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 سرانی واحد تهران و حومه وی سندیکای کارگران شرکت اتوب درباره 

 پیشگفتار

ی  به طبقه  گونهشود، شاهد تهاجمی سیاسی و نمایشدر شرایطی که این نوشتار آماده می

در پیوند با    ،های تورمی و مالی دولت قبلی سیاستکارگر ایران هستیم. دولت با ادامه

 ها تومانی و تالش برای آزادسازی قیمت 4200اتاق بازرگانی تهران و تالش برای حذف ارز 

مانورهای تبلیغاتی  این دولت با  از سویی    کند استثمار کارگران را شدت بخشد.تالش می 

کند تا طبقه کارگر را  جعت به مناطق محروم ایران و حضور میان کارگران تالش می در مرا

کا برای  بسیار  رئیسی  دولت  تحرکات  این  دهد.  است!  فریب  آمیز  تحقیر   بورژوازیرگران 

ن در  غرق  خودبزرگ آنقدر  و  شده خوت  خودش  طبقاتی  می   استبینی  اجیر که  با    پندارد 

ای چون رئیسی و فرستادن آنان به میان فرودستان و کارگران، آنان  کارگزار فرومایه   کردن

 شوند! ی خود را فراموش کرده و محو تماشای رئیس جمهور مردمی می شکم گرسنه

سالح کرده و   ی کارگر را خلع شان قادرند تا طبقهکنند که با اقدامات مضحکآنان فکر می 

از    ،قدرت این اوباش    نواسازی خود را ادامه دهند!می و بیسپس به راحتی اقدامات تور

   خیزد وعی برمیای اجتمی یک رابطهسرمایه به مثابه 
ّ

ها نه یک دولت که یک   که اینال

  ، های افزایش قیمت سوختتوانند اداره کنند! از همین حال زمزمه کودکستان را هم نمی

شاهد    جاری در سال  رسد.  گوش می   حذف سوبسید کالهای بهداشتی و خوراک دام به 

 ای هستیم. قرار است به کمک این اقدامات موانع تولید)!( برداشته شود. سابقهتورم بی

 در کنار این نمایش
ً
با  دولت رئیسی احتمال تا  مقداری    پرداختهای احمقانه قصد دارد 

سی این تصمیمات تبعات سیاداران را از  سرمایه   ،ی کارگرپول به فرودستان جامعه و طبقه

گونه  داند که اینی طبقاتی آشنا باشد، می برهاند. کسی که اندکی با تحولت اخیر و مبارزه

همان شد.  هفتنخواهد  کارگران  که  از طور  بخشی  که  کارگرانی  همین  و  هپکو  تپه، 
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طور اند، و همانشود نشان دادهشان به شکلی انتقادی در این نوشتار روایت میداستان

  98و اعتراضات بنزین در آبان    96در خیزش محرومین و فرودستان جامعه در دی ماه  که  

که این ی کارگر همیشه بازی استثمارگران را بر هم خواهد زد. اما اینشاهد بودیم، طبقه

طلبد که تنها بازوان پرتوان یک  مبارزات تا چه میزان راهگشا باشند، تالش و مجاهدتی می 

با آن آشناس  آماده پرولتر  زمانی که یکسر  تا  به کار بست  و  باید آموخت  نهایی  ت.  نبرد  ی 

تمام   که شرح  در آخر باید بگوییمی قدرت به زیر کشیم.  شویم و استثمارگران را از اریکه

منصور اصانلو به نام "نگاهی   یسندیکا، نوشته  تلگرام  وقایع ذکر شده در این متن از کانال

سا اعتراضات  بر  کمونیست  1384ل  اجمالی  سایت  اخبار  برداشته  و  انقالبی  های 

 است. مابقی در پاورقی ارجاع شده است.شده

 پیش از تشکیل سندیکا، آغاز مبارزه

و مبارزات  گیری سندیکای کارگران شرکت واحدجانبه از شکلهمه فهمیبرای رسیدن به 

هشتاد را انتخاب کرد. یعنی   یتوان آغازگاه مبارزات کارگران ایران در دهه می کارگرانش،

 در تالر یاقوت به میزبانی پیشکسوتان سندیکایی ایران.   1381 اول می سالتجمع 

کارگر، این    یامان تمام نیروهای سیاسی طبقهساله و سرکوب بیپس از پایان جنگ هشت

در این گردهمایی  های مبارزاتی کارگران ایران بود.  سنتگردهمایی اولین گام برای احیای  

و هم کارگران جوان شرکت داشتند.   با گرایشات سیاسی متفاوت  هم فعالن سندیکایی 

هدف مبارزاتی بود که با وجود   شعار وکارگری مستقل از دولت و کارفرما"    ی"ایجاد اتحادیه 

تناقضات تاریخی  بازنایاش هیچتمام  از حرکت  به عنوان قطبگاه  نیز  امروز  و  نمای ستاد 

مبارزات طبقه کارگر در ایران باید در طی هر مسیری به آن توجه شود. اگر چه هر آغازی  

کژی کاستیآبستِن  و  شکستها  و  تاریخها  جایگاه  اما  است،  بسیار  انقالبی  های  و  ی 

ات آینده بدل  ها را به سالحی نیرومند برای مبارز ها و شکستی کارگر این کاستیطبقه

 خواهد ساخت.  
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تالش برای بازخوانی   آموزش سندیکایی و   انتشار نشریات کارگری، احیای ادبیات کارگری، 

سنتسنت خصوص  به  کارگران  مبارزاتی  اتحادیه های  فعالین های  تالش  دستاورد  ای 

سرکوب از  بازمانده  بود.  سندیکایی  شصت  دهه  خونین  م  باهای  هیأت  سسان ؤ ایجاد 

ی کارگری در آن سال و برگزاری جلسات آموزش سندیکایی تحت حمایت کانون سندیکاها

های مبارزاتی لزم برای بازنشستگان و سندیکای نانوایان، نشر ادبیات کارگری و آموزش

های  ی جهشتوان به عنوان نتیجههای کارگری آغاز شد. این فرایند را میایجاد اتحادیه 

پهناور شدن جغرافیای طبقه کارگر در ایران ارزیابی کرد.  و    داری در ایرانآسای سرمایه غول

تجربه  از  ایران پس  کارگر  نیروی  ی شکستطبقه  دیگر  بار  انقالب  از  سهمگین پس  های 

های ابتدایی  شد تا بتواند گامدید و همین امر سبب می یافته می اجتماعی خود را تکامل

ای این تجدید قوا در شرایط تاریخی ویژه   امابرای دفاع از حیثیت طبقاتی خود را بردارد.  

 داد. رخ می 

از خاتمی  یدهه   پایان  پس  دولت  آمدن  کار  روی  و  برای   ،شصت  را  شرایط  بورژوازی 

غعادی  با  روابط  می سازی  مناسب  و  دید.  رب  ساختاری  تعدیل  شرایطی  چنین  در 

ها و سازیصوصیها، خزدایی از مناسبات کار و سرمایه با عواملی چون پیمانکاریمقررات

ی  شصت به طبقه  یهولناک دهه   و نظامی   قراردادهای موقت باعث شد تا تهاجم سیاسی

ی های سیاسی طبقههم شکستن سندیکاها، شوراها و سازمان کارگر ایران و سرکوب و در

 کارگر با تهاجم اقتصادی به معیشت کارگران معنای حقیقی خود را آشکار کند. 

سازی روابط با غرب بود. تالش  در جریان بود، شکلی از عادی   چهدر ساحت سیاسی آن 

سازمان ملل    در خاتمی  اولین سخنرانی  برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و همچنین  

هایی از این حرکت به سوی غرب  نشانه  ،های اروپاییو آغاز دور جدیدی از مذاکرات با دولت

مقاوله     .بود از سوی های بیننامهدر چنین شرایطی پذیرش  المللی سازمان جهانی کار 

منظور   به  وقت  اصطالح  دولت  پیشعادی به  عنوان  به  سرمایه  و  کار  روابط  شرط  سازی 
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های  نامه ه پذیرش ایران در سازمان تجارت جهانی در دستور کار قرار گرفت. موضوع مقاول

در سازمان جهانی کار عبارت بود از به رسمیت شناختن حق تشکیل سندیکاهای   98و    87

 کارگری به صورت مستقل از دولت و کارفرما.  

داری ایران در کمتر از ده سال گذشته نامه در شرایطی بود که سرمایه پذیرش این مقاوله 

ارویی نظامی نیز اجتناب نکرده برای سرکوب جنبش شکوهمند کارگری ایران حتی از روی

سنت وجود  حملهبود.  همچنین  و  مبارزاتی  غنی  همههای  کارگران  ی  معیشت  به  جانبه 

آور برای بورژوازی  را به امری هراسآزادی ایجاد سندیکاهای کارگری در ایران عملی    ،ایران

ی همان ابتدا دو سویه. اما رویارویی با این تناقض از سوی جنبش کارگری از  1بودبدل کرده

کاری بعدی  ای که تمام تنازعات نظری، سیاسی و سبکمتفاوت به خود گرفت. دو سویه 

 کرد.  ای در خود حمل می در چپ را به صورت نطفه

بخشی از جنبش کارگری که اکثریت را در میان هیئت مؤسسان سندیکاهای کارگری به  

ازمان جهانی کار و عدم اجرای آن را نه  های س نامه داد، پذیرش مقاوله خود اختصاص می 

و   دولت  میان  تضاّد  از  ناشی  که  ایران،  در  طبقاتی  مبارزه  خاص  شرایط  محصول  چون 

  1382ی اول ماه می در سال  بیانیه به بخشی از  بارهدر اینکرد.  ی مدنی درک می جامعه

 توجه کنید: 

ودرحالی " مجلس  دولت،  ایرا ئو مس  که  اسالمی  جمهوری  نظام  مردم ن  لین  و از    سالری 

و  یجامعه گویند  می  و  مدنی  و گروه  احزاب  طلبی  اصالح  مدعی  موجود  سیاسی    های 

هستند،عدالت اتحادیه  خواهی  تشکیالت  فاقد  ایران  کارگران  که  شاهدیم  ای  کماکان 

راه کارگران در ایجاد تشکیالت    قانون کار، همچنان سّد   ۱3۱ی  ماده   ۴  یتبصره شند.بامی 

کارگر« و    ی»خانه سندیکایی است و شوراهای اسالمی کار، به کارگران تحمیل می شود.  

 
تشکل   1 موضوع  به  اسالمی  جمهوری  رویکرد  مورد  کارگریدر  در جنبش   ،های  الگو  "دو  در  این  از  پیش 

 کارگری ایران" توضیح داده شده است.
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و   ،مشارکت  یجبهه نمایندگی کارگران در شورای عالی کار  با داشتن نشان جعلی    یکی 

ایران، دومی با داشتن نمایندگی دولت از طریق وزارت کار، به همراه تشکیالت کارفرمایی 

اصطالح  به  گ  ]تکیه[  با  جانبه  سه  اصل  لیحه بر  تصویب  به  کارگاه   یرایی،  های حذف 

مجلس    و  نمایندترین مواد قانون کار اقدام میلیکارگر از شمول اص   ۱۰کمتر از    یدارنده 

ما کارگران به  آمیز دارد.  سکوتی رضایت  ای به نظاره بسنده کرده وشورای اسالمی در کناره

از حضور نمایندگان واقعی خود   ،ای مستقلمحرومیت از داشتن تشکیالت اتحادیه دلیل  

و    غیر  های حل اختالف وهیئت  های مدنی مثل شورای عالی کار،در پارلمان و دیگر نهاد 

 "محروم می باشیم.... 

