
استقالل طبقاتی طبقه کارگرعليه سازمانيابی  مرفرميس خرافه  

١٣٩٩ يماهدبيژن شفيع :    

آقای حسين اکبری از محفل رفرميستی هيئت موسس سنديکاها در يک نوشته طوالنی که در سايت  اخبار روز " اکثريتی 
اوج گيری  از مشاهده »بورژوايیتشکل های کارگری و نسخه های بورژوايی و خرده «ها " درج شده است تحت عنوان 

يده اند " مبارزات کارگری کلکه کارگران  به اين رس ه نيازمند ش ازمانبيش تر از هميش نفی_طبقاتی گيری س های ص
تند المی در جنبش کارگری را  " کارآمد هس رکوب رژيم اس ان در مطلب خود با التزام به قانونگرايی، ارگانهای س . ايش

شکل هاتحت نام "  ششم اين قانون به نقد گرفته اند و نيز با برخورد به  ضوع قانون کارمو یت صل  " از زاويه اصالح ف
نديکا و  مطرح کنندگان دو نظری که ربطی به ورايی ندارند، به تبليغ س رمايه داری جنبش ش د س مون ض م و مض مکانيس

ته اند  .اتحاديه پرداخته اند  ئوالی که در مقابل خود گذش خ به س ان در  پاس ند -ايش ب  ليبه عنوان بد کاياما چرا بر س مناس
ود؟یم هيتک مان را به هم بافته   - ش مان و ريس نديکاها واتحبرای تا  اندآس کلس االر، اين تش رمايه س های  اديه های س

برای اثبات توصيه " بی  رادر پايان " داليل " خود و . شودکسب اعتبار " بديل مناسب" بعنوان  ،هدفمند سازش طبقاتی
ی ته تحريف شده در رابطه با سازمانيابو اشاره به چند نکبنابراين با نظر انداختن به همين " داليل " بديل " ارائه داده اند، 

 چيزهراز پيش.  شود کافی است تا شالوده بينش گرايش رفرميستی نمايانست، کم نيشورايی که در نوشته ايشان بسيار هم 
ته ان به نکته ای در نوش ان از مبارزه طبقاتی که توأمان مبارزه  ايش ت که همه جا ايش ود و اين اس اره ش ت اش الزم اس

طبقاتی نام ميبرند، البته اين يک اشکال معرفتی نيست بلکه در بينش -سياسی طبقه کارگر است، مبارزه صنفی-اقتصادی
ت،  ان بزرگترين طبقه که همانا طبقه کارگر اس ناايش يوه توليد اص اب ميايفی در درون ش رمايه داری بحس د. از منظر نس

م توده مردم کارگر نه بعنوان يکی از دو طبقه  رمايه داری، بلکه ازرفرميس لی جامعه س وند که اص کيل ميش نافی تش اص
تند .  ترک طبقاتی برخوردار نيس نفی دارند و از منافع مش ت هامنفعت خاص ص رمايه داری برای  رفرميس در جامعه س

ق صنفی قائل ميشوند که سوای چانه زنی با صاحبان سرمايه در رابطه با فروش نيروی کارشان، طبقه کارگر حق و حقو
چيز ديگری نيست و البته کارفرما ها هم به مقتضای حق وحقوق صنفی خود محق هستند که کارگران را استثمار کنند تا 

                                                                                .     انباشت سرمايه از روند کسب ارزش اضافی برقرار باشد

 در تاريخ مبارزات کارگری ايران سنديکا سازمانی است با قدمت و سابقه ی در مجموع درخشانايشان باور دارند که "  
ند "  و نيز  " ند رانيدروغ بزرگ و اتهام به کارگران ا نيامينويس ابقه مبارزات آنها در س ت که س  یکارگر یکاهاياس

ه ها یاريدر بس یروزمنديموجب ف اد اتيح یاز عرص ت، را فقط در چهارچوب بوده   یاسيو س یاجتماع- یاقتص اس
و  نيتدو ینفت تا مبارزات برا شدن یدهند! از مبارزات مل یکار نشان م یرويو فروش ن ديخر یدو سو انيدر م یتوافق

و همه و همه از  یاجتماع نيتام ینهادها نياز بزرگتر یکي جاديا یو مبارزات برا رانيقانون کار در ا نياول بيتص
ند یژگيو نديکا ها در مبارزات کارگری  به" . بنايراين الزم ميايد که بطور گذرا،  ديآیبرم کاليراد یکاهايس تاريخ س

