاری است ن جهت سرمايهجنبش کارگری و جلوگيری از تشنجات احتمالی و ايجاد محيطی ام

آورد،  عمل می هکارگر برای شرکت در کارگاه آموزشی دعوت ب کار تنها از خانه  اگر سازمان جهانیبا اين وجود،

کيد رژيم  تأ به کارگر  بر وابسته بودن خانهکهشد  سطح جهان روبرو می با اعتراض شديد نهادهای کارگری در قطعًا

دبليو (بلوک شرق سابق  های کارگری وابسته به اتحاديهفدراسيون جهانی اهرم   با توجه به،از طرف ديگر. کردند می

رياليستی خود را جبهه واحد ضدامپتا  است  آنهای بنيادی از سياست کارگر همکاری با خانهحمايت و که ) اف تی يو

که تنها از  امکان اين کار کارگر و شوراهای اسالمی  خانهکار از چنين حمايت خود سازمان جهانی و همپيش برد،  به

  .نمود بعيد می ،عمل آورده شود هسنديکای واحد دعوت ب

ارگاه آموزشی شرکت چنين وضعيتی سئوال اساسی اين است که آيا فعالين سنديکای واحد بايستی در اين ک با توجه به

  :چند دليل مشخص به. اين سئوال آری است د يا خير؟ جواب من بهکار جواب مثبت ده ت سازمان جهانیدعو کنند و به

  .کارگر نيست نفع طبقه هر و سرمايه ب در موقعيت کنونی توازن قوا بين کاـ١

 که رژيم بر فعالين آن تحميل کرده در هم با وضعيت اسفباری آنمستقل کارگری تنها يک تشکل  در شرايط کنونی ـ٢

  .لم کندقدی َع خيزی بردارد و نيم جامعه توانسته نيم

  .المللی حياتی است ی برای حفظ و تداوم رسميت آن در سطح بين حضور سنديکای واحد در چنين مجامعـ٣

رسميت شناسی  همعنای ب  بهحال مستقيمًا سنديکای کارگران شرکت واحد درعينالمللی  رسميت بينتداوم   حفظ وـ٤

  .باشد  مینيزهای مستقل  الملی حضور جنبش مستقل کارگری در ايران برای ايجاد تشکل بين

برد اهداف طبقاتی   در جهت بازگويی مسائل خود و پيشموجودهای   از تمامی امکانات و تريبون بايدکارگر طبقه ـ٥

  . استفاده کندخويش

 حالت تدافعی کارگر در ايران درمجموع در يک در مورد توازن قوا، واقعيت اين است که در موقعيت کنونی طبقه

  و مکررهای داگاه کشاندن ه، بچون زندان هم( منتخبين سنديکای واحد را با شگردهای متفاوت رژيم حتی. قرار دارد

 اوليه ی الين واحد نه جهت تحقق اهداف اعالم شدهدرحال حاضر فع. شان دور کرده است از اهداف اوليه )اخراج

کار، دريافت دستمزدهای  کنند، بلکه خواهان بازگشت به تالش می) ...جمعی و های دسته چون برگزاری پيمان هم(

انسانی ی ضدمحمود صالحی را در زير فشارها . هستند...ها و احکام و تاکنونی، عدم پيگيری قضايی در مورد دادگاه

جهت ( بعضی از فعالين از جان گذشته کوششجز  هدر سطح جامعه ب. اند  کردهمحکوممرگ تدريجی   بهن عمًالدر زندا
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 پرداخت دستمزدهای معوقه، در راستای ـ در کليت ، کارگران ـ)کارهای  حيطايجاد تشکالت مستقل کارگری در م

های سفيد امضاء جهت کارهای  ق نامهجلوگيری از تعطيلی کارخانجات و بيکار شدن، جلوگيری از انعقاد تواف

قراردادی و پيمانی و در جهت امنيت شغلی، جلوگيری از اجرای حکم شالق برای کارگران سنندج، جلوگيری از 

  . اين اقدامات يک حرکت تدافعی استی  که همه؛کنند  می  تالشگر خالت نيروهای نظامی و سرکوبد

ای کارگران در  در جامعه وجود داشت و يا تشکل سراسری و تودهديگر ای کارگری   تودهچند تشکل  اکنون اگر

ر ميدان مبارزه حضور عينی دو هدفمند  ارگران همراه با تشکالت خود متحدًاجامعه سامان داده شده بود و بخشی از ک

 بود که اگر  اينرفت و سياست درست انتظار میوقت  آن ـ ودی در چنين موقعيتی قرار بگيريمکه اميدوارم بزـ  داشتند

آورد، ضمن تحريم چنين نشستی، فعالين  عمل می هدعوت ب ها نيز  و مشارکتیگرکار کار از خانه هانیجسازمان 

 وختند ااند راه می هکار يک کارزار اعتراضی ب اين اقدام سازمان جهانی هنگ و متحدانه نسبت بهآ تشکالت مختلف هم

