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عليرضا بيانی -مازﯾار رازی

مقدمه
خطاب به ھمه کارگرانی که منصور اسالو را می شناسند ،و به خصوص کارگران
شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه
دوستان و رفقا
متاسفانه جنبش شما کارگران زحمتکش ،ﯾک انشعاب به سوی دولت سرماﯾه
داری داد ،که اعتبار و ھوﯾت خود را از مبارزه در کنار شما به دست آورده بود .منصور
اسالو ،اﯾن ھمرزم و ھم سنگر گذشته شما اکنون صفوف شما را ترک کرده و به
صف دشمنان طبقاتی شما پيوسته است .او اکنون رسما به جرﯾاناتی پيوسته که
مستقيما در مقابل شما کارگران سنگر بسته اند ،جرﯾانات سياسی که از شما فقط
ﯾک رای برای بازگشت به جناحی از حکومت سرماﯾهداری ميخواھند ،و در مقابل
ھيچ چيزی به شما نخواھند داد.
از اﯾنرو الزم است که پيش از ودای آخرﯾن با ھم رزم سابق تان ،نامهای سرگشاده
به او ،اما رو به جنبش ،نوشته و نکاتی را به او در ميان بگذارﯾم.
***************
دوست گرامی منصور اسالو،

شما پس از دوره ای مبارزه در کنار کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد و پس از
تحمل فشارھای زﯾادی که بر خود ،خانواده و دوستانتان وارد آمد ،اکنون تصميم
گرفته اﯾد که اﯾن صفوف را ترک کنيد و به صفوف دشمنان طبقاتی کارگران بپيوندﯾد .
اما ،الزم است بدانيد که اگر جنبش کارگری اﯾن دوستان تازه شما را قبول می

داشت ،در آن صورت خودش در سال  ١٣٨٨به زﯾر پرچم «سبز »آن ھا می رفت و
براﯾشان ھورا می کشيد ،که خود شما شاھدﯾد چنين نکرد.
آقای اسالو ،شما در اولين قدم در پيوستن به طيف سرماﯾه داری خارج از حکومت،
مرتکب اﯾن اشتباه فاحش شدﯾد که فکر کردﯾد می توانيد جنبشی را به دنبال خود
بکشيد .اما اﯾن جنبش کارگری ،تارﯾخ و سنت ھای خودش را دارد و حتی اگر از اﯾن
جابه جاﯾی ھا با خبر شود ،به آن اعتناﯾی نخواھد کرد .شما به دليل مبارزۀ از نزدﯾک
و در کنار بخشی از کارگران بود که از اعتبار کافی در ميان آن ھا برخوردار شدﯾد،
اما اﯾن اعتبار تنھا و تنھا در شراﯾط تداوم مبارزه در کنار آن ھا ھمچنان به قوت خود
ک صفوف سابق .کارگران شرﯾف و مبارز به قدر کافی
باقی خواھد ماند و نه با تر ِ
ظلم و ستم تحمل کرده اند ،از فقدان تشکل و مبارزۀ متشکل ھمچنان در رنج اند،
اما اﯾن اوضاع را دليلی بر مماشت با سرماﯾه داری نمی دانند ،زجرھا و دشواری
ی بيش از اﯾن را تحمل می کنند تا کينﮥ طبقاتی خود نسبت به سرماﯾه داری زالو
ھا ِ
صفت را برای روز انتقام حفظ کنند .اگر چنين نبود که کارگران به جای گسست
دسته دسته از نھادھای کارگری وابسته به دولت ،فوج فوج به ھمان نھادھا می
پيوستند .اگر اﯾن چنين نبود که کارگران به جای دفاع از سندﯾکای شرکت واحد ،از
خانﮥ کارگر دفاع می کردند.
آقای اسالو،
شما چه محاسبه ای داشته اﯾد که تصور کردﯾد کارگران پرچم مستقل مبارزاتی
ی برکنار شده از حکومت می روند .
خود را رھا می کنند و به زﯾر پرچم سرماﯾه دار ِ
دقيقاً کدام اقدام کارگران به صورت دسته جمعی موجب اﯾن برداشت ناصحيح شما
شده است .چرا متوجه نيستيد که کارگران تجربﮥ ﯾک انقالب را ،انقالبی که در نوع
خودش در تارﯾخ جنبش کارگری کم نظير است ،پشت سر نگذاشته اند ،تا دوباره از
نقطﮥ اول شروع کنند .اﯾن صحيح است که جنبش کارگری دارای بحران رھبری
است ،و درست به دليل ھمين بحران ،جنبش کارگری با وجود ضعف ھای اساسی
و مھمی که از شما سراغ داشت ،از شما حماﯾت کرد .کارگران حتی اگر می
دانستند که روزی صفوف آن ھا را به نفع صف دشمنانشان ترک می کنيد ،باز ھم از
شما ،ھرچند به شکل مشروط ،حماﯾت می کردند .اما اﯾن بدان معنا نيست که آن
ھا پشت سر شما و تا ھرجا که ماﯾل باشيد ،به حرکت ادامه خواھند داد.
