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  (آسيب شناسی جنبش سنديکايی نوين) 

 جمعی سنديکای کارگران کفاش درس ھايی ازخرد 

روزديدگاھھای مختلفی در درون بُ  دردھه چھل وپنجاه،سنديکای کارگران کفاش تھران شاھد
ازايجاد شکاف در درون سنديکای کارگران  مانعسنديکابود. عملکردھيات مديره وخردجمعی سنديکا 

کفاش شد. تجربه وعملکرد سنديکای کارگران کفاش می تواند راھنمای خوبی برای کارگران جوان 
  خواھی نوين باشد. وجريان سنديکا

گانه به اصط/ح انق/ب شاه وملت توسط محمدرضاپھلوی،ھمه  بااع/م اصول شش 6/11/1341در

گروھھاملزم شدند دراين رابطه اظھارنظرکرده ودرنھايت به اجبار آن رابپذيرند.انق/ب سفيد درزمانی 
مطرح می شد که رابرت کندی ازحزب دموکرات به رياست جمھوری آمريکاانتخاب شده بود.شاه که 

آمريکا بود،مجبورگرديد درسياست داخلی واداره وساختار  طرفداران حزب جمھوری خواه از
کشوربنا به دستورمشاورين آمريکايش تجديدنظرھايی اعمال کند.به ھمين دليل امينی رابه نخست 
وزيری منصوب کردواجازه دادجبھه ملی سوم فعاليتش راآغازکند،وتاحدودی دست احزاب مورد 

رسياست اقتصادی،ساختاردھقانی موجود سد راه نظرش را درانتخابات مجلس شورابازبگذارد.د
شاه ھمچنين برای رقابت باشعارھای ُپرجاذبه حزب توده ايران  بود. توسعه سرمايه داری مونتاژ

وتظاھربه مردم دوستی حتا نام اين رفورم راانق/ب سفيدشاه وملت گذاشت.ت/ش شاه برای ايجاد 
ی جامعه آغازشد.ھرچند درھمان زمان گروھھای رفورم ھايی در سطح ساختارھای زيرين و رو بناي

اين رفورم را خواست جامعه آن روزی می دانستند ولی يقين داشتندکه شاه ظرفيت اجرای اين رفورم 
تبليغات خاموش خواھدشد.بعدازترورکندی،امينی عزل  و شعار رانخواھد داشت،واين تغييرات درحد

  نيزبرای مدتی دستگيرشدند.ملی  وبساط احزاب شاه خواسته برچيده ورھبران جبھه

در زمان طرح رفورم شش گانه شاه،درگروھھای چپ نظرات متنوعی ابرازمی شد.جناحی اين 
وتنھاانق/ب راچاره کارمی دانست،که زمينه عملی  قبول نداشت وباآن مخالفت می ورزيد رفورم را

دکه شاه ظرفيت اجرای بخشی ازگروھھای چپ رفورم رامی پذيرفتند،ولی می دانستن شدن نداشت.
باآگاھی دادن به توده ھای دھقان بايدآنان رادرمقابل شاه «صحيح چنين رفورمی راندارد،امامی گفتند:

که اگرمانپذيريم ازطرح کننده آن(شاه)عقب «جبھه ملی مطرح می کرد:»و تبليغاتش واکسينه کرد.
ش،بھداشت،ترويج وآبادانی برای البته اص/ت ارضی به نفع دھقانان،تشکيل سپاه دان»خواھيم ماند.

بھداشت وآگاھی ھای کشاورزی راھيچکس منکرنبود،ولی قبول داشتن رفورم  باC بردن سطح سواد،
يک مسئله بود،ابزاربه اجرا درآوردن آن مسئله ديگری،که ازطرف منتقدين مطرح می شد.منتقدين 

آنراانجام دھدوانجام ندادن رفورم واقعی ما رفورم رامی پذيريم وازشاه خواھيم خواست که «می گفتند:
توسط شاه باعث افشاشدنش خواھدشد،واين امربه باCرفتن سطح آگاھی مردم وسطح مطالباتی جنبش 

  »کمک خواھدکرد.

