نکاتی در مورد تصميم سنديکای کارگران شرکت واحد در عزل اسالو
من از تصميم ھيئت رئيسه کنونی سنديکای شرکت واحد داير بر عزل اسالو پشتيبانی می کنم .اين تصميم بر مبنای رشد
تضادھای درونی اين تشکل بسيار نوين و البته ضروری است .اما چنين تصميمی نبايد در اين نقطه متوقف شود .بايد
فراتر رود .ھيئت رئيسه ی کنونی سنديکای کارگران شرکت واحد نياز دارد حرکت و تصميمات گذشته ی اش را به
خاطر ھر چه راديکاليزه شدن مباره ،و وسيعتر شدن دامنه توده ای اش در ميان کارگران ،به زير نقد کشد .اين کار ھم
ضروری است و ھم منطبق با منافع جنبش کارگری ايران حيث المجموع است .
روشن است که اسالو به گذشته تعلق دارد .ولی گذشته سنديکای شرکت واحد در اسالو خالصه نمی شود!
من معتقدم تمامی فعالين کارگری خارج کشور و داخل در پا دادن ،نھادينه کردن و چشم پوشی در مورد تصميمات اشتباه
ھيئت رئيسه سنديکای شرکت واحد از سال  ١٣٨٤تا کنون )حتی ھم اکنون با عزل اسالو!( به يکسان شريک بوده اند .
بر خی از فعالين کارگری ) چه داخل و چه خارج( حتی نمی خواھند بفھمند )شايد ھم می دانند و باز چشمانتان را بر آن
ميبنديد!(که سايت سنديکا از طرف فرد)فرزانه داوری( مرتبط با ساليداريتی سنتر  -به عنوان بازوی کارگری دولت
سرمايه داری-امپرياليستی آمريکا -برای مدتھا آپ ديت )به روز( می شد .خانم فرزانه داوري)ھمسر سابق شمس
لنگرودی( از کارمندان ساليداريتی سنتر است که به ھمراه مھدی کوھستانی نژاد به اجالس ساليانه(  ITFاتحاديه
بينالملل کارگران حمل و نقل( که در لندن و در تابستان سال  ٢٠٠٧) ١٣٨۶ميالدی( رفت و با اسالو آشنا شد! از آن
پس خانم داوری ضمن اين آشنائی در سال  ٢٠٠٧مدتھا سايت شرکت واحد را با کمک مھدی می چرخاند!
آيا تا به حال از خود سوال کرده ايد که چه چيزی باعث چنين نفوذ ساليداريتی سنتر در سنديکای شرکت واحد شد؟
چرا اکثريت ھيئت مديره سنديکا در اين مورد با سکوتشان مھر تاييد بر آن زدند؟ چرا؟
چرا اکثريت فعالينی "کارگری" خارج و داخل کشور در اين مورد در آن زمان )سال )2007با وجود اخطارھايی که از
طرف اقليتی از فعالين کارگری صادق داده شد ،سکوت نموديد؟
چرا کماکان خطر ساليداريتی سنتر را ناديده گرفته می شود؟
فکر نمی کنيد که ساليداريتی سنتر ممکن است در دامن زدن به اختالفات درونی سنديکای شرکت واحد نقشی داشته
باشد؟ در مورد نقش ای تی اف و رئيس کلش آقای ديويد کاکروف چه؟
بدون تحقيق سخن نبايد گفت و اين ھمه دگم و مذھب وار از جريانی که شفافيت الزم را در طول مبارزاتش نداشت
پشتيبانی يکجانبه نبايد کرد.
سنديکای شرکت واحد خدمات زيادی به جنبش کارگری ايران نمود .ولی بی خطا ھم نبوده است!
متاسفانه جنبش کارگری و کمونيستی ما به "برکت" ديدگاه دگم و دنباله روانه و کارگريپرستانه ی فعالين "کارگری"
داخل و خارج کشور سالھا ضربه خورده و عقب مانده است .آنجا که بايد خطاھا و اشتباھات اين تشکل در کنار
دستاورھايش برای کارگران را رفيقانه و دلسوزانه به آنھا) ھيئت مديره و مجمع عمومی سنديکای شرکت واحد( ھمه
سکون کردند.
امروز ھم اکثريت شان چنان کاری می کند ،و ھمه را با برخوردھای مذھب گونه ،يکجانبه و کارگرپرستانه )
اکونونيسم( نسبت به اين سنديکا ،به سکوت مماشات برانگيز دعوت می کند.
شکی نيست سنديکای شرکت واحد در کنار دستاورھای خوب و مثبتش در راه منافع کارگران ،اشتباھات جدی زيادی
کرده است که ديگر سکوت در برابر آن جايز نيست .اين اشتباھات جدی به ضرر منافع جنبش کارگری ايران بوده است.
تصميماتی که با اسالو رقم خورده است و به نام کل سنديکا بيرون داده شده است .به عبارت ديگر ھيئت مديره سنديکای
شرکت واحد به ھمراه اسالو در اتخاذ چنان تصميماتی شريک بوده است .بنا برا اين ھيئت مديره کنونی سنديکای شرکت
واحد با اعالم اينکه سالو را از مقام خود عزل کرده است ،نمی تواند بگويد که آن تصميمات فردی و از طرف اسالو
گرفته شده است.
سنديکای شرکت واحد نياز دارد که به يکايک تصميمات گذشته اش توجه کند .و به سمت و سوی رفرميستی و ھمراه
گرايانه اش با جناح اصالح طلبان حکومتی بطوی ريشه ای برخورد کند .اگر قرار است از بطن تضادھا و مشاجرات
درونی کنونی سنديکا و مسائل بين اسالو و سنديکای شرکت واحد يک تشکل مستقل نوينی با خط و مشی صحيح بيرون
بيايد بايد ،سنديکای شرکت واحد نياز دارد حرکت گذشته خويش را زير ذره بين گذارد .و با تصميمات ناصحيح گذشته
اش مرزبندی کند .در غير اينصورت اشتباھات قبل ھمچنان تکرار خواھد شد ،و ضررش نه تنھا به کارگران سنديکای
شرکت واحد است ،بلکه به کل جنبش کارگری سرايت می کند.
در اين مورد بيشتر خواھم گفت....
برھان عظيمی از فعالين سابق سنديکای کارگران پروژه ای آبادان و حومه
يازدھم بھمن  ١٣٩١برابر با سی ژانويه ٢٠١٣