م واقع عدم رعایتعلوم میاز همین جا  در  ایجاد تشکل  شود که  اتحادیه حق  از  های  ای 

نه چون    شود. از این نظرگاه این موضوع  می ی این سطور چگونه فهمیده  سندهمنظر نوی

از سرکوب نظام سلب حقوق  کارگر که چون    یدار علیه طبقهی سرمایه مند طبقهشکلی 

الحی در دست  شود. در همین راستا دولت بورژوازی نیز نه س فهمیده می   مدنی کارگران

سرمایه طبقه طبقه  داری  درک    یعلیه  اخالقی  و  الهیاتی  معیار  نوعی  چون  که  کارگر 

مدنی را بازتاب دهد. به همین   یشود که باید بتواند تمام گرایشات موجود در جامعه می 

ن شرایطی برای حضور نمایندگان کارگران به عنوان  ی فراهم آمدمطالبه توان به  می   منظور  

   اشاره کرد. گوییاکثریت جامعه در مجلس شورای اسالمی  
ً
نوعی کژکاری در ساختار    صرفا

گذارد که اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسالمی از نمایندگان کارگران دولت ایران نمی 

 د!نباش 

شمار کارگران اثبات های بیبهای شکستداری به  ها را تاریخ سرمایه نادرستی این تحلیل

داری شرایط برای حضور نمایندگان کرده است. در هیچ کجای جهان در یک کشور سرمایه 

چه در سطور  آنکارگر آن هم به صورت اکثریت نمایندگان در پارلمان فراهم نیست!    یطبقه

کارگران نه به عنوان یابی  فقدان آزادی تشکل  یمسئله  این است که  این بیانیه آشکار است،
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مبارزه  مسئله  یپدیدار  عنوان  به  که  غیرطبقاتی  کارگران ای  مدنی  سلب حقوق  و  عادی 

 .  2شود فهمیده می 

های سازمان جهانی کار را نه  نامه مقاوله   همچنین این جناح از جنبش کارگری ایران خوِد 

پیش عنوان  به  سرمایه  و  کار  تضاد  بر  گذاشتن  سرپوش  برای  تالشی  اجرای چون  شرط 

المللی که به صورت یک حرکت بین  ،المللی پولرهنمودهای بانک جهانی و صندوق بین

و کارگر در    ی کاری هیئت مؤسسان به روزنامه به بخشی از جوابیه  .کنندکارگران درک می

 دقت کنید:  1384خرداد ماه سال 

کارگر« طی سالیان متمادی ازحضور این »تشکیالت   و  محترم روزنامه »کار ینویسنده "آیا

کار    « برای یک بار از خود و همکارانش پرسیده است: به چه دلیل سازمان جهانی 3نیرومند

بار قوانین مربوط و زده است؟ آیا یکها به عنوان نمایندگان کارگران سرباز  از پذیرش آن

تشکیل سندیکاها در کشورهای   یگیری این نهاد غیرسندیکایی را با نحوهشکل  ینحوه

های بین المللی مه ناآن با مقاوله ی  های جداند و در جهت رفع مغایرت جهان مقایسه کرده 

 اند؟"ای به دولت یا مجلس برده لیحه ،واصالح قوانین

با "سایر جهان" متفاوت است.    در ایران  ی تشکیل سندیکائت مؤسسان نحوهپس از نظر هی

های ایدئولوژیک دیگری ی مدنی دللتبینیم که تحلیل مبتنی بر دولت و جامعه کم میکم

 منظور نویسندهرا ایجاد می 
ً
ی این سطور از "سایر جهان" گینه نو، اندونزی و یا  کند. قطعا

ظری خود را پیدا  ی مدنی در ایران وقتی چفت و بست نتایوان نیست! تضاد دولت و جامعه 

کند که با "سایر جهان" یعنی کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی مقایسه شود!  می 

دهد تا مناسبات کار و سرمایه مانند  گویی در ایران عنصری نامتعارف است که اجازه نمی 

 
های کارگری در ایران و کشورهای امپریالیستی در دو الگو در جنبش کارگری ایران مسئله آزادی تشکل   2

 تحلیل شده است.
 کارگر است.  یمنظور خانه  3
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همین  نیز  سندیکا  عنوان  به  کار  اسالمی  شورای  پذیرش  عدم  دلیل  و  شود  جهان  سایر 

دولت و  »بودن مناسبات دولت و جامعه مدنی در ایران است. تحلیل مبتنی بر  نامتعارف  

مدنیجامعه خاستگاه  «ی  سبب  سرمایه به  خوددارانههای  قدرتمند    ،ی  کشور  چند 

ی جهانی انباشت و به  امپریالیستی که به سبب قرار گرفتن در جایگاه بالتری در زنجیره 

های  ه ایجاد اشرافیت کارگری و ایجاد اتحادیه صدها ملت دیگر قادر ب  و غارت  سبب قتل

شده  می رفرمیست  قلمداد  جهان"  "سایر  را  بالی  اند  سهم  با  صنایع  که  حالی  در  کند. 

سرمایه  4متغیر  یسرمایه  کشور"را  "سایر  همین  بهداران  جهان  کشورهایی  های  به  ناچار 

 آزادی تشکلمنتقل کرده
ً
 وجود ندارد.   هاای در آن های اتحادیه اند که اتفاقا

اگر قرار باشد معضالت    کرد.کاری خود را آشکار می های سبککم دللتاین نوع نگاه کم

حل این  راهده شود، در آن صورت یی مدنی فهمی دولت و جامعهبه میانجی دوگانه   جامعه

زنی ه های داخل دولت و چانو شکاف  از سویی  مدنی  یمعضالت نیز باید با فشارهای جامعه

زنی و چانه  فشار از پایین»کار لیبرالی سبک پاسخ خود را پیدا کنند. از سوی دیگر با دولت

بال« می   از  برده  پیش  به  این جریان  اصلی  راهبرد  برای   از یک  .شدبه عنوان  سو تالش 

شکاف از  جناحاستفاده  میان  قدرت  و  های  ایران  بورژوازی  مختلف  با های  که  جهان 

شد، و از سوی  المللی مشخص می طلب و نهادهای بینات دولت اصالح زنی با مقامچانه

ها و نوشتن برای  شرکت در اجالس  ،ایی مدنی که با فعالیت رسانهدیگر فشارهای جامعه 

میروزنامه  بروز  را  خود  روزنامه ها  با  مجادله  شرکت داد.  همچنین  و  کارگر  و  کار  ی 

اشاره    .5های چنین سبک کاری بودنداز نمونه  کارگر)!( در همایش ملی کار و    آمیزاعتراض

 
 زیاد دارد.  صنایعی که نیاز به نیروی کار   4
المللی  استفاده از تنازعات درون بورژوازی و تنازعات بین  برای  ایتوان دید که فعالیت رسانهبه وضوح می    5

 فهمیده می   «فشار از بال و چانه زنی از پایین» ی سبک کار لیبرالی  در راستا
ّ

 درستی و یا نادرستی شد، و ال

ای  تواند در لحظهی طبقاتی میهای مورد بحث در چارچوب مفهومی مبتنی بر مبارزههرکدام از این تاکتیک

 ای دیگر نادرست باشد. سب و در لحظهمنا
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ای با ها در متن مبارزه هر کدام از این کنش  که دست بردن به  به این نکته ضروری است

برنده باشد اما مسئله اینجاست که این گرایش در جنبش  تواند پیشمی های پرولتری  مولفه

ی پرولتری، که به عنوان جزئی از هکارگری موجودیت خود را نه به عنوان پیشرو یک مبارز 

مبارزه جامعه در  مدنی  دولتی  با    ای علیه  پایین، چانهسبکو  از  »فشار  بال« کار  از   زنی 

 کرد.بازشناسی می

کاری زمان خود را از سوی دیگر گرایش دیگری وجود داشت که بیشتر در ساحت سبک

ایش با چاپ و تکثیر جزوات  کرد. حضور این گر ساختن کارگران میصرف آموزش و متشکل

اتحادیه  در  سندیکایی  آموزش  که    یو جلسات  نپایید  دیری  بود.  قابل تشخیص  نانوایان 

متشکل ساخت. شاید   «هیئت بازگشایی سندیکای شرکت واحد»  ر گرایش دوم خود را د

و   عینی  هدف  یک  عنوان  به  واحد  شرکت  سندیکای  تشکیل  هدف  خود  که  گفت  بتوان 

شد تا جناح کارگری بتواند دست بال را در هیئت بازگشایی داشته باشد.  حقیقی باعث می

ای و نه حضور در وزارت کار و نه نامه نوشتن به نهادهای پر واضح است که نه داد و قال رسانه 

گران کدام قادر نبودند تا سندیکای شرکت واحد را ایجاد کنند. هر چه عمل المللی هیچبین

میان    در حال سازماندهی  شدند، بیشتر خود راتر می این عرصه در جهت هدف خود جدی

لجام گسیخته و همچنین فشار اقتصادی مضاعف بر کارگران باعث   یافتند. تورمکارگران می

  سندیکایی گام بردارند.   هایزشش از پیش به سوی جلسات و آمو شده بود تا کارگران بی

با انتشار جزوات و دیدارهای چهره به چهره آغاز  آموزش   1383در سال   های سندیکایی 

عدم دریافت کت و    به   به علت اعتراض  1383شده بود. وقوع یک اعتصاب در اسفند ماه   

های سندیکایی جلب  مت آموزشروز عیدی، توجه کارگران بیشتری را به س   62شلوار و  

اتحادیه کمکرد.   در  سندیکایی  آموزش  جلسات  حسن  یکم  میدان  در  با نانوایان  آباد 

های کارگران گاهی تعداد کارگران حاضر در  طبق گفتهاستقبال پرشور کارگران همراه شد.  

   رسید.جلسه به پانصد نفر نیز می 
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یکا گرفته تا اقتصاد سیاسی و مسائل هایی از نحوه عملکرد سنددر این جلسات آموزش

می  بررسی  کارگری  جنبش  کممهم  بین  این  در  خانهشد.  توجه  نهادهای    یکم  و  کارگر 

هر گونه حضور   1383امنیتی به هیئت بازگشایی سندیکا جلب شد. در همان اواخر سال 

تمدی عدم  اخراج،  به  تهدید  و  حراست  به  کارگران  احضار  به  منجر  سندیکا  جلسات  د در 

انتق یا  و  دورافتاده قرارداد  مناطِق  به  می   یال  واقعیت کاری  در  ریشه  که  عملی  اما  شد. 

