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  سنديکای کارگران شرکت واحد و جايگاه آن در جنبش کارگری 
  

 
تاد و پنجماه هشوريکم شهري                                                                          رضا رشيدی      

 
 

  .اين مقاله قبل از آزادی منصور اسالو نوشته شده است

 

طبقه کارگر در مبارزه برای تغيير موقعيت فرو دست خود و برای بهره مندی از معاش و سطح زندگی بهتر، 

ر بدون تشکل، کارگری منفرد و مبارزه اش محدود و در نهايت با کارگ. سالحی جز اتحاد و تشکل ندارد

  .فريبکاری صاحبان سرمايه عقيم خواهد ماند

نمايند، حياتی و برای کارگر متشکل شدن و ايجاد تشکل که کارگران آگاه و پيشرو آن را سازماندهی و ايجاد می 

هر تشکلی را که کارگران بوجود می آورند و از طريق آن مطالبات صنفی . از اهميت بسياری برخوردار می باشد

  .و روزمره شان را رو به جامعه اعالم می نمايند، برايشان قابل دفاع است

توانسته خواسته ها و سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تشکل خود ساخته کارگران است که تاکنون 

کارگران شرکت واحد توانستند با . مطالبات کارگران را سازمان داده و در سطح گسترده ای آن را مطرح نمايد

آگاهی و شناخت از امکانات رسانه ای جهان امروز، مبارزه و مطالبات خود را از محدوده جغرافيايی خارج کرده 

 جلب حمايتهای بين المللی و افکار عمومی قدرت و پتانسيل مبارزه و آن را در عرصه جهانی مطرح نمايند و با

  .خود را قوت بيشتری بخشند و در همين راستا به عضويت اتحاديه بين المللی کارگران حمل و نقل در آيند

سنديکای کارگران شرکت واحد در يکسال گذشته با سازمان دادن چندين اعتراض و اعتصاب نشان داد، با گرايش 

ميستی حاکم بر سنديکاهای تاکنونی و با تعاريف کالسيک متداول فاصله داشته و تشکلی است که با اراده رفر

  . مستقيم و ظرفيت نيروی کارگران اداره ميشود

با اينحال ما شاهد مخفی شدن عده ای در هاله ای از ادبيات من در آوردی و تخطئه کردن مبارزات کارگران 

چون سنديکا را قبول « مبارزات جاری کارگران شرکت واحد با ادعای اينکه شرکت واحد و عدم حضور در

اين عده نه تنها در کنار اين کارگران قرار نگرفتند بلکه با پراکندن انواع . بوديم» نداريم و آنها سنديکاليست هستند

ان اتحاديه های تئوريهای ضد کارگری و ضد تشکل يابی کارگران، ساير کارگران را به عدم شرکت در فراخو

  . فوريه و عدم شرکت در مراسم مستقل اول ماه مه کارگران شرکت واحد، دعوت کردند١۵کارگری جهانی در 



 نه تنها در مراسم مستقل کارگران شرکت واحد شرکت نکردند بلکه کارگران را به حضور در مراسم خانه 

  .ضد خود تبديل نمايندکارگريها فراخواندند تا با استدالل خودشان آن مراسم را به 

شرکت در مراسم خانه کارگر و تبديل :  در اينجا توضيح اين نکته الزم است و سر راست بايد به آن اشاره نماييم

کارگران در سالهای قبل . آن به ضد خود و طرح شعارهای راديکال، سنت مبارزه سالهای قبل کارگران بوده است

رف و جدا کردن صف خود از خانه کارگريها از اين تاکتيک بهره می برای طرح مطالبات راديکال خود از يک ط

اما کارگر در تجربه روزمره خود و با کسب آگاهی به اين . جستند که در آن زمان به درجاتی قابل دفاع می باشد

توانمندی رسيده است که ميخواهد صف مستقل خود را داشته باشد و با تشکل خود ساخته مطالباتش را مطرح 

امروزه شاهد ايجاد و گسترش تشکلهايی هستيم که حاصل مبارزه کارگران و انسانهای شريف و زحمتکش . مايدن

ميباشد که  در آنها سطح آگاهی کارگران را از منافع طبقاتيشان  از طريق طرح شعارهای راديکال مانند داشتن 

  .حق تشکل و حق اعتصاب شاهديم

وراهای اسالمی کار و خانه کارگريها قائل نيستند و آنها را تشکلهای ضد امروزه کارگران مشروعيتی را برای ش

قرار گرفتن يا قرار نگرفتن پشت مقوله ای چون سنديکا يا سنديکاليست، فی البداهه کسی را نه . کارگری ميدانند