رھه از زمان،برکنارازاين برخورد ديدگاھھا نبود.دراواسط سنديکای کارگران کفاش تھران نيزدراين بُ 
يات مديره سنديکای مستقل کارگران کفاش اط/ع دادکه آنان می وزيرکارخسروانی،به ھ 42مرداد

توانند درگردھمايی ورزشگاه امجديه سخنران معرفی کنند.ھيات مديره اين امر رابرعھده حسين 
سمنانی رييس ھيات مديره گذاشت.حسين سمنانی درجلسه ای که در وزارت کارودرحضورخسروانی 
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صورتی به ايرادسخنرانی خواھدپرداخت،که متن آنراخود در«وزيرکارتشکيل شده بود،اع/م کرد:
که  27/5/42 که مورد قبول خسروانی واقع شد.درگردھمايی ورزشگاه امجديه به تاريخ»بنويسد

حسين سمنانی ضمن بازگويی تاريخ وفشارظالمانه مالکان به دھقانان و  مستقيم از راديوپخش می شد،
تاريخچه ای ازمبارزه ومقاومت دھقانان عليه مالکان و  فئودالھاوشرح از حمايت حکومت ھای جابر

عليه طبقه زحمتکش ودھقانان وکارگران ،که افشای ضمنی رژيم  فئودالھا و تعدی وتجاوز حکومت ھا
اص/حات ارضی خوب است امابرای اين امرضامن اجرايی درنظرگرفته نشده « شاه بود، اع/م کرد:

شاورزان توانايی مالی اداره مزرعه خوداعم ک است که اين به نفع دھقانان نيست.
ازخريدکود،بذروتامين معاش يک ساله را ندارند،که اين به مقروض شدن دوباره دھقان 

ساله دھقان زمينش راازدست داده وبازھم مالکان صاحب زمين  3 الی 2منجرخواھدشد.وطی روندی 

  »شده ودھقان بی زمين به خيل بيکاران خواھد پيوست.

گام چه درھيات مديره سنديکا وچه دربدنه سنديکا افرادی به اين روش موضع گيری کرده دراين ھن
خطا می دانستند.ديدگاھھايی،پذيرقتن اين روش سنديکا راکه درحکومت شاه با نرمش ھايی بتوان  آنرا
ش وبقولی در راديکاليزه کردن سنديکای مستقل کارگران کفاش ت/ سنديکايی کردرا قبول نداشتند کار

آنان راھکاری ارايه نمی دادند،که چنانچه سنديکای کفاش،وزارت کارودولت رامجبوربه  می کردند.
گسترش چتربيمه تامين اجتماعی حتابه صنوف نکند،ويا ت/ش برای تعيين حداقل دستمزد ھرساله 

ده سنديکا برای دفاع ازحقوق کارگران نتشکيل ھيات حل اخت/ف باحضور نماي کارگران و
زد،از چه طريقی می توان به اين حقوق دست يافت؟وازحقوق کارگران دفاع کرد؟؟اين دوستان نپردا

عملکردھيات مديره سنديکای کارگران کفاش ايراد می گرفتند،تابدانجاپيش  که ازمواضع چپ روانه بر
بردندکه اين موضوع به يک بحران برای سنديکای کارگران کفاش درآمد.آنان دعوت ازوزيرکاربرای 

نوشتن نامه به وزيرکاربرای مسايل کارگران،اع/م مشروط پذيرش  حضور در جشن ھای سنديکايی،
رفورم شاه وبطورکلی کارکردن درچارچوب حکومت شاه راسازشکارانه می دانستند.آنان درمقابل 

ی ھيات مديره سنديکا داشتند،ھيچگاه راھکاری برای انتقادات خودارايه نم انتقاداتی که به روش کار
دادند ،ولی سنديکايی مبارزه جويانه می خواستند.آنان نياموخته بودندکه سنديکابرای تصرف قدرت 

تشکلی ديگراست.سنديکادرھمه امورجامعه اظھارنظرودخالت می  سياسی ت/ش نمی کندواين کار
کند،ولی برانداز حکومت نيست.ھيات مديره سنديکای مستقل کارگران کفاش بارھااين نظرات 

ھمچنان متفاوت بود.ھردوگروه برنظريات خودپافشاری  ديدگاھھا لسات خودبه بحث گذاشت،امارادرج
می کردند.تاآنکه ھيات مديره برآن شدبا ترتيب دادن جلسه ای فراگير(پلنوم)وطرح موضوع 
بافعالين،اعضای قديمی سنديکا، اعضای بااعتباريابقولی ريش سفيدان،اعضای ھيات مديره ھای 