با قدمت و سابقه ی در مجموع درخشان " بزعم ايشان "  و همنگاهی بياندازيم تا هم " دروغ بزرگ " روشن شود  ايران
              .                                                                                                                            آشنا شويم 

ال در بهار  يدی ١٢٨۶( ميالدی١٩٠٧ س ابودامه مبارزات کارگران ا پس از ) خورش چاپچيان ، چاپخانه ها اعتص
کارگران چاپخانه های تهران با اعالم اعتصاب که دوهفته  ١٢٨٩توانستند ساعت کار را کاهش بدهند و سه سال بعد در 

يد، هرچند دولت  پهدار « طول کش ازی » س نديکا س يدند . درطی اين مبارزات بحث س تاوردی نرس قوط کرد اما به دس س
محمد پروانه « شتر از طريق اصناف مطرح شد و تالشهايی هم از طرف کارگران چاپ از جمله کارگر مبارز چاپچی بي

دند که پس از »  يس ش نديکاهايی تأس يال دمکراتهای ايرانی از قفقاز س وس ورت گرفت . پس از اين تاريخ، با آمدن س ص
کيل  ت ايران « تش ط حزب ادامه پيدا کرد و  ١٢٩٩ ماهدر مهر» حزب کمونيس ازی توس نديکا س ورای مرکزی « ، س ش

تی » اتحاديه ها  تهای معيش ت های حزب را در رابطه با خواس ياس نديکايی، س کيل داد و فعالين س دنبال کارگران را تش
احبا يج حزب در مبارزه عليه ص من اينکه  نيروی بس د، ض ه ميش ن ميکردند که فقط به چانه زنی با کارفرماها خالص

فند  وم اس اب ميامدند . با کودتای س م انگليس بحس رمايه و امپرياليس ا خان مير پنج که در  ١٢٩٩س اهی  ١٣٠۴رض پادش
د و در  تی ممنوع اعالم ش د، ابتدا فعاليت کمونيس ياه اش آغاز ش ت ايران «  ١٣١٠دوران س پس از » حزب کمونيس

شهريور تا اتمام ت ١٣١٠. از خاتمه يافت فعاليتش ناگزير سرکوب،  شاه در  ، هرنوع حرکت  ١٣٢٠اريخ مصرف رضا 
وجود ندارد . پس از اين تاريخ با تشکيل   کارگری به شدت مورد سرکوب قرار گرفت وهيچ نشانی از فعاليت سنديکايی

ال  م توده در مهرماه همين س ال بعدش در ١٣٢٠حزب بورژوا رفرميس نعتی واز يکس  -اکثر کارخانه ها و مراکز ص
شورای متحده مرکزی اتحاديه « و با اهميت ترين آنها، در صنعت نفت حزب توده سنديکا تأسيس کرد و سپس بزرگترين 

تشکيل داد و کادرهای حزبی در رأس آنها قرار گرفتند . حزب توده با به صف  ٢٣١٣را در سال » های کارگران ايران 



سنديکاها سرمايه داری (عمالً منافع طبقه کارگر را به نفع سياست های شوروی  ،در آنزمان کردن کارگران متشکل در 
ان طبری از رهبران حزب توده در قربانی می نمود .  )دولتی ماره  احس ت ٢٣١٣آبان  ٢١ش تروزنامه مردم نوش "  ه اس

تان در ا یکه برا بيما به همان ترت خن هيو بر عل ميقائل یمنافع رانيانگلس  که دولت  ميمعترف باش ديبا مييگوینم یآن س
ورو مال ا یکه نواح بردیپ قتيحق نيبار به ا نيو آخر نياول یبرا ديدارد. با یمنافع جد رانيدر ا یش  مدر حک رانيش

نفت شمال  ازيدادن امت یبرا تياست دولت به فور نيکه من در آن هستم ا يیدسته دهياست ... به عق یشورو تيامن ميحر
ورو ود." يیکايو آمر یسيانگل یهایو نفت جنوب به کمپان یبه ش لطنه   وارد مذاکره ش درهمين دوره که دولت قوام الس

حزب زحمتکشان مظفر بقايی اراذل و اوباش توسط عوامل خود در جنبش کارگری به سنديکا سازی روی آورده بود، با 
ازماندهی کرده بودند برای مقابله با نفوذ حزب نديکا س توده در جنبش کارگری  به همکاری پرداختند و نيز  که چند س