ما می دانيم که تنھا راه متوقف کردن جنبش کارگری ،سرکوب دائمی اﯾن جنبش به
دست رژﯾم حاکم نيست؛ دولت سرماﯾه داری روش ھای مؤثر دﯾگری ھم دارد .مھم
ترﯾن آن ھا ،فرﯾب کارگران از طرﯾق اشاعه و گسترش راھکارھای رفرميستی و
ِ
نفوذ عناصر خود در درون اﯾن جنبش است تا بلکه بتواند از اﯾن طرﯾق مستقيماً بر
آن تأثير بگذارد .اما موفقيت آن ھا ھميشه تضمين شده نيست ،اﯾن موضوع بستگی
به درجﮥ پيشرفت جنبش کارگری و انجام وظاﯾف مارکسيست ھای انقالبی در ﯾک
کشور مشخص دارد .جنبش کارگری در اﯾران تجربه ھاﯾی بسيار غنی دارد که در
کمتر کشوری مشابه آن را می توان ﯾافت .با اﯾن که اﯾن جنبش از شدت فشارھای
سيستماتيک  ٣۴سالﮥ رژﯾم سرماﯾه داری حاکم بر روی زانوی خود افتاده است ،اما
شما که تا چندی قبل ﯾک فعال کارگری بودﯾد ،البد باﯾد خوب بدانيد و ببينيد که
جنبش کارگری اﯾران تا چه ميزان استعداد باالﯾی در مبارزۀ ضد سرماﯾه داری دارد و
اھل مماشات نيست .برعکس ،به خود پاﯾه ھای کارگری نگاه کنيد که اعتناﯾی به
اﯾن نوع مماشات نمی کنند و بالفاصله به محوطﮥ کارخانه می آﯾند تا با اعتراض
خود ،در واقع پاسخی به ھمين مماشات بدھند .شما باﯾد به کارگران نی بر شوشتر
اشاره می کردﯾد ،به کارگران پتروشيمی ماھشھر و ...که با وجود انواع ارعاب و
سرکوب از خواسته ھای خود عقب نشينی نمی کنند و اھل مماشات ھم نيستند .

به ھمين دليل است که خود شاھد ھستيد روزی نيست که از گوشه و کنار اﯾن
مملکت ،خبر اعتصاب و اعتراضی کارگری به گوش نرسد .اﯾن وضعيت به ﯾک نکتﮥ
د سرماﯾه داری در سراسر اﯾران است
مھم اشاره دارد و آن جاری بودن مبارزۀ ض ّ
که ھرچند به صورت پراکنده و بدون رھبری صورت می گيرد ،اما ھرچه ھست
نشانه ای از بلوغ جنبشی است که فرﯾب سرماﯾه داری و وعده ھاﯾش را نمی
خورد.
اﯾن جنبش آن قدر بدون رھبری انقالبی ھست که تاکنون نتوانسته باشد مبارزات
پراکندۀ کارگری را با ھدف ساقط کردن سيادت سياسی سرماﯾه داری حاکم در
اﯾران متحد کند ،اما اﯾن قدر خام و ناپخته نيست که در نبود اﯾن رھبری انقالبی ،به
واسطﮥ افرادی مثل شما ،پشت سر خود نماﯾندگان سرماﯾه داری صف بکشد.
د سرماﯾه داری
دی تر و ض ّ
آقای اسالو باور بفرماﯾيد جنبش کارگری اﯾران به مراتب ج ّ
تر از آن است که بخواھد با ﯾکی دو تاکتيک قدﯾمی و صدھا بار آزماﯾش شدۀ
نيروھای سرماﯾه داری خارج از رژﯾم ،فرﯾب آن ھا را بخورد و پشت سر آن ھا قرار
بگيرد.
آقای اسالو،
با آن که شما اکنون وارد عرصﮥ سياسی شده اﯾد ،اما در واقع به جای پيوستن به
حزبی کارگری سوسياليستی ،به حزبی سرماﯾه داری پيوسته اﯾد .ھرچند اﯾن
دعی کارگری سوسياليستی اﯾران بی ارتباط با جنبش
نشانگر آن است که احزاب م ّ
کارگری ھستند؛ چرا که در غير اﯾن صورت کسی مثل شما باﯾد به جای احزاب
دل می شد؛ اما ھمچنين نشانگر خام بودن
بورژواﯾی ،به ﯾکی از اعضای آن ھا مب ّ
شما در تشخيص دوست و دشمن طبقاتی ھم ھست .شما ھنوز آن قدر تجربه
سياسی -تشکيالنی ندارﯾد که متوجه شوﯾد جرﯾانات بورژواﯾی با شما فقط تا جاﯾی
کار دارند که موقعيت خودشان را تثبيت کنند و نه موقعيت شما را .شما که تجربﮥ
رھبری کردن دارﯾد ،چرا متوجه نيستيد که اکنون خود در حال رھبری شدن ھستيد .
