وظيفه انقالبی ما  ،دفاع از جمع در مقابل فرد است!!!
فدا کارﯾھا و از جان گذشتگی ھای اعضای ھييت مدﯾره و حتی اعضای عادی سندﯾکای
کارگران شرکت واحد ،بخصوص منصور اسانلو و وابستگی ھای سندﯾکا به فعاليت ھای
منصور و معروفيت منصور به اعتبار موجودﯾت و کار ھای جمعی خارق العاده سندﯾکا بر
ھيچ کس پوشيده نيست ،ھمچنين دفاعيات بی شائبه  ،مداوم و گسترده تشکل ھا ،
نھاد ھا و فعالين از سندﯾکای فوق و بدنبال خواست سندﯾکا ،دفاع از افراد فعال آن
بخصوص منصور اسانلو نيز کامال" شفاف و روشن است ،ھمچنين نسبت به مشکالتی
که اﯾن دوستان و خانوادھاﯾشان طی  ٨سال گذشته تحمل کردند و بيشتر آنھا ھمچنان
تحت فشار قرار دارد ،آگاه ھستيم.
بدليل اﯾنکه تشکل ھای کارگری بسيار کم است ،سندﯾکای کارگران شرکت واحد به
سمبل و نماد سازمان ھای توده ای کارگران بدل شده است ،که به عنوان تنھا الگوی
پيش روی تشکل ھای کارگری دﯾده می شود .در نتيجه ھر ضربه وارده به آن ،مانند ،موج
در درﯾا به تمامی زواﯾای جنبش کارگری راه خواھد ﯾافت  .اگر اﯾن دوستان خطا ﯾا
اشتباھی مرتکب شوند ،زﯾانش متوجه ھمه خواھد بود ،و اگر موفقيتی بدست آورند نيز،
سودش برای ھمه خواھد بود .بر مبنای چنين برداشتی بر خورد با مشکل جدﯾد اﯾن
سندﯾکا ،بسيار حساس بوده و پی آمدش مھم است .
منصور اسانلو دارای چھار بعد بر خورد فکر و کاری است که به ترتيب عبارتند از :
 -١فعاليت عملی بسيار اکتيو او تحت مجموعه سندﯾکا که سر آمد بوده است.
 -٢کار ھای تشکيالتی او در سندﯾکا که برای اعضای ھييت مدﯾره روشن و معلوم،
برای فعالين خارج از سندﯾکا طبق اصول نا معلوم بوده است.
 -٣افکار سياسی و روابط سياسی و بعضا" کارھای سياسی که تحت تسلط افکار
سياسی شخصی و در ھمراھی با ھمفکرانش انجام می داد اﯾن نيز برای ھمه
روشن بوده است .
 -۴زندگی خصوصی او  ،که بعضا" بنا به علل مختلف از جمله فشار ھای پليسی با
فعاليت ھای اجتماعی مخلوط شده که برای دﯾگران نيز مانند منصور پيش می آﯾد.
نباﯾد موضوع مورد بحث باشد.
سندﯾکای کارگران شرکت واحد طی  ٨سال گذشته از زمانی که ارتباط سيستماتيک
سازمانی با اعضا و دﯾگر کارگران داشت تا اکنون که بدليل فشار ھای شدﯾد و عدم بر
گزاری مجمع عمومی و ناتوانی در بازسازی ھييت مدﯾره خود ،ارتباطاتش محدود  ،غير
سازمانی ﯾا کمتر سازمانی شده است ،ھميشه از چھار بعد فکری و کاری منصور اسانلو
آگاھی کافی داشت ،با توجه به اگاھی فوق از تمامی سازمانھا  ،کارگران  ،فعالين و
نھاد ھای داخلی و جھانی می خواست که از منصور اسانلو حماﯾت بی درﯾغ نماﯾند .
پراتيک اکتيو منصور در مسائل روز کارگری که برای تمامی انقالبيون مورد تاﯾيد بود و با
درخواست سندﯾکا مورد حماﯾت ھمه جانبه قرار می گرفت ،و مورد رابطه و افکار
سياسی او مشخص بوده ولی مورد قبول نبود ،اما اﯾن مورد به عمد برای اﯾنکه سندﯾکا
تضعيف نشود نادﯾده گرفته می شد .در رابطه با مسائل درونی تشکيالتی ،فعالين و
انقالبيون اطالع نداشتند و اعضای ھيت مدﯾره که اطالع صد در صدی داشتند بيان نکرده

بودن بنا براﯾن آنچه بود و ھست ما ھنوز اطالع ندارﯾم  .تا به اﯾن روز ھم سکوت و ﯾا تاﯾيد
ھييت مدﯾره برای ما حجت بود .با توجه به موارد باال ،علی رغم وجود موارد غير قابل
قبول ،بنا به خواست سندﯾکا ،ھمگی از منصور اسانلو حماﯾت می کردﯾم  .امروز نيز بنا
به اندﯾشه حماﯾت از جمع در مقابل فرد ،که ﯾک اصل انقالبی است  ،از سندﯾکای
کارگران شرکت واحد باﯾد حماﯾت کرد ،اما اﯾن اصل انقالبی اگر بر روال گذشته ما نسبت
به سندﯾکای شرکت واحد پيش برود ،دچار تناقض خواھيم شد ،چون اصول انقالبی بر
پاﯾه آگاھی ھای علمی و طبقاتی استوار است ،در حالی که تا به اﯾن روز ما فقط به
دليل اﯾنکه سندﯾکا خواسته است ،بدون اﯾنکه از کم و کيف کارھا اطالع داشته باشيم،
قبول کردﯾم .که البته اﯾن روند ،تنھا با تکيه بر اصل حماﯾت از جمع در مقابل فرد ،قابل
توجيه نيست.