لی ، ع به فعاليت سنديکايی بپردازندبعضی از فعالين جنبش کارگری مثل کارگر مبارز علی اميد هم سعی کردند تا مستقالً 
ازماندهی کردند  ف افتخاری اتحاديه کارگران در جنوب را س نديکاهای تحاميد باتفاق يوس ت . به هر حال، فعاليت س

ال  ٢٨رهبری حزب توده تا کودتای آمريکايی  ت . پس از آن و متعاقب فرار رهبران حزب و  ١٣٣٢مرداد س ادامه داش
دستگيری تعدادی از اعضا و سنديکاليستهای توده ای،  طومار سنديکاها بسته شد و جنبش کارگری، بجز چند اعتصاب، 

ط متأثر از شراي ١٣٣۶، تا سال  ١٣٣۴عمدتاً درمراکز نفتی جنوب مثل اعتصاب کارگران پااليشگاه آبادان در شهريور 
يا خفقان ی پس از کودتای س رکوب پليس ال  و س د . درهمين س ات کارگری پا  ١٣٣۶، به عقب رانده ش دوباره اعتراض

تشکيل دولت توسط جمشيد آموزگار به چاره جويی  پس از باعث شد که رژيم سلطنتی ١٣٣٧گسترش آنها در با گرفت و 
نديکاهای زرد تحت کنتربيافتد و مبادرت  تگابه ايجاد س اواک نمايدل دس که درعمل ارگان های حکومت در  ه جهنمی س

. در رژيم شاه سوای سنديکای کارگران چاپ و سنديکای کارگران پااليشگاه تهران که توسط زنده  جنبش کارگری شدند
ی دوره رژيم شاه بقيه سنديکاها تشکيل شده بود ١٣۵٠در سال  ياد يداله خسروشاهی و ديگرفعالين کارگری صنعت نفت

هردو  به همين بابت فعالين . شده بودندبرپا دژخيمان اين سازمان تحت نظارت  و تأئيد ساواک يا با مسئولين ساواکی و با
شکنجه و زندان روبرو  دستگيری تن ندادن به تشکل فرمايشی از موضع ضد رژيمی با با )(چاپ و پااليشگاهی سنديکا
به بعد، سنديکاليستهای توده ای سابق با رهنمود حزب توده، به همکاری با سنديکاهای زرد تشکيل  ١٣٣٧ازسال  شدند .

 میبا قدمت و سابقه ی در مجموع درخشان " سنديکاها  نام " آقای حسين اکبری وقتی از  شده توسط ساواک پرداختند .
همين اشاره مختصر به دوره توجه به با .  دايران ميکنقه تاريخ سنديکاها در را بدر  دروغين*برند، به واقع يک تصوير 

نديکاها در ايران  کارهای مختلف تاريخ س ودمی  آش کل  اوالً که  ش ترک مبارزاتی کارگران که به هر نوع ش اراده مش
رمايه داری تمامی جغرافيای اين جهانايران و اعتراض ميانجامد در ار از ،س اينده کار فش رايط فرس تثمار،ش دت اس  ، ش

و  انسان کارگر آوار کرده است ناشی ميشود اجتماعی وضعيت وخيم معيشتی و ديگر مصيبت هايی که سرمايه برهستی
سنديکاربطی به  سنديکاها. ثانياً  ندارد تأسيس   طبقاتی گرايش رفرميسم و نيز پيرویمنبعث از سازش  سياست ناظر بر 
دازاحزابی  ً  دارندمنافع طبقه کارگر جدا از  اهداف طبقاتیکه  ميباش ات  . ثالثا ورت  کارگریهرزمان که اعتراض ص

نديکاها و اتحاگر  ،ميگيرد وند  به **مجبور اديه هاس مهمراهی ش اندن  طبقاتی برای کنترل راديکاليس حرکت و کش
                                                               در جهت چهارچوب قوانين دولت بورژوازی ميباشد .مبارزاتی کارگران 

بزعم خويش " حق مسلم در حقوق کار بين المللی و نيز حقوق مسلم شناخته شده بين  یاکبر درتعاقب پاسخ به سئوال باال
المللی " را برای سنديکا و اتحاديه به سوابق مبارزاتی کارگران جهان و همچنين تجارب فعاليت سنديکايی نسبت ميدهند . 

