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طيف رفرميسم چپ اسير وضع اسفباری است .با ھيچ مشغله زمينی ھمپيوند مبارزه طبقاتی در پيوند نيست .با اين وجود
از دعوی نمايندگی پرولتاريا و پرچمداری پيکار اين طبقه سر موئی پائين نمی آيد .ادعائی که از بيخ و بن دروغ است و
برای اثبات اين مدعای بی اساس نيازمند جعل مستمر مدرک و توسل به انواع رسانه پردازی ھاست .ھمسلک زارعان
ديمکار عھد باستان که فرجام کار زرعشان به آسمان زنجير بود ،پروانه بقای اينان به درز خبری بی رنگ يا پررنگ
از درون جنبش کارگری ،علی الخصوص نجوای يک سنديکاچی قفل است .ماھھا چشم به ره دارند تا شايد سنديکاليستی
حرفی بر زبان آرد و آکندن اينترنت از گفته وی را دستمايه کافی برای تمديد جواز ھستی خويش کنند .آنچه اين چپ در
طول چند ھفته اخير در رابطه با اسانلو انجام داده است مصداق بارز ھمين کار برای دميدن در صور ھستی مجازی و
مريخی خود است.
مدت ھا پيش بود که اعضای سنديکای شرکت واحد با انتشار اطالعيه ای عميقا ً رمزآميز ،ماالمال از ابھام و بدون ھيچ
توضيح ،اخراج دبير خويش را به چند سنديکای کارگری دنيا اطالع داد!! صدور اين اطالعيه از ھمه لحاظ و در جميع
جوانب خود با ھويت سنديکاليسم و نوع نگاه رفرميسم سنديکاليستی به کارگر ،به تشکل کارگری ،رابطه تشکيالت با
توده ھای عضو يا کالً به انسان ھمساز و ھمگن بود .بنياد کار سنديکا بر ارزش ھا ،اصول و مالک ھای مخلوق نظام
بردگی مزدی استوار است .سنديکا ماکت محقری از جامعه سرمايه داری است و کارگر در آن با ھمان نگاھی منظور
می شود که سرمايه به انسان نظر می اندازد .سنديکا ظرف دخالت آزاد و آگاه و اثرگذار توده ھای کارگر نيست.
کارگران در آن به موجودات مفلوکی می مانند که تنھا خواصشان ايفای نقش محمل برای بودن سنديکا و رياست چند
سنديکاليست است .اعضای سنديکای واحد نيز طبق بنمايه و سنت سنديکااليسم وقتی دبير نورچشمی چندين ساله خود را
اخراج کردند خبر اخراجش را نه با کارگران که با شرکای صدرنشين دکه ھای سنديکاليستی ھمراز در ميان نھادند.
وجود توده کارگر عضو تشکيالت را قلم گرفتند ،آن ھا را نه فقط اليق نظرخواھی که حتی شايسته اطالع رسانی و
دريافت گزارش ماوقع ھم ندانستند.
با انتشار اين خبر بازار کسب و کار طيف رفرميسم چپ از حالت رکود خارج شد .موج اعتال ،ريز و درشت محافل اين
طيف را در خروش خود پيچيد .سايت ھا به کار افتاد ،مصاحبه ھا يکی پس از ديگری به روی آنتن رفت ،گفتگوھای
کتبی صفحات اينترنت را پر کرد .تلويزيون ھا از ساير رسانه ھا پيشی گرفتند .ويژگی مشترک کل مصاحبه کنندگان،
تحليلگران! مھمانان ميز گردھای تلويزيونی ،نويسندگان مقاله ھا و رساله ھا اين بود که ھيچ کدام ھيچ کالمی از کنه
ماجرا نمی دانستند!! اما ھمگی بايد ھر چه پرشورتر و ھر چه فاضالنه تر سخنوری می کردند .در غير اين صورت
دوره رونق تمام می شد و فرصت تمديد جواز ھستی از دست می رفت .ھمه ھمساز نوشتند و گفتند که اعضای سنديکا
کار درستی نکرده اند زيرا اصول مقدس دموکراسی سنديکاليستی ،اين موھبت عظمای سرمايه داری!! را ناديده گرفته
و نقض کرده اند ،زيرا حرمت اساسنامه را پاس نداشته اند .ھيچکس نگفت چرا اينھا اين ھمه رمزآميز حرف می زنند،
چرا صريح و شفاف سخن نمی رانند .چرا به کارگران ھيچ چيز نمی گويند .چرا به جای کارگران روی به نھادھای
سنديکاليستی شريک و مطيع دولت ھای سرمايه داری نھاده اند .چرا در اختفای حقايق از توده ھای کارگر دست ارتجاع
بورژوازی را از پشت بسته اند ،چرا زير نام کارگران به ھر امامزاده سرمايه دخيل می بندند اما صدر و ذيل مسائل
سنديکا را از ھمان کارگران مخفی می دارندو فراوان چراھای ديگر که نيازی به ليست کردن آن ھا نيست.