چرا فکر می کنيد وعده ھاﯾی که به شما داده اند واقعی است و عملی خواھد شد.
شما حتی در ھمين مصاحبﮥ اخيرتان ،از نوع و لحن برخورد مصاحبه کننده باﯾد
دت معينی براﯾشان
متوجه می شدﯾد که فقط به اندازۀ ﯾک مھره و آن ھم برای م ّ
اھميت دارﯾد و نه ذره ای بيش از اﯾن .شما ھنوز آن قدر سياسی نشده اﯾد که
متوجه شوﯾد که اﯾن دوستان تازۀ شما ،خيلی زود از شما تشکر می کنند و بدون
کمترﯾن ُپست و مقامی به کناری می گذارندتان .
آقای اسالو،
شما مرتکب ﯾک تناقض بزرگ شده اﯾد که اگر به آن دقت کنيد متوجه فرصت طلبی
ھای دوستان سر راھتان "سبز "شده ھم خواھيد شد .اوال شما نميتوانيد خود را به
عنوان رھبر کارگری به دوستان راه سبزتان معرفی کنيد ،در بھترﯾن وضعيت شما
ميتوانيد خود را رھبر سابق و اکنون برکنار شده سندﯾکا شرکت واحد معرفی کنيد .
حال اگر آنھا اﯾن را بپذﯾرند باﯾد از شما به عنوان وسيله ارتباط شان با سندﯾکاھای
کارگری در اﯾران استفاده کنند ،و اﯾن در حالی است که شما با ترک سندﯾکا نشان
داده اﯾد که کل پروژه سندﯾکاليزم شکست خورده است که شما را به اﯾن نتيجه
رسانده که به "موج سبز "بپيوندﯾد.

ثانيا ،البد برای شما مثل روز روشن شده است که سندﯾکا به خودی خود قادر
نيست حتا ابتداﯾی ترﯾن حقوق را برای کارگران احيا کند که خود را ناگزﯾر از پيوستن
به حزب رفاه دﯾده اﯾد .ھرچند دﯾدگاه ھای رفرميستی شما چراغ جستجوﯾی شد تا
"موج سبز "را پيدا کنيد؛ اما اﯾن در عين حال بدان معنا است که شما خود متوجه
شده اﯾد سندﯾکاليزم پاسخ مناسبی نبوده؛ منتھا به جای اﯾنکه خارج شدن از بن
بست سندﯾکاليستی را با اﯾجاد حزب کارگری گره بزنيد ،به حزب بورژواﯾی پيوستيد
و با خود اﯾن تناقض را برای آنھا به ارمغان برده اﯾد که دﯾگر حتا اگر بخواھيد ھم
نميتوانيد ﯾک سندﯾکاليست باشيد .به عبارت دﯾگر ،شما اگر می خواستيد فعاليت
حزبی داشته باشيد پس چرا سندﯾکاليست شدﯾد و حاال که سياسی شده و به
حزب بورژازی پيوستيد چگونه ميتوانيد ھمزمان سندﯾکاليست ھم باشيد !شما اگر
در کنار آنھا باقی بمانيد ،رھبر سندﯾکا که سھل است ،حتا ﯾک کارگر سندﯾکاليست
ھم نخواھيد بود؛ و در اﯾنصورت حقيقتا چه تحفه ای با خود برای آنھا خواھيد داشت
که تصور می کنيد به آن دليل امتيازات ممتازی ارزانی شما خواھند کرد.
اقای اسالو،
شما می توانيد به ھر دليلی جنبش کارگری را رھا کنيد و خود را از مبارزاتی که
داشتيد کنار بکشيد ،و به اﯾن ترتيب احترامی را که به دست آوردﯾد ھمچنان حفظ
کنيد ،اما متوجه باشيد که قرار گرفتن شما در کنار دشمنان طبقاتی کارگران به
معنی مقابلﮥ شما با طبقﮥ کارگر محسوب می شود .در تارﯾخ حتی ﯾک مورد به ثبت
نرسيده است که کسی در چنين وضعيتی ،برای مدتی طوالنی محبوب جنبش
کارگری باقی بماند .اميدوارﯾم دچار اﯾن اشتباه فاحش نشده باشيد که تصور کنيد
ميتوانيد برای پيشيرد اھداف خود از امکانات آنھا استفاده کنيد .اگر چنين نقشه
ھاﯾی در سر دارﯾد بدانيد تاريخ اين را بارھا نشان داده که چنين ميانبرھايی فقط
مبارزين و رھبران کارگری را به مھره ھايی برای تقويت سرمايه داری تبديل می
کند .ھمانطور که مبارزات سابق خود شما نشان داده ،حتا برای کوچکترﯾن
پيشرفتی فقط اتکای به بازو و توان خود کارگران بوده که نتيجه داده است و نه
تمنای از بيگانگان.