يک از رفرميست ميکند نه راديکال، و عضويت و حمايت از سنديکا در اين جغرافيای معين دليلی برای هيچ

آنچه رفرميست و راديکال را از هم جدا ميکند تئوری و پراتيک حاکم بر يک تشکل و ميزان . طرفين نميتواند باشد

  .قرار گرفتن در جاده ای است که کارگر را در طول مبارزه اش به پيروزی نزديک نمايد

ال در پيشبرد مبارزات اين با نگاهی اجمالی به مبارزات کارگران شرکت واحد، نقش تئوری و پراتيک راديک

  .کارگران به وضوح ديده ميشود

آقای مددی نايب رئيس سنديکای شرکت واحد در مصاحبه با روزنامه يونگ ولت در پاسخ به خبرنگار روزنامه 

به دليل عدم توجه مديريت شرکت واحد به درخواستهای : مذکور در خصوص رسميت سنديکا چنين پاسخ ميدهد

ن مانند افزايش حقوق و ديگر خواسته های صنفی يک نوشته آموزشی در باره حق اعتصاب مکرر صنفی کارگرا

  . به منظور هشدار به کارفرما از طرف سنديکا منتشر شد٨۴در آذر ماه سال 

به راستی آموزش اعتصاب در کشوری که صحبت از اعتصاب جرم است، به عنوان اولين هشدار و اعالم 

  يک جزوه رسمی باز هم مفهوم سنديکای رفرميستی را در ذهن تداعی ميکند؟موجوديت، آنهم با انتشار 

 بامداد تعدادی از اعضا سنديکا بازداشت ميشوند، منصور اسالو، ابراهيم مددی، ۶ از ساعت ١/١٠/٨۴در تاريخ 

  .منصور حيات غيبی، غالمرضا ميرزايی، عباس نژند، علی زادحسين و عطا باباخانی

پس از . اشته ميشودذ گ۴/١٠/٨۴ برای اعتصاب در تاريخ اعث خشم کارگران شده و قراری اين موج دستگيری ب

چند روز از اعتصاب تمامی بازداشت شدگان غير از منصور اسالو آزاد ميشوند، دستگيری و بازداشت مجددا 

ند و سيل هجوم شروع ميشود، دفتر سنديکا پلمپ ميشود، اما از سوی ديگر افکار عمومی آزاديخواه ساکت نمی ما

  .ی داخلی و بين المللی آغاز ميشودپيامهای حمايت

  



 به تاييد اعضا هيئت مديره ميرسد، سنديکا قرار ٨/١١/٨۴تاريخ ديگری برای اعتصاب تعيين ميشود و در تاريخ  

اعتصاب را اعالم ميکند ولی قبل از فرا رسيدن روز اعتصاب و صبح روز اعتصاب حدود هفتصد نفر  از 

  .سنديکا و کارگران شرکت واحد بازداشت ميشونداعضای 

حرکت سنديکا در جهت طرح مطالبات کارگران و پی گيری مستمر و بدون عقب نشينی اعضا و فعالين سنديکا  

که به بخشی از آن در اين نوشته اشاره شد و همچنين اعالم حمايت بخش وسيعی از کارگران شرکت واحد از 

  .ده توسط آن بيانگر پتانسيل و راديکاليزم اين تشکل کارگری ميباشدسنديکا و سياستهای اتخاذ ش

اعالم موجوديت سنديکای کارگران شرکت واحد گامی به جلو در جهت تثبيت داشتن حق تشکل برای تمامی 

کارگران ايران بود و نقطه عطفی در مبارزات کارگران ايران محسوب ميشود که نه خود بخودی، بلکه رنگ و 

  .انه طبقاتی داشتبوی آگاه

کارگران شرکت واحد با احيا سنديکا توانستند مبارزه متشکل طبقه کارگر را گامی به پيش برده و بار ديگر 

سرمايه داری را به عقب نشانند، اما اين هنوز ابتدا و آغاز راه است، راه دشوار است، اما پتانسيل رفع دشواريها 

  .باالتر است

 تير ماه در مقابل ٢۴ه مبارزه خود، در آستانه سالروز تامين اجتماعی تجمعی را در کارگران شرکت واحد در ادام

اعالم تجمع اعتراضی در آن روز برای بازگشت به کار کارگران اخراجی در عين . وزارت کار برگزار کردند

 استقالل از حال حرکتی بود در راستای اعتراضات مستقل کارگری در آستانه  سالروز تامين اجتماعی و اعالم

