
سنديكا بی بديل نيست
• آن چه جنبش كارگری را به قد و قواره سنديكاليسم و مبارزه صرفا صنفی در آورده 
است، تالش دولت ها و احزاب سرمايه داری (اعم از آشكار و پنهان) برای حاكم كردن 
سنديكاليسم و به Tور كلی رفرميسم بر آن است. بنابراين، جنبش كارگری يك چيز است و 

»جنبش سنديكايی» چيز كامال ديUری
• فر` است بين م_وق^ ما[دن درسX\ رفر] و عزيZت از آن برای ارتYايش به سWXی باVتر.
دومی شكT dبيcی و بهنbار مبارزه TبYه كارگر است، حاa آ[كه اولی باليی است كه 

سنديكاليسم و به Tور كلی رفرميسم بر سر مبارزه كارگران آورده است
• اگر سازمان جها[ی كار fا[ه كارگر را به عنوان [Zاينده كارگران به رسZيت بeناسد و 
مس_YيZا با آ[ها وارد مjاكره شود، هيi مhالف_ی با شكd گيری تeكd های مورد [gر 

سازمان جها[ی كار [hواهند داشت
مWسن حكيZی

شر`:
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در روز[امه شر`، شZاره 63، به تاريs 19 آبان 1382، مYاله ای چاr شد با عنوان 
»سنديكا سازمان بی بديd كارگران» [وش_ه آقای حسين اكبری _ يادداشت حاtر، [Yد

رويكرد [ويسنده اين مYاله به مسuله تeكd كارگری است.
از عنوان مYاله شروv می كنم: سنديكا سازمان بی بديd كارگران. آيا واقcا سنديكا سازمان
 dالب و تبديY]اب در پيش از اw_ي_ه های اعZپيدايش ك xآيا [ف yكارگران است «dبی بدي«
آ[ها به «شورا های كارگرe] «zان [Zی دهد كه TبYه كارگر ايران در مYابd تeكd های 
فرمايeی و وابس_ه به دولت جز سنديكا های }يروابس_ه به دولت بديd ديUری [يز داش_ه 
استy يك پاسs اح_Zالی به اين پرسش می توا[د آن باشد كه شورا تeكd دا|Zی كارگران 

 .}Xالب به وجود می آيد و [ه در هر شرايY]در دوران ا ~Yيست و ف]
در مYابd اين پاسs بايد گفت آن [وv سازمان كارگری كه فY~ در اوtاv ا[Yالبی به وجود 
می آيد شورای ا[Yالبی كارگران برای كس� قدر� است و [ه آ[�ه در م�XY ا[Yالب ايران [ا] 
»شورا» به fود گرفت. بی شك، شوراهای كارگری اوايd ا[Yالب ايران wfلت tدسرمايه 
داری داش_ند. بارزترين [Zو[ه اين wfلت، كن_رa كارگران بر توليد و توزي� بود. اما هد� 
آ[ها به هيi وجه كس� قدر� سياسی [بود. بنابراين، [فx پيدايش اين [وv تeكd در ايران 
[eان می دهد كه تeكd كارگری می توا[د tدسرمايه داری باشد اما هد� آن [ه مcXYی و 
برای كس� قدر� سياسی بلكه مبارزه دا|Zی با سرمايه داری باشد، يا دست كم هد� اوليه 

آن كس� قدر� سياسی [باشد. 
در سX\ جها[ی [يز شكd گيری سازمان های كارگری سرمايه س_يز در اوtاv }يرا[Yالبی 
[eان می دهد كه TبYه كارگر در اوtاv }يرا[Yالبی [يز می توا[د تeكt dدسرمايه داری 
Kinghts of) «zكلی «سازمان شواليه های كارگرeی چنين تhو[ه تاريZ] داش_ه باشد. يك
Labor( در آمريكا [يZه دو] قرن [وزدهم بود كه صر� [gر از ct^ های اساسی آن كه 
منbر به شكست اش شد، هدفش الYای [gا] مزدی بود. اين هZان سازما[ی بود كه مبارزا�
تاريhی TبYه كارگر آمريكا در ماه مه 1886 برای هeت ساعت كار در روز را رهبری كرد. 
در مورد تeكd های كنو[ی كارگران [يز می توان برfی از آ[ها (م�ال اتWاديه كارگران كره 