آقای اسالو وقتی شما در زندان بودﯾد ،اﯾن کارگران اﯾران و متحدﯾن بين المللی آنھا
در سراسر جھان بودند که از شما حماﯾت می کردند و نه "جنبش سبز راه اميد ".آﯾا
از خود پرسيده اﯾد که وقتی کارگران شرﯾف شادان پور و جامکو در مقابل مجلس به
رگبار بسته می شدند اﯾن "جنبش سبزی ھا "کجا بودند؟ آﯾا از خود پرسيده اﯾد
وقتی به سوی کارگران خاتون آباد از زمين و ھوا به وسيله تانک و ھليگوپتر شليک
می شد اﯾن رھبران نوکيسه بخشی از دولت سرماﯾه داری مانند اکبر گنجی و
سازگارا و کل اصالح طبالن متحد "موج سبز "کجا بوده اند؟ به راستی اﯾن سبزھا
وقتی به سندﯾکای شما حمله شد چه کار کردند؟ چندتا تحصن و اعتراض به حبس
انفرادی شما سازمان دادند؟ از چند عضو پارلمان و چند رھبر سندﯾکا اتحادﯾه
کارگری امضا حماﯾتی گرفتند که اکنون به جای قرار گرفتن در کنار متحدﯾن کارگری،
خود را در کنار آنھا قرار داده اﯾد؟
اگر چه اﯾران لھستان نيست و الگوی «لخ والسا»سازی در اﯾران به ﯾک طنز تبدﯾل
می شود؛ اگر چه کسی مثال لوال در برزﯾل از سطح کارگری فقير -که سابقاً به دليل
نداشتن پول کافی درمان ،انگشت آسيب دﯾده اش از سانحﮥ کار را از دست داده
بود -به مقام رﯾاست جمھوری رسيد ،ولی وقتی به اﯾن مقام دست ﯾافت ،خو ِد
مکانيسم موقعيت اش او را در مقابل طبقه ای قرار داد که از آن جا آمده بود .با اﯾن
ِ
حال شما باﯾد آن قدر سياسی باشيد که بتوانيد بفھميد در اﯾران که کارگران به دليل
سرکوب سيستماتيک  ٣۴ساله ھنوز تجربﮥ فعاليت تشکيالتی ،حتی در حد

سندﯾکاﯾی در سراسر کشور را نداشته اند ،اگر در آﯾنده بخواھند تشکيالتی را تجربه
کنند ،ناچار خواھند بود قيام کنند و تشکيالت کارگری دوران قيام نيز دﯾگر نه سندﯾکا
و نظاﯾر آن ،بلکه شوارھای سراسری کارگران است.
آقای اسالو،
شما و دوستان تازه تان در ارزﯾابی خود اﯾن نکته را از قلم انداخته اﯾد که در اﯾران به
دليل شراﯾط وﯾژۀ آن ،کارگران مانند کارگران لھستان و برزﯾل از طرﯾق رأی و آرا وارد
کارزار تغييرات بزرگ نخواھند شد ،رژﯾم سرماﯾه داری اﯾران برای آن ھا فقط ﯾک راه
غير قابل مسدود باقی گذاشته و آن قيام کارگری است .در قيام کارگران ،کمترﯾن
اقدامی که می تواند صورت بگيرد چيزی جز اعتصاب و اشغال کارخانه و حرکت به
سوی انقالب نخواھد بود و اﯾن شراﯾط نمی تواند بستر مناسبی برای طرح و اﯾده
ھای شما باشد .طرح و اﯾده ھای دوستان تازۀ شما فقط برای جلوگيری از وقوع
چنين شراﯾطی است و شما به عنوان مھره ای برای آن ھا فقط تا زمانی دارای
ارزش ھستيد که بتوانيد قدمی در متوقف کردن قيام ھای وسيع کارگری داشته
باشيد ،آقای اسالو آﯾا شما تصور می کنيد قادر به چنين کاری باشيد؟
آقای اسالو،
تا ھنوز به قدر کافی دﯾر نشده ،ﯾا به صفوف گذشتﮥ خود برگردﯾد و ﯾا دست کم در
کنار دشمنان کارگران صف آراﯾی نکنيد.
پانزده اسفند ١٣٩١