ا ظرف مبارزاتی کارگران جهان وقتی به ايشان برای اثبات بديل مناسب گرايش رفرميسم (سنديکا و اتحاديه) در رابطه ب
اره ميکن" حق و حقو لم "  بين المللی اش ازمان بين المللی کار (آی ال او) که دولت های ق مس وای مقاوله نامه های س د س

و از جمله دولت رژيم فا رمايه داری ايران،عض المی س ت اس يس ت،  ش ند چيز ديگری بيش نيس ملزم به رعايت آنها ميباش
رمايه داری )   ه جانبه ( نمايندگان کارگری ، کارفرمايی و دولت س ت های س س تی از طريق نش طالح که تماماً بايس باص

ند جنبش کارگری هست  جنبه قانونی بيابد . البته در رژيم اسالمی " نمايندگان کارگری " عناصری از ارگان های سرکوب
ان در گفتگو با ديدار ه طبقه کارگر ايران کوتاهی نميکنکه آقای اکبری در معرفی نمايندگان خوب در ميان آنها ب د!!؟ ايش

ودیم دايخوب هم پ ندهيتک و توک نما ندگان،ينما نيا نيالبته باظهار می دارند : "  ٩٩نيوز در فروردين   یمانند آقا ش
شی   " . یقيتوف یوآقا یبيحب یو آقا يیخدا سه جانبه گرايی نا شيفته  سرمايه متعهد هستند و  رفرميست ها به قانونمداری 

" حق مسلم در حقوق کار بين المللی و نيز حقوق مسلم شناخته شده بين المللی " نام از آن ميباشند، که آقای اکبری از آن 
ازمان بين المللی کار (آی ال او)  يک نهاد بورژوازی جهانی می برد .  رمايه در جهت س تنظيم کننده رابطه کار و س

سازش طبقاتی است که وظيفه مند ميباشد توصيه های سازمان تجارت جهانی، صندوق بين المللی پول و بانک جهانی را 
نديکايی و  کلهای س ط تش م طبقاتی توس تن مبارزات کارگران از راديکاليس تای کنترل جنبش کارگری و بازداش در راس

 یمناسبات کار مزد نيکار و تمک یرويو فروش ن ديها به رابطه خر هيها واتحاد کايسند پيگيری شود .اتحاديه ای عضو 
است،  یالملل نيهمان " حق مسلم " در حقوق کار ب یاکبر نيحس یآقا ريهستند، که به تعب ديمق هيبرطبق ملزومات سرما



ورا ديکه با یرابطه ا ط جنبش ش ود و فقط توس ع موجود  رييجنبش تغ - يیالغا ش ازمانده باوض وس یهدف س تياليس  یس
                                                                                                                                     است . ريامکان پذ –جامعه 

نديکاها و اتحاديه ها در دوره های  ورهای جهان که با رجوع به تاريخ فعاليت س نديکا و اتحاديه در کش مختلف، انواع س
توسط گرايشات بورژوايی ازجمله رفرميسم عليه استقالل طبقاتی طبقه کارگر در جنبش کارگری سازماندهی شده بودند 

ت يس ت . از اتحاديه های کارگری فاش ده اس پانيا،  یو به پراکندگی طبقه کارگر می انجاميد، تاريخنگاری ش در ايتاليا، اس
پانيا و آلمان که  م در جنبش کارگری بودند تا اتحاديه های کارگران کاتوليک در ايتاليا،اس يس آلمان و اتريش که ابزار فاش
دند . اما برای اينکه تجارب اندوخته اتحاديه ها که اکبری به آنها رجوع  يج می ش ای واتيکان عليه رقبا بس برای نفوذ کليس

ته به بعد، کهميدهد، ناد تقل از دهه هفتاد قرن گذش ود، مس نديکاها در  يده گرفته نش فعاليت ميليتانت اتحاديه ها و س
منافع طبقاتی طبقه کارگر نداشته است و نيز مستقل  دستاوردی برای وبه ندرت رخ داده  کشورهای پيشرفته سرمايه داری 
ت و يکم مار ميايند،  که اتحاديه ها از نهاد از دو دهه اخير قرن بيس رمايه داری به ش ت به جايزهای بوروکراتيک س اس

تند، نگاهی بياندازيم . در  نمونه هايی که اتحاديه ها ی عملکرد ميليتانت داش ياس اتحاديه عمومی  ميالدی ١٩٣٠به لحاظ س
بعد در سرنگونی  کارگران اسپانيا ( او گ ت ) نقش تعيين کننده در ساقط کردن ديکتاتوری ژنرال پريمو د ريورا و سال
ون باقی ماند . همچنين در  ی بورژوازی مص ياس لطه س ت، اما س پانيا داش اه اس وم پادش وی س اتحاديه های  ١٩٢٠آلفونس