جنوب{) را جزو اين [وv تeكd ها به شZار آورد. 
اينها [eان می دهد كه جنبش كارگرz، ح_ی هنUامی كه به ماهيت سرمايه داری آگاهی 
[ياف_ه است، به Tور Tبيcی و fودا[Uيh_ه tدسرمايه داری است. آن چه اين جنبش را به قد
و قواره سنديكاليسم و مبارزه صرفا صنفی در آورده است، تالش دولت ها و احزاب سرمايه 
داری (اعم از آشكار و پنهان) برای حاكم كردن سنديكاليسم و به Tور كلی رفرميسم بر آن 



است. بنابراين، جنبش كارگری يك چيز است و «جنبش سنديكاي{» چيز كامال ديUرz، چيزی
يكسره مغاير و م_�اد با ماهيت جنبش كارگرz. تركي� جديد الوVده «جنبش كارگری _ 
سنديكاي{» كه آقای اكبری به كار برده است، تركيبی است كه سهوا يا عZدا به سازش دو 

گرايش اساسا مغاير و م_�اد fدمت می كند.

جنبش اج_Zاعی TبYه كارگر ذاتا tدسرمايه داری است، زيرا منبcث از ت�اد اساسی كار و
سرمايه است، حاa آ[كه سنديكاليسم گرايeی است كه مبارزه tدسرمايه داری TبYه كارگر 
را به احزاب سياسی وامی گjارد و وظيفه تeكd های كارگری }يرحزبی را مبارزه صرفا 
رفرميس_ی در چارچوب سرمايه داری می دا[د. بديهی است كه ح_ی تeكd های كارگری 
tدسرمايه داری [يز از مبارزه برای افزايش دس_Zزد و كاهش زمان كار و [gاير آ[ها يcنی 
از مبارزه برای رفر] عزيZت می كنند، رفرمی كه در صور� م_YWق شدن بی ترديد توان 
مادی و مcنوی كارگران را برای مبارزه با سرمايه داری افزايش می دهد. اما فر` است بين
 dتر. دومی شكVی باWXايش به سYت از آن برای ارتZو عزي [رفر \Xدن درس]م_وق^ ما
Tبيcی و بهنbار مبارزه TبYه كارگر است، حاa آ[كه اولی باليی است كه سنديكاليسم و به 
Tور كلی رفرميسم بر سر مبارزه كارگران آورده است. هZان باليی كه قبال توس~ احزاب 
سرمايه داری (عZدتا سوسياa دموكرا� ها) بر سر جنبش كارگری اروپا آمده است، اكنون 
قرار است به دست سازمان جها[ی كار و از Tريق وزار� كار بر سر TبYه كارگر ايران 

بيايد.
سنديكاليست ها [يز آتش بيار اين مcركه شده ا[د و هZان گو[ه كه آقای اكبری از قوa مcاون
وزير كار [dY كرده است، «در زمينه تeكd سنديكايی و الWا` به مYاوله [امه های 87 و 97
سازمان جها[ی كار»، «هZايش های مh_ل^ كارگرz» برگزار می كنند و «Tومار ها و 
درfواست های ك_بی به وزار� كار» ارا|ه می دهند. داس_ان از اين قرار است كه چندی 
است سازمان جها[ی كار (ILO) مjاكراتی برای پيوس_ن جZهوری اسالمی به برfی از 
مYاوله [امه های اين سازمان از جZله مYاوله [امه مربوط به حق تeكd كارگران را با وزار� 
كار آ}از كرده است. در ايران، جناحی از حكومت (از جZله وزار� كار و ا[Zbن های صنفی
وابس_ه به جريان دو] fرداد) با اين fواست سازمان جها[ی كار موافق است، اما جناح 
اصلی و قدرتZند حكومت با آن مhال^ است، آن هم [ه به اين دليd كه با سرمايه داری 
جها[ی و سازمان جها[ی كار به عنوان يكی از تeكd های [Zاينده اين سرمايه داری مhال^ 