معضل دﯾدگاه سياسی رفرميستی در سندﯾکای کارگران شرکت واحد از بدو تشکيل
وجود داشت ،و با خارج شدن منصور از سندﯾکا اﯾن معضل تمام نمی شود .البته پنھان
بودن و عدم ظھور آن طی  ٨سال گذشته نتيجه شدت سر کوب و خفقان بوده است ،ھر
چند که در برخی مواقع نشانه ھای از آن ظھور کرده بود .اﯾن معضل اگر  ٨سال قبل
امکان بروز داشت ،نمی توانست ضربهای که اکنون به جنبش کارگری خواھد زد ،بزند.
بدليل پنھان بودن و عدم امکان ظھور ،مضعل فوق با رشد و مشھورتر شدن منصور ،رشد
بيشتر کرده است .اﯾن معضل با سر نوشت جنبش کارگری سر و کار دارد و می تواند
ضربات خطر ناکی بر پيکر جنبش کارگری و حتی به جنبش سوسياليستی بزند .
ھسته اصلی برخورد سندﯾکا با منصور اسانلو را ھمين معضل تشکيل می دھد ،و موارد
کمک کننده به اﯾن برخورد بقيه دالﯾلی خواھد بود که طی  ٨سال گذشته بطور آشکار
ميان منصور و بقيه وجود داشت ،از جمله تک روی ھای منصور ﯾا موارد مالی و ...که گاه
و بی گاه بيان می شوند ،و ھيچ کدام تازگی ندارند ،ولی عامل بر خورد نمی شدند،
چون در سندﯾکا امکان اغماض در مورد آنھا ممکن بود و ﯾا شاﯾد ،انھا برای ھمه ای
اعضای ھيت مدﯾره به عنوان عامل اختالف دﯾده نمی شدند .در نتيجه بر خورد اخير بين
سندﯾکا و منصور را باﯾد در رابطه با مسائل آﯾنده دﯾد ،نه در مسائل گذشته .
اگر می گوﯾم  ،در مورد گذشته نيست ،چون تمامی کارھای منصور از سال  ٨۴تا کنون
برای افراد بيرون از سندﯾکا کمتر  ،ولی برای اعضای ھييت مدﯾره اگر نگوﯾم صد در صد
ولی با در صد بسيار باالی مشخص بوده اند اما تا زمانی که از اﯾران خارج نشده بود،
مورد انتقاد جدی قرار نمی گرفت ،شاﯾد فکر می کردند ھنوز فرصت برای حل مشکل
دارند  ،ﯾا شاﯾد تعدادی از آنھا کم و بيش کار ھای او را تاﯾيد می کردند ،شاﯾد مشکل
امنيتی می توانست باشد و شاﯾد ھای دﯾگر ،که پس از مشخص شدن دالﯾل سندﯾکا
می توان جواب قطعی را پيدا کرد .به ھر صورت طی  ٨سال گذشته بنا به خواست
سندﯾکا ،نھادھا و فعالين و در مجموع جنبش کارگری حتی موارد غير قابل قبول را نيز
مورد تاﯾيد قرار می دادند .و اﯾن خطا بر می گردد به اﯾنکه چون تعداد تشکل کارگری
بسيار کم است ،جنبش کارگری به اجبار برای حفظ سندﯾکای واحد ،دست به عصا
حرکت کرده است ،و در برخی موارد از خود اغماض نشان داده و موارد مشکل ساز را
آگاھانه ندﯾده گرفته است ،و امروز ،چوب نا دﯾده گرفتن ،آگاھانه را می خورﯾم.