رفرميسم چپ خود مظھر بی مثال حمل زشت ترين تلقيات غيرانسانی از وجود ،نقش و حقوق واقعی انسانھای کارگر
است ،شمع آجينی کارگران به حزب نخبگان ،حلق آويزی نقش اعضای حزب به » سانتراليسم دموکراتيک« ،انفصال
کامل توده ھای کارگر از فرايند اثرگذاری بر پروسه پيکار طبقاتی ،تعيين جايگاه جنبش کارگری به عنوان مرکب
راھوار سوارکاران حزبی برای معراج به عرش قدرت سياسی و در يک کالم القاء به کارگر که وجودش صرفا ً محمل
رسالت و اعتبار اشراف سکت ھاست تار و پود ھستی اين طيف است .سران و اعضای اين محافل با چنين
خميرمايه اجتماعی علی االصول نمی توانستند از برج واقعی نقش يا حقوق انسانی و طبقاتی کارگران به نقد اطالعيه

سنديکای واحد پردازند .اين کار در ظرفيتشان نبود .ھمان گونه که ھيچ نيروئی نمی تواند وظيفه انجام چنين کاری را بر
اندام رفرميسم راست ساز کند.
دو ھفته ای گذشت .کنجکاوان سکت ھا کشف نمودند که اسانلو ھمراه مريم ضياء سنديکاچی ديگر و ھمسر يکی از
اعضای ھيئت مديره سنديکای واحد از ايران خارج شده است ،در يکی از کشورھا تقاضای پناھندگی کرده است و به
احتمال قريب به يقين نفع اين خروج به ھر دار و دسته ای که رسد چيزی نصيب طيف رفرميسم چپ نخواھد شد .با
نشر اين مکاشفه » کشتی بان را سياستی دگر آمد« سايت ھا ،تلويزيون ھا ،جرايد و کل رسانه ھای طيف رفرميسم چپ
از اين روی به آن روی چرخيدند .اطالعيه ھيئت مديره اين بار تقدسی شگرف يافت .نماد عالی دموکراسی شد .محتوای
آن تجلی عالی ترين شناخت ممکن بندھای اساسنامه سنديکا گرديد .صادر کنندگان اطالعيه به عرش عزت رفتند و اتخاذ
موضع به نفع آنان معيار آھنين تعيين پايگاه طبقاتی آدم ھا شد .شايد خواننده ای خيال کند که اين سخن اغراق آميز است،
اما راه رفع شبھه کامالً باز است .مصاحبه تلويزيونی  ٤نفری يکی از سکت ھا را دقيقه ای نگاه کنيد و افاضه ھای
عجيب و غريب شرکت کنندگان در گفتگو را خوب گوش دھيد تا با علم جديد معيارشناسی در زمينه تعيين ھويت طبقاتی
افراد آشنا گرديد .بحث بر سر اين تلويزيون و ميزگردنشينانش نيست .سخن از انحطاط بی مھار کل طيف رفرميسم چپ
است .طيفی از آدمھا که در معادالت زمينی مبارزه طبقاتی جاری تاريخ سوای سکت بازی و کندوکاو محمل برای اثبات
مدعای دروغين تعلق سکت يا شخص خويش به جنبش کارگری ھيچ مشغله ديگری ندارند.
