تحول در جنبش کارگری ،به کدام سو؟ :١ -منطق گزارش اسانلو گامی بهقھقراست!
منطق و درک اسانلو در گزارش ساليانهاش صراحتاً بورژواﯾی ،و منطق و ادراک مھدﯾون و سندﯾکاﯾیکه با
قفل کردن تھران پشت بورژوازی و دولت را لرزاند ،نه تنھا کارگری بود ،بلکه فاصلهای بسيار ناچيزی ھم با
سوسياليسم رھائیبخش کارگران داشت.

توضيح ساﯾت اميد:
خروج منصور اسالو ،رئيس سابق ھيأت مدﯾرۀ سندﯾکای کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد
تھران و حومه از اﯾران و متعاقب آن برکناری اﯾشان از رﯾاست ھيأت مدﯾره توسط سندﯾکا ،ﯾکی
از نقاط عطف جنبش کارگری در سالھای اخير را تشکيل می دھد .ابعاد اﯾن واقعه و جابجائی
ھای ناشی از آن ،چه در درون جنبش کارگری و چه در درون چپ بيش از آن است که بتوان در
ﯾک نوشته به ھمﮥ وجوه آن پرداخت .به وﯾژه اﯾن که تحوالت ھمين چند روز اخير و تحرک
محافل بورژواﯾی اپوزﯾسيون تبعيدی از ﯾک سو و از سوی دﯾگر ھجوم تبليغاتی جمھوری
اسالمی با استفاده از فرصت به دست آمده ،نشان می دھند که ابعاد واقعه تنھا در سطح
جنبش کارگری و چپ محدود نخواھد ماند .اﯾن آغاز روندی از جابجائی ھاست .در پاﯾان اﯾن
روند چه بسا کسانی کنار ھمدﯾگر قرار داشته باشند که در آغاز آن در مقابل ﯾکدﯾگر به صف
آرائی می پرداختند و برعکس .مھم تر از ھمه ،سرنوشت جنبش کارگری و کمونيسم در اﯾران
از اﯾن جدال بيشترﯾن تأثيرات را خواھد گرفت .اﯾن که در پاﯾان اﯾن دور تحول جنبش کارگری
اﯾران و کمونيسم در موقعيتی نيرومند تر از امروز قرار داشته باشند ،در گرو مداخله
روشنگرانه ،فعال و پيگير ھمﮥ کوشندگانی است که راھنمای عمل خود را در آرمان دستيابی
به جامعﮥ آزاد انسانی جستجو می کنند .جامعه ای که در آن تکامل آزادانﮥ فرد پيش شرط
تکامل جامعه است.
ھمکاران تحرﯾرﯾﮥ اميد به اﯾن منظور در سلسله ﯾادداشتھاﯾی مستقل اما به ھم پيوسته اﯾن
تحول را ھمراھی نموده تا به سھم خود با تقوﯾت انتقاد کمونيستی و تحکيم وحدت طبقاتی
کارگران در خروج نيرومند تر جنبش از اﯾن تندپيچ مشارکت نماﯾند .اﯾن مجموعه ﯾادداشتھا را با
ﯾادداشت حاضر از عباس فرد آغاز ميکنيم.