خطرناکتر از گذشته ،امروز است ،که باز ھم با دلی پر خون سر دو راھی قرار دارﯾم  ،ﯾا
باﯾد حرکت سانترﯾستی داشته باشيم  ،موضع گيری نکنيم ،ﯾا باﯾد در مقابل تک روی ھا
و فردﯾت منصور اسانلو از سندﯾکای واحد که ھيچ چيزی در مورد اختالفات و مشکالت

جدﯾد شان نمی دانيم ،موضع حماﯾت کورکورانه بگيرﯾم ،اگر امروز منطقی بر خورد نکنيم،
اﯾن روند و سبک کار می تواند سنت شده و در مورد اختالف بين افراد دﯾگر با سندﯾکا ﯾا
تشکل ھای دﯾگر که بدون شک اتفاق خواھند افتاد باز توليد گردد.
راستی جنبش کارگری و فعالين آن کجای ميدان مبارزه اﯾستاده اند ؟ آﯾا سندﯾکای
شرکت واحد ،بدليل نبود تعداد زﯾاد تشکل کارگری حق دارد بدون شفاف سازی و بيان
دالﯾل خود ،از بقيه انتظار داشته باشد که حماﯾت کنند ﯾا حماﯾت نکنند؟
چه باﯾد کرد ؟
تنھا راه اصولی ما با دﯾد اگاھانه حماﯾت از جمع در مقابل فرد است  ،چون جمع احتمال
خطاﯾش کمتر است .ما به خوبی می دانيم ،راھی که منصور طی  ٨سال رفته ،حاصل
اجتنای ناپذﯾر حماﯾت ھای بيان شده است .اگر موقعيت برای برخی دﯾگر مھيا شود به
احتمال بسيار قوی ھمين راه را خواھند رفت .به بيان دﯾگر در مورد منصور و تقرﯾبا" ھمه
افرادی که ممکن است چنين راھی را بروند ،باﯾد اعتراف کرد محصول  ٨سال چشم
پوشی جمع در مقابل فرد است که سرکوب و خفقان عامل تشدﯾد کننده مسير فوق
بوده است .بھتر است مورد جمع را نيز بررسی کنيم ،ھر جمعی نمی تواند مورد تاﯾيد
باشد ،بلکه در مورد ﯾک تشکل بحث می شود ،بنا براﯾن اگر ھيت مدﯾره سندﯾکای
کارگران شرکت واحد اقدامی برای باز سازی خود و بر قراری ارتباط سندﯾکای به صورت
سازمانی و سيستماتيک نکنند ،از آن جمع مورد نظر و قابل حماﯾت خارج گشته به ﯾک
محفل تبدﯾل خواھد شد .اما اگر خود را باز سازی نماﯾند ،ھيچ نيازی به تقاضای کمک ﯾا
عدم کمک نخواھد داشت چون تمامی نھاد ھا خود را با تصميمات ھيت مدﯾره باز سازی
شده ھماھنگ خواھند کرد.
طرح مورد زﯾر جھت اطالع ھيت مدﯾره کارگران سندﯾکای شرکت واحد و اعضای آن بطور
خاص و دﯾگر تشکل ھا و کارگران بطور عام  ،بسيار مھم است ،دوستان توجه داشته
باشيد ،وقتی دشمنان )کارفرما ھا  ،خدم و حشم سرماﯾه داری،و دولت سرماﯾه داری(
نتوانستند ،از طرﯾق سرکوب ،دستگيری  ،شکنجه و زندان ،ھمچنين بيکارسازی و دﯾگر
تھدﯾد ھای آشکار کارگران را شکست بدھند .دست از مخالفت و دشمنی بر نمی دارند،
بلکه اتحاد و ھمبستگی کارگران را با روشھای پنھان و پليسی نشانه می روند ،نه اﯾنکه
در زمانھای سرکوب آشکار اﯾن روش را بکار نمی برند ،البته که در ھمه زمانھا بکار می
برند ،ولی زمانی که از طرﯾق سرکوب ھای آشکار و عرﯾان موفق نشوند ،آنگاه سرکوب
ھای پنھان را ھر چه بيشتر افزاﯾش می دھند ،بنا براﯾن نباﯾد ساده اندﯾش باشيم ،آنھا
ھزاران شگرد و ترفند دارند ،و بدون شک ھم اکنون مشغول اجرای سياست ھا و برنامه
ھای مختلف ھستند ،مبارزه بسيار پيچيده است ،برای مقابله و کسب پيروزی باﯾد با
دقت بيشتر و تحليل علمی)مارکسيستی -لنينيستی( موضوعات را بررسی کرد.
دوستان در مبارزه با شگردھای پنھان پليس سياسی ،صداقت فردی به تنھای کار ساز
نيست ،باﯾد آگاھی طبقاتی  ،علم مبارزه با پليس سياسی  ،رفاقت عميق  ،دﯾد انفالبی
و سازماندھی محکم داشت ،ھر چه مشکالت بيشتر و پيچيده تر می شوند ،به ھمان
ميزان باﯾد فداکاری  ،جسارت  ،آگاھی و رفاقت بيشتر شود.
