
ل های صنفتش مقاله برگزیده: آسیب شناس
ــوب ــه کارآمــدی مطل ــاب ب ــرای رهی ــ ب ضرورت

آنهاست! (بخش پایان) – حسین اکبری
ب تردید رژیمهای سیاس برای تامین امنیت و اقتدارِخود تالش دارند تا مخالفین را به حاشیه برانند و
خنث کنند اما دولتهای سرمایهداری در ایران چه قبل و چه بعد از انقالب در ی مورد با هم تفاهم
جدی و غیرقابل اناری داشته و دارند و آنهم جلوگیری از توانمندشدن طبقه کارگر و زحمتشان است
که به سبب استثمار آنها امر سود و انباشت تضمین مگردد و اگر این توانمندی به نقطهای از رشدِ خود
برسد تا بتواند در میدان مبارزه منافع متضاد بین کار و سرمایه، قدرتمند ظاهر شود و خواسته های خود
را به دولت سرمایه داری تحمیل کند! آناه روند تغییرات جدی در آرایش طبقات و مناسباتِ بین طبقات
و نتایج حاصل از آن را خطری جدی خواهدشد؛ برای پرهیز از رسیدن به چنین نقطهی عطف دست به
سرکوب و قلع  و قمع برای حفظ برتری قوای خود خواهند زد. ب ش اولین سنرهای که از سوی
سرمایه داری مورد هجوم قرار م گیرد؛ احزاب چپ و سازمان های کارگری با هر نام و نشان خواهند
بود. برابر ی قانون و قاعده ی جن، سرمایه داری در این جن نابرابر علیه نیروی کار ضمن تصرف
ونکند، چ شان به شدت بر تثبیت مواضع خود اقدام مو در هم کوبیدن مواضع کارگران و زحمت
این تثبیت دایره ای از اقدامات است که برخ از آنها را در طول این نوشتار از بخش اول تا کنون

یادآورشدیم.
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:مطالعه بخش های قبل
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آسـیب شناسـ تشـل هـای صـنف ضرورتـ بـرای رهیـاب بـه کارآمـدی مطلـوب
(بخش پایان) !آنهاست

 

طبقات در ایجاد سازمان های صنف اف بین النسلتبعات ش
ان را یافتم تا با چند دوست جوان پیرامون موضوع مورد عالقه مشترک از نزدیچندی پیش این ام
گفتو داشته باشم، ضمن آنه این گفتو بسیار سودمند بود اما از ابتدا مشخص گردید که دوستان

و کیف دامنه و عمق و اهمیت کم جوان من تا اندازهی زیادی در زمینه موضوع مورد بحث و ارزیاب
پیرامون جنبش کارگری در ی دهه که خود از نزدی شاهدی بر آن بوده اند، شناخت خوب دارند و

نسبت به دهه پیش ازآن بمیزان قابل توجه کم اطالع هستند (با در نظر داشت اینه این دوستان اهمیت
بسیاری برای اصل موضوع قائل بودند). این گفتو معیار و سنجه مناسب بود تا باز هم حساسیت

بیشتری نسبت به تبعات شاف بین النسل و اثرات آن در طول چندین دهه که پیشتر به ان اشاره شد،
داوری نسبت به آسیب در جنبش کارگری را ضروری تر بدانم.

موضوع گفتوی در کالپ هاووس این ضرورت را بیشتر نمایان کرد چرا که معلوم گردید علیرغم اینه
نسبت به موضوع استبداد زدگ و سرکوب مستمر و سیستماتی بین همه ی سخنویان اشتراک نظر
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هست اما تبعات آن به درست بررس و شناخته نشده است و یا اگر هم در مواردی اشارات میشود،
ناکاف است و به عمق نمرود.  