سال بعد در  شکست دادند و ده   ١٩٣٠آلمان با اعتصاب عمومی قدرتمندی که تا آن تاريخ بی نظير بود، کودتای کاپ را 
ات توسط اتحاديه ها سقوط کرد اما سوای دست به دست شدن قدرت سياسی به کابينه رايش هرمن مولر سوسيال دمکر

نمايندگان سياسی بورژوازی برای برقراری نظم سرمايه داری چيزی عايد طبقه کارگر نشد . درنمونه لهستان آنچه  ديگر
را به نمايش گذاشت که به  توسط غسل تعميد پاپ به نماينده سياسی بورژوازی رهبران اتحاديه رخ داد پتانسيل تبديل شدن

قربانی شدن جنبش کارگری در جهت صيانت دمکراسی بازار ختم شد . ميشود به نمونه هايی ديگر اشاره کرد مثل عقب 
پس از اولتيماتم دولت سرمايه داری کره  ٢٠٠٢سال  نشينی اتحاديه های رزمنده کره جنوبی در جريان جام جهانی فوتبال

که سه ميليون کارگر توسط سنديکاها از سراسرايتاليا  به ُرم آمدند و پس از چند  ٢٠٠٢ن سال جنوبی و يا در مارس همي
رمايه که  احبان س ويب قانونی به نفع ص کونی در رابطه با تص دند بدون اينکه دولت برلس ت داده ش اعت به خانه برگش س

                                                                 نمايد .  قدرت بيشتری در اخراج کارگران بدست مياوردند عقب نشينی

ناس بيهم به آس یو معلول یاگر با متِد ِعلّ د : " اکبری مينويس  وخ رفرم یش ميرس ازمان ها س  ميبپرداز یکارگر یدر س
ميقطعا کارگران را عامل بروز و ظهور رفرم ازمان ها نخواه نيدر ا س ت و پ ميس ت و  نيا نکهيبردن به ا یدانس خواس

سازمانها یجنبش کارگر خيدرطول تار یو خرده بورژواز یبورژواز ليتما ست تا   یها تيرا از ظرف یکارگر یبوده ا
اند روابط دست زده یسازبه قانونمند زيآنانست ن ندگانياست. آنجا که قدرت در دست نما  اتيهيکنند، از بد یته کاليراد
ود کارگران ن نياز قوان تيتبع نيو ا تي(که به س ت) را ن انباريآنان ز یو برا س رب و زور جا انداخته زياس " . اند.باض

ان موجوديت  کالت هايش رمايه رمیتش نديکايی و اتحاديه ي در چارچوب نظم س ازمانيابی گرايش  –ی از جمله س بديل س
م بورژوايی در جنبش کارگری  خ به ملزومات را در رابطه با تبعيت از قوانين دو -رفرميس رمايه داری در پاس لت س

رمايه ، با طرح  طالح س تقالل طبقاتیباص ازمان های کارگری انکار ميکنند تا اس م در س وخ رفرميس ی رس ناس يب ش  آس
تی طبقه کارگر ازمانيابی  منبعث از هس مون س ند و به مض کالت متکی به قانونگرايی بورژوايی فاقد آن ميباش که اين تش

   به فراموشی سپرده شود .                                                                     شورايی ضد سرمايه داری بستگی دارد

ان، درنقد طرفداران نظر مجمع عمومی ته ش ند "  در ادامه نوش  نيگفت: ا توانیم یچه درباره مجمع عمومآنمی نويس
کل موقت ت داريو ناپا یمجمع تش وراها ""  و نيز  اس لت یکارگر یش امرا واجد خص ند ینيها و مض  یکاهايبدانند که س

ند نيفاقد آنند. به ا یکارگر تيو رفرم یرانقالبيرا غ کاهاياعتبار س وراها را انقالب س ازمان یو ش که  دانندیم یو تنها س
 بر تن سازمانِ  شيکه از پ ستيجامه ا نيکند. ا تيهدا تيبشر يیرها یقادر است سرنوشت کارگران و جامعه در راستا