داران سرکوب شدنی نیست. روز به روز جلسات سندیکا داشته باشد با زور و ارعاب سرمایه

برگزار میپرشورتر و شلوغ از قبل  امنیتی  تر  نهادهای  و  و اذیت حراست  آزار  شد. هر چه 

شد. در نهایت ی کارگران برای تشکیل سندیکایشان بیشتر می شد، عزم و ارادهمیبیشتر  

ی کارگران  مجمع عمومی سندیکا اولین قرار برگزاری 1384سال  اردیبهشت 23در تاریخ 

 گذاشته شد.   شرکت واحد

به منظور جلوگیری از برگزاری   کارگر  یو عوامل خانه  هانهادهای امنیتی و لباس شخصی 

ع تاریخ  مجمع  در  فعالین    19مومی  و  آورده  هجوم  نانوایان  سندیکای  به  اردیبهشت 

. نهادهای امنیتی انتظار داشتند تا پس از این  سندیکایی را مورد ضرب و شتم قرار دادند

بال  با  شخصی اتفاق  لباس  و  کارگران  میان  تنش  برای  بهانه  ،هارفتن  های  داشتباز ای 

با به آشوب کشیدن هر تالش می   همواره  یگسترده فراهم شود. نهادهای امنیت تا  کنند 

ی برقراری نظم وارد عمل شده و حرکت مذکور را سرکوب کنند. نوع حرکت کارگران به بهانه

افزایش تنش و همچنین عصبانیت کارگران  و در پی  به همین منظور  فعالین سندیکایی 

 . گرفتندلغو مجمع عمومی در تاریخ مذکور  بهتصمیم 

ها داده شد، شکایت به  کارگری  یجمله اقدامات دیگری که در پاسخ به توحش خانهاز  

ها اگر چه از همان ابتدا معلوم بود که  دادگاه از نیروهای لباس شخصی بود. این شکایت

می  افشا کردن چهره سرنوشتش چه  با  اما  نظام  ی حقیقی دادگاه شود،  و  بورژوازی  های 

و همچنین افرادی که در ماشین دولتی بورژوازی توهمی    حقوقی فاسدش در میان کارگران
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توانست نیروهای امنیتی را مرعوب کند.  شان داشتند،  به نسبت به عادلنه بودن کارهای

کارگران همواره باید نسبت به امکانات حقوقی که دشمن به صورت نمایشی در اختیارش  

مایشی بودن این اقدامات، در  هشیار باشند تا بتوانند ضمن نشان دادن ن  ،دهدقرار می 

 حقوق 
ً
  با کمترین منفعتی   پایی هستند که بگیران خردهصفوف مأمورین بورژوازی که اکثرا

داران را به چالش بکشند.  جنگند، شکاف انداخته و قدرت سرمایه می  کارگر  یعلیه طبقه

 هیئت بازگشایی سندیکای واحد توجه کنید:  یبه بخشی از بیانیه

 آگاه؛  جمند و" همکاران ار

آن  بنشینند،  محاکمه  به  دادگاه  برابر  در  باید  پاسخگویی  آشوبگران  از  فرار  برای  به ها 

شان، سعی دارند از طریق آشوب و فتنه و  غیرانسانی، غیرقانونی و ناجوانمردانهاقدامات  

ی شما را  صمیمانههای  درگیری، ما و شما را به اقدامات مشابه وادارند و بدین طریق تالش 

برحق و  قانونی  انسانی،  اهداف  به  رسیدن  راه  هیدر  خاطر  همین  به  بازدارند.  ت  ئتان 

 خواهد:تک شما می دریغ شما از تکسس ضمن قدردانی از حمایت بیؤ م

آشوب_  ۱ تحریکات  مراقب  آرامش  کمال  هرگونه  با  از  جستن  دوری  با  و  باشید  گران 

 کنید. یثی آنان را خنپذیری توطئهتحریک 

برای حفظ آرامش و در راستای تشکیل و احیای سندیکا از تجمع در محل سندیکا در  _  ۲

 خودداری کنید. ۲3/۲/8۴تاریخ 

های مناسب، شرایط برگزاری مجمع عمومی  ت موسس تالش دارد با ایجاد تضمین ئ_ هی3

 ند. رسا را فراهم آورد و زمان آن را به اطالع شما همکاران آگاه خواهد

خواهد تا با رعایت نظم سندیکایی، ضمن  ت مؤسس از شما همکاران صمیمانه میئهی_  ۴

ندهید   اجازه  و  دهید  ادامه  آموزشی  جلساِت  در  خود  حضور  به  شهروندان  به  خدمت 

 ی یاس و سرخوردگی در شما ایجاد کنند."روحیه
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تاریخ تاریخ    سرانجام  در  مجمع عمومی  شد.    1384ماه    خرداد  15و    14برگزاری  اعالم 

اعضای هیئت بازگشایی ناچار بودند تا برای خنثی کردن یورش نیروهای امنیتی تدابیری  

در محل    از چهارده خرداد   خاذ کنند. اعضای هیئت بازگشایی سندیکا از شب قبلویژه ات 

سندیکای نانوایان حاضر شدند. نیروهای امنیتی در صبح آن روز برای جلوگیری از حضور 

تماس   کم  کم  بستند.  را  منطقه  تمام  هیئت    با کارگران  اعضای  و  شد  آغاز  سندیکا  محل 

دم  بازگشایی اعالم کردند که در محل سندیکا آماده هستند تا انتخابات را آغاز کنند. هر 

دادند تا کارگران در محل  شد اما نیروهای پلیس اجازه نمی تر می فشردهصفوف کارگران  

شوند.   حاضر  انتخابات  پلیس  برگزاری  وارد  نیروهای  تا  کردند  تالش  نیز  بار  چندین 

مختل    شد. سرانجام پس از ساختمان سندیکای نانوایان شوند که از ورود آنان جلوگیری  

نمایندگانی از   جه شدن با عزم جدی کارگران،موا  های اطراف وشدن رفت و آمد در خیابان

است.  بالمانع  انتخابات  برگزاری  که  کردند  اعالم  و  شدند  حاضر  استان  تأمین  شورای 

کارگران با حضور در میدان حسن آباد با نمایندگان خود در هیئت بازگشایی دیدار کردند.  

ی کار منطقه ارسال  ه ادارهبرگزار شده و نتایج انتخابات ب  سرانجام انتخابات سندیکای واحد

شد. از آن پس کارگران شرکت واحد وارد راهی شدند که تا ابد در بخشی از تاریخ مبارزات 

برای  که  است،  نکاتی  حاوی  مبارزات  از  بخش  این  شد.  خواهد  ماندگار  ایران  کارگران 

 ی کارگران ایران مفید و حیاتی خواهد بود.مبارزات آینده

 شرکت واحدآغاز به کار سندیکای 

سندیکای کارگران شرکت واحد در شرایط خاصی وارد فعالیت شد. واقعیت نشان داده بود  

به هیچ وجه نمی نه روی اختالفات میان جناحکه  نه روی  توان  و  بورژوازی  های مختلف 

کرد. سندیکایی که با فشار و مبارزات   حسابی باز المللی سندیکایی  حمایت نهادهای بین 

بود نمی تأسیس شده  به بقای  کارگران سندیکا  این کارگران  پرتوان  بازوان  با  توانست جز 

رود.   به پیش  برای بهبود زندگی کارگران  ادامه داده و  ر همان زمان برخی  اگرچه دخود 
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اسی بورژوازی ایران طلبان در ارتباط بودند، ولی گرایش اس برخی اصالح   اعضای سندیکا با

داد تا این کارگران بتوانند ی هر حرکت مستقل کارگری هرگز اجازه نمیبه سرکوب وحشیانه

 داشته باشند. گذاری کلی سندیکا دست بال را در سیاست

هایش در  های خود و همچنین حضور نماینده سندیکای شرکت واحد با ایجاد کمیسیون

کرد.   آغاز  را  خود  کار  پایانه  اهم هر  از  کارگران  حقوقی  و  سیاسی  سندیکایی،  آموزش 

ادامه آباد های آن زمان سندیکا بود که با جلسات هفتگی سندیکا در میدان حسنفعالیت

ها ضمن تشویق کارگران به یافته بود. از سوی دیگر نمایندگان سندیکا با حضور در پایانه

ج را  کارگران  مشکالت  و  معضالت  خود،  سندیکای  در  می مععضویت  در  بندی  و  کردند 

می  بحث  به  سندیکا  هفتگی  ویژگیجلسات  دیگر  از  ساختار گذاشتند.  سندیکا  های 

های سندیکایی ی منظم گزارشات فعالیتها و ارائهگیری دموکراتیک آن و شفافیت تصمیم

می اجازه  دموکراتیک  ساختار  این  بود.  سندیکا  اعضای  ضمن به  بتوانند  کارگران  تا  داد 

اری بر سندیکایشان خود را عضوی از سندیکا دانسته و سندیکا بیش از پیش چون تأثیرگذ

 تجسد نیروی متحد کارگران ظاهر شود. 

داد. برای های سندیکایی را گسترش می سندیکا برای پیشبرد اهداف کارگران باید فعالیت

سوی  از  و  کارگران  آموزش  یکسو  از  سندیکایی  فعالیت  بپیشروی  دیگر  گسترش  ه  هایی 

ها اگر چه ادامه داشت اما از  منظور دستیابی به مطالبات کارگران ضروری بود. این آموزش 

شدید سندیکا آغاز شد. نیروهای امنیتی که پس از حمله به محل  سرکوب    زمان،همان  

نمی  دریافتند  آموزش سندیکا  مقابل  کردندتوانند  تالش  بایستند،  سندیکایی  با    ،های  تا 

. از  نخواهد کردسندیکا هیچ دردی از کارگران دوا  که تأسیس هندسرکوب سندیکا نشان د

گرفته تا حراست و نیروهای امنیتی وظیفه داشتند تا هر طور شده    شرکت واحدمدیریت  
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شدند تا می   ترین دستاوردی داشته باشد. اگر این اوباش موفقنگذارند تا سندیکا کوچک

 . 6شد زوال سندیکا را شاهد بوددست یابند، در این صورت می  به این هدف

مدیره هیئت  میان  مذاکراتی  از  هیچ  پس  که  شد  مشخص  شرکت،  مدیریت  و  سندیکا  ی 

خواسته اجرای  برای  اخراج  توافقی  با  شرکت  مدیریت  بود.  نخواهد  کار  در  کارگران  های 

نفر   پیام  از اعضای هیئت مدیره هفده  این  به کارگران فرستاد. ی شرکت واحد،  را  روشن 

مدیریت شرکت در پیوند ارگانیک با نیروهای امنیتی اعالم  کرده بود که سندیکای شرکت 

نمی رسمیت  به  را  تاریخ  واحد  در  با   1384  شهریور  16شناسد.  واحد  شرکت  سندیکای 

طح س ای در واکنش به این اقدامات از کارگران خواست تا با چراغ روشن در  انتشار بیانیه

موافقت اکثریت کارگران مواجه شده و قدرت سندیکای    شهر تردد کنند. این درخواست با

مدیریت شرکت درخواست بازداشت پنج نفر از اعضای هیئت تازه تأسیس را نشان داد.  