 

ب تردید رژیمهای سیاس برای تامین امنیت و اقتدارِخود تالش دارند تا مخالفین را به حاشیه برانند و
خنث کنند اما دولتهای سرمایهداری در ایران چه قبل و چه بعد از انقالب در ی مورد با هم تفاهم
جدی و غیرقابل اناری داشته و دارند و آنهم جلوگیری از توانمندشدن طبقه کارگر و زحمتشان است
که به سبب استثمار آنها امر سود و انباشت تضمین مگردد و اگر این توانمندی به نقطهای از رشدِ خود
برسد تا بتواند در میدان مبارزه منافع متضاد بین کار و سرمایه، قدرتمند ظاهر شود و خواسته های خود
را به دولت سرمایه داری تحمیل کند! آناه روند تغییرات جدی در آرایش طبقات و مناسباتِ بین طبقات
و نتایج حاصل از آن را خطری جدی خواهدشد؛ برای پرهیز از رسیدن به چنین نقطهی عطف دست به
سرکوب و قلع  و قمع برای حفظ برتری قوای خود خواهند زد. ب ش اولین سنرهای که از سوی
سرمایه داری مورد هجوم قرار م گیرد؛ احزاب چپ و سازمان های کارگری با هر نام و نشان خواهند
بود. برابر ی قانون و قاعده ی جن، سرمایه داری در این جن نابرابر علیه نیروی کار ضمن تصرف
ونکند، چ شان به شدت بر تثبیت مواضع خود اقدام مو در هم کوبیدن مواضع کارگران و زحمت
این تثبیت دایره ای از اقدامات است که برخ از آنها را در طول این نوشتار از بخش اول تا کنون

یادآورشدیم.

 حذف فیزی از راه های مختلف و حذف امانات که منجر به هرگونه حضور گفتمان گردد، از بین
بردن صداهای موثر و رسانه های که در هرحدی بیانر خواسته های کارگران است، بستن راههای
تماس بین کارگران و نیروهای آگاه طبقه، جلوگیری از هرگونه کنش مستقل برای تجدید سازمانهای
سـرکوب شـده بـا زور و یـا تصـویب قـوانین، نسـبت دادن نیروهـای کـار و مـدافعین آنـان بـه دشمـن و یـا
فراسوی مرزها و انواع ترفند های امنیت و اطالعات به قصد زمینه سازی اتهامات ضد امنیت وگمراه
سازی افار عموم علیه نیروهای کار، مشابه سازی سازمانهای کارگری وابسته برای کنترل و هدایت
تحرکات صنف  وبسیاری راههای دیر اقدامات است که با نرش درازمدت و استراتژی علیه نبروی
کار، طراح و اجرا مشود  حاصل اگر چه به تمام موفق آمیز نخواهد بود؛ اما به میزان زیادی در

دوره های معین تاثیر گذار خواهد شد.

روند عموم جنبش طبقه کارگر ایران در مقاطع مختلف تاریخ پر افت و خیزش، همواره تا آستانه
رسیدن به درجهای از کیفیتِ همون با جایاه واقع اش در بین سایر اقشار و طبقات دیر، به پیش
-تاختهاست. اما بنا بهدالیل پیشگفته، این روند در برخورد بابرخ موانع، ناگزیر از توقف و گاه عقب
گردهای غیر قابل باوری بوده است. شاید برای کارگران که تاریخ پر شوه سالهای دهه بیست تا
کودتـای ننیـن 1332 را شاهـد بـوده و در شوفـای جنبـش کـارگری آن دوران نقش آفرینـ کردنـد و یـا
ب ومت استبدادی شاه و در به زانو درآوردن نظام استبدادی نقشح که در سال های پایان کارگران
بدیل ایفاکردند، تصور فردای روشنتر از آنچه در آن قرار داشتند، دور از دسترس نبود. اما متاسفانه
کارگران ایرانِ امروز در فضای برآمده از انقالب که خود از برترین آفرینندگان آن بودند در وضعیت به
شاید ازپیدایش مشروطه تا پایان  . کنند   م ری در ایران معاصر زندگمراتب بدتر از هر دوران دی