بازار اين گونه سخن سرائی و چکامه نويسی و رطب و يابس بافتن ھا نيز چند روزی داغ ماند ،تا اينکه باالخره پرده ھا
باال رفت و آنچه مثل روز روشن بود ،آنچه بند بند اطالعيه سنديکا آن را بانگ می زد ،آنچه ھر کارگر آشنا به الفبای
کمونيسم از ھمان لحظه نخست روشن ترين مسلمات قلمدادش می کرد .آنچه بنمايه ھستی سنديکاليسم و سنديکاسازی
است در برابر انظار ھمگان به روی پرده آمد .اما اين بديھی ترين بديھيات که محافل طيف رفرميسم چپ قادر به حدس
آن نبودند چه بود .بسيار ساده است .دعوی درون سنديکا ھميشه و ھمه جا و در سراسر تاريخ حيات اين پديده بر سر
يک چيز بوده است .عده ای آماده آويختن جنبش کارگری به يک بخش بورژوازی ھستند ،در حالی که عده ای ديگر
حلق آويزی اين جنبش به بخش ديگر بورژوازی را مناسب تر می بينند .ھمين و بس .اسانلو در آخرين مصاحبه اش
اعالم کرد که به جريانی با نام » موج سبز« پيوسته است .او پيش تر در مصاحبه ديگری توضيح داده بود که ھمه تالش
خويش را به کار گرفته است تا سنديکای واحد را بازسازی کند .مراد وی از بازسازی نيازمند ھيچ توضيح نيست .برای
فھم دقيق ماجرا بايد سنديکا و جنبش سنديکاليستی را با نگاھی مارکسی کاويد .سنديکا زمانی يکدست و کانون الفت
صدرنشينان سنديکاليست است که با تمامی تار و پود ھستی خود در نظم سرمايه منحل باشد .سنديکاچيان به طور متحد
و يکدست پروسه پيکار ضد سرمايه داری طبقه کارگر را در مصالح و ملزومات پويه بازتوليد سرمايه اجتماعی منحل
سازند و جنبش توده ھای کارگر را به کل نظام بردگی مزدی مستقل از جناح بندی ھای درونی بورژوازی بياويزند.
حالت ديگری نيز برای اين انسجام يا وحدت مفروض است .اينکه ھمه صدرنشينان اتحاديه و سنديکا در آويختن قدرت
پيکار کارگران به يک حزب يا جناح بورژوازی ھمداستان باشند .تشتت درون سنديکا نيز زمانی آغاز می گردد که
متوليان اين امامزاده در آويختن به اين يا آن بخش بورژوازی دچار کشمکش گردند .اسانلو راست می گويد .او به دنبال
خروج از زندان ھای جمھوری اسالمی ماھھا تقال کرده است تا ھمگان را به شمع آجين سازی قدرت کارگران شرکت
واحد در سياست ھای يک باند از طبقه سرمايه دار متقاعد سازد .اما تقالی وی با مخالفت ديگران رو به رو شده است.
چرا؟ زيرا که ديگران راھھای ديگری پيش روی داشته اند .عده ای حتما ً خواستار تبديل جنبش کارگری به نردبان باند
ديگر بورژوازی بوده اند و عده ای نيز شايد انحالل جامع و کامل سنديکا در پويه نظم سرمايه را برای ايفای رسالت
خود کافی تلقی می نموده اند .اختالفات از ھمين جا شروع می شود ،شاخه می کشد ،می بالد .تالش ھا برای رفع آن به
جائی نمی رسد و کار به افتراق و ناسازگاری و جدائی از ھم می انجامد .اسانلو و مريم ضياء راه خود را می گيرند و
ديگران از ترس آنکه کارھای اين دو تن به تعرض بيشتر دولت اسالمی عليه آنان منتھی شود يا پروسه ساخت و
باختشان با جناح ديگر بورژوازی مختل گردد دست به صدور اطالعيه و افشاگری عليه دبير معزول سنديکا می زندد.
اينھا حقايقی است که حتی بدون درز ھيچ خبر برای فعالين جنبش لغو کار مزدی بسيار بديھی بود اما رفرميسم چپ تا
مغز استخوان در باتالق فکر و پراکسيس بورژوازی منحل است .اين طيف ظرفيت فھم اين حقايق را دارا نيست .آنچه
برای او مھم است توجيه ھستی مريخی خويش است و در اين راستاست که ھفته ھا و ماھھا خود را با وارونه پردازی
اين يا آن رويداد ابتدائی يک سنديکای گور و گم سرگرم می سازد.