به ﯾاد داشته باشيم ،پليس سياسی به نماﯾندگی و از ميان تمامی نيروھای رنگارنگ
دولت سرماﯾه داری و نھادھای خصوصی مانند رادﯾو و تلوﯾزﯾون ھا  ،روزنامه ھا ،سازمانھا
و نھادھا و احزاب و گروھا و محافل مختلف ﯾار گيری می کند ،آنگاه افراد فوق تحت
سازماندھی پليسی ھرکدام در حوزه تخصصی خود شب و روز مشغول کار و برنامه رﯾزی

می شوند .با اجرای ھزاران ترفند می خواھند ،به تشکل ھا و ھمبستگی کارگران ضربه
زده ،اعتبار آنھا را زﯾر سوال ببرند ،سندﯾکای کارگران شرکت واحد نيز از اﯾن قائده مستثنا
نيست ،بلکه تحت مراقبت و توطئه دائمی قرار دارد.با توجه به مثل معروف " ھر که
بامش بيش  ،برفش بيش " افراد و تشکل ھای که بيشترﯾن نقش را در مبارزه دارند،
بيشتر از دﯾگران تحت فشار قرار می گيرند ،در اﯾن راستا سندﯾکای واحد ﯾکی از تشکل
ھای است ،که از جانب پليس سياسی سوژه تحت نظر است  .تنھا راه نجات سندﯾکا
در مقابل چنين دشمنی ھا ،حفظ ،بازسازی و گسترش ارتباط سازمانی با بدنه خود و
بقيه فعالين کارگری و انقالبی است .اگر چنين مسيری را طی نکنيد ،کمترﯾن خطربرای
سندﯾکا اﯾزوله شدن ،آن است ،که دﯾگربا ھيچ حماﯾتی امکان نجات نخواھد داشت.
دوستان من در سندﯾکای واحد ،صد در صد به ﯾاد دارند ،از سال  ٨۶به بعد ھر وقت
فرصت صحبت با ھم داشتيم ،اعالم کردم که تنھا راه شما بر گزاری مجمع عمومی و باز
سازی ھيت مدﯾره است  ،ھنوز ھم تنھا راه ھمين است ،اگر شما دوستان با ھر روشی
که خود می دانيد ،و امکان دارد ،با تاکتيک ھای مختلف و با استفاده از تکنولوژی مدرن،
باﯾد ھيت مدﯾره خود را باز سازی کنيد ،اگر بتوانيد مجمع عمومی خود را تشکيل بدھيد،
ھيت مدﯾره را باز سازی نماﯾد ،دﯾگر نيازی به درخواست حماﯾت ﯾا عدم حماﯾت نخواھيد
داشت ،چون شما و دﯾگر کارگران عضو با تصميمات جمعی خود تکليف ھمه را روشن
می کنيد ،بر مبنای تصميمات شما و اعضاء ،ھمه ی نھاد ھا و فعالين و سازمانھا حرکت
ھای حماﯾتی ﯾا عدم حماﯾتی خود را با تصميمات شما تنظيم خواھند کرد .بدون شک و
با آگاھی کامل ھنوز ھم بسياری از رفقا و دوستان با تمام توان آمادگی کمک جھت بر
گزاری مجمع عمومی شما را ،دارند .فراموش نکنيم که در سندﯾکای واحد با توجه به
سازماندھی دومين اعتصاب  ،پتانسيل بر گزاری مجمع عمومی ولو کوچکتر و با اشکال
مختلف وجود دارد.
در پاﯾان به عنوان ﯾک ھمرزم طبقاتی و دوست ،از منصور انتظار دارم ،به احترام  ٨سال
کار فداکارانه و متحدانه با دﯾگر اعضای ھيت مدﯾره که ھمگی سختی شکنجه ھای
فراوانی را تحمل کردﯾد ،و در برای حماﯾت از ھمان کارگرانی که  ٨سال در جھت کمک به
احقاق حقوقشان فعاليت کرده اﯾد ،بدون چون و چرا تصميم جمعی را بپذﯾرﯾد و حتی
بدون چشم داشت کمک کنيد ،تا سندﯾکا از اﯾن پيچ خطر ناک عبور نماﯾد ،و اعالم نماﯾيد،
از اﯾن پس مسير مستقل خود را خواھم رفت ،با توجه به تواناﯾی ھای اﯾشان ،بدون
شک اگر مسيرش در جھت جنبش کارگری باشد ،ھمه ی مشکالت حل خواھد شد ،و او
دوباره در جمع پيشروان جنبش کارگری سر آمد خواھد شد ،منصور ،دوست عزﯾز  :بھتر
است با دقت و بدون اﯾجاد مشکل اﯾن فرصت را به خود و به بقيه فعالين بدھی.
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