جنبش کارگری در مقابل دشواری ھا و به تبع آن آزمون وفرازھای جدﯾد.
تصميم درست و اصولی ھيئت مدﯾره سندﯾکای اتوبوسرانی شرکت واحد تھران و حومه
نباﯾد فرﯾب فرﯾادھاﯾی را خورد که که خواھان " وحدت " می شوند  .کسانی که اﯾن واژه را
بيشتر بر زبان می رانند  ،بزرگترﯾن نفاق افکنان ھستند  ،چنان که اکنون با اکو نو ميست ھای
ئيسی فدراسيون ژرا  .اﯾن مسببين تمام انشعاب ھا بيش از ھر چيز در باره" وحدت"
سو
ِ
جنجال به پا کرده اند .اﯾن وحدت طلبان متعصب ﯾا کو ته فکرانی ھستند که می خواھند ھمه
چيز را با ھم در ﯾک معجون نامعلومی مخلوط کنند ،و کافی است که اﯾن معجون ته نشين
شود تا تفاوت ھا دﯾگر بار به صورت تضادھای شدﯾدی تری ظاھرشوند .چون حاال ھمه در ﯾک
دﯾگ قرار دارند ) درآن زمان در آلمان -االن بخوان اﯾران ( افرادی که آشتی کارگران با خرده
بورژوازی – بورژوازی – را تبليغ می کنند ،افرادی ھستند که ﯾا آگاھانه و ﯾا نا آگاھانه در پی
کشيدن جنبش به بی راھه مشغول می باشند.از اﯾن رو بزرگترﯾن و معروفترﯾن شر به پا کن
ھا ،وبی پرنسيب ھاﯾی ھستند که در لحظات معينی ،بيش از ھر کس دﯾگر فرﯾاد وحدت سر
می دھند.در تمام طول زند ه گی به اندازه کسانی که فرﯾاد وحدت بر می دارند گرفتاری و بد
بختی نداشته اﯾم : (١).نامه انگلس به اگو ست ببل ،لندن  ٣٠ژوئن
در سال  ١٨٣٠انگلس با جمالت باال تکليف خود را با راست ھا و سو سياليست ھای ضد
کارگری و دوستداران بقای سر ماﯾه داری  ،در جنبش کارگری روشن کرد .ھمچنين در سال
 ١٨٧۵مارکس اقدام به نوشتن رساله بسيار مھم خود به نا ِم نقد برنامه گوتا ) (٢برای جنبش
کارگری و سو سياليستی کرد و به نقد السال و انحراف جدﯾدی  ،به نام جنبش السالی در
اﯾن کتاب پرداخت و به مقابله با اﯾن انحرافات تازه در جنبش کارگری پرداخت ،نقدی که به
درستی نظرات انحرافی السال )  (١٨٢۵-١٨۶۴را از بنيان بی اعتبار می ساخت و از اساس
رد می نمود (٣) .در عين حال  ،چشم انداز جدﯾدی را در رابطه با مقابله با اﯾن انحرافات در
پيش روی طبقه کارگر گشود .
طبيعتا طبقه کارگردر مبارزه طبقاتی خوﯾش و در ھر آزمون جدﯾد  ،درس ھای تازه ای می
آموزد و افق و دﯾد گاه طبقاتی خود را گسترش می دھد .طبقه کارگر اﯾران نيز مانند ساﯾر ھم
طبقاتی ھای خوﯾش در ساﯾر نقاط جھان  ،با مصائب و مشکالت و محروميت ھا و بی حقوقی
ھای بيشماری از طرف سيستم سرماﯾه داری – مذھبی  -ود ولت حامی اﯾن سيستم روبرو
بوده و می باشد .و در طول ساليان دراز به کشاکش مدام و مبارزه بی امان برای دست ﯾابی
به حقوق حقه خوﯾش دست زده و با فراز و نشيب ھای بسيار روبرو بوده است .صفوف آگاه
طبقه کارگر اﯾران خود را بخشی از طبقه کارگر جھانی می داند و دراﯾن راستا به ھمبستگی و
ھمراھی و ھمدلی طبقه کارگر انقالبی و آگاه جھانی نيازمند است
جنبش کارگری در اﯾران اکنون نيز با آزمون ھا و چالش ھای مھم و جدﯾدی روبرو شده است ،
ﯾکی از آزمون ھا و تجربه ھای جدﯾد  ،تصميم ھيئت مدﯾره سندﯾکای شرکت واحد اتو بو -
