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 مجمع عمومی سنديکا و مساله ی سه جانبه گرايی

 اختصاصی وبالگ و نشريه ی کارگر
 

  ماه هشتاد و ششمرداد  دوم                               خسرو مجتهدزاده                                                            

   
او و دستگيری وی، نزديک شدن به برگزاری .ال.سی و آی.يو.تی.سفر منصور اسالو برای شرکت در اجالس آی

دومين مجمع عمومی سنديکای کارگران شرکت واحد و وارد آمدن انتقادات جدی بر عملکرد سنديکا در چند وقت 

لف کارگری لزوم نگاهی به عملکرد سنديکای شرکت واحد از آغاز تا اخير از سوی جريانات و چهره های مخت

   .امروز را بر ما گوشزد می کند

اوايل دهه هيئت موسسان سنديکاهای کارگری ازبازگشايی سنديکای کارگران شرکت واحد با همياری هيئت موسس و

. ين کارگران اتوبوسرانی آغاز کرد فعاليت های خود را در قالب ارائه ی آموزش های سنديکايی و اتحاد ب٨٠ی 

 ارديبهشت ١٩فعاليت های سنديکا که به مزاق سرمايه داران و خانه کارگری ها خوش نيامده بود موجب شد تا در 

 نفری از خانه کارگری ها با يورش به دفتر هيئت موسس به ضرب و شتم کارگران ٣٠٠، ٢٠٠ دسته ايی ٨۴

 اين حادثه موجب شد تا نام سنديکای کارگران شرکت واحد در  . چاقو ببرندو زبان اسالو را با پرداخته و صورت

 تير ١٦اين حادثه خللی در اقدامات سنديکا وارد نکرد به طوری که در . جامعه تا حدود زيادی بر سر زبان ها بيفتد

ران خود و تعدادی  نفر از همکا١٥همان سال تعداد کثيری از کارگران شرکت واحد در اعتراض به اخراج و تعليق 

در نتيجه ی اين حرکت نام . خود را در طول روز روشن کردند  خواسته های صنفی ديگر چراغ های اتوبوس های

در ادامه ی اين حرکت بود که اکثريت رانندگان شرکت واحد . سنديکا برای اولين بار در صدا و سيما نيز مطرح شد

 دست به ٨۴ی دو نوبت در روزهای چهارم دی و هشتم بهمن در اعتراض به برآورده نشدن خواسته هايشان ط

بعد از سرکوب گسترده ی فعالين . اين حرکت، گذشتن از بسياری از خط قرمزهای حاکميت بود. اعتصاب زنند

اعتصاب .  چنين اعتصاب سازمان يافته و تاثيرگزاری از سوی کارگران رخ نداده بود۶٠کارگری در دهه ی 

ستم حمل و نقل عمومی در شهر تهران را مختل کرد و بعد از سال ها قدرت همبستگی طبقاتی را رانندگان به کلی سي

مرحله ی دوم اعتصاب در هشتم بهمن ماه که در اعتراض به ادامه ی بازداشت رئيس هيئت . به جامعه يادآوری کرد

ان دستگير شدند و شبانه به صدها نفر از کارگر. مديره ی سنديکا صورت گرفت با سرکوبی همه جانبه روبرو شد

اين سرکوب همه جانبه واکنش شديد . منزل فعالين سنديکايی هجوم برده شد و کليه ی اعضای خانواده بازداشت شدند

سازمان های کارگری در جهان را در پی داشت و در نتيجه ی آن در بسياری از کشورهای جهان تظاهراتی از سوی 

در همبستگی با کارگران شرکت واحد “ فدراسيون اتحاديه های جهانی”و “  های آزادکنفدراسيون بين المللی اتحاديه”

اکثريت بازداشت شدگان بر اثر فشارهای داخلی و خارجی آزاد شدند اما منصور اسالو هفت ماه و نيم . داده شدترتيب 
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ب کارگران معترض فقط با اما سرکو.  از زندان آزاد شد٨۵را در بازداشت به سر برد و سر انجام در مرداد سال 

 حکم ٨٤نفر از کارگران شرکت واحد به دليل اعتصابات سال  ۵۴ .بازداشت ايشان و خانواده هايشان پايان نگرفت

تعليق از کار گرفتند و در ادامه سعی شد با تشکيل جلسات بی پايان برای صدور حکم اخراج يا بازگشت به کار 

 ماه از آزادی اسالو نگذشته ٣در حالی که بيش از . سنديکا تحليل برده شودکارگران در ادارات روابط کار، قدرت 

، وی را در حالی که قصد مراجعه به اداره ی کار را داشت ٢٠٩بود، نيرو های عمليات ويژه ی بازداشت گاه 

برگزار شد و وی  ۵/١٢/٨۵سرانجام دادگاه اسالو در تاريخ .  ماه به طول انجاميد١اين بازداشت نيز . . دستگير کردند

 .  سال زندان محکوم گرديد۵به 

مبارزات کارگران شرکت واحد موجب گرديد تا نام سنديکا به عنوان يک تشکل مستقل کارگری در سازمان های بين 