است، بلكه از آن رو كه در پx اين fواست ت�cي^ قدر� fود را می بيند.
مhالفت fا[ه كارگر و شوراهای اسالمی كار با هZكاری وزار� كار و سازمان جها[ی كار در
 dZي\ داد. وگر[ه، چنان كه در عtه می توان توXاوله [امه های فو` را در اين رابYزمينه م
[eان داده ا[د، اگر سازمان جها[ی كار آ[ان را به عنوان [Zاينده كارگران به رسZيت 
بeناسد و مس_YيZا با آ[ها وارد مjاكره شود، هيi مhالف_ی با شكd گيری تeكd های مورد 
[gر سازمان جها[ی كار [hواهند داشت. كافی است كه فf ~Yود را منdW اعال] كنند و اين 

بار تWت [ا] سنديكا و اتWاديه مورد [gر سازمان جها[ی كار اعال] موجوديت كنند.
ح_ی اگر سازمان جها[ی كار تeكd های دول_ی را هم به رسZيت [eناسد و فY~ با ا[Zbن 
های صنفی و وزار� كار (جريان دو] fرداد) يcنی با «[Zايندگان دول_{» مjاكره كند كه 
آقای اكبری از «عز] و اراده و تالش آ[ان برای پاسUhويی به مXالcا� روز افزون كارگران
پيرامون حق آزادی تeكd» سhن می گويد، باز هم مwWوa عZلی اين مjاكرا� چيزی چندان
م_فاو� با حالت فو` [hواهد بود. به اين دليd روشن و تbربه شده كه به اح_Zاa قوی اين
جريان سياسی در اين مورد [يز م�d موارد ديUر در مYابd جناح اصلی حكومت تZكين fواهد
كرد و سر فرود fواهد آورد. اگر جريان دو] fرداد در موارد ديUر توا[س_ه است جناح
مYابf dود را به عe] �Yينی وادارد، در اين مورد [يز fواهد توا[ست. پنج اتWاديه از بزرگ 
ترين اتWاديه های ا[Uلس_ان اعال] كرد[د كه در صور� شركت ا[Uلس_ان در جنگ كارfا[ه ها
و مراكز توليدی را به اع_wاب fواهند كeيد. ا[Uلس_ان در كنار آمريكا در جنگ شركت كرد 



و هيi اتفاقی هم در كارfا[ه ها و مراكز توليدی ا[Uلس_ان [يف_اد. فرض كنيم اين اتWاديه ها
كارگران ا[Uلس_ان را هم به اع_wاب می كeيد[د. آيا اين گو[ه اع_راض و مhالفت با جنگ 
از مو�t مناف� TبYه كارگر می بود، يا از مو�t دفاv از كeور ا[Uلس_انy دقت كنيد كه 
مو�t اين اتWاديه ها [ه مhالفت با [فx جنگ و مwا|� fا[Zان سوز آن برای بeريت، بلكه

صرفا مhالفت با شركت ا[Uلس_ان در جنگ بود، موctی يكسره [اسيو[اليس_{. 

آن روی سكه اين مو�t [اسيو[اليس_ی را اتWاديه های كارگری آلZان و فرا[سه (كeورهای 
»مhال^» با جنگ) اتhاذ كرد[د. آ[ها [يز با [فx جنگ مhالفت [كرد[د بلكه از عد] شركت 
دولت های م_بوf vود در جنگ _ كه دقيYا از مو�t اf_ال� های درون سرمايه جها[ی بود
_ حZايت كرد[د. برای اين اتWاديه ها [يز مهم [بود كه بر سر ميليون ها [فر از كارگران 
كeورهای ديUر به ويژه كارگران عراقی چه fواهد آمد. مهم اين بود كه آلZان و فرا[سه 
آسي� [بينند. آقای اكبری می [ويسد: «دا[ش سنديكايی در اولين گا] های ايbاد اتWاديه 
مس_dY كارگری به [كاتی اشاره دارد كه جوهره اصلی آن برابری حYوقی هZه كارگران، 
جدای از داش_ن ا[ديeه های م_فاو� آ[ها است. سنديكا، جايUاه و پايUاه هZه كارگران اعم 
از ز[ان و مردان است، از هر دين، [ژاد، ر[گ، مليت و زبان كه باشند.» بايد از ايeان 
پرسيد آيا اتWاديه هايی از اين دست كه هZان اتWاديه های مورد [gر سازمان جها[ی كار و
وزار� كار در به_رين حالت است _ می توا[ند جايUاه و پايUاه برابری حYوقی هZه كارگران 