سرانی تھران و حومه است  .در تارﯾخ دوم بھمن  ١٣٩١سندﯾکای کارگران شرکت واحد اتوبو
ی " منصور اسالو از رﯾاست ھيئت مدﯾره اﯾن سندﯾکا " با ذکر
سرانی تھران و حومه بر کنار ِ
نکاتی در مورد عملکرد اﯾشان اعالم کرد ) (۴بعد از علنی شدن اﯾن تصميم  ،واکنش ھای
گوناگونی از طرف فعالين سياسی -عمدتا در خارج از کشور – بصورت کتبی و بدون توجه به
ماھيت و اصل اختالف و روند و پروسه نظری و عملی اﯾن تصميم صادر گردﯾد  .محتوی اﯾن
نوشته ھا بيشتر نکوھش و انتقاد و بعضا تھمت و تخرﯾب و حتی اتھام شنيع و سخيف
وزارت اطالعاتی بودن را به اﯾن سندﯾکا و امضاء کنند ه گان اﯾن اطالعيه نسبت دادند .برخورد
بعضی از نوﯾسند ه گان اﯾن مطالب بيشتر از ھر چيز  ،گواه درک سطحی و نازل و دشمنانه و
نا آگا ھانه آنان به است  ،اﯾن فعالين سياسی بدون پرداختن به و بدون توجه داشتن به
اصل و کنه قضيﮥ اﯾن بر کناری و چراھا و زمينه ،علت و ...آن شروع به محکوم کردن اﯾن
تصميم نمودند .

اﯾن "منتقدﯾن" تنھا با پرداختن به شکل و فرم و زبان بيان اﯾن اطالعيه به محکوم کردن ھيئت
مدﯾره سندﯾکای شرکت واحد پرداختند و با تاکيد و اشاره بر روی به زعم خودشان  ،زﯾر پا
گذاشتن حق " دموکراتيک" اسالو  ،عمال در دام تفکرات بورژواﯾی و سطحی نگری و ساده
اندﯾشی افتادند.
به نظر نگارنده تصميم ھيئت مدﯾره سندﯾکای شر کت واحد مبنی بر  ،بر کناری اسالو
،تصميمی درست و به موقع و با توجه به فعل و انفعاالتی که در جنبش کارگری و در اﯾن
سندﯾکا به وقوع پيوسته و در حال به وقوع پيو ستن بوده و است می باشد  ،تصميمی کامال
صحيح و در جھت منافع واقعی و دراز مدت طبقه کارگر اﯾران و کارگران به طور کلی می
باشد و نه تنھا در راستای منافع مقطعی و زود گذر آنان ،بلکه در جھت منافع نھاﯾی کارگران
نيز می باشد .
فرﯾادھای وحدت طلبی و انتقاد و تخرﯾب و تو بيخ و "دموکراسی " خواھی بخشی از اﯾن
فعالين سياسی معترض به بر کناری اسالو و معترضين به تصميم سندﯾکای شرکت واحد در
واقع ،خط و راه کار سازش طبقاتی برای طبقه کارگر است و فراخوان دادن به نزدﯾکی با
رفرميسم و آشتی طبقاتی کارگران با سر ماﯾه داران می باشد  .. .در پشت اﯾن فرﯾادھا ی
اعتراض به تصميم ھيئت مدﯾره سندﯾکای شرکت و احد اتوبو سرانی تھران و حومه  ،مبنی
بر ،بر کناری اسانلو  ،تبليغ سازش با بورژوازی پنھان است و رھنمود دادن به طبقه کارگر که از
منافع طبقاتی خوﯾش کوتاه بياﯾد .و زمين طبقاتی خوﯾش را به استثمارگران خود واگذار نماﯾد.
با دفاع از رادﯾکاليسم و جھت گيری سو سياليستی طبقه کارگر  ،و حماﯾت از تصميم ھيئت
مدﯾره سند ﯾکای شرکت واحد  ،به جای موعظه و نکوھش و تخرﯾب آنان .
مبارز◌ِ
طبقاتی◌ِ ھيئت مدﯾرۀ
ما باﯾد صميمانه و قاطعانه از تصميم درست و روشن و
ِ
ِ
سندﯾکا ی شرکت واحد استقبال و دفاع کنيم  .تصميم ھيئت مدﯾره سندﯾکای شرکت واحد
،تصميمی اصولی و درست در جھت منافع واقعی کارگران ميباشد.