  .خانه کارگريها

نکته قابل توجه ديگر در مبارزات کارگران شرکت واحد تعين يافتن اين نکته بود که کارگران برای تجمع و 

اعتراض و اعتصاب نياز به مجوز دولتی و غير دولتی ندارند و کارگر برای اعالم و ابراز هر گونه اعتراض در 

  .جهت منافع خود آزاد است

کت واحد هر چند نه با حضور هزاران نفره، اما بار ديگر صف مستقل خود را به عنوان يک تشکل کارگران شر

 تير ماه اعالم نمودند اما از نقاط ضعف معين اين حرکت استفاده نکردن از تمامی ظرفيتهای ٢۴کارگری در 

  .ارگری  بودرسانه ای و افکار عمومی در جهت بسيج و جلب نظر اذهان عمومی جامعه به يک حرکت ک

متشکل شدن بخشی از اين کارگران در . يکی از نقاط قوت کارگران شرکت واحد تعداد زياد اين کارگران است

در يک اعتصاب کوتاه کارگران . سنديکا  توانست در مدت کوتاهی نظم جامعه سرمايه داری را بر هم بريزد

 وسيع، سرمايه داری و حافظان و حاميان آن شرکت واحد، ديديم چگونه نظم شهر مختل شد و چگونه تا آن حد

اگر به آمار و ارقام حاصل از درآمد شرکت واحد برای دولت رجوع کنيم خواهيم . اينگونه به شرکت واحد تاختند

ديد که از نظر اقتصادی کارکرد شرکت واحد و درآمد حاصل از آن چنان برای سرمايه داری از اهميت بااليی 

اصل از تمامی ظرفيتهای سودآوری اين بخش به اندازه ای نيست که به خطر افتادن آن، سود ح. برخوردار نيست

  اين چنين سرمايه گذاری را برای سرکوب و خاموش کردن اعتراض کارگران در نظر بگيرند اما در عرصه 

  



اگر . شدکارکردهای سياسی و اجتماعی، حرکت کارگران شرکت واحد برای سرمايه داری بسيار مهم و حياتی ميبا

  چه از نظر اقتصادی و به ظاهر اين بخش از کارگران بهره و سود زيادی را به جيب سرمايه داران سرازير 

نميکنند اما از نظر اجتماعی  کارگران حمل ونقل علی العموم و کارگران شرکت واحد بطور خاصی نقش ويژه ای 

ا يک اعتصاب چند ساعته کارگران شرکت واحد، ب. در بهم خوردن تعادل سرمايه داری   ميتوانند داشته باشند

از اتوبوسها علی العموم (رفت و آمد عمومی مختل شد تمامی کسانی که بعنوان توليد کنندگان ثروت در جامعه 

از وسايل حمل و نقل عمومی استفاده ميکنند نتوانستند به موقع سرکار حاضر شوند، در ) کارگران استفاده ميکنند

ای طوالنی مسافران منتظر اتوبوس بوديم، در آن روز بخش وسيعی از اعضا جامعه به موقع همه جا شاهد صفه

سرکارشان نرسيدند، چرخهای ماشينهای توليدی برای ساعاتی از کار باز ايستاد، کارگران خدماتی به موقع 

هم ميريزد اگر اعتصاب کارگران نفت از نظر اقتصادی شيرازه سرمايه درای را بر . سرکارشان نرسيدند

  .اعتصاب کارگران شرکت واحد نيز توانست به درجه ای هم سنگ آن عمل کند

کارگران شرکت واحد همانطور که در طول مبارزات اخيرشان توانستند با اتکا به ظرفيتهای موجود خود 

ل شدن، مبارزاتشان را به پيش ببرند می بايستی بيشتر از گذشته به نقش آگاهی از ظرفيتهای اعتصاب، متشک

مجمع عمومی به عنوان ابزار دخالت گری عمومی در تصميمات هيئت مديره و استفاده از تمامی ظرفيتهای رسانه 

بايد متشکل و با اتکا به اراده مستقيم کارگران . ای و افکار عمومی داخلی و جهانی در مبارزاتشان متمرکز شوند

  .مبارزه را پيش برد

شمند است چرا که يکبار ديگر انسان را در مرکز تصميم گيری برای آينده اش مبارزات کارگران شرکت واحد ارز

قرار داد، اعتماد به نفس را در بخشی از کارگران زنده کرد و به انسان تحقير شده امروز نشان داد که خود اوست 

  .که ميتواند از اين جهان نابرابر خالص شود و حرمت انسانی اش را حفظ کند

  
  

  اد تشکلهای ازاد کارگریپيش به سوی ايج

  یرضا رشيد
سايت شورا: منبع   
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