حومت پهلوی به کارگران به خاطر آن که ازحقوق واقع خود چیز بسیاری نم دانستند، ایرادی جدی
وارد نبود، چرا که در آن دوره حتا دسترس به اطالعات به صورت قطره چان هم بسیار سخت بود،
ول با توجه به شرایط که عصر اطالعات فراهم آورده است، بسیار تاسف بار است که پراکندگ، از
خـود بیـان و درخودمانـدگ، نابـاوری و دیـر بـاوری، فقرِفرهنـ و رشـد نایـافت و عـدم آشنـای بـه
حقوق کار در طبقه کارگرِایرانِ امروز (جدای بخش های کوچ از آن ) بیداد مکند. چه چیز اینهمه
فقرِ اقتصادی و ناتوان در کسب امتیازات به حق زندگ اجتماع و سیاس در این طبقه(که وسعت
وگسـتردگ جمعیتـ آن درطـول حیـاتش بسـابقه اسـت) تـا کنـون چنیـن وحشتنـاک دامـن زده اسـت؟
روزگاری کارگر نفت که به کم کارگران چاپ سازمان یاب را آموخته بود، دست در دست کارگران
نسـاج اصـفهان علیـه یاغیـان اجیرشـده ازجـانب دولـت مرکـزی برزمـد و بـر همبسـت نـاش از ایـن رزم
مشترک برخود م بالید .او نه تنها پرچمدار مبارزات ضد استعماری، که معلم آگاه و اندیشمندی درراه
مبـارزه صـنف و کسـب حقـوق و مطالبـات بـرای سـایر کـارگران ایـران بـود. امـا امـروز بـا کمـال تـاسف
شرایط رقم خورده است تا گمگشت طبقات در بین این بخش از کارگران کشور، مانع از یدست و
همبست آنها در سراسر صنایع نفت و گاز و پتروشیمیای گردد. در دوران خیزش عموم مردم علیه
-استبدادشاه با فراگیری اعتصابات سراسری کارگران و پیشاپیش آنها نفتران و حضور پییر و مداوم
ومتح شریان حیات ،به زانو در آمد و با بسته شدن شریان های نفت شان، آن بیدادگری  شاه
خودکـامه پـاره شـد؛ امـا دیـری نپاییـد کـه طـ دوره ای کوتـاه شهـد شیریـن پیـروزی را بردهـان کـارگران

خشاندند.

منطقـ تریـن نتیجـه ی اقـدامات سـرکوبرانهی سیسـتماتی؛ اسـتفاده از هـر امـان بـرای جلـوگیری از
قدرتمنـد شـدن کـارگران و قطـع تـداوم توانمنـدی آن بـا طـرح شـاف بیـن نسلهـای مختلـف کـارگران و
زحمتشان با هم و با آکاهان این طبقه انجامید. شل های آن ایجاد شاف بین نسل ها به گونه ای بود تا
هرتجربه ی زیسته ای نه تنها به راحت و از راه های چهره به چهره که از طریق هر کونه امان تماس و
رابطه گرفته شود. بل که با تبلیغات مسموم و با توجیهات به ظاهر جانبدارانه ، تخم بدبین و پراگندگ را

دربین کارگران و زحمتشان و نسل های بعدی که فرزندان آنان باشند بپاشند!

حذف سازماندهندگان کارگری از طریق حذف فیزی اعدام و زندان و پیردهای خشن که به مهاجرت
نیروهای قابل توجه منته مگردید؛  همواره به عمق این شاف کم کرده است . در شل ده به
این فرایند با استفاده از فضای ها متاثر ازآن مثل جن، هرگونه مطالبه گری سرکوب و کارگران دچار

پراکندگ بیشتر م شدند و ارتباط در ی نسل هم قطع م گردید.

پس از آن نیز بهترین راه تعدیل نیرو (بخوان اخراج )ی نسل از کارگران کارخانهها به قصد جارو کردن
همهی تجارب موجود ازکف کارخانه ها شد و به جای آن استخدام های جدیدبا استفاده از گزینشهای

که جنبه ایدئولوژی داشت براه افتاد.

قراردادهـای کـارِ مـوقت عمال دسـت سـرمایه را بـرای لغـو قـرار داد کـارگران حـق طلـب پـس از دریـافت
کوچترین کنش صنف بازگذاشت و این موقت بودن خود چون شمشیری باالی سرکارگران قرار داده

شد.



سـانسور و گرفتـن آزادی بیـان و انـدیشه از روشنفـران بـه کـار گرفتـه شـد تـا مـانع از ادامـه ی گسـترش
فرهن همبست گردد.

حذف انتشار هر گونه موضوعات راجع به حقوق کار در رسانه های دیداری شنیداری که به تحری
ذهنیت نیروی کار به رسود آگاه طبقات انجامد؛ بطور مستمر در رادیو و تلویزیون با ممیزی های

آشار صورت گرفت.