 نقش و ماهييت ضدکارگری اين تشکالت ی چنين افشای دگرباره مضمن افشای اين سياست ضدکارگری آی ال او و ه

 اگر  نيزامروز.  .آوردند عمل می هگيری ب جلو) کارگران ايرانی عنوان نماينده به(المللی   در مجامع بينها از حضور آن

مچنان  ساخته همي رژی تشکلهاني دهد، اعتراض به حضور ای را نمیمي تحرني موجود اجازه چنیچه توازن قوا

 ی جنبش کارگرني راستني همه فعالفهي وظست،ي واحد نیکاي سندفهي فقط وظی اعتراضنيانجام چن.  داردتيموضوع

در ،  ٨٥چون سال  آموزشی، هماصطالح  بهکارگاه اين در کننده سنديکای واحد  شرکتاميد اين است که فعالين  .است

الت ي اين تشکی سه دهه کرد نزديک به ران بپردازند و عملکارگواقعی بازگويی مسائل و مشکالت   به نيزاين نشست

ايجاد  نياز عاجل کارگران ايران به کنندگان بازگو کنند و به برای شرکتتر  را هرچه روشن کارگرستيزمافيايی 

 کننده در اين فعالين ضمن تماس با کارگران شرکتاين  که  اميد است.کيد کنندأهای کارگری مستقل از دولت ت تشکل

را کار های  حيطدر مکارگری سازماندهی تشکالت مستقل  ترغيب و تشويق کنند که اقدام بهرا ها  کارگاه آموزشی، آن

   .در دستور کار خويش قرار دهند

و تشويق کارگران برای سنديکای واحد گرچه نفس شرکت در اين کارگاه آموزشی گام مثبتی در جهت تثبيت 

های  ساير بخشياری و اتحاد با  اين همحال  عيندراما .  استفتن از موقعيت کنونیبرگزاری مجمع عمومی دوم و فرار

  بدون هيچ ،ای دولتیه  بدون تکيه بر ارگان:يعنی(و بردباری با استقامت سازد تا  ها را قادر می آن که  استکارگری

مان دهند و در سطح جامعه اعالم  تشکالت مورد نظر خود را سا)ها و تنها با تکيه بر نيروی خويش داشتی از آن چشم

 مجبور  در نهايتاين رژيم است کهترتيب،  بدين. رژيم است  بهکارگری  نهادهای تحميلرفت و  راه پيشاين تنها. نمايند

 ها را  آنـ در عملـ وجود اين تشکالت در جامعه گردن نهد و از طريق عوامل داخلی و بيرونی خود  خواهد شد به

تر خواهد شد و راه برای ايجاد   شدت سرکوب کمـ قطعآـ   تشکالت با افزايش اينکه  طبيعی است. رسميت بشناسد هب

  .گرديدوار خواهد متشکالت فراگير مستقل کارگری در سطح جامعه ه

اميد است کارگران نيشکر .  ديگری در جامعه باشيم مستقلای نه چندان دور شاهد اعالم تشکالت اميد است در آينده

با ...  و، کارگران صنايع چاپها روسازیدخوکارگران نقاش، کارگران نفت و گاز و پتروشيمی، کارگران  تپه، هفت

است که پارچگی کامل  تنها با وحدت و يک. واحد را از اين تنهايی نجات دهندسنديکای ايجاد تشکالت مورد نظر خود 

دور  ه صحنه جنبش کارگری ب ازاد و تباهی راهای فس اين جرثومه  و همهی اسالمیخانه کارگر و شوراها توان می
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  .دکشيسه دهه خط بطالن اين  مطلق ِیحقوق بیبرجامعه بنيان گذارد و را درل و مستقينيک جنبش کارگری نو  تادافکن

عنوان يک  هتثبيت خود ب. رو دارند ی بس پر فراز و نشيب را در پيشفعالين سنديکای کارگران شرکت واحد راه

دد تمامی کارگران اين شرکت جهت برگزاری مجمع صحنه آوردن مج ، بهادهای سرمايه از تمامی نهتشکل مستقل

رانی  های اوليه، تشويق و ترغيب کارگران اتوبوس شکالت موجود، طرح و تثبيت خواستهعمومی دوم، رفع تمامی م

 همه ... و نقل در سطح کشور وطرف ايجاد فدراسيون کارگران حمل هدر ساير شهرها جهت اعالم تشکل خود، رفتن ب

 ماندن در صحنه مبارزه و ،اين اهداف برای رسيدن به. طلبد از مسائلی است که نيرو، انرژی و استقامت بااليی را می

 .عنوان يک تشکل مستقل از ملزومات اساسی فعاليت اين رزمندگان است هتحميل خود ب

  

  شان ادامه راه اميد موفقيت اين فعالين به به
 

  یهايداله خسروش

  ١٣٨٦فنداس
  

 

 