المللی کارگری مطرح شود و در نتيجه ی آن بود که رئيس هيئت مديره ی سنديکا، منصور اسالو، به دعوت 

.   به اروپا سفر کرد٨٦ران حمل و نقل به منظور شرکت در چند کنفرانس بين المللی در خرداد فدراسيون جهانی کارگ

 شخصی وی را در مالء  هفته از بازگشت اسالو به تهران می گذشت بار ديگر مامورين لباس٣در حالی که کمتر از 

 .  زندان اوين در بازداشت به سر می برد٢٠٩عام بازداشت کردند و تا زمان نگارش اين مقاله اسالو همچنان در بند 

در چند وقت اخير انتقاداتی بر سنديکا وارد شده که به نظر نگارنده علت آن ها را بايد در از بين رفتن ارتباط بين بدنه 

البته شايسته نيست .  و در پيش گرفتن خط سه جانبه گرايی توسط هيئت مديره جست و جو کردی کارگران با سنديکا

  .بپردازيمکه در اينجا به انتقادات نه چندان جدی ای از قبيل اين که چرا فالن شخص مترجم آقای اسالو بوده 

بعد از اعتصابات، کم کم ارتباط بعد از سرکوب کم سابقه ی سنديکا توسط عمال سرمايه داری و دستگيری های پياپی 

اين مسئله معنايی جز برداشته شدن فشار بدنه ی . بين کارگران با سنديکا به دليل افزايش فضای سرکوب گسسته شد

هر سازمان کارگری در صورتی می تواند واقعا در راستای منافع کارگران قدم . کارگری بر هيئت مديره را نداشت

خواست توده ی کارگران برای ايجاد .  عظيم کارگران را در پشت سر خود داشته باشدبردارد که نيرو ی محرکه ی

تغييرات بازگشت ناپذير است که می تواند سنديکا يا اتحاديه ی مربوطه را از افتادن به دام عملکرد های سازشکارانه 

خود را برای گذشته تمامی سعی مصون نگاه دارد و سرمايه داری حاکم نيز با آگاهی از اين مسئله در طول دو سال 

بايد اذعان داشت که در اين کار تا حدود زيادی . ارتباط بين کارگران و سنديکای شرکت واحد به کار بسته استقطع 

شده که اکثر “ فعالين کارگری”نيز موفق بوده و بايد بپذيريم که در حال حاضر سنديکا تبديل به يک مجموعه از 

  . رف دفاع از حقوق کارگران اخراجی و تعليقی در ادارات کار و صدور بيانيه می کندانرژی خود را به ناچار ص

 پيگيری خط سه جانبه گرايی در سنديکا را نيز بايد در همين قطع ارتباط بين کارگران و 

يز ظاهرا در شرايط کنونی ن. در حال حاضر تاکيد فراوان سنديکا بر سه جانبه گرايی را شاهد هستيم. سنديکا پيدا کرد

سه جانبه گرايی رعايت می شود اما تاکيد سنديکا بر اين است که به جای خانه کارگری ها نماينده ی واقعی کارگران 

اما آيا واقعا حضور نماينده ی واقعی کارگران می تواند تاثيری بر . در شورای تعيين دستمزد حضور داشته باشد

کيست که نداند . جه توازن قوا را به نفع کارگران بر هم نمی زندوضعيت آن ها داشته باشد؟ اين حضور به هيچ و

منافع سرمايه داران را نمايندگی می کند؟ ضمن اين که فراموش نکنيم سرمايه داران با کمک همين دولت با تمام قوا 

می بيند  هزار تومانی را هم به کارگر پرداخت نمی کنند و کارگری که اين واقعيت را ١٨٣دولت حداقل حقوق 
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چگونه می تواند به سراب سه جانبه گرايی دل خوش کند؟ آيا پی گرفتن خط سه جانبه گرايی ريشه در برداشت اشتباه 

 در جوامع سرمايه داری ندارد؟ از نقش دولت 

ا تنها راه کمک به سنديکا برای برون رفت از موقعيت کنونی در برقراری ارتباط دوباره ی بدنه ی کارگران با سنديک

با اين وجود در حالی که فضای سرکوب تشديد می شود بايد از اين عملکرد هيئت مديره برای برگزاری مجمع . است

اين حرکت با وجود تمامی انتقادات وارده نشان می دهد که هيئت مديره خواهان برقرای . عمومی دوم استقبال کرد

 جمع در خود به شدت پرهيز می کند و به اين نکته به ارتباط مجدد با بدنه ی کارگران است، از تبديل شدن به يک

  . خوبی واقف است که ادامه ی حيات سنديکا در گرو اتحاد مجدد تمامی کارگران در قالب سنديکا است

کارگران شرکت واحد اگر می خواهند که سنديکا نيروی خود را با چانه زنی های بی پايان و کوبيدن بيهوده بر طبل 

 تلف نکند، راهی جز شرکت گسترده در مجمع عمومی برای پيش برد خواست های راديکال خود سه جانبه گرايی

  .ندارند
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