********************************

پس از اخراج اسانلو از سندﯾکای شرکت واحد ،نوشتهھای متعددی توسط گروهھا و افراد
مختلف در ساﯾتھای اﯾنترنتی منتشر گردﯾد که بسياری از آنھا ـگرچه با فرمولبندیھای
متفاوت ،اما بهنوعیـ حق را بهاسانلو میدھند .شاخص عمدهی اغلب اﯾن نوشتهھا اخالقی،
حالت بررسی رعاﯾت مواضع دموکراتيک
صرفاً متأثر از منافع کوتاه مدت سياسی ﯾا در بھترﯾن
ْ
مابين سندﯾکای واحد و اسانلو است که در کليت خوﯾش حاکی از شکلگيری ﯾک صفبندی
نظری در رابطه با مسائل مربوط بهجنبش کارگری اﯾران است .گرچه بررسی اﯾن صفبندی و
ھمچنين تحليل بسياری از نوشتهھای مذکور ضروری است؛ اما قصد ﯾادداشت حاضر مکث
منطقی گزارش ساليانهی اسانلو از وضعيت سندﯾکای واحد استکه میتوان
روی جوھرهی
ِ
بهعنوان ﯾکی از زمينهھای درگيری اسانلو و سندﯾکای شرکت واحد از آن استفاده کرد.
مقدمتاً الزم بهتوضيح استکه شکلگيری سندﯾکای واحد و سفر اول اسانلو برای حضور در
جلسات حماﯾتی ) UICFTکنفدراسيون بينالمللی اتحادﯾهھای آزاد کارگری( زﯾر بمباران
نوشتهھاﯾی انجام گرفت که اغلب قرﯾب بهاتفاق آنھا بهگروهھا و افرادی بهاصطالح چپی
تعلق داشت که امروز در دفاع از اسانلو مقالهی اخالقیـسياسی مینوﯾسند و در مورد
رعاﯾت حقوق دموکراتيک او داد سخن میدھند .منظور از اشاره بهاﯾن وضعيت ضمناً ﯾادآوری
اﯾن واقعيت استکه در ھمان ھنگامیکه سندﯾکای واحد و شخص اسانلو زﯾر بمباران
تبليغاتی »چپ«ھای رنگارنگ و حاشيهای قرار داشتند ،من ـدر کنار دﯾگر رفقاﯾیکه گِرد ساﯾت
اميد سازمان ﯾافتهاﯾمـ سنگينترﯾن و درعينحال طبقاتیترﯾن دفاع را از حقيقت سندﯾکای
کارگران شرکت واحد و مأمورﯾت سندﯾکاﯾیـطبقاتی اسانلو سازمان دادﯾم و در اﯾن مورد صدھا
صفحه نيز نوشتيم که بسياری از آنھا را در ساﯾت میتوان مطالعه کرد .بهھرروی ،اسانلو و
سندﯾکای واحد برای من ﯾک مسئله طبقاتی استکه از ھمان بدو شکلگيریاش با آن ھمراه
شدم و اﯾن ھمراھی را با تأکيد بروﯾژگی طبقاتیاش ـبا صالبت ھرچه گسترهترـ ادامه خواھم
داد .بنابراﯾن ،نوشتهی حاضر نيز ھمچنان گذشته دفاع از حقيقت طبقاتی سندﯾکای واحد و
نيز ارزشگذاری برخدمات افراد و اعضای آن و از جمله خدمات گذشتهی منصور اسانلوست.

حقيقت اﯾن استکه جوھرهی منطقی گزارش ساليانهی اسانلو از وضعيت سندﯾکای واحد در
مقاﯾسه با آن منطقیکه توسط ﯾعقوب مھدﯾون و تحت عنوان »خالصهای از آموزش
تبيين عملیـآموزشیاش بهعامل سازمانﯾابی سندﯾکای
سنديكايی« تدوﯾن شد و در
ِ