از انتشـار هرگـونه هنـر داسـتان ، نمـایش اعـم از نقـاش – تـاتر و سـینما، شعـر و موسـیق کـه بیـانر
مبارزات تاریخ ، مل و فراملیت طبقه ی کارگر باشد؛ جلوگیری شد.

از ایجاد کانونهای که بنا به ویژگ هایشان هم روحیه نشاط و شادی را حفظ م کند و هم روحیه
هماری  و مشارکت را باال م برد مثل انواع ورزش های که کارگران م توانند بطور جمع انجام

دهند؛ جلوگیری شد.

جعل و هر گونه آگاه کاذب به عنوان فرهن جایزین که افار عموم کارگران و زحمتشان را به
ست در برخو تردید نسبت به نتایج ش هدایت کند. رواج یافت ایجاد بدبین غیر طبقات سوی فرهن
مبارزات کارگری با بزرگنمای بیش از حد تاثیرات سرکوب و ارعاب و تقویت روحیات سازشارانه با
محیط به جای درک اهمیت تغییر شرایط به سود بهبود آن در روحیات کارگران و زحمتشان به ترس

زدگ دامن زد.

اینها و بیشتر از اینها وسیله ای در خدمت دوری نسل ها از یدیر و بریدن آنها از تاثیرات متقابل که از
راه انتقال تجارب برای همکنشها و دریافتهای متقابل سودمند از هر نسل بر دیری ممن م گردد؛
انجام شده است. بیهوده نیست که بسیاری از کارگران نسبت به گذشته ی و مبارزات نسلهای پیش از

خود اطالعات الزم و کاف را ندارند و حت از دستاورد های آن نیز شناحت درست پیدا نرده اند. 

این شاف بینالنسل پیش از هرچیز در درک وانتقال مفاهیم ؛ مشالت جدی ایجاد کرده است، (نمونه
،و طبقــاتلهــای صــنفلهــا و یــاشیوهی مبارزاتِکــارگران و درک از تشوهــا در بــاره انــواع تشگفت
تعریف طبقه، تعریف کارگرو…) پیشداوری، قضاوت و تردیدهای (که براثر تبلیعات رسانهای سرمایه
داری ایجاد شدهاست) را در نیرو هایکار دامن میزند و از ادامهی گفتوها به دلیل ناهمزبان ایجاد شده؛
جلوگیری مکند؛ تبعیضها و چند دستها را قوت م بخشد، هویت های کاذب و دروغین را به جای

هویت طبقات م نشاند .

از منافع مشترک با هم کنار م ه نیاز به اتحاد دارند، با تعریف روشندر مواردی سرمایهداران به راحت
از ی وی بین آنان نیست اما در بین کارگران بدلیل ایجاد موانع ذهنبرای گفت آیند و هیچ سد و مانع

سو و شاف ناش از عدم درک متقابل ایجاد شده از سوی دیر این تفاهم به سخت ایجاد مشود.

باکاهش میزان مطالعات مفید و الزم و عدم امان تبادل افار و اندیشه ها بین کارگران بسیاری از
دانستن های الزمهی زندگ در جهان متحول شده ی امروز از کارگران گرفته مشود و به جای آن

آگاههای کاذب در بین کارگرانِ از طریق هر امان رسانه ای در خدمت دولت ها پراکنده مشود.



همه ی امانات در راستای تربیت و بازتولید نیروی کار مطیع و سازگار و در عین حال پرکار و کم
درآمد (از راه ارزان سازی نیروی کار) رقم مخورد و کارگران برای رفع نیازهای آن خود چنان برده
دهد. این امر نیز به جدای کنند که فرصت هرگونه مطالعه پیرامون خود را نیز از دست موار کار م

افراد طبقه از هم و ایجاد شاف حت در ی نسل را هم به جدای نسل ها م افزاید.