 کارگران آزاد شدند.    ،مدیره را به پلیس داد. فردای آن روز با حضور وکیل کارگران در دادسرا

و نفوذ بسیاری میان  از اعتراض چراغ روشن، معلوم شد که سندیکای واحد قدرت  پس 

ی حاکمه روز به روز بیشتر کارگران دارد. از سویی دیگر رویارویی این قدرت با قدرت طبقه

 ی سندیکا رسید. هیئت مدیره هایی در ارتباط با اعتصاب به گوش می شد. زمزمه آشکار می 

در آن زمان اعالم کردند که استفاده از ابزار اعتصاب نیازمند آموزش و سازماندهی بیشتری  

می کارگران  آشتیاست.  نیروی  دو  تصادم  که  تالش  دانستند  در  اما  قطعی است،  ناپذیر 

  تر شود. اتخاذ تصمیمات مناسب بودند تا سندیکای جوان کمی برای حمله به دشمن آماده 

سندیکا    هایاهّم فعالیت  مبارزاتیهای  ی سندیکا برای اجرای تاکتیکسازی بدنه آماده   و

 
از این در     6 تپه» پیش  شدن در نشان دادیم، که کارگران هر زمانی که برای متحد  «مبارزات کارگران هفت 

خواسته بینند و  خیزند، کل بورژوازی را در برابر خود میواحد تولیدی خود و دستیابی به مطالبات خود برمی 

توانند این  های مناسب می شوند. همچنین نشان دادیم که اتخاذ تاکتیکبر می یا ناخواسته وارد نبردی نابرا 

 ارتش سراسر رذالت را ناکام بگذارد.
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می  اختصاص  خود  به  را  زمان  آن  مدیره داد.  در  می هیئت  تالش  سندیکا  برای  ی  تا  کرد 

کارگرانآماده  بیشتر  و    ،سازی  آموزش  برای  و  انداخته  تعویق  به  را  اعتصاب  نوعی  به 

 سازماندهی بیشتر زمان بخرد.  

در    ی سندیکای اعتصاب در همه جا منتشر شده بود. هیئت مدیره ماه شایعه در اوایل مهر  

ی هیئت مدیره از تکذیبیهای را منتشر کرده بود. با آنکه نیروهای پلیس  تکذیبیه  بارهاین

اما این شایعه را دستاویزی برای اعمال فشار بیشتر بر اعضای سندیکا قرار    مطلع بودند،

از    مدیره به کالنتری و تالش برای دستگیری منصور اسانلو دادند. احضار اعضای هیئت  

هایی بود که با حضور به موقع کارگران و تجمعشان در منزل  سوی نیروهای پلیس تالش 

 اسانلو ناکام ماند. 

وارد یک درگیری ناخواسته با نیروهای را  ها تمام تالش پلیس این بود که کارگران  در آن روز 

به آشوب کشیدن تالش  با  و  از  امنیتی کند  و  آگاهانه  را سرکوب کند. رهبری  ها کارگران 

ساخت. در آن زمان برگزاری  ها را خنثی می سویی ساختار دموکراتیک سندیکا این تالش

ر آن و  جلسات آموزش سندیکایی در صبح جمعه و برگزاری جلسات هیئت مدیره در عص

مناطق و سخنرانی و آموزش حقوقی  همچنین حضور هیئت مدیره و فعالین سندیکایی در  

ماه در پیگیری شکایت  کرد. برگزاری دادگاه آبانکارگران روز به روز سندیکا را قدرتمندتر می 

کارگر نشان داد که که هوشمندی کارگران باعث سردرگمی و تزلزل    ییورش عوامل خانه

کارگر    یقاضی پرونده علیه خانه  ،شده است. تحت فشار و حمایت کارگران  نیروهای دشمن

.  کارگران در اطراف میدان منیریه تجمع کرده و حمایت  7و شورای اسالمی کار حکم داد 

، پلیس،  شرکت واحد  پی مدیریت در های پیخود را از سندیکا اعالم کردند. این شکست

 
  نشینی بود.گران مجازات نشدند اما این حکم برای نیروهای امنیتی به مثابه یک عقباگرچه یورش 7
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هر دم به اعتماد به نفس کارگران و وحشت    ،دارانو در کل بگوییم سرمایه   ییدستگاه قضا

 افزود.  داران میسرمایه 

سرانجام در اول دی ماه آن سال وزارت اطالعات تعدادی از اعضای هیئت مدیره را دستگیر 

می امنیتی  نیروهای  میکرد.  سپری  آنان  به ضرر  زمان  این دانستند که  شود. هر چقدر 

تعویق   به  و  رویارویی  سیاسی  نظری،  تقویت  برای  بیشتری  فرصت  کارگران  بیافتد، 

از نظر    1384سال  براین یورش به کارگران در دی ماه  تشکیالتی خود خواهند داشت. بنا

این بود.  صحیحی  اقدام  می بورژوازی  مشخص  لحظه جا  ارزش  که  ثانیهشود  و  ها،  ها 

زیاد است. دشمن هرگز  ها در مبارزه دقیقه ما فرصت تقویت  ی طبقاتی چقدر  را خبه  ود 

  دهد، پس باید پیش از شبیخون دشمن خود را آماده کنیم.نمی

تعدادی از اعضای هیئت مدیره که هنوز بازداشت نشده بودند، دریافتند که برای رویارویی  

جزوه  منظور  این  به  است.  نمانده  باقی  زیادی  زمان  طبقاتی  خصم  مطالب  با  حاوی  ای 

ان کارگران توزیع شد. همین مسئله به بازداشت باقی اعضای  ضروری آموزش اعتصاب می

سندیکا منجر شد. اعتصاب اول سندیکا در شرایطی به وقوع پیوست که تمام هیئت مدیره  

ها ششم بود. کارگران با دور انداختن سوییچ  یدر بازداشت بودند. کانون اعتصاب منطقه 

توسط مزدوران را از   از پایانه   هاوبوسو همچنین کندن جعبه فیوزها عماًل امکان خروج ات

داری ایران به لرزه درآمد و بورژوازی ایران پس از دو دهه خفقان  بین بردند. پایتخت سرمایه 

داران تالش کردند  تعدادی از مزدوران سرمایهباز هم طعم ضربات طبقه کارگر را چشید.  

اتوبوس کنند  که  خارج  را  کارگران  اما ها  همسران  مقاومت  شکست   با  به  نیز  طرح  این 

انجامید. شب هنگام تمام اعضای هیئت مدیره به جز اسانلو آزاد شدند و شهردار تهران 

 با نمایندگان کارگران وارد مذاکره شد. 
ً
 شخصا

رسید. اما آزادی اسانلو به عنوان ریاست  مورد می   34های کارگران به  در آن زمان خواسته

ها بود.  ترین این خواستهاخته شدن سندیکا از مهمهیئت مدیره و همچنین به رسمیت شن
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مورد را پذیرفت و قول داد تا اسانلو آزاد شود و همچنین   34باف شهردار وقت تهران این  یقال

تصمیم   مدیره  هیئت  اعضای  سایر  و  مددی  ابراهیم  شود.  شناخته  رسمیت  به  سندیکا 

ند. سخت بتوان قضاوت کرد که  گرفتند تا در برابر قول آقای شهردار به اعتصاب پایان ده

داشتند؟ آیا کارگرانی را  اعتصاب    یدرست بود یا خیر. آیا کارگران توان ادامهاین تصمیم  

شان نگذشته بود و ناخواسته مجبور به اعتصاب شده که هنوز چیزی از فعالیت سندیکایی

می  کامل  بودند،  شکست  تا  را  اعتصاب  این  برای  سرمایه توانستند  یا  ادامه دهند؟  داران 

سازی بیشتر کافی  بسنده کردن به حداقلی از امتیازات و آماده  ،تراجتناب از شکست بزرگ

این پرسشبود؟ ما نمی ها پاسخ دهیم چرا که اطالعاتمان از وضعیت روحی و توانیم به 

های از خواستتشکیالتی کارگران کامل نیست. به هر حال پس از پایان اعتصاب بسیاری  

شد    متحققمطالباتی که در آن زمان    یاقتصادی کارگران محقق شد. منصور اسانلو درباره

 نویسد: گونه می ، ایننشد متحققو مطالباتی که  

" اما بعد از سه روز این دو قول اصلی انجام نشد و امتیازات کوچک اقتصادی مثل افزایش  

ها، چهار دست لباس  لباس برای راننده چهارده درصد حقوق برای همه، دادن دو دست  

ها و دادن کفش ایمنی و لباس کار به کارگران خدماتی  کار و کفش ایمنی برای تعمیرگاهی

بار  و    بندی مشاغل را پیاده کرده و حق مسکن و خوارطرح طبقه  ، بدست آمد و قول دادند

 و پول نهار را افزایش دهند که نشد."

داری ایران یک افتضاح بزرگ بود. سندیکا موفق برای سرمایه اتفاقات آن زمان با این حال 

ی عمل بپوشاند و توانسته بود های اقتصادی خود جامه شده بود تا به بسیاری از خواست

به جز اسانلو تمام اعضای هیئت مدیره آزاد بودند    .ی خود دفاع کنداعضای هیئت مدیره از  

ن باعث  زاد نشدن رئیس هیئت مدیره همچناها عملی شده بود. اما آو بسیاری از خواست

باف برای آرام کردن شرایط مراسمی را در سالن دوازده هزار  خشم کارگران شده بود. قالی

صحبت ندادند و خواستند تا ابراهیم    ینفری آزادی گرد هم آورد. کارگران به قالیباف اجازه 



17 

ای به کارگران  ز چنین اجازهمددی از سوی آنان سخنرانی کند. نیروهای پلیس و قالیباف نی

کارگ و  اجازه ر ندادند  نیز  مسخره   یان  نمایش  این  عماًل  و  ندادند  قالیباف  به  ی صحبت 

 نتیجه ماند.  شهرداری بی 

  ی سندیکا به شدت برای برقراری اعتصاب دوم روزهای بعدی روزهایی بود که هیئت مدیره 

بدنه  فشارتحت اجرای طرح طبقهبودند.  منظور  به  و همچنین  ی کارگران  مشاغل  بندی 

شدن   شناخته  رسمیت  به  و  اسانلو  را  آزادی  دوم  اعتصاب  برگزاری  درخواست  سندیکا 

تجربگی کارگران باعث شد تا به جای استفاده از زمان برای  داشتند. شاید بتوان گفت بی

جارب و همچنین استفاده از امتیازات به دست آمده  ی سندیکا و بازآموزی از تبازسازی بدنه 

توان موجود همان  تا با    نندبرای تقویت توان کارگری سندیکا، احساساتی شده و تالش ک

اما در شرایطی صورت می  به مقابله برخیزند. اعتصاب دوم  پذیرفت که اگر چه بار دیگر 

زمان کافی نداشت تا از این  سندیکا در اعتصاب اول به پیروزی نسبی دست یافته بود، اما

ی کارگران تالش رفیقانه   با این حال  اش استفاده کند.پیروزی برای تقویت قوای تشکیالتی

  سرکوب اعتصاب هشتم بهمن   در دفاع از اعضای هیئت مدیره هرگز نباید فراموش شود.  