ورا م یکارگر انند تا رو یبه نام ش ند تيرا نه در واقع يیرها نيريش یايپوش همچنين با "  و که در ذهن خود تحقق بخش
چه دليلی وجود دارد که شورا به سرنوشت آنچه برای سنديکا برمی شمرند دچار نشده و پرسند "  نگاه " ديالکتيکی " می

                                                                                                                                        " يا دچار نشود؟

له مراتبی نظير مجمع عمومی يک گردهمايی اوال  لس کالت س نامه تش اس اله و يا کوتاه مدت تر بر طبق اس دوره يی يکس
ت تا " موقت و ناپايدار "  کل نيس ود . بنابراين مجمع عمومی تش ط هيئت مديره فراخوان داده ميش ت، که توس نديکاس س

ترک مبارزاتی آنها برای هم  دن کارگران مبتنی بر اراده مش ود . ثانيا جمع ش ميم و اجرا، از ارزيابی ش فکری، تص
ورايی خود را  ورايی پيروی ميکند و ربطی به فراخوان پريودی مجمع عمومی ندارد، بدون اينکه لزوماً ش مکانيزم ش

شند، به همانگونه که ست، عالوه براين سازمان داده با شورايی تا کنون درهفت تپه رخ داده ا شورا و جنبش   یکامال ب به 
د ربط ت ميباش ود با گفتن اينکه "  که به نادرس وند . ثالثا نميش عين مجمع عمومی مدعی ميش وراهاواض را  یکارگر یش



لت امواجد خص ند بدانند ینيها و مض يک قياس مع الفارق را  و واقعيت را تحريف کرد " فاقد آنند یکارگر یکاهايکه س
دچار نشود؟  ايشمرند دچار نشده و  یبرم کايسند یوجود دارد که شورا به سرنوشت آنچه برا یلي" چه دلدر قالب سئوال 

ً تا  ،گنجانيد " وقتی سنديکا ، در صورتی که شود القابه يکسان متفاوت  مظروف وچشم انداز دو ظرف سازمانيابی اساسا
ه  وند، مقايس ه ميش ازمانيابی مقايس ورا بعنوان دو نوع س مون و ش طبقاتی  گرايش دو  مربوط بهمختلف دو محتوا و مض

ست  متضادالمنافع سنديکا و اتحاديه يکی  –ا سی بورژوايی که برايش از زاويه منافع طبقاتی،  سيا شات  سم ازگراي رفرمي
 رانيدر ا کايسندبعنوان ابزار چانه زنی در رابطه با خريد و فروش نيروی کار، بزعم آقای اکبری " مطيع نظم سرمايه، 

ان يک  " کارگران را دارد یحکم خانه د و درمقابل، گرايش طبقاتبه س ت اعتقاد خرافی مقدس می باش ی طبقه کارگر اس
متکی به دخالتگری مستقيم آحاد طبقه  و با هدف برچيدن مناسبات کار مزدی شورايی ضد سرمايه داری که با سازمانيابی

را منسوخ  ،سنديکا از جمله تشکل هرمی بورژوازیمنطبق بر تقسيم کار  از باالی سر کارگران و ، هرنوع سازماندهی
ت ت که  . اعالم کرده اس تی با بديهی اس نديکاليس ازمانيابیوقتی تفاوت رويکرد س ورايی  س ود بحث جنبش ش طرح ميش

ت بلکه  کل و فرم نيس ت .  طبقاتی - دو مميزه محتوايی بياناختالف در ش ت کارگری، ورايیجنبش شمميزه اس ياس  با س
رمايه جهت گيری  د س نديکايی داریض بت به فعاليت س رمايه مقيد  و با هدف لغو کارمزدی نس که در چهارچوب نظم س

ود . خص می ش ت مش ورايی با مميزه محتوايی  اس ازمانيابی ش اره طبقاتی –موجوديت س نديکا و  مورد اش بت به س نس
تقالل طبقاتی برای تحقق مطالبات جاری جنبش کارگری اتحاديه، کل و کيفيت اس خگوی ش تایدر  پاس زير و رو  راس

                                                                                                                                   کردن مناسبات سرمايه داری است .