درست است که فراوان چنین شیوه های را ما پس از انقالب راخت تر م بینیم اما این شیوه ها همواره
در طول تاریخ جنبش کارگری بوده است و هرگاه جنبش های اجتماع بهر دلیل شست خورده اند،
اولین ضربات و سرکوبهای سیستماتی متوجه جنبشِ کارگری گردیدهاست. نمونه کودتای 28 مرداد
32 و بالفاصله تاثیرات آن بر روی سندیاها و اتحادیههای کارگری و پیردهای پلیس و امنیت متعاقب
آن  و همچنین محدود سازی قانون کار پس از کودتا در سال 1337 و از طریق آن محدودیت های در
قانون .ایسندی اها و اتحادیه ها با فدراسیون جهانل های کارگری و حذف ارتباط سندیفعالیت تش
کــردن ممنــوعیت فعــالیت سیاســ ســندیاها و کنتــرل آنهــا توســط سازمــان اطالعــات و امنیــت کشــور
(ساواک) و مجموعه ای از اقدامات که موجب فاصله جدی بین کارگران نسل های پیش از آن با نسل
جدید کارگران شدهبود با این تفاوت که درحومت پیشین با همهی استبداد حاکم به دلیل آنه نظام
سیاس حاکم برای رابطه اعتباری خود باجهان خارج جایاه تعریف شدهای داشت؛ مکوشید ظاهر
روابط دموکراتی را حفظ کند بهمین دلیل هیچاه جلو فعالیتهای سندیای را نرفت و این تضییقات
در پاره ای موارد نتوانست تجارب کارگران را (آنچنان که پس از انقالب بطور کامل علیه تشل های آزاد

و مستقل اقدام شد)به فراموشخانهها بسپارد.

راه های ترمیم آسیب های وارده به جنبش کارگری
برای ترمیم آسیبهای وارده به جنبش کارگری راه حل های برون طبقات وجود ندارد ، هر کوشش برای
ترمیم این آسیب ها باید از درون طبقه و مت به افزایش توانمندی درهمهی کارگران در هر واحد خرد و
کالن کارو تولید باشد. این توانمندسازی البته کم و یاری روشنفران طبقه کارگر و اندیشمندان که
دل درگروه رهای انسان از ستم و استثمار دارند را طلب م کند. منته همین جا باید یادآورشد که این
کم نه اقتصادی که بیشتر فرهن و درمواردی کم ها وپشتیبان های سیاس است. شاید یادآوری
آن توصــیه فرهنــ ژاپنهــا ایــن جا خطــاب بــه هــواداران جنبــش کــارگری بــه ویــژه مهــاجران دور از

وطن بسیار مصداق داشته باشد که :«به جای دادن ماه به آدم گرسنه به او ماهییری یاد دهید» !

این نوع کم های فرهن که باعث رشد کارگران مشود ، هیچ حق را برای عامالن آن ایجاد نم کند
چرا که آنان بنا بر باور های خود و هرنوع وابست که نسبت به طبقه ی کارگر حس م کنند چنین

دانش خود را در بین طبق ی کارگر اشاعه م دهند.

نوع دیری از کم های سیاس از سوی احزاب و روشنفران است این کم ها نیز تا آنجا که جنبهی
حمایت دارند طبعا سودمند هستند اما اگر کم به کارگران در عرضه سیاس برای به خدمت در آوردن
کارگران در ی یا چند پروژه ی سیاس باشد ، بسیار آسیب زا خواهد بود. چنین رابطهای، کارگران و
سازمان های کارگری را هم به عنوان ابزار سیاس م نرد . این رابطه از کارگران م خواهد بنا به
تحلیل و درک پشتیبانان سیاس عمل کنند. در چنین شرایط دعوت به تجمعات و راهپیمای های که
صـرفا در مقـابله بـا سیسـتم حـاکم اسـت کـارگران را از داشتـن هرگـونه نـاه بـه آینـده و پیـروی ازمنـافع



استراتژی طبقات بازمیدارد .

طبعا مداخله کارگران در تعیین سرنوشت خود و هم پیمانان دیر و مردم تحت ستم از اهمیت جدی
برخـوردار اسـت و اگـر برپـایهی درسـت اسـتوار شـود بـه رشـد طبقـهی کـارگر خواهـد انجامیـد امـا ایـن
هماریها و دخالتها با حس احترام متقابل و برپایه توافقات برابر سودمند است که موجب مصونیت

از هرآسیب را فراهم م سازد.