شدند.    1384 متواری  و  شده  بازداشت  بسیاری  کارگران  شد.  آغاز  ماه  بهمن  ششم  از 

نیروهای امنیتی پرشمار در روز اعتصاب حاضر شده و هر کسی که قصد اعتصاب داشت 

به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده و با بربریتی مثال زدنی اعتصاب را در همان ساعات  

 فشار زیاد سرکوب کردند.  خشونت و اولیه با 

می  امنیتی  بازداشتنیروهای  این  که  س دانستند  تبعات  مدت  دراز  در  خواهد  ها  نگینی 

ماه بعد آزاد    یک  عنی( ی1385)  تا فروردین سال بعد داشت. بیشتر کارگران بازداشتی را  

کردند. مدیریت واحد از این فرصت استفاده کرده و تمام کارگرانی که از نظرشان مشکوک  

های بعد تمام توان سندیکا بر روی به عضویت و همکاری با سندیکا بودند را اخراج کرد. ماه

  ها تقریی سندیکا معطوف شد. این تالش بازگشت به کار کارگران اخراجی و بازسازی بدنه 
ً
با
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سال   سال    88تا  داشت.  بودند.   88ادامه  بازگشته  کار  به  اخراجی  کارگران  تمام   
ً
تقریبا

هایی بود که سندیکا با برگزاری جلسات هفتگی و دریافت حق  سال  88تا    85های  سال

بدنه تقویت  برای  و تالش  از کورانعضویت  را  سندیکا خود  نگه    سیاسیهای  ی  امان  در 

 داشت. 

 ه فراِز خط کارگری در تاریخ سندیکا : س97تا  88از 

 مشارکت نکردن در جنبش سبز: 88

سرمایه  عصر  متناقضی  ردادر  وضعیت  در  کارگری  سندیکای  یک  همواره  داردی  ،  قرار 

کند،  سندیکا به منظور دفاع از معیشت و بهبود شرایط زندگی کارگران کار خود را آغاز می 

تسلط   باید  بیند و از سویییبان می سرمایه دست به گراما از سویی خود را با تضاد کار و  

نماید جایی رخ می دارانه را تحمل کند. این وضعیت متناقض از آنهای سرمایه ئولوژیاید

داری است  نظام سرمایه   در  خشبحاضر هم یگانه هستی کلیتی کارگر در عصر  که طبقه

ی که روز به روز اهم هیچ. طبقهی مدنی.  هم همه چیز است، و  و هم یگانه مطرود جامعه 

یابد  می   شود، با نظم و ترتیب خاصی در تمام صنعت مدرن سازمانتر میصفوفش فشرده

مثالی برای هدایت و کنترل جامعه پیدا و در چنین حالتی قدرت و توش و توان بالقوه بی

ود را داری خی سرمایه ی نظام سیاسی و حقوقی جامعهکند، و از سویی تحت سیطرهمی 

بدین طریق همواره تنشی درونی در سندیکای کارگری برقرار است.: میان    یابد.هیچ می

ستیز برای عقب راندن دشمن  ، میان  توقف مبارزهبرای تجدید قوا و سازش برای    سازش

مبارزه کشانیدن  شکست  به  برای  ستیز  و  و   طبقاتی  بورژوایی  تفکر  میان  کالم  یک  در  و 

 اری که چیزی نیست جز تضاد کار و سرمایه. دی سرمایه حقیقت جامعه

های سیاه دهه شصت چنین ی کارگر پس از سال های جنبش طبقهدیدیم که اولین پویش

می  بروز  خودویژه  شکلی  به  را  دو  تنشی  که  بود  مجزا  سازمانی  فرم  دو   
ً
دقیقا اما  دادند. 
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را در سندیکای شرکت کرد. آن فرم سازمانی که خود ی تفکر و عمل ویژه را ایجاد میشیوه

را  متحقق کردواحد   پیش خود  از  بیش  افق  و  توانست  و  و  منویات  کار  تضاد  بر  را  هایش 

ی مدنی  اما هیئت موسسان روز به روز بیشتر خود را در قهقرای جامعه  ،سرمایه استوار کند

کرد و همچنین گفتارش یافت. کردارش بیشتر در ساحت جامعه مدنی معنا پیدا می می 

گشت. اما این تنش در خود سندیکا نیز همواره میعجین  به روز بیشتر با لیبرالیسم  روز  

را داشت،  اگروجود داشت.   بال  منش    و   گفتاردر  چه خط صحیح کارگری همواره دست 

 ی جوشان تضادیکای شرکت واحد از چشمهاعضای سندیکا نیز این تنش مشهود بود. سند

سیاسی بورژوازی را   تحرکاتکرد و به این ترتیب به راحتی فریب  کار و سرمایه تغذیه می 

 همان تمایزی است که باعث شد در یورش قدرتمند امواج لیبرالی  نمی
ً
خورد. این دقیقا

دانستند یکسر احزابی که حتی خود را لنینیست می   88ی ایران در سال  در ساحت جامعه 

لیبرالی نشد  قبای سبز پوشیدند اما   مسحور این نمایش ارتجاعی 
ً
. سکوت  8سندیکا ابدا

یو  قبال  در  گستردهسندیکا  پروژهرش  پیشبرد  منظور  به  شهری  متوسط  طبقه  های  ی 

نعره  و  آورد های چپمخملی بعدها داد  را در  لیبرال  نرفتن   و تحلیل  نشدن  . جذب9های 

پروژه   سندیکا نکردندر  و ضعف  امپریالیستی سبز، غش  و جامعه  ی  دموکراسی  ی  برای 

داد که خط سندیکا خطی کارگری  عدم هرگونه مشارکت در جنبش سبز نشان میمدنی و 

است.  اگرچه در آن زمان بسیاری از فعالن سندیکا در تجمعات سبز شرکت جستند اما  

  داد.ی ظهور و بروز نمیذات پراتیکی که در سندیکا در جریان بود به چنین انحرافی اجازه

قبل  زمان  در  اصالح حتی  جریانات  با  سندیکا  فعالین  از  برخی  نیز  بیایی تر  و  برو  طلب 

شاخص تالش داشتند.  اصالحات  جریان  زمان  آن  در  بود.  اسانلو  خود  افراد  این  ترین 

گاه این کرد تا از سندیکا برای تحت فشار قرار دادن جریان مقابل استفاده کند که هیچمی 

 
 حث شده است. بدر انقالب و انفعال در مورد جنبش سبز و ارتباطش با جنبش کارگری   8
 «های جنبش کارگری در ایرانگزینه»   یاز قبیل مقاله های محمد مالجو در آن زمان  توان به نوشتهمی   مثالً    9

 دقت کرد.
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ی مخملی سبز تیر خالصی بر پیکر  ها به نتیجه نرسید. اما عدم مشارکت در پروژه تالش 

های  توان گفت چپ لیبرال تالشپس از آن بود که می جریان لیبرالی درون سندیکا بود.  

 موفق نمیمها معزیادی برای ارتباط با سندیکا کرد که اگرچه این تالش 
ً
تا تغییر  ول شد 

ی خوبی برای سرکوب فعالن سندیکا در دست ر خط سندیکا دهد، اما بهانهد معناداری  

رضا شهابی از فعالین   1389گذاشت. به همین ترتیب بود که در سال  نیروهای امنیتی می 

شد.   بازداشت  اطالعات  وزارت  توسط  بازداشتسندیکا  نه  همواره  سرکوباما  و  های ها 

نتوانست تغییری در خط صحیح کارگری سندیکا های لیبرال  های چپ بورژوازی و نه تالش 

 دهد.  

 انلوساخراج ا: 91

این امکان  منصور اسانلو از کشور خارج شد. خروج وی به عنوان یک لیبرال    1391در سال  

می فراهم  سندیکا    کردرا  نام  با  بتواند  بود  کرده  کسب  سندیکا  از  که  اعتباری  با  او  به  تا 

سندیکا این    و واکنش به موقع  با هوشمندی  اما  دست بزندای لیبرالی  های رسانه فعالیت

بیانیه  طرح نیز ناکام ماند. المللی اعالم کرد که منصور ای به نهادهای بینسندیکا طی 

ها در آن زمان به عجز و لبه افتاده و حتی سندیکا چپ  اسانلو دیگر عضو سندیکا نیست.

ها که توسط یکی از همین چپ  را به پیروی از نیروهای امنیتی متهم کردند. به متن زیر

 توجه کنید:  نوشته شده است،

"سندیکا ارث و میراث فردی کسی نیست که بخواهید آن را تقسیم کنید، چنین تحرکاتی 

اجتماعی و کارگری ایران  فعالن سیاسی، کومت ساخته است،فقط از نیروهای امنیتی ح

خواهند با مبارزه علیه نیروهای خالص سندیکا می   چه در داخل کشور و در خارج ایران از

نیروهای ضد تشکیالتی قدرت طلب، و  از موجودیت و حیثیت    عناصر نفوذی اطالعات 

را در محافل داخلی خود  ل صنفی و تشکیالتی  ئسندیکای شرکت واحد دفاع کنند و مسا
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و فصل نمایند. وزارت اطالعات    حل  پایداری سندیکا وخنثی کردن عناصر نفوذی  برای 

   " .10دوچندان تالش کنید که فردا دیر است 

اعضا شخصی  مانورهای  با  دادکه  نشان  سندیکا  نیز  زمان  این  تسخیر    ء، در  به  سندیکا 

ی سندیکا ی سندیکا با ارجاع به اساسنامههیئت مدیره  یبیانیه  لیبرالیسم در نخواهد آمد.

تواند در خارج از  هیچ عضوی از سندیکا نمی  ی سندیکامطابق اساسنامه.  ه بودشد  تنظیم

احد در آن زمان کلیت چپ در ایران در برابر سندیکای کارگران شرکت و ایران زندگی کند.  

ترتیب ماهیت ضد صف این  به  بودند.  از  آرایی کرده  ایران بیش  در  کارگری جریانات چپ 

در آن ساپیش آشکار می از شکل  سندیکا  ها همچنینلشد.  تا  گیری شورای  موفق شد 

به عنوان مثال اسالمی کار و هر نوع تشکل زرد و کارفرما ساخته جلوگیری به عمل آورد.  

نام برد    1393مهر ماه سال    23و  22ایجاد شورای اسالمی کار در  توان از تالش برای  می 

 که با عدم مشارکت کارگران و اقدامات به موقع سندیکا ناکام ماند.  

از    .داری ایران کشیده شده بودسندیکا در واقع به ناچار به نبردی با هر دو سوی سرمایه 

داری ایران به مستقر سرمایه   سویی سندیکا باید در برابر جمهوری اسالمی به عنوان دولت

اپوزیسیون جمهوری اسالمی مقابله می  با حمالت  تا  بود  ناچار  از سوی دیگر  و  پرداخت 

 نیزدست و پنجه نرم کند. 