سانلو از آموزش ديده های محفل رفرميستی  هيئت موسس *  نمونه ای از تاريخچه سازی های دروغين توسط منصور ا
دست از اينمينويسند: " مستقل از تحليل مد نظر ايشان قابل مالحظه است که آقای حسين اکبری در مقاله شان  سنديکاها

نديکايی را که تحليل تاد از اوايلها حتی تاريخچه جنبش س ته قد علم کند و  دهه هش ت در مقابل جريانات وابس از توانس
نديکايی تجربيات غنی و پرباری را در مبارزه ان س س وی کارگران در هيات موس از ، ی طبقه کارگر ايران رقم زندس

                                                    " نامندیم یستيحالت آنرا رفرم نيو در بهتر کنندیحذف م یکارگرجنبش  خيتار

احبه ها و اظهار  ت در مص انلو زمانی که به خارج آمد و به آغوش گرم باندی از ارتجاع بورژوازی پيوس ور اس منص
ال  رکت واحد که درس نديکای جديد ش ال بعد اولين مجمع  در اعالم موجوديت کرده بود و ١٣٨٣وجود کردن هايش س س

سرمايه داری برگزار کرد،  سالمی  سرکوب رژيم ا شار نيروهای  شرکت واحد در  احيایعمومی اش را زير ف سنديکای 
تگانش  اه بود و بس نديکاهای زرد رژيم ش ت از س ته که ازهمان دس بودند به خورد افکارعمومی داد .  هم از فعالينشگذش

رکت واحد در اب کارگران ش ال در پی اعتص کيل  ١٣٨٣ همان س ت " تش عاع " خواس اب تحت الش تهای اعتص خواس
نديکا قرار گرفت،  اب س الح اعتص د  رفتکنار به  س پرده ش ی س تک  وو مطالبات کالً به فراموش راه اندازی دفتر و دس

م نديکای گرايش رفرميس نديکاها (تجربيات غنی و پربار س س س ايت اينترنتی) به  - هيئت موس ر يک س و در حال حاض
شورايی پس ازتشکيل  سازمانيابی راديکال و  شد . کارگران شرکت واحد در رابطه با  هدف روز مبارزه کارگران تبديل 

ال  اب در اوايل س ورای مرکزی کارگران  ۵٧کميته مخفی اعتص اه را دور بزنند . ش نديکای زرد زمان ش تند، س توانس
که سرکوب شد و نماينده هايش به سياهچال های رژيم اسالمی افتادند  ۶٠تا نيمه اول  ۵٧له سالهای شرکت واحد در فاص

ت ص ی دهه ش ياس ت  ( به روايات زندانيان س ای نهض رکت واحد، مهندس هندی برادرزاده خمينی از اعض مديرعامل ش
دن دولت بازرگان آزادی ب واقع ش لولی پس از مورد غض افتاد که چهارنفراز نمايندگان  اوين در بند دو نيز مدتی به س

ازمانيابی مکانيزم  وراهای مطرح زمان انقالب بود و اين تجربه س رکت واحد در آنجا بودند )  از نمونه ش ورای ش ش
هيئت محفل رفرميستی شورايی قطعاً در حافظه کارگران شرکت واحد باقی مانده است، اما منصور اسانلوی آموزش ديده 

نديکاها س س ابه موس رکت واحد درمه جا س نديکای زرد قه مبارزات کارگران ش لطنتی را با دروغپردازی به س رژيم س
اواک حواله ميدهد ت که جرياناتی هم که خود را چپ و راديکال معرفی ميکنند بارها همين  .تحت نظارت س حک اس مض

(تأکيد ها از من  تاريخچه سازی دروغين از سنديکای زرد شرکت واحد در رژيم گذشته را طوطی وار انعکاس داده اند .
                                                                                                                                                  است)

بعد ازتشکيل سنديکا، کارگران شرکت واحد خواستار برپايی اعتصاب برای تحقق خواستهايی که  ١٣٨۴** در ديماه   
که به  ندو شخص اسانلو روبرو شد سنديکا در راستای سنيکاسازی کنار رفته بود با مخالفت هيئت مديره ٨٣در اعتصاب

نيدند اب کنيم که جواب ش نه فرزند ،کارگران اظهار ميکردند با کدام قانون اعتص کم گرس بهرحال  ما. انبا قانون ش
ار کارگران  ت ها زير فش نديکاليس اب بدهند مجبورس دند تن به اعتص رکت متحدانه کارگران  ش اب با ش با اينکه اعتص

. جالب است که رفرميست ها آن اعتصاب را که توسط رژيم به مطالبات دست پيدا کند تواست شرکت واحد رخ داد اما ن
                                                                اسالمی سرمايه سرکوب شد به حساب دستاورد سنديکا واريز ميکنند .  