مجمع عمومی اخت/ف نظرپيش آمده  استخواندار صنف کفاش باطرح موضوع،قبل ازقبلی،واعضای 
.به ھمين منظور با رعايت ھمه جوانب رازداری جھت بيرون نرفتن موضوع نمايدراحل کرده 

اخت/ف ازسنديکا،اعضای مورد نظرراطی دعوتنامه ای در روزمشخص گردآورده وطبق تصميم 
صميم گرفته می شد برای ھردوطرف بحث پذيرفتنی بود.درنشست ھيات مديره ھرآنچه دراين نشست ت

فراگيرھمه ی طرفين بحث باطرح استدCل ھاودفاع ازنظريات خودآنچه راCزم می دانستند دراين 
منتقدين نيزبه  نشست مطرح کردندودرنھايت اين نشست فراگيرباتاييدعملکردھيات مديره خاتمه يافت.

  ه بحث خودداری کردند.رای اکثريت تمکين کرده ازادام

                             **********  
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دردھه پنجاه يکی ازفعالين قديمی وازاعضای شورای متحد ه(کنفدراسيون کارگری قبل ازکودتای 
وازدبيران دھه چھل سنديکای کارگران کفاش بنام نجات پاره دوزھمدانی که درميان  مرداد)28

برخورداربود،کانديدای دبيری سنديکاشد.درجلسه پيش ازمجمع کارگران کفاش ازمحبوبيت خاصی 
عمومی درشعبه بازارسنديکا،که برای معرفی کانديداھای عضويت درھيات مديره برگزارشده بود،با 
انتقاد ازعملکردعباس سرابی دبيروقت سنديکا،اورابه نرمش درمقابل رژيم شاه متھم کرد.اوبادادن 

ند بھترازدبيرفعلی،سنديکای کارگران کفاش را راھبری کند،کانديدای شعار ھای تند واينکه اومی توا
دبيری سنديکای مستقل کارگران کفاش شد.بيش ازسيصدکارگردرمجمع عمومی که درمحل سنديکای 

بدليل وسعت جا برگزارشد شرکت کرده،وآرای خودرابه  کارگران خبازواقع درميدان شاه آباد،
باCيی به دبيری سنديکا انتخاب شد.انتخاب اونه ازجھت دادن صندوق ريختند.نجات ھمدانی بارای 

شعارھای تند،بلکه به دليل سوابقی که ازاوذکر می کردند اتفاق افتاد.درسنديکای کارگران کفاش 
به ھنگام مسافرت لويی سايان  15/5/1325 اينطورمطرح بودکه نجات ھمدانی ازکسانی است که در

ايران جھت تحقيق درباره وضع سنديکاھای ايرانی،نجات ھمدانی  دبيرفدراسيون جھانی کارگران به
درپای پلکان ھواپيماازاوبه نمايندگی شورای متحده استقبال کرده بود.ھمه کارگران قديمی درآرزوی 
روزھای خوش شورای متحده بودندوآمدن کسی مانندنجات ھمدانی می توانست بخشی ازاين اتفاق 

ھبری سنديکای کفاش بودند.برای امر رگان بدنبال اتفاقات جديد درباشد.بادبيری نجات ھمدانی ھم
بلکه ھيات مديره  که سنديکای کارگران کفاش تنھادر دبيرخ/صه نمی شود، فعالين مشخص بود

ست.پس  سنديکا دبير نفره درامر پيشبرد مشک/ت سنديکايی وزنه ای به مراتب باCتراز 11ای

يافت که آقای نجات ھمدانی درکنگره آزادمردان وآزادزنان ازچندی ھيات مديره سنديکا اط/ع 
حضوريافته وفعاليت می کند.دراساسنامه سنديکای مستقل کارگران کفاش عضويت اعضای ھيات 
مديره درگروھھای سياسی منع شده بود.ھيات مديره اين موضوع رابا آقای نجات ھمدانی درميان 

دعوت کردم بياييد،من تنھارفتم وارتباطی ھم به  شما من کی از«گذاشت.نجات ھمدانی درجواب گفت:
قبل ازبرگزاری روزافتتاح کنگره »سنديکا ندارد.من که ازطرف ويا نمايندگی سنديکا نرفتم.