 ی غریزی به چپ حمله  :97

 
10https://sabzgush.wordpress.com/2013/01/30/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-

%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-

%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88-%D8%A8%D8%A7-

%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%88-

%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA/. 
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در سفر خود به   11ی سندیکایکی از اعضای هیئت دبیره  1397بنابراین زمانی که در سال 

فرانسه "چپ" را به نداشتن هیچ اثر مثبتی در مبارزات طبقه کارگر و همچنین داشتن اثر 

به این سو یعنی   1388تخریبی متهم کرد، در واقع این آشکار شدِن تنشی بود که از سال  

طلبانه قابل مشاهده  طلبانه به شکل سرنگونیایران از شکل اصالحدر  با تطور لیبرالیسم  

اسانلو ب واقع خروج  در  سخنرانی    از کشور  ود.  سال  و  در  اشاره  فرانسه علیه   97مورد  در 

 در آن زمان سندیکای شرکت واحد به عنوان  "چپ" را به این شکل می 
ً
توان فهمید. تقریبا

آورد.  لیبرالیسم در ایران را از راست تا چپ در  داِد   ،ی کارگرآگاهانه ترین بیان مبارزات طبقه

در فرانسه   در آن سخنرانیوار چپ به سندیکا در آن زمان بسیار شدید بود.  هجوم دیوانه

ی عضو هیئت دبیره  .شدمنسجمی و ایجاد اثر تخریبی متهم    یچپ به نداشتن هیچ برنامه

وعی اشاره کرد که به صورت اش در استکهلم به موضدر همان سفر و در سخنرانی سندیکا

می مشخص  قرار  حمله  مورد  را  کارگری  جنبش  در  "چپ"  این  پراتیک  این  تر  در  او  داد. 

های کاغذی و مجازی و منافعی که این کار ین تشکلنمصاحبه از ساخت "چهره" و همچ 

در این سفر    او  . از سوی دیگر12برای نیروهای امنیتی و همچنین حکومت دارد صحبت کرد

به حبا   امپریالیستی  تحریم   مله  واقع  های  سرنگونیدر  چپ  فقرات  هدف ستون  را  طلب 

ی سندیکا و نه خود سندیکا به عنوان یک تشکل نه در  با این حال نه نماینده   گرفته بود.

هایی بود که از  ها تنها گالیهها پیگیر نبودند. ایننقد عملکرد چپ و نه در حمله به تحریم

 
این عضو هیئت دبیره رضا شهابی بود. در سراسر بحث باید توجه داشت که فراز و فرودهای رضا شهابی تا   11

حد زیادی به خود او به عنوان یک فرد مربوط نیست بلکه به موقعیت و وضعیت سندیکای واحد مربوط است. 

های خود را درون  خواستکند و کارگران آمال و  واقعی عمل می سندیکا چون یک تشکل کارگری  هنگامی که  

کند. خط کارگری را بیان میها در نقد چپ و حمله به تحریم سخنگوی سندیکا، گیرندو از طریق آن پی می

 ماند،شود و از آن تنها یک نام باقی می اما هنگامی که ظرف یک تشکل کارگری از محتوای کارگری خالی می

 کند. می  به دلخواه خود بیانیه امضاء شود وی سخنگوی سندیکای سابق به سخنگوی همان چپ بدل م
 ایم. های چپ در جنبش کارگری پرداختهدر انقالب و انفعال و همچنین دو الگو به رویکردها و پراتیک  12
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تغریزه یک  طبقاتی  برمی ی  کارگری  و  شکل  سیاسی  بازتاب  نتوانست  آن  از  پس  و  آمد 

    کاری معینی در سندیکای واحد بیابد.سبک

سخنرانی گفتمانی  هاآن  همکاری  تا  شد  و   باعث  طلب  سرنگونی  چپ  ایدئولوژیک  و 

وارد سطح تشکیالتی شود. در واقع همکاری    علیه خط کارگری سندیکا  جمهوری اسالمی

اتحادیه آزاد کارگران با مقامات امنیتی برای ساخت سندیکای حکومتی و آن هم با کمک 

فروخته به مسائل کارگری  برخی اعضای اخراجی و خود  آگاه  برای هر کارگر  ی سندیکا 

ادامه  بود. این مسائل در  ترک جمهوری  های مشبنیان  یموجود درباره مباحث    یجدید 

ها و شکلی که تعارض این جریانات  کارگری بودن این بنیان اسالمی و اپوزیسیونش و ضد

کارگری جنبش  داخل  در  لیبرالیسم  بازتولید  در  می   منجر   به  است.  بررسی  قابل  شود، 

درون اختالفات  چگونه  که  کردیم  عنوان   "... تپه  هفت  کارگران  در    بورژوازی  "مبارزات 

جا نیز  رود. اینشود و به هوا می من مشترک یعنی کارگران دود می صورت بروز خطر دش 

و حتی جریانات چپ    جمهوری اسالمی آزاد،    یچگونه اختالفات اتحادیه   توان دید کهمی 

اسالمی جمهوری  جری  طرفدار  تنها  برابر  در  بورژوایی  راهبرد  دو  اختالفات  عنوان  ان به 

 کارگری صف می 
ً
 بندند. به قول رفیق حنانه:حقیقتا

ی آزاد، تشکلی را که به  ی جالب اینجاست که حامیان امپریالیسم، همچون اتحادیه نکته"

نیاید دور  شان  طلبانههای سرنگونیاش از امپریالیسم به کار پروژه سبب استقالل سیاسی

طور که سندیکای واحد را به سبب مخالفتش با تحریم علیه ایران و جا اندازند )همانمی 

  شان به دور انداختهطلبانههای سرنگونینگرفتن در پروژه 
ً
اند(، و حامیان رویکردهای صرفا

سیاسی استقالل  سبب  به  که  را  تشکلی  امپریالیستی  کاسهضد  بورژوازی،  از  لیسی اش 

های ی همراهی با سیاستو حامی پر و پا قرص بورژوازی نشود به بهانه  را نکند  کارفرما

اندازند(. به این سبب است که رضا نامد و دورش می چپ خارج نشین و حقوق بشری می

ی آزاد کرده  ایستد. رخشانی که نقدهای درستی به اتحادیه رخشان در کنار اتحادیه آزاد می 
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ی آزاد  ی سرکوب تشکیالت کارگری عماًل در کنار اتحادیه وژه ترین پر در بزنگاه مهم  است

ایستاده است، در کنار کانون مدافعانی ایستاده است که در مقالتش نقدشان کرده است،  

هایی  و همان   در کنار همان احزاب چپی ایستاده است، که لیچار بار اعضایشان کرده است

اهمیت  ی کارگر برایشان بیمیان منافع طبقه   برند و در اینی سرنگونی را پیش میکه پروژه 

 است." 

سندیکا برای  که تالش  دید  خواهیم  ادامه  در  اما  شد  مواجه  شکست  با  حکومتی  سازی 

ی کارگران و رها کردن خط  سندیکای کارگران شرکت واحد چگونه با از دست دادن بدنه 

رفت. محاق  به  شر   کارگری  سندیکایی  کارگران  کوشش  که  این  وجود  برای  با  واحد  کت 

مبارزه  آموزش  سندیکا،  و تأسیس  سندیکا  موجودیت  حفظ  سپس  و  سندیکایی  ی 

نزدیک به پانزده سال    ی پوزیسیون و اپوزیسیوندستاوردهای آن به رغم سرکوب و دسیسه

 ضربه به سندیکا از درون وارد شد.اما در نهایت  ،تداوم داشت

ی سیاسی جنبش سبز تن  افتادن در دام پروژه تا اینجا دیدیم که سندیکای واحد چگونه از  

ی کارگری پافشرد و سپس  زد، با اخراج اسانلو بر موجودیت خود به عنوان یک تشکل زنده

و تحریمبا یک حمله به چپ  امپریالیستی مورد حمایت همان چپ شاید  ی غریزی  های 

 برای آخرین بار ستیزندگی کارگری خود را به نمایش گذاشت. 

بعد  بخش  دلیلدر  به  است،  نوشتار  این  پایانی  بخش  که  در    به   ی  سندیکا  رفتن  محاق 

چرایی قد علم کردن سندیکای    یدرباره پردازیم. اما به صورت خالصه  سالهای اخیر می 

 به دلیل زیر اشاره کرد. توان می کارگران شرکت واحد به عنوان یک خط کارگری حقیقی 

 ی کارگران.مبارزات روزمره .  ارتباط با مطالبات و  1

 .(داریدولت سرمایه )چه طرفدار و چه علیه  . استقالل تشکیالتی از نهادهای مدنی2

 داران.. استقالل سیاسی از سرمایه3
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 . استقالل مالی از جریانات سیاسی بورژوایی.4

 . تالش برای تقویت تشکیالتی خود از طریق تبلیغات روزمره میان کارگران. 5

 . تالش برای تقویت سیاسی و تشکیالتی کارگران از طریق جلسات هفتگی. 6

 . ساختار دموکراتیک سندیکا. 7

 آغازی بر پایان سندیکا  98تا  96

گونه  این  1398پور در متنی به نام "در نقد آکسیونیسم کارگری" در خرداد رفیق رضا کریم

 نویسد: می 

حول مطالبات اقتصادی شروع به مبارزه کرد   84سندیکای کارگران شرکت واحد از سال  "

هایی،  ها توانست با متحد کردن کارگران و کسب پیروزیو سندیکا را احیا نمود و در آن سال

طبقاتی را به   یاعتماد به نفس کارگران را افزایش داده و بستری به وجود آورد که مبارزه

داری مبتنی بر دیکتاتوری  ایه سطوح بالتری ارتقا دهد. سرکوب سندیکا توسط دولت سرم

جمعی کارگران شرکت واحد    یطبقاتی در ایران مبارزه  ی های مبارزه سرمایه و فراز و نشیب

بیانیه و  مواضع  گذشته  سالیان  در  چند  هر  کرد.  افول  دچار  را  سرمایه  تهاجم  های  علیه 

یازد  تجمع  در  که  همین  اما  است،  داشته  قرار  صحیحی  مسیر  بر  همچنان  ه  سندیکا 

ی کارگران شرکت واحد، در اردیبهشت به جای کمیت قابل توجهی از اعضاء خود و بدنه

 گیرد، نشان از عدم حرکت تکاملِی آن دارد." کنار دانشجویان و فعالین کارگری قرار می 

را اولین نشانه از روندی دانست که تاکنون   1398  شاید بتوان شرکت در تجمع یک می

آغازی   عنوان  به  ستیزندگی توانسته  و  تیزبینی  واحد  شرکت  کارگران  سندیکای  پایان  بر 

رئال با  را  بازیچه کارگری  و  مبتذل  رسانه پولتیک  دست  ضد  ی  جریانات  دست  آلت  و  ها 

ابر نبود، بلکه ماحصل  شک رعدی در آسمان بی اما این بیجایگزین کند.    ،کارگری شدن

شدن هرچه بیشتر ود را در خالیی خفرایندی بود که از چندی پیش آغاز گشته و  نتیجه 
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می  نشان  واحد  شرکت  کارگران  از  اردیبهشت  داد.سندیکا  در  که  از    1398ماه  سندیکا 

بود ناتوان  روز جهانی کارگر در محیط کار  مراسم  در    13برگزاری  و محافل چپ  افراد  به  و 

بسیج اعضای  ، دو سال پیش از آن توانسته بود با  بیرون از محیط کار خود چشم دوخته بود

خود دست به کار برگزاری تجمعی شود که یکی از اسباب فشار برای آزادی یک عضو زندانی  

رگران زند. کااعتصاب غذا می رضا شهابی در زندان دست به    1396در شهریور    .خود بود

ترتیب می  وزارت کار  برابر  در  را  با فشار بدنه شرکت واحد تجمعی  و رضا شهابی  ی  دهند 

های آنان  کارگران و تالش   این تجمع   شود. در آن زمان خصائص کارگریسندیکا آزاد می 

 ،مورد تأکید بود  در برابر آکسیونیسم مبتذل اپوزیسیون چپ  برای دفاع از فعالین سندیکا

رانی فراخوان تجمع و اعتصاب  ایم که سندیکای اتوبوس"بارها دیده   وشتیم:در دو الگو ن

رسانی این تجمعات برخورد  ی آزاد در اطالع داده و هرگز با مشکلی چون مشکل اتحادیه 

از دل  و  واقعا کارگری است  این است که این سندیکا یک تشکل  نکرده است. علت هم 

ی کارگر نیازی به  است و برای پیشبرد اعتراضات طبقهمبارزات جمعی کارگران بیرون آمده  

 " اس ام اس دادن به کارگران ندارد.

