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  سنديکا وشبه سنديکا
 آزاده حسينی

 های حکومتی ودراين مقاله قصد براين نيست بر اهداف فعاالن کارگری آگاه که زير فشارهای گزمه
پيگيری مطالبات معيشتی وصنفی آنان کوشش های  تحت شرائط پليسی برای سازماندهی همکاران خود و

پردازيم نهای ديرپا ومزمنی بسياری به خرج داده اند خط بطالنی بکشيم اما اگر به واکاوی نقطه ضعف
تر اميد چندانی های اساسیبرداشتن گام به پيشبرد اهداف و ،ها را گرفته استگونه فعاليت که گريبان اين

  نمی توان داشت.

های صنفی مستقل ديگر حقوق کانون موضوع سنديکاهای کارگری و ،هايکی از اساسی ترين ضعف
ه مسئله برابر تشکيل اين نهادها موجب شد درشبه قانونی  گويا موانع گوناگون قانونی و بگيران است.

به موضوعی دست چندم تبديل شود درحالی  يا و  چگونگی اداره ومديريت آنها به آينده ای نامعلوم احاله
کند درست کار سنديکاها اخالل ايجاد می تداوم بقای سالم و که نه تنها اين کوتاهی فعاالن اجتماعی در

است حکومتی جهت تاخيراندازی در روند دموکراتيزه کردن نهادهای سي بلکه از قضا يک راهکار و
   شبه دولتی باشند. های دولتی وجانشين مناسبی برای دستگاه بديل و اجتماعی است که می توانند

تعريف  مشخصی را هنگامی که عناصر کارگری و فعاالن آگاه در محيط های کاری خود اهداف معين و
کم عالقه آنان را به آن جلب  يا دست اکثريت همکاران خود را بسيج و متشکل ونکنند تا حول وحوش آن 

برای  کانون های مستقل با پايه اجتماعی امری محال خواهد بود. تشکيل سنديکاهای کارگری و ،نمايند
توان از همان قدم اول الزم نيست طرح تشکيل سنديکا را علم کرد بلکه می ابتدا و ها درتشکيل سنديکا

های ميانی به عنوان حلقه ها جهت تجمع واجتماعی گوناگون يا تعاونی ته های تفريحی وفرهنگی وکمي
 نمی توانند جلوی تشکيل آنها را دولتکميته هائی که نه کارفرما ونه  .تشکل سنديکائی استفاده کرد

ئی محسوب میشرائط پليسی بهترين پوشش برای تشکل سنديکا بگيرند و قابل پيگرد قانونی نيستند و در
جهت  بدين ترتيب اين کميته ها به مثابه هسته های اوليه حتی قادر خواهند بود نمايندگانی را شوند.

  مديريت سنديکا معرفی نمايند. رهبری و

قبال  گام مهم بعدی تنظيم سندی تحت عنوان اساسنامه می باشد که بايد در آن مسئوليت اعضاء در
ور متقابل تعهدات سنديکا نسبت به کليه اعضا يا هر يک آنان ها واقدامات سنديکا ويه طدرخواست

تعهدات اخالقی نسبت به  انتخابات منظم و و اين نهاد بايد براساس رای مساوی اعضاء مشخص شود.
جلسات مرتب مديريت سنديکا  مبنای اساسنامه و تشکيل جلسات مجمع بر اهداف سنديکا اداره شود.

  موکراتيک صورت گيرد. های روشن و دنامه براساس آئين

يا  سنديکا تشکل صنفی مجموعه کارکنانی است که در يک بنگاه يا چند بنگاه يک شاخه صنعتی و 
 فارغ از عقايد سياسی و باورهای اعتقادی و های يک محل جغرافيائی می باشند وی از بنگاهمجموعه ا

ت به همين دليل بهترين درس مسائل مشترک آنان شکل می گيرد و جنسيت کارکنان حول مشکالت و



زمينه را برای استقرار يک تشکل دموکراتيک داراست. هر نوع شکل گيری کيش شخصيت به شرط 
در شرائط باز سياسی يا فضای امنيتی رعايت آن  آسياب تشکل خرد خواهد شد و رعايت آن موازين در

  ه اندازی اين پروژه است. قال کردن  را بدون قيل و پذير است. مهم يافتن پوشش های مناسب وامکان

 بندی ضدگرائی و دستهرعايت سه دسته تذکرات فوق تا حدود زيادی از اجرای اميال شخصی  فرقه
  کند.مديريت آن جلوگيری می سنديکائی در رهبری و

توان گفت مبارزه کارگران سياسی برای می ها اشاره کنيم به طور مختصراگربخواهيم به دالئل اين پديده
از آنجا که هزينه های سياسی بيشتری برای  ،ديکتاتوریسنديکاها خصوصا درشرائط استقرار تشکيل 
  می تواند موجب شکل گيری دو پديده شود: ،پی دارد آنان در

 های کارگران ممکن است نوعی از رابطه رئيس وتحقق خواسته های نسبی دراز سوئی پيروزی
ن امر درغياب ابزارهای دموکراتيک می تواند ميزانی از حداقل سنديکا برقرارسازد و اي مرئوسی را در

 رئيس ساالری تبديل کند و بوروکراسی غيرقابل اجتناب را به يک بوروکراسی منحط  کيش شخصيت  و
آنان شکل  های نظارتی برصورت نبود اهرم از سوی ديگر گرايشات سياسی اعضای مدير سنديکا در

 ،دهد زيرا اعتبار اين نهادهاسياسی را درون سنديکا رسوخ می سکتاريسم هائی از فرقه گرائی و
هبران سنديکائی جاذبه فراوانی برای ربرای  ،خصوصا آنها که از جايگاه اجتماعی مقبولی  برخوردارند
  کند.مصادره کردن آن به نفع منافع شخصی يا گروهی ايجاد می

شبه سنديکا بنامم زيرا در اين  ،هائی می شوندترجيح می دهم چنين سنديکاهائی  را که دچار چنان آفت 
که می کوشد برای حفظ موقعيت خود اقداماتی را از طريق آن در رابطه با حقوق  پديده رهبران درحالی

فرآيند تصميم گيری همکاران خود انجام دهند اما درعين حال اهداف خود را به سنديکا تحميل می کنند و
  شد مختل می سازند.  ها را که بايد تابع خرد جمعی با

   

 


