در دفاع از سنديکای کارگران شرکت واحد
عليرضا بيانی

اخيراً اطالعيه ای از سوی سنديکای کارگران شرکت واحد منتشر گرديد که طی آن برکناری منصور
اسالو از سمت رياست ھيئت مديرۀ سندکا اعالم شده است .نظر به اعتبار تاکنونی منصور اسالو که
عمدتا ً در مبارزۀ مشترک در درون ھمين سنديکا به دست آمده و متقابالً اعتباری که به سنديکا داده
است ،اين خبر غير عادی به نظر رسيده و انواع شبھات از اين سو و آن-سو مطرح گشته است.
يکی از محورھای اصلی دخالت برخی از فعالين سياسی ،به زعم آن ھا عدم اعتبار اطالعيه بوده
است که اين موضوع پس از گذشت چھار روز از صدور اطالعيه و عدم تکذيب آن از سوی
سنديکای کارگران شرکت واحد ،خود به خود منتفی شده و نظردھی پيرامون اين محور را غير
ضروری می سازد .اما بخش ديگری از فعالين سياسی به نوعی اين عمل را غير منطقی ،غير مدرن
و غيره دانسته و خواھان بازپسگيری آن از سوی سنديکا شده اند.
برکناری اسالو از موقعيت ھای خود در سنديکای کارگران شرکت واحد پس از خروج وی از ايران
صورت گرفته که اين عمل خود منطبق با موازين سنديکا ،مبنی بر عدم عضويت در خارج از کشور،
است .قطعا ً به ھمين دليل نخواسته است که سخنگويی ھم در خارج کشور داشته باشد .اين نظر يک
فرد در سنديکای شرکت واحد نيست و در واقع نتيجۀ يک خرد جمعی محسوب می شود و ضروری
است که ھمۀ دوستداران و ناظران فعاليت سنديکا ،دست کم به دليل احترام به استقالل سنديکا ،آن
را به رسميت بشناسند و به آن احترام بگذارند .طبيعی است ھر کس محق است نقد و انتقاد خود به
اين تصميم را طرح کند ،اما حفظ استقالل سنديکا ،محور و اولويتی است که الزم است پيش-فرض
اصلی در نظر گرفته شود.
سنديکا ھمچنين از اتحاديۀ جھانی حمل و نقل خواستار قطع ھمۀ ارتباط ھا ،ھمکاری ھا و حمايت از
منصور اسالو شده است .در ھمۀ واکنشات تاکنونی به اين بخش از اطالعيۀ سنديکای کارگران
شرکت واحد ،اعتراض و انتقاد مشاھده می شود ،به اين معنا که سنديکا خواھان ايزوله کردن اسالو
است؛ در اين ميان توضيحاتی ھم پيرامون اعتبار و مبارزات اسالو داده می شود؛ بر اين مبنا ،نتيجه
گرفته می شود اين اقدام »مدرن« يا »متمدنانه« نيست.حال آن که موضوع اساسا ً درخواست ايزوله
کردن اسالو نيست و نمی تواند باشد؛ زيرا که اعتبار و سابقۀ اسالو خود به-خود مانع از ايزوله و
منزوی شدن وی خواھد شد .به خصوص که ايشان اکنون در خارج از ايران به سر می برند و قطعا ً
انواع تريبون ھای اپوزسيون آمادگی کامل دارند تا آن گونه که خود ايشان مايل باشند در اختيارشان
قرار بگيرند .بنابراين گزينۀ ايزوله و منزوی کردن اسالو کامالً بی ربط و فرعی است و به نظر می
رسد کسانی که نگران اين وضعيت ھستند با امکانات بسيار وسيع موجود در خارج کشور ،آشنايی

کافی ندارند؛ امکاناتی که بخش کمی از آن قادر است يک فرد منزوی را به يک چھرۀ جھانی تبديل
کند ،چه رسد به فردی که نقداً تا سطح معينی شناخته شده می باشد.
بديھی است اساس رابطۀ نھادھای کارگری بين المللی نظير اتحاديه جھانی حمل و نقل با يک فرد
عضو سنديکا به نمايدگی از سنديکای کارگران شرکت واحد می باشد و ھرگونه کمک رسانی در ھر
سطحی از سوی آن ھا به منظور ارسال آن به خود سنديکا می باشد .در اين صورت به نظر طبيعی
می رسد که سنديکا از متحدين بين المللی خود بخواھد که فرد مرتبط با خود را ،خود تعيين کند تا
کنترل کاملی بر روند روابط متقابل با آن ھا داشته باشد .ھمچنين بديھی است که منصور اسالو به
عنوان يک فرد حق دارد و می تواند با ھر نھادی به نمايندگی از سوی خودش روابطی را ايجاد يا
حفظ کند.
آن چه که بايد در اينجا نتيجه گرفت اين است که از نظر سنديکای کارگران شرکت واحد منصور
اسالو ديگر سمتی در آن سنديکا ندارد ،طرفداران سنديکا نيز نيازی به جبھه گيری در يکی از دو
سمت مذکور ندارند .ھمۀ زحمات و تالش ھای منصور اسالو در گذشته در تاريخ جنبش کارگری ثبت
شده و وظيفۀ سنديکا و ھر فرد عالقه مند به جنبش کارگری است که از آن قدردانی کرده و به آن
احترام بگذارد .ھمان طور که بايد چنين کاری با خود سنديکا صورت گيرد .سنديکای کارگران
شرکت واحد خواه ناخواه با شخص اسالو ،و اسالو با اين سنديکا تنيده شده اند و از ھمين رو
پذيرفتن جدايی آن ھا از يکديگر ،بدون آمادگی قبلی برای مخاطبان و بدون آن که سنديکا پيش تر
انتقادات خود به اسالو را در سطح بيرونی و رو به جنبش مطرح کرده باشد ،از نظر عالقه مندان
سنديکا و ھمۀ کسانی که فعاليت سنديکا را دنبال می کنند ،دشوار است .با اين حال واقعيت اين است
که اين جدايی صورت گرفته؛ اما اين بدان معنا نيست که نمی توان از ھر دو سوی اين اختالف
درخواست کرد که ھر اختالفی به حول مسائل شخصی را به نفع کل جنبش طبقۀ کارگر ،اختالفی
درونی و شخصی قلمداد کند و حل آن را نيز به طور شخصی پيش ببرد.
اما آن چه که بايد در نظر گرفت ،آيندۀ منصور اسالو در خارج از کشور است که الزاما ً نمی تواند با
اعتبار گذشتۀ ايشان تضمين شده و قابل تأييد و حمايت باشد .اين دقيقا ً بستگی به فعاليت ھای
سياسی آيندۀ منصور اسالو و جای گيری وی در ترکيب بندی صفوف اپوزسيون دارد .اميدواريم که
منصور اسالو در خارج از کشور نيز در صفوف متحدين واقعی جنبش کارگری در ايران قرار بگيرد
و سنت مبارزاتی خود را در ھمين صف و برای ھمين جنبش ادامه دھد .در اين صورت ،و فقط در
اين صورت منصور اسالو ،اين فعال سنديکايی و مبارز در گذشته ،ھمچنان مورد حمايت و پشتيبانی
متحدين جنبش کارگری در ايران و خارج از ايران قرار خواھد گرفت.
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