های این دو تجمع و حتی  این دو تجمع، افرادی که در آن شرکت جستند، افق  یمقایسه

کار سندیکا در طی این دوسال تغییر  دهد که سبکمحل برگزاری این دو تجمع نشان می 

رد آن  توان  شبه رخ نداده و می طور که گفتیم این تغییر یکمانه  قابل توجهی کرده است.

   پیدا کرد. 98تا   96های ی سالرا در فعالیت کانال تلگرامی سندیکا در فاصله 

 
تواند با توان کرد که با شرکت در تجمعی بیرون از محیط کار میتصور می 98ی در سال اگر هیئت مدیره 13

بیشتری به درون محیط کار بازگردد، حال روشن شده است که چنین تصوری تا چه اندازه سازماندهی 

پایه بوده است. اکنون با گذشت دو سالروز جهانی کارگر، سندیکا همچنان از برگزاری یک تجمع در روز  بی

 جهانی کارگر در محیط کار خود ناتوان است.
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" در  متنی  ما در  کارگری  ک"نشر  دوره   انال،  یک  در  واحد  شرکت  روزه    100ی  سندیکای 

تأیید می بررسی شده که   را  ارزیابی  این  طور که در متن مورد اشاره  . همانکندنتایج آن 

سه موضوع مسائل معیشتی کارگران، ارتباط کارگران با  سندیکا و   ، پرداختن بهآمده است

می  آموزش  نشانههمچنین  رس تواند  یک  ضعف  یا  قوت  از  خوبی  در  انهی  سندیکایی  ی 

اما در کانال تلگرامی سندیکای    ارتباط با یکی از دو هدف اصلی فعالیت یک سندیکا باشد.

دوره طول  در  واحد  شرکت  تنها  کارگران  بررسی  مورد  پست  15ی  کل  از  های درصد 

درصد اختصاص    20این میزان در مقایسه با    شده به این وظایف اختصاص یافته بود.منتشر

ی کارگران شرکت واحد کمترین  بدنهمسائل  کند که  ارتباطات خارجی روشن می  یافته به

 دور از انتظار نیست   دهند.ی کارگری به خود اختصاص میوزن را در مدیریت این رسانه

شوند به گرفتار  ی کارگران مربوط می ی که به مسائل بدنه که تضعیف نقش و اهمیت وظایف

 شدن سندیکا در زرق و برق سیاست بورژوایی بینجامد و چنین هم شده است. 

اما به راستی دلیل قدرت گرفتن این روندها چه بود؟ سندیکای کارگران شرکت واحد که 

ای و سیاسی رسانه  سنگین   ترین فشارهای نیروهای امنیتی و عملیاتهمواره زیر شدید

ها توانسته بود خط صحیح کارگری را به پیش برد، گویی در سراشیبی تبدیل شدن لیبرال

 ی ارتجاعی قرار گرفته است. یک تشکل خودخواندهبه 

یادداشت از  بخشی  به  ابتدا  علی در  می های  اشاره  نظری  زمینه  اکبر  این  در  شاید  کنیم 

 مسئله را برای ما روشن کند: 

کشو  خصوصی"در  اجرای  نیز  دیگر  ترفندرهای  همین  با  بعضا  شده  سازی  برده  پیش  ها 

سفانه أاست. به طوری که برخی از کارگران با گمان درآمد بیشتر از آن استقبال کرده اند. مت

ی شرکت واحد اتوبوسرانی جدا در کشور ما و به خصوص در شرکت واحد ، گروهی را از بدنه 

و وعید   با وعده  و  ماه کرده  در  ارائهآن هم  با  اول  پرواز های  بال  و نیمه  ی خدماتی نصفه 

اتوبوس برای  که  اعالم کردند  مثال  به طور  بر چیدند.  را  شده  متحدشان  های خصوصی 
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های توقفگاه، کارواش، سرویس فنی، باطری، لستیک، اعزام تعمیرکار، سوخت، سرویس

له ئشود که این مسه در نظر گرفته میغیر   دربستی و برای راننده بیمه، سفرهای زیارتی و 

هایی را برای در ابتدا با استقبال تعدادی از کارگران مواجه شد، اما به سرعت محدودیت 

 بخش خصوصی اعمال کردند."

خصوصی سال  فرایند  از  متن  این  گواه  به  که  واحد  شرکت  خطوط  اوج    1391سازی  به 

گذاشت.  اش می ی سندیکا با بدنهو رابطه ی کارگری  خودش رسیده بود، تأثیراتی را بر بدنه

دیگر   سوی  از  و  بود  دولتی متفاوت  با بخش  کارگران بخش خصوصی  مطالبات  یکسو  از 

مرجع رسیدگی و یا اعتراض به مسائل محیط کار متفاوت بود. سندیکا در واقع نتوانست  

روندها   این  به  موقعی  به  و  دقیق  متشکلبپاسخ  برای  تالش  کدهد.  بخش    رگراناسازی 

ای بود که هم در پیوند با خصوصی و اتحاد کارگران بخش دولتی و بخش خصوصی مبارزه 

نست نسبت دقیق مبارزات اتو سازی می ی کارگر با خصوصیهای طبقهمبارزات سایر بخش

می   را  سندیکا هم  و  کند  مشخص  کارگران  مبارزات  بدنهبا  افت  از  سندیکا  توانست  ی 

 جلوگیری کند. 

سازی شرکت واحد تغییری در ساختار نیروی کار شرکت واحد به وجود آورد  اگر خصوصی

ها نتوانستند در برابر آن واکنش سندیکایی مناسبی تدبیر کنند، اما این تنها  که سندیکایی

گیری از بدنه بیش از هر چیز ناشی از نبود ی سندیکا نبود بلکه این فاصله علت ریزش بدنه 

سندیک صحیح  بود.  کنش  آنایی  بغرنجمسئله  میجا  فعالیت تر  از  برخی  که  های شود 

شد نیز به دست فراموشی سپرده شد. در آن دوران  سندیکایی که پیش از این انجام می

سبک  بسیاری صحیح  الگوهای  آن  از  از  پیش  تا  که  داشتکاری  وجود  سندیکا  و   نزد 

توانست در این شرایط چون چراِغ راِه کارگران عمل کند نیز متوقف شد. مثاًل برگزاری  می 

پایانه  در  حضور  هفتگی،  این جلسات  بود.  شده  متوقف  آموزشی  اوراق  منظم  نشر  و  ها 

ی  ی کارگری سندیکا روز به روز فاصله کاری باعث شد تا میان هیئت مدیره و بدنه اهمال
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ایجاد ش محسوس نیز متوقف شد.  تری  بود که دریافت حق عضویت  ود. در همان دوران 

ها کرد که عالوه بر تداوم فعالیت ی سندیکا به عنوان یک تشکل کارگری ایجاب می وظیفه

ی دیگری را در دستور کار قرار دهد  و الگوهای صحیح پیشین، اقدامات ضروری و خالقانه 

یکی از مسائلی که    ی به فراموشی بسپارد.نه آن که اقدامات صحیح خود را نیز پس از مدت

ی  توان گفت از ابتدا کم بود و در این شرایط نیز خودش را نشان داد، نداشتن برنامه می 

تأثیر  مشخص سندیکایی برای همسران و دختران کارگران بود. در بخش از  های گذشته 

هرگز نتوانست  ستیزندگی این همسران در به عقب راندن ایادی سرمایه گفتیم. سندیکا  

ی کارگران در محیط کار و ستیز همسران این کارگران در  پیوند ارگانیکی میان ستیز روزمره 

شان برقرار کند. هر حرکت سندیکایی که مسائل زنان مواجهه با شرایط سخت کار همسران

کت ی کارگر را نادیده بیانگارد مانند ارتشی است که نیمی از سپاه خود را در رنج و فال طبقه

رها کند. طبیعی است که هم سرنوشت آن ارتش و هم سرنوشت آن بخشی که رها شده 

 است، به کجا خواهد رسید.  

ی کارگری سندیکا و افت و ریزش آن  کم تأثیر خود را بر روی بدنهاین مسئله متأسفانه کم

بدنه  گذاشت. از  را  خود  اعتبار  دیگر  که  سندیکا  وضعیت،  این  نمیدر  کارگران  فت  گر ی 

سندیکا در    قرار گرفتن امضای  های غیرکارگری سوگیری کرد.هرچه بیشتر به سمت تشکل

ای و  های فله در پای بیانیه کارگریغیرهای هماهنگی و سایر تشکل یکمیته مضایکنار ا

ی کارگری  ی کارگری سندیکا بود. هر چه بدنههای ریزش پشتوانهیکی از نشانه  تأثیربی

ارتباط   و  با ستیز روزمره سندیکا  باشد،  علیه سرمایه  ی کارگرانسندیکا  در بهترین   کمتر 

دنباله سندیکایی  حالت  بدترین  در  و  رفرمیست  سندیکایی  چپحالت  لیبرال  رو  های 

  1398ترین بروزش در تجمع یک می  این انحراف در روشن  بورژوا خواهیم داشت.خرده 

 قابل مشاهده بود.