آنچه م تواند سازمان های صنف‐ طبقات را از درون مصونیت بخشد و درفعالیت بیرون در راستای
اهداف تعیین شده بیشترین تاثیرات مثبت را به جای گذارد ؛ عبارت است از :

در آموزش
برای توانمندی ی سازمان صنف – طبقات، حق برخورداری از آموزش برابر درهمه سطوح باید در
قالب شعار آموزش در تشیالت و تاکید برآن لحظهای فراموش نشود. کارگران که قوانین و مقررات
مربوط به مناسبات و روابط بین خود و کارفرمایان و دولت کارفرمای را چه در روابط مت بر قانون
کار و چه در روابط مت بر مقررات دیری چون استخدام دولت و کشوری نم دانند، در واقع  از
حقوقِ مصوب و به رسمیت شناخته شدهی خود ب اطالع هستند و به زبان دیر به بخش از حقوق خود
هم که ممن است قانون آنرا نادیده گرفته و یا علیه آن تصویب شده است نیز ب اطالع اند . آموزش
مستمر نیروی کار ازطریق تشیالت  این توانای را به تشیالت مدهد تا اعضای با توانمندی هایشان
در تصمیم گیری ها تاثیرگذار باشندو با دانستن حق خود برای تحقق آن پایبندی و مقاومت داشته باشند

.

اندیشمندان و روشنفران کارگری بدون چشمداشت از این یاری فرهن از دریچه ی :

آگاه سازی کارگران به اقتصاد سیاس
طبقات– های صنف در همبست  کاربست دموکراس وندر زمینه چ به دانش افزای

باال بردن مهارتهای جمع در تصمیمگیریها
درایجاد حس دلبست به تقسیم کار در نهادهای صنف – طبقات و مسوولیت پذیری

در تامین هزینه های مال آن نهاد ها
اقتصادی و اجتماع از حقوق فرد در زندگ در شناخت حقوق کار به عنوان بخش مهم

م تواند بسیار موثر واقع شود  اما این کوشش ها حتما بدون دخالت در فعالیت سازمان های کارگری
در هر سطح باشد باید انجام گیرد. هر گونه دخالتگری ب تردید آسیبزا است.

در همین مورد کارگران موفق به جذب دانش و آگاه طبقات خواهند شد که با حفط استقالل از یاری
روشنفران بهره گیرند وخود نیز بیاموزند و به همقطاران خود بیاموزانند و آموخته های خود را در عمل
مح بزنند . از تجارب ناش از به کار بستن دانش خود درس گیرند.  اعم  از اینه این نتایج مثبت یا

منف باشد حتما درس های برای فعاالن کارگری خواهد داشت .

این آموزش ها عمدتا در باره ی:



قانون کار وبرخ– قانون اساس) حقوق کار شناخته شده و رسمیت یافته در قوانین مل
( بخش های قوانین مدن

در قوانین بین الملل (کنوانسیون ها‐مقاوله نامه ها‐ توصیه نامهها و کلیه مصوباتِ سازمان
بین الملل کار )

درس آموز از تجربیات تاریخ اهدر منابع و آثار تاریخ جنبش کارگری در ایران و جهان با ن
– مطالعه تاریخ ایران به ویژه تاریخ یصد و بیست وپنج سال اخیر

و همچنین منابع در دسترس و آسان در باره اقتصاد سیاس سرمایهداری که م تواند بنیان
های دانش طبقات کارگران را شل دهد .

این آموزشها در تشل های که دارای کمیته یا کمیسیون های آموزش هستند با برنامه و زمانبندی مفید
تر و اثر بخش تر است و در تشل های کارگری که امان ایجاد ساختارهای درون تشیالت از جمله
کمیته یا کمیسیون آموزش فعال مقدور نیست ؛ آموزش منظم با استفاده از امانات موجود چون گروه
ها و کانال های آموزش در شبههای اجتماع در فضای مجازی بسیار سامان ده و هدایت تشل

های صنف – طبقات خواهد بود .

در تصمیم گیری
در سازمانهای کارگری هرتصمیم از باال و بدون کسب نظر اعضای آن سازمان، تصمیم خودسرانه و
نادرست است و به همین دلیل از سوی اعضا یا حمایت نمشود و یا در صورت حمایت، همدل جدی
را در اجرا به دنبال نخواهد داشت برای ترمیم آسیب های ناش ازتصمیمات غیردموکراتی و فردی و
جلوگیری از نفوذ تمایالتِ خودخواهانه بیش و پیش از هرچیز باید روش های دموکراتی تصمیم گیریها
رواج یابد  این تنها راه برقراری دموکراس طبقات – یالت صنفدر همهی سطوح در کل ساختار تش
درون سازمان و مهمترین راه برای توانمندی اعضا و جلب مشارکت درشیوهی خودمدیریت تشل و
زودودن فردگرای با تمام ویژگ های منف آن از جمله خود بزرگبین و تعیین قلمرو ویژه و انواع

تاثیرات کیش شخصیت در تشیالت خواهد بود.