آزادمردان وآزادزنان،افرادی به ھيات مديره اط/ع دادندکه دبيرسنديکای کارگران کفاش،آقای نجات 
ايشان کنگره راافتتاح می کند.لذاھيات مديره  ی کنگره بوده ورييس سن ھمدانی در روز افتتاح کنگره ،

باآنکه درآخرين ساعتھای روزقبل ازبرگزاری کنگره اط/ع يافته بود،باسرعت ازاعضای ھيات 
درمحل سنديکای کارگران کفاش  6 مديره ودبيرسنديکا دعوت کردتا در جلسه ای که فرداصبح ساعت

شک/ت کارگران کفاش صحبت کنند.اين ترفندی بود برای تشکيل می شود،حضوريافته در مورد م
قراربود دراين جلسه آنقدرھمدانی راسوال پيچ کنندتاساعت  آنکه نجات ھمدانی به اين کنگره نرود.

کنگره رافراموش کند.ولی ھمدانی درآخرين لحظات،جلسه ھيات مديره راترک کرده،دوان دوان 
ند.فردای آنروز عکس نجات ھمدانی در روزنامه کيھان خودرابه کنگره آزادمردان وآزادزنان رسا

چاپ شد،که درميان ھيات رييسه کنگره نشسته بود.اين برای سنديکای مستقل کارگران کفاش که 
چندماھی بعدازاين  خودرا بدورازآلودگی به رژيم شاه نگه داشته بود،بدعتی سخيف شمرده می شد.

  کنارگذاشت. ار ونجات ھمدانی را ازدبيری سنديکااتفاق مجمع فوق العاده کارگران کفاش برگز

ھرکسی نمی تواند دراين کشور «استدCل نجات ھمدانی برای عمل اشتباه آميزخوداين جمله ازشاه بود:
اگرمن درکنگره شرکت نمی کردم اساس «اومی گفت:»زندگی کند چمدان ھايش رابسته ازايران برود
سنامه رفتارکردم،امات/شم درنگھداری سنديکا ازيورش سنديکا به مخاطره می افتاد.من خ/ف اسا

  » رژيم شاه بود.
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او نياموخته بود که رفتار رھبران سنديکايی تنھابنام آنان نوشته نخواھدشد،بلکه رفتاروکردارشان ھمه 
زندگی اتحاديه ای رابه خطرمی اندازد.اودرک نکردکه سنديکای  سنديکا راتحت تاثيرقرارخواھد داد و

کفاش متکی به اعضا وقعالين وھيات مديره ای فعال ودرجھت منافع کارگران است.اين  کارگران
کارگرکفاش است که آنان راازھرخطری مصون خواھد  15000 ارتباط منظم رھبران سنديکايی با

 داشت وھيچ احتياجی به سازش بارژيم شاه واين گونه رفتارھا نيست.او اعتصاب کارگران کفاش در

نفرازکارگران صنف  600مردادوبازداشت  28يکسال پس ازکودتای آمريکايی  14/4/1333سال 

ازيادبرده بود.فراموش کرده بود،اين ارتباط دايم باکارگران و آموزش صحيح وتوانمندی  کفاش را
باCی رھبری سنديکای کارگران کفاش بودکه توانست،نه تنھاکارگران کفاش اعتصابی راازشکنجه 

 از نيز سنديکای کارگران کفاش را 1332د،بلکه ھيات مديره دستگيرشده سال گاھھای رژيم نجات دھ

  چنگ رژيم آدمکش پھلوی بدرآورد. 

 اوباشعارھای افراطی آمدوبه ھمکاری بارژيم شاه رسيد.اوبه خردجمعی سنديکا وقدرت کارگران باور

قھرمانان منفردبه رھبری کند.نياموخته بودکه عصر نداشت وفکرمی کرديک تنه می تواندسنديکا را
شد، اماخرد  پايان رسيده است.شايداوباعث برتری لحظه ای درمجمع عمومی به دبيروقت سنديکا

وتاروزھای انق/ب به  جمعی اين اشتباه رابه زودی تصحيح کرد.نجات پاره دوزھمدانی کارگرماند
  فعاليت وزندگی کارگری خودادامه داد.

  مازيارگي�نی نژاد                                                                                    

                                                                                       

 ا