yه، دين، [ژاد، ر[گ، زبان و مليت م_فاو� آ[ان باشندeجدا از ا[دي

كارگران كeورهايی چون ايران ح_ی از هZين حYو` هم مWرو] ا[د، بله اين درست است و 
ب�Wی در آن [يست. بی گZان، [Zی توان تفاو� بين مWروميت كارگران ايران از حق ايbاد 
تeكd مورد [gر fود (كه در تبwره 4 ماده 131 قا[ون كار شكd قا[و[ی به fود گرف_ه 
است) و برfورداری كارگران اروپا و آمريكا از حق ايbاد هر گو[ه تeكd را ا[كار كرد. تا 
آ[bا كه به اين [ك_ه باز می گردد سنديكا (ح_ی اگر «زرد» باشد) بر شوراهای اسالمی كار
و fا[ه كارگر ترجي\ دارد. چرا كه سنديكا دست كم كارگران را به سياهی لeكر سياسی و 
زا|ده دولت تبديZ] dی كند. سهd است، برای افزايش دس_Zزد و كاهش ساعت كار و ديUر 
fواست های صنفی هم مبارزه می كند. اما آيا اين بدان مcنی است كه كارگران از دست 
شوراهای اسالمی كار به اتWاديه های سرمايه فرموده سازمان جها[ی كار پناه ببر[دy آيا 
پjيرش تeكd های مورد [gر سازمان جها[ی كار (در به_رين حالت آ[ها) ارزش آن را دارد 
كه كارگران ايران به fاTر آ[ها با دست fود و داوTلبا[ه پايه های رفرميسم سرمايه دارا[ه 
را تا اعZا` جنبش كارگری فرو ببر[د و تWكيم ببehندy و اصوV چرا كارگران [بايد برای 
ايbاد تeكلی تالش كنند، كه Ztن برfوردار كردن آ[ان از حYو` رايج كارگران كeورهای 
پيeرف_ه سرمايه داری آ[ان را عليه سرمايه داری سازمان دهدy چرا بايد كارگران را مWكو] 
به ا[_hاب از ميان «بد» و «بدتر» كنيمy آيا به راس_ی آ[ان [Zی توا[ند در مYابd «بد» 

yاب كنندh_]وب» را اf» گزينه

تنها اس_دaV مc_بر در رد منXق ا[_hاب بين «fوب» و «بد»، اس_دVلی است كه ب_وا[د 
[eان دهد كه زمينه مادی و عينی برای ايbاد تeكd كارگری tدسرمايه داری وجود [دارد و
به هZين دليd كارگران مbبور[د در مYابd «بدتر» گزينه «بد» را ا[_hاب كنند. اگر كسی 
مY_cد است كه در اوtاv كنو[ی كارگران [Zی توا[ند هم در مYابf dا[ه كارگر و شوراهای 
اسالمی كار و هم در برابر تeكd های مورد [gر سازمان جها[ی كار، تeكt dدسرمايه 
داری fود را بساز[د بايد [eان دهد كه TبYه كارگر به Tور fود ا[Uيh_ه صرفا برای رفر] 
مبارزه می كند و بر tد سرمايه داری مبارزه [Zی كند. هر اس_دaV ديUری }ير از اين 
بXالن fويش را با fود حdZ می كند.در يك كال] و ماحdw بWث آ[كه برfال� ديدگاه 
 dدارد، و اين بدي dكارگران [يست. بدي dسنديكا سازمان بی بدي ،zسنديكاليس_ی آقای اكبر



[يز هZا[ا تeكd مس_dY و tدسرمايه داری كارگران است كه TبYه كارگر ايران می توا[د و 
بايد آن را هم در برابر شوراهای اسالمی كار و fا[ه كارگر و هم در مYابd اتWاديه های 

سرمايه فرموده سازمان جها[ی كار و وزار� كار بر پا دارد.
 
 

(به [dY از سایت حزب كZو[یست ایران)
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