تعیین برنامه ی اجرای با زمانبندی مناسب و واقع بینانه و ارزیاب و گرفتن بازخورد ها پس از اجرای
است. بدون ارزیاب طبقات– ل صنفتصمیمات ازجمله ضروریات در تصمیمگیریهای بعدی تش
دقیق از بازخوردها، ناتو نقاط ضعف و قوت تشیالت کارگری پنهان خواهد ماند و پنهانمان این

ضعف ها، خود را در تصمیمات دیر به تشیالت دیته خواهد کرد.

تصمیمات در تشل های صنف – طبقات برای همه ی بخش های آموزش و تشیالت و برای اعضا
چنانچه با ایجاد انیزه همراه نباشد، نتایج درخور و شایستهی کمتری خواهد داشت.

در امور مال
مهمتریـن و اطمینـانبخشترین منـابع مـال بـرای یـ تشیالت صـنف – طبقـات برقـراری یـ سیسـتم
دریافت حق عضویت وی ساختار منظم و تحت کنترل هزینه کردِ آن در صندوق مال زیر نظر کمیته
یا کمیسیون مال تشیالت است. این منابع دو ویژگ قابل اتا دارد: اول اینه به واسطه پرداخت حق
عضویت، اعضا تشیالت را از خود دانسته و دلبست به قدرت ناش از این همیاری و همبست پیدا



مکنند و دیر آنه حس ب نیازی به منابع دیر؛ استقاللِ تشیالت را ضمانت خواهد کرد.

ی تشیالت برای جلوگیری از هر گونه دخالت خارج باید حس ب نیازی را در اعضای خود از طریق
همدل و همیاری های درون صنف تقویت کند. این کار بنا به تجارب بسیار غن در جنبش کارگری بهما
آموخته است که برای تامین این همدل و همیاری، تشیالت بر روی امانات اعضای حود سرمایه
گذاری م کند و از اطرق ایجادصندوق مال و جذب حق عضویت از همه اعضا، این امان را که برای
هزینه ی کارهای درونِتشیالت، چشم به دست دولت و یا منابع دولت نداشته باشد؛ مصونیت اعضا به
ویژه نمایندگان برگزیده را در برابر فساد های مال باال مبرد. آلودگ های مال و رانتجوی از هر
نهادِدولت و غیر دولت، تشیالت کارگری را به فساد و در نهایت سازشاری هدایت م کند . این آسیب

بیشترین ضربات را به تشیالت صنف – طبقات کارگران و مزد و حقوق بیران خواهد زد.

در تجارب گذشته ی جنبش کارگری ایجاد صندوق اعتصاب و همیاری ، ایجاد تشیالت رفاه چون
اهای کارگری از جمله دستاوردهای همبستن و اعتبار در کنار سندیهای مصرف و مس تعاون

کارگری در بناه های کار و تولید و خدمات بوده است.