 آبان ماه و تغییر آرایش سیاسی  ،دی ماه
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چه تا کنون گفته شد در پیوند با مسائل کالن سیاسی بود که توانست تأثیر مخرب  ی آنهمه

فرودستان و کارگران در اعتراض    یپیرایهخود را بر سندیکا آشکار کند. پس از خیزش بی

طبقاتی   منسجم  خط  یک  ضرورت  که  بود  معیشتی  دهشتبار  وضعیت  صحنهبه  ی  در 

از پیش احساس می  با ی مشد. در چنین شرایطی سندیکا  سیاست کشور بیش  توانست 

  ی استفاده از بیش از یک دهه تجربه در امر مبارزه گیری از شرایط موجود و همچنین بهره

به بخشا  ،طبقاتی را  ی طبقه کارگر آموزش دهد.  های رزمنده لگوهای صحیح مبارزاتی 

ی کارگری سندیکا مانع از کسب خالقیت و شادابی لزم برای تحقق  افسوس که ریزش بدنه 

 ای شده بود. چنین وظیفه

ترامپیسم و عقب از عروج  لیبرالپس  به  بین  نشینی جریانات موسوم  از    المللیدر سطح 

اپوزیسیون جمهوری اسالمی نیز آرایش   ،از سوی دیگر در ایران فرودستان یکسو و خیزش

بار دیگر جنبش کارگری نه چون متحد لیبرالیسم و جریانات به  ی به خود گرفت. اینویژه 

شد. اینجا درک می  ی جنبش سرنگونیمرکز ثقل بالقوه  چون  خواه کهقول خودشان ترقی

افول سیاسی لیبرالیسم در سطح جهانی پس از دموکراسی و لیبرالیسم نبود.    صحبتدیگر  

های سیاسی چون  ی متوسط ایران، پروژه افقی و انفعال سیاسی طبقهاز عروج ترامپ و بی

نام برای سرنگونی یا دهی به اتحادی بی شکلجنبش سبز را بالموضوع کرده بود و اکنون  

دیگر قرار  دستور کار ترامپیسم حاکم قرار گرفته بود.  برافروختن آتش یک جنگ داخلی در  

های نبود تا یک نظام گفتمانی بر این اعتراضات مسلط شود. از چپ شورایی گرفته تا گروه

 ی سیاسی مستقر هجوم برند. بدنهبه گرا قرار بود تا مزدور قوم 

بحبوحه بیدر  خیزش  نخستین  دیپیرایهی  در  ایران  فرودستان  که  ،  96ماه  ی  سندیکا 

طعم  نویسد: "ی خود می هایی از خط کارگری را در خود داشت، در بیانیهگویی هنوز بارقه

عدالتی بی  این  همهتلخ  را  گسترده  کشیدههای  محروم  مردم  و  کارگران  پاسخ ی  اند. 

" اما افسوس که از به محاق رفتن خط  .بار نیستآمده برخورد خشونتجاناعتراض مردم به 
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کارگر واسطهصحیح  به  سندیکا  بدنه ی  با  ارتباط  قطع  تا  ی  بود  شده  موجب  کارگران،  ی 

برای مداخله توانی  و  موثر در شرایط حساس سیاسی نداشته  سندیکا توش  و  ی صحیح 

تپه الگوهای ی کارگران هفتگیری مبارزهسندیکا نتوانست در بزنگاه اوج در نتیجه  باشد.  

های ایطبقهی خود بود را در اختیار همسال مبارزه   15ی اندوختهای که  صحیح مبارزاتی

 . این تنها طریق صحیحی بود که سندیکا می قرار دهد  تپهدر هفت  خود
ً
توانست حقیقتا

به »رسان  یاری  دی   «یآمده جانمردم  باشد  خیزش  صحیح    –ماه  الگوی  ترویج  طریق  از 

 ی کنونی. ی طبقاتی کارگران در مرحلهمبارزه

  یحیله   تنها سندیکای به راستی کارگری کشور در برابر  شرایطیدر چنین  اما افسوس که  

ترین شرایط از میراث مبارزاتی خود نتوانست در لزم  سکوت کرد.  پرولتری شوراگراییضد

دفاع کند و افسوس که نتوانست با نشان دادن راه صحیح به جنبش کارگری رسالت تاریخی  

کند.  ادا  را  شورایی دلی  خود  چپ  به همان  سندیکا  کار  سبک  که  بود  این  سکوت  این  ل 

ای که قرار بود کارگران را به دنبال خود به سمت ی رسانهشباهت یافته بود. تعدادی چهره

سندیکا   98ماه  این همان نقشی بود که در آبان  عیار علیه دولت بکشانند.رویارویی تمام

نام از »مردم عادی و  رهبری همان اتحاد بی   -یرداندیشانه گمان کرد باید به عهده بگخام

 های ملی و مذهبی و فعالین اجتماعی و سیاسی و فرهنگی«.دانشجویان و زنان و اقلیت

ی  نیازی نداشت که دم از کارگران، مبارزهبرای این که رهبر چنین اتحادی باشد  سندیکا  

 نویسد: چنین می 98ماه ی آبان در عوض سندیکا در بیانیهطبقاتی و سوسیالیسم بزند. 

داران "سیاستهای نولیبرالی حاکمیت و ریاضت اقتصادی، تغییر قوانین کار به نفع سرمایه 

میلیون نمودن  محروم  قواو  در  مندرج  ابتدایی  حقوق  از  کارگر  از ها  تبعیت  کار،  نین 

المللی پول و بانک جهانی از جمله طرح تعدیل ساختار اقتصادی  های صندوق بیننسخه

قیمت سازی  آزاد  سازیو  خصوصی  و ها،  آموزش  سیستم  کردن  کالیی  گسترده،  های 

سازی  بیکار  دستمزدها،  سطح  داشتن  نگه  پایین  تجاری،  آزاد  مناطق  های پرورش، 
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یارانه  و غارت  و گرانی سرسام  هامیلیونی، حذف  و فساد گسترده  آور و همزمان اختالس 

مین اجتماعی، پرداخت حقوق و مزایای أها و منابع عمومی و سازمان تسرمایه  یسابقهبی

نجومی به کارگزاران حکومت و مسئولین دولتی، انتقال میلیاردها دلر به خارج از کشور از  

مگی به ایجاد یک شکاف عمیق طبقاتی در گونه پاسخگویی، هطرق مختلف و بدون هیچ

های اخیر، ما های اقتصادی در سالایران منجر شده است؛ به نحوی که با وجود تحریم 

طبقه یک  با  سرمایه   یشاهد  حاکمیت  به  وابسته  ثروتمندان  و  فاسد  و  استثمارگر  دار 

فوق زندگی تجمل های  و  اشرافی  بیالعاده  پدیده گرایی  و  جمسابقه  از  بچه  هایی  له 

سفرهپول شاهد  دیگر  سوی  از  و  هستیم  ایران  از    یدارهای  بیش  میلیون   ۵۰خالی 

میلیونخانواده کارگری،  کودِک های  کارتن  ها  حلبیکار،  بیخوابی،  خانمانی،  نشینی، 

زباله فروشی، تنکولبری، دست میلیونفروشی،  و  اعتیاد گسترده  بیکار  گردی،  ها جوان 

هر دولبدون  حمایت  ابتداییگونه  حتی  بستر  همین  در  داریم.  رویمان  پیش  را  ترین  تی 

آزادِی  حق  جمله  از  شهروندی  و  مدنی  و    حقوق  عادی  مردم  از  را  وجود  ابراز  و  بیان 

اقلیت  و  زنان  و  و فرهنگی دانشجویان  فعالین اجتماعی و سیاسی  و  و مذهبی  های ملی 

 اند."سلب کرده

ی طبقاتی بر ضد گفتمان لیبرالی  سال مبارزه شانزده دستگاه تحلیلی سندیکا که در طی  

های ساختاری که از آن سخن گفتیم کنار گذاشته شده و آبدیده شده بود، به علت ضعف

ی لیبرالیسم جایش را گرفت. این بار کل اپوزیسیون از کارگران و فرودستان و  نفوذ شبروانه

دیکا در تغییر آرایش نوینی زد. در چنین وضعیتی سنوضعیت اسفبار معیشتی حرف می

گرا در پیش گرفته بودند، بلعیده شد. شاید گسترش گفتمان که نیروهای سیاسی غرب

 آن بستری بود که شکل مشخص لیبرالیسم در این
ً
دوران توانست   »فساد اقتصادی« دقیقا

 خود را به مدد آن آشکار کند. 
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آرایش گفتما نوین  اپوزیسیون در سطورسطح  نیروهای  کاماًل آشکار    ی سندیکایانیهب  نی 

گری است که از  . در واقع در این جمالت همان اختالس، فساد گسترده و غارت14است 

های  سازی گرفته تا مردم عادی و از دانشجویان و زنان گرفته تا اقلیتمخالفان خصوصی

بر  با هم در  را همه  فعالین فرهنگی)!(  تا  فعالین اجتماعی و سیاسی گرفته  و  ابر  مذهبی 

بار نیاز مبرم این نیروها به آزادی بیان و دموکراسی و دهد. اینقرار می   جمهوری اسالمی

ها نیست. این یک وحدت گفتمانی متعارف نیست! وحدت تمام نیروهاست و  ناب و این

 در برابر یک اقلیت فاسد قابلیت توجیه دارد. این است میراث ترامپیسم    وحدت  این
ً
طبیعتا

 اسی ایران! ی سیبرای صحنه

یک تمرکز   نه  از سوی دیگر تمرکز نهادهای امپریالیستی بر روی جنبش کارگری در ایران

می  تلقی  استراتژیک  تمرکز  یک  که  تالش تاکتیکی  از  جدیدی  موج  اعالم شد.  برای  ها 

شد تا سردرگمی سیاسی به سردرگمی تشکیالتی منجر شود. حمایت از سندیکا باعث می

وارد تحولت سیاسی اخیر دارد    پیاش و همچنین در  ی کارگریدنه سندیکا در پی ریزش ب

کرد و با اقدامات صحیحش  شود که تا پیش از آن به آنان نقد می می   همان نیروهایی مسیر

هاست ی کارگر و کمونیستی عاجل دلسوزان طبقهآورد. بنابراین وظیفهدادشان را در می 

تا سندیکا به میان صاحبان   تاریخی قد علم کرده و تالش کنندگرد  تا در برابر این عقب

ست دشمنان طبقه کارگر قرار نگیرد. امیدواریم در  اش بازگردد و چون ابزاری در دحقیقی

های آتی به خود خواهد گرفت، ی طبقاتی در ایران در ماه شرایط بسیار بغرنجی که مبارزه

ی کارگر باشیم. ی طبقههای رزمندهگیری سندیکا و ایجاد سندیکاها و تشکلشاهد بازپس

ت عمل را به کار بسته و با  هایی که هوشمندی و فداکاری و همچنین دقت و سرعتشکل

 
های متعددی از  در بیانیه 98امینی دارد. پس از آبان ی سندیکا نیست که چنین مضاین آخرین بیانیه 14

ی ی کارگری نیست« نوشتهی »این یک بیانیهرجوع کنید به مقالهسندیکا با چنین مضامینی مواجهیم، 

 زاده.جالل اعتماد 
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انگیز سرمایه  هایی استوار بردارند و به این نمایش نفرتگام  ،آینده  نگاهی سرشار از شوِق 

 پایان دهند.  

 به امید دنیایی نوین

 نجات بشر، با دستان پرتوان کارگر 

  1400 ماهبهمنروزبه راسخ، 
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