تکليف طيف رفرميسم چپ روشن است .کالم کوتاھی است که بارھا با کارگران در ميان نھاده ايم اما » يک قصه بيش
نيست غم عشق واين عجب – کز ھر زبان که می شنوم نامکرر است .سخن از بنمايه وجود سنديکاليسم و شالوده کار
سنديکاچيان است .در اين رابطه است که نکات زير را از آرشيو مباحث مشروح و مفصل چند ساله خود بيرون آورده و
باز ھم مطرح می کنيم .توده ھای طبقه ما نه فقط برای رھائی فرجامين از جھنم بردگی مزدی ،نه فقط برای تحميل
کمترين عقب نشينی بر بورژوازی که برای دفع کمترين تعرض روز طبقه سرمايه دار عليه ھست و نيست معيشتی و

اجتماعی خود نيز سوای سازمانيابی سراسری شورائی ضد سرمايه داری ھيچ راه ديگری ندارند .اين بديھی ترين
واقعيت تاريخ عصر ماست .دوران سنديکاسازی و مبارزه سنديکائی ساليان متمادی است که در سراسر جھان به سر
رسيده است .اتحاديه ھای کارگری دنيا در شرائط موجود ظرف به ثمر رساندن ھيچ اعتراض کارگری عليه ھيچ
تعرض بزرگ يا کوچک بورژوازی نيستند .بالعکس ھمگی ھموارساز راه تحميل اين تعرضات عليه طبقه کارگرند.
جنبش اتحاديه ای اگر در گذشته ھا دور تاريخ در چند کشور جھان دستاوردی داشته است اين دستاورد را از طريق به
صف کردن قدرت مبارزه کارگران عليه سرمايه داری به چنگ نياورده است ،بلکه با فروش جنبش ضد کار مزدی
طبقه کارگر به بورژوازی کسب کرده و وجه الضمان ھستی خود ساخته است .مسأله در مورد جامعه ما فاجعه بارتر
است .در اينجا بورژوازی تاريخا ً خود را ملزم به پرداخت ھيچ ھزينه ای برای رھائی از خطر پيکار ضد کار مزدی
کارگران نديده است .سرکوب ،حمام خون ،زندان و شکنجه تنھا سالح او برای دفع اين خطر بوده است .بورژوازی در
اينجا نيازمند سنديکا نيست تا از طريق آن جنبش ضد سرمايه داری توده ھای کارگر را در ھم کوبد .به جای تحمل
ھزينه سنديکا حمام خون راه می اندازد .طبقه کارگر ايران نيز سوای توسل به تمامی راھھای ممکن ،تمسک به ھمه
اشکال علنی و مخفی کار برای سازمانيابی شورائی آگاه ضد کار مزدی خود و به صف کردن قدرت پيکار اليزال
خويش در يک جنبش شورائی ھيچ چاره ديگری ندارد .سنديکاسازی بستن راه بر اين سازمانيابی حياتی است .کارنامه
سنديکای واحد نيز از آغاز تا فرجام ھمين را خاطرنشان می سازد ١٠ .سال پيش در شرائطی که اوضاع برای گذاشتن
سنگی بر روی سنگ در راستای متشکل شدن شورائی کارگران عليه سرمايه کم يا بيش قابل باال و پائين کردن بود
سنديکاليست ھا بساط ساختن سنديکا را پھن کردند .نه فقط آنان .کل محافل طيف رفرميسم چپ نيز ھمين راه را پيش
گرفتند و ھر چه توانستند در صور سنديکا و سنديکاليسم دميدند .آن ھا تا آنجا موفق بودند که پروسه تالش فعالين
کارگری برای سازمانيابی شورائی ضد سرمايه داری توده ھای کارگر را سوزاندند اما در ساختن سنديکا ھمان گونه که
بارھا و بارھا با بيشترين صراحت توضيح داده ايم راھی به پيروزی در پيش پا نداشتند ١٠ .سال است که وجود سنديکا
شبيه نون تنوين است» .آيد در حساب و نيست معلوم« بر زبان می آيد و در معادالت واقعی مبارزه طبقاتی ھيچ مکانی
دارا نيست .سنديکای واحد قاتق نان ھيچ کارگری نشد ،حتی برای ھيئت مديره سنديکا ھم بالی جان شد و در اين ميان
تنھا و تنھا خاصيتش توليد محملی برای تمديد ھستی سکت ھای طيف رفرميسم چپ بوده است .فقط اينانند که شب و
روز به وجود غيبی اين امامزاده دخيل می بندند تا از اين طريق بودن خود را اثبات کنند و در چھارسوق سکت بازی
سياسی کسب و کار نمايند .فرجام کار سنديکا فرار دبير شھير آن و پيوستن به يکی از بی آبروترين محافل بورژوازی
بوده است .تا روز انتخابات آتی دولت سرمايه مخالفان اين فرار چه کنند؟ آيا به جناح ديگری از بورژوازی بياويزند يا
اينکه به انحالل ھميشگی سنديکايشان در پويه نظم سرمايه بسنده کنند ،کداميک معلوم نيست .اما يکی از اين دو حالت
حتمی است.
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