کارگران شرکت واحد تبدﯾل گردﯾد ،گامی قھقراﯾی و غيرکارگری بهحساب میآﯾد .چرا؟ برای
اﯾنکه مبنای منطقی شکلگيری سندﯾکای واحد )نه اخبار و روﯾدادھای جداگانه و اﯾزوله از
ﯾکدﯾگر( طبقاتی و کارگری بود؛ درصورتیکه منطق گزارش ساالنهی اسانلو »حقوق بشری«
)ﯾعنی :فراطبقاتی( و بورژواﯾی است .منطق ﯾعقوب مھدﯾون در سند مذکور )ﯾعنی :منطقیکه
در شکلگيری سندﯾکای واحد نقش راھبردی داشت( براﯾن بود که »سنديكاھای كارگری يك
سازمان طبقاتی كارگران است« و »وظيفه اصلی آن متشكل كردن كارگران در دفاع از منافع
آنان و ھمه زحمتكشانی است كه با دسترنج خود زندگی میكنند«؛ درصورتیکه اسانلو در
گزارش ساليانهاش براﯾن باور استکه »برای رشد فعاليتھای سندﯾکاﯾی باﯾد مبارزه برای
رشد آزادﯾھا و دمکراسی ھماھنگ با اصول اعالميه جھانی حقوق بشر در دستور کار قرار
گيرد«]تأکيدھا از من است[ .بهبيان دﯾگر ،اسانلو براﯾن باور است که کارگران باﯾد برای آزادی
ـبدون منافع آنی خودشان و نيز بدون افق برابریطلبی اقتصادیـ مبارزه کنند؛ درصورتیکه
مھدﯾون و سندﯾکاﯾی که تھران را قفل کرد براﯾن بودند که کارگران باﯾد برای دفاع از منافع خود
و دﯾگر زحمتکشانی که »با دسترنج خود زندگی میكنند« ،متشکل شوند و مبارزه کنند.
نتيجه اﯾنکه شيوه و منطق مھدﯾون و سندﯾکاﯾیکه تھران را قفل کرد ،تقدم منافع
انسانھاﯾی استکه »با دسترنج خود زندگی میكنند«؛ اما شيوه و منطق اسانلو در گزارش
ساليانهاش ھماھنگی مبارزهی کارگران با »اصول اعالميه جھانی حقوق بشر« ،بدون قيد
زندگی با دسترنج کارگران و زحمتکشان است ،که معنای دﯾگری جز تقدم منافع »ھمگان«
)ﯾعنی :بورژواھا( برمنافع کارگران ندارد .نتيجهی روشن اﯾنکه :منطق و درک اسانلو در گزارش
ساليانهاش صراحتاً بورژواﯾی ،و منطق و ادراک مھدﯾون و سندﯾکاﯾیکه با قفل کردن تھران
پشت بورژوازی و دولت را لرزاند ،نه تنھا کارگری بود ،بلکه فاصلهای بسيار ناچيزی ھم با
سوسياليسم رھائیبخش کارگران داشت.
گزارش ساالنهی اسانلو نه تنھا طبقاتی نيست ،بلکه حتی ﯾکبار ھم از کلمهی »طبقاتی«
استفاده نمیکند تا موجب تکدر خاطر بورژواھای »محترم« و بهاصطالح آزادیخواه نشود .اﯾن
درصورتی استکه مھدﯾون در »خالصهای از آموزش سنديكايی«اش  ١١بار از کلمهی
»طبقاتی« و بارھا از کلمهی »طبقهی کارگر« استفاده میکند تا روی منافع جداگانهی
کارگران بهمثابهی ﯾک طبقه بهطور مؤکد تأکيد کرده باشد و براستقالل طبقاتی آنھا پای
فشرده باشد.
در اﯾن واقعيت نمیتوان شک کرد که اسانلوی سال  ٨۶نه تنھا ھيچگونه واکنش متناقضی با
آموزهھای سندﯾکاﯾی مھدﯾون و نيز سندﯾکاﯾی که تھران را قفل کرد ،نداشت .از طرف دﯾگر،
اما در اﯾن ھم نمیتوان شک کرد که باور امروزﯾن اسانلو اﯾن استکه کارگران باﯾد خودرا »با
ت فروش
اصول اعالميه جھانی حقوق بشر« ھماھنگ کنند که اساس شکلگيریاش حقاني ِ

نيرویکار از طرف کارگران و خرﯾد اﯾن نيرو از سوی صاحبان سرماﯾه است .بدﯾنترتيب ،میتوان
چنين نتيجه گرفت که اسانلوﯾیکه »گزارش ساليانه« را نوشته است ،بهلحاظ دﯾدگاه و
عملکرد سندﯾکاﯾی و طبقاتی ھمان اسانلوﯾی نيست که در اجراﯾی کردن آموزهھای
سندﯾکاﯾی و طبقاتی مھدﯾون نقش بسيار مؤثری داشت .بنابراﯾن ،انتقال اعتبار آن سندﯾکا و
طبقاتی در مقابل قوانين و
تشکل کارگریای که پس از  ٣٠سال رخوت در امر سازمانﯾابی
ْ
عوامل ضدکارگری طبقهی سرماﯾهدار و دولت جمھوری اسالمی اﯾستاد ،بهاسانلوﯾی که
امروزه از بورژوازی دفاع میکند و بهھرصورت در پس جناحبندیھای اﯾن طبقه سنگر گرفته
است ،نه تنھا درست نيست ،بلکه میتواند خيانت بهطبقهی کارگر ـنيزـ محسوب شود.
منصور اسانلو در گزارش ساليانهاش در ازای عدم استفاده از کلمهی »طبقاتی« و عبارت
»طبقهی کارگر« ١۴ ،بار از عبارت »حقوق بشر« استفاده میکند تا بهطور آگاھانهای
بهھمهی فعالين مبارزات کارگری و کوشندگان رنگارنگ سياستھای فوقطبقاتی )ﯾعنی:
بورژواﯾی( بگوﯾد که آن اسانلوی قبلی نيست .اﯾن واقعيت را نه تنھا باﯾد بهرسميت شناخت،
بلکه افشا و تحليل پيامدھای زﯾانبار آن نيز ﯾک وظيفهی طبقاتی ،انقالبی و کمونيستی
است.
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