در پاﯾان  ،اميد که سندﯾکای شرکت واحد  ،خو شبينی خوﯾش را نيز به اتحادﯾه ھای کارگری
رفرميستی و بورژواﯾی ) (۵از دست دھد و در آﯾنده درخواستی از اﯾن اتحادﯾه ھا ننماﯾد

) (1نامه ھای مارکس و انگلس در زمينه رابطه پرولتارﯾا با احزاب بورژوا – دموکراتيک
) (٢مارکس در سال  ، ١٨٧۵نقد بر نامه گوتا را نوشت تا با گراﯾشات نظری و نادرستی که در
جنبش کارگری آلمان در حال نضج گرفتن بود ،مبارزه کند و از ھر گونه سازش غير اصولی با
پيروان السال جلوگيری به عمل آورد .برنامه گوتا قرار بود پاﯾه و وحدت گرو ه ھای کارگری گو نا
گون قرار گيرد ،مارکس و انگلس  ،در عين تاﯾيد نفس اﯾن وحدت  ،مخالف بی امان سازش
ھای نظری و غير اصولی بودند  .در اﯾن اثر  ،مارکس نظرات مھمی در باره برخی مسائل
اساسی سو سياليسم  ،دﯾکتاتوری پرولتارﯾا  ،وﯾژ ه گی ھای کمونيسم  ،امنتر ناسيوناليسم
کارگری و باالخره حزب طبقه کارگر اظھار داشته است .السال از چھر ه ھای سر شناس
جنبش کارگری آلمان بود که که در جرﯾان مبارزات کارگری در آلمان  ،با بيسمارک از
سردمداران زمين داران بزرگ آلمان ،به نوعی تفاھم و سازش دست زد.به نظر السال با توجه
به ضعف جنبش کارگری در آلمان  ،طبقه کارگر باﯾد زﯾر پرچم بيسمارک می رفت.
نقد بر نامه گوتا ،کارل مارکس .زﯾر نوﯾس از مترجم .ع.م  ،انتشارات آلفابت ما کسيما
) (٣ھميشه و ھمه جا  ،مارکس و انگلس در برابر باکونين ،پرودن  .السال به موازات پشتيبانی
از انجمن ھا و اتحادﯾه ھای صنفی مستقل در دوران خوﯾش  ،بر داشتن خصوصيت ضد سر

ماﯾه دارانه ی اﯾن تشکل ھا پافشاری داشته و حلقه وحدت در اتحادﯾه را تنھا با بروز خصلت
ضد سر ماﯾه دارانه آنھا به رسميت می شناختند .از ھمين زاوﯾه و با چنين وﯾژ ه گی است که
اتحادﯾه مورد نظر آنان  ،آموزشگاه سو سياليسم ناميده می شود.
منبع  :اتحادﯾه ھای صنفی  ،نھاد ھاﯾی برای گذشته .
عباس منصوران  .انتشارات آلفابت ماکسيما .تابستان ٢٠٠۵
) http://www.syndicavahed.asia (٤ـ
) (۵اتحا دﯾه ھمبستگی در لھستان به رھبری لخ والسا -_١٩٨٠ -اﯾن اتحادﯾه و شخص او
در خدمت سر ماﯾه و کليسا قرار گرفتند  .لخ والسا با صليب بر گردن ،در برابر دوربين ھا نماﯾان
شد و نماﯾند ه گان پاپ اسقف اعظم در چپ و راست او گام بر می داشتند ،مھار کنند ه گان
جنبش کارگری ھمه با ھم ھمدست شده بودند  .لخ والسا ،پاپ و کليسا و سر ماﯾه ) (١٩٨٠
و نيز اتحادﯾه ھای بزرگ و سراسری در غرب  ،در نقش بازوان حکومت و مناسبات سلطه
گراﯾانه بورژواﯾی  ،وظيفه تسمه نقاله ھای پيوند کار با سر ماﯾه را داشته ا ند
کارنامه اتحادﯾه ھای سراسری اﯾن کشور ھا ،مانند ،ال او در سوئد ،دی جی بی در آلمان،
آی تی اف در کانادا ،سی ژی تی در فرانسه  ،سازمان جھانی کار و اتحادﯾه ھای کارگری
در ھلند و ووو اتحادﯾه ھای بيشتری از اﯾن نوع با داشتن ميليون ھا عضو در عمل و کار کرد
خود  ،پشتوانه حاکميت سياسی طبقه بورژوازی به شمار می آﯾند .
منبع  :کتاب اتحادﯾه ھا ی صنفی نھادھاﯾی برای گذشته  .نوﯾسنده عباس منصوران .تابستان
بنفشه کمالی٣٠ -١ – ٢٠١٣ .
banafshekamali@gmail.com