یالتدر ساختار تش
متاسفانه به دلیل همان شاف بینالنسل و تاثیرات مخرب ماجراجوی های که درون طبقهی کارگر راه
دارد و تنها به شرایط سیاسباز م و آت اه درست مبارزه برای اهداف آنیافته و کارگران را از ن
جامعه و نقش حضور کارگران به عنوان پیاده نظام جنبشهای اجتماع توجه دارد! در موارد بسیاری به
ویژه از سوی محافل خارج از کشور سندیاها و تشل های نظام مند و دارای ساختارمند را به نادرست
تشیالت که اسیر بوروکراس سازمان اند، معرف م کنند و به جای آن به کارگران توصیه م کنند به
« یالن موجود آنها را منحل کنند و به «جنبش مجامع عمومجای اصالح و تقویت و توانمند سازی تش
بپیوندند. دیدگاه آنارشیست هر گونه خود مدیریت در درون تشل های صنف –طبقات را به امری زائد و
و ناپایدار م یالت موقتتش ونه یدهند که چکند. آنها پاسخ نم م غیر ضروری و بازدارنده معرف
توانـد در زنـدگ حـال و آینـده ی کـارگران تـاثیرگذار باشـد . آنهـا اساسـنامه ی نـوشته و تصـویب شـده
کارگران را دری تشیالت عامل برای خالقیت زدای و کنترل رفتارهای جمع میدانند در حالیه هر
گونه مصوبه درون تشیالت بنا به خصلت کارجمع و براثر تصمیمات جمع و ارزیاب جمع از آن
در باالترین رکن تشیالت مورد بازنری قرار م گیرد و روزآمد وکارآمد مشود. برخ نمایندگان
از برقراری نوع ن است به بهانهی شرایط امنیتمحافظه کار نیز برای فرار از تعهدات اساسنامه ای مم
اجالسهای عموم متناسب باشرایط پلیس، سر باز زنند اما این موضوع به هیچ وجه واقعیت ندارد که
نم توان با روزآمد کردن مصوبات هرمجمع آنرا کاربردی کرد . البته که کار بسیار بسیار سخت است،
اما شدن است. سالیان دراز است کانون نویسندگان ایران تحت سخت ترین شرایط فعالیت م کند و
همیشه اعضای آن به ویژه هیات دبیرانش تحت پیرد و یا به ناروا زندان بوده اند اما همواره مجامع
استثناء است ؟ پاسخ منف خود را برای پیشبرد وظایف خود برگزار کرده است. آیا این ی عموم
اناست. این هوشمندی همراه با شجاعت و تعهد نسبت به اهداف تعیین شده ی این کانون و درک هم
اعضای آن برای ادامه زندگ و کار نویسندگان است . سایر تشلهای صنف به مراتب نیروی بیشتر و
محدودیت های کمتری نسبت به این کانون دارند و متوانند و قطعا برای فراگیر شدن فعالیت در صنف

خود این درک و هوشمندی، شجاعت و تعهد را داشته باشند.  



آنچه مهم است ایجاد ساختارهای است که در آن امان توانمندسازی کارگران عضو فراهم کردد و
طبیع است این ساختارها متناسب با وضعیت تشل و شرایط اجتماع کنون با نظرداشت به آینده
شل م گیرند و هرگونه ناب نری و مطلق گرای برای هرچه کامل و جامع تر بودن ساختارهای درون
تشیالت نادرســت و گــاه بازدارنــده خواهــد بــود . آنچــه مهــم اســت اینــه نهادســازی بــه روان ســازی

کارتشیالت کم کند .

طبقات – در روابط و مناسبات بین سازمان های صنف
ی از راه های که موجب مگردد ی تشل توانمندیهای در همه عرصه ها پیدا کند، ایجاد رابطه با
تشلهای مشابه و همسو در سایر شهرها و استان های کشور است. به کم چنین روابط که موضوع
اشتراک منافع در آن تعیین کننده است،  این تشلها و روابط آنها م تواند عالوه بر سطوح مل به
سـطوح منطقـه ای و جهـان نیـز گسـترش یابـد. از ایـن طریـق تشـل هـای صـنف –طبقـات از تجـارب و
دانش  یدیر بهرهمند مشوند و از آن فراتر از نتایج این همبست ها در مبارزه برای تحقق خواسته
های خود استفاده کنند. البته نته ظریف و قابل توجه آنست که گرایش به جلب هماری با تشل های
همسو و مشابه دقیقا باید در خدمت اعضا باشد و موجب نردد که صرفا به خاطر استفاده از حمایت
های مل و بین الملل از پرداختن و نزدی های بیشتر به اعضا و انجام تعهدات رهبری تشل ها به
کسـان کـه آنهـا را برگزیـده انـد و بـه مصوبـات مجـامع عمـوم و هـر یـ از وظـایف کـه اساسـنامه ی
تشیالت به عهدهی برگزیدگان در رهبری تشیالت گذاشته شده است، سر باز زنند. هرگونه استفادهی
آن و هرگونه گرایش به بخش یالت به اعضا در خدمت رشد و تعالخالقانه در راستای وظایف تش
– ل های صنفیالت موجبات آسیب را درتشر کارتشبه سایر بخش های دی توجه ری و بن

طبقات فراهم خواهد کرد .

–—————————
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