اقدام مستقيم کارگران ،گامی بهسوی پاالﯾش جنبش کارگری
درود و تبرﯾک به کارگران شرکت
اتوبوسرانی واحد تھران و حومه!

بازتوليد ھموارهی رفرميسم
منصوراسالو در کارزار اعالم دوباره سندﯾکای اتوبوس رانان تھران و حومه در
زمستان سال  ،٨۴دستگير و شکنجه شد و به چھرهای شاخص ،تبدﯾل
گردﯾد .اسالو از ھمان آغاز ،نماﯾندهی گراﯾش سياست گرﯾزی و سياست
زداﯾی تشکلھای صنفی بود وبا اصالح طلبی ضدکارگری پيوند داشت.
پيشينه و پيوندھای وی ،روﯾکرد به سوی رفرميسم را در او نھادﯾنه کرده بود.
اسالو ،در جاﯾگاه دبيری سندﯾکا ،بر دﯾگر چالشگران اﯾن کارزار و خود کارگران
عضو ،ساﯾه افکند و خودمحور گردﯾد.
در برابراعالم اﯾن نھاد صنفی ،ليبرال رفرميسم حکومتی در ردای خاتمی ،به
وحشت از حضور کارگران و گراﯾش خودگستر اﯾن خيزش ،دندانھای گرگين
خوﯾش را نشان داد .خاتمی و ھمقطارانش در گروھبندی اصالحات ،برای
ماندگاری حکومت و مناسبات سرماﯾهداری ،بهسان کارگزار اجراﯾی سرماﯾه در
دولت ،خطر اعتصاب و سراسری شدن آن را درﯾافته بود .قدرت سياسی
سرماﯾهداری در اﯾران ،زنگ خطر اعتصاب سراسری را بيش و پيش از ھمه
شنيده بود .آھنگ اعتصاب باﯾد در گلو خفه میشد .اسالو به ھمراه دھھا تن
از فعالين سندﯾکا ،دستگير و زندانی و شکنجه شد و نقش قھرمان ﯾافت .وی
در چارچوب حکومتيان به دوم خردادی ھای تکيه داد .او به اﯾن توھم و توھم
آفرﯾنی دامن زد که با آموزش قانون کار سرماﯾه به کارگران در دفتر سندﯾکا،
کارگران را از بیحقوقی ،تا دستﯾابی به »حقوق« خوﯾش آگاه میسازد! اﯾن
آخرﯾن ھدف رفرميسم است.
الفبای شناخت حقوق صنفی ،آغازگاه فراشد به درک دانش مبارزه طبقاتی و
ورود به مبارزه طبقاتی است .برای طبقه کارگر ،نھادھای صنفی و طبقاتی،
تنھا ابزاری بيش نيستند ،محمل به شمار میآﯾند و نه ھدف نھاﯾی.
رفرميسم و صنفیگراﯾی تشکلھای مورد نظر رفرميستھا ،ھمان پروژهی
کنترل و مھار را به پيش میبرد که سرماﯾهداران خواھان آن ھستند.

»سندﯾکای« مورد نظر اسالو ،محمل اجرای اسارت بار قانون کار سرماﯾه
است و نه فراتر از آن .بستر سازمانﯾابی کارگران ،آموزشگاه آگاھی و دانش
مبارزه طبقاتی است .اسالو ،در اﯾن روند ،بستر بازتوليد نيروی کار ،کار،
سرماﯾه و انباشت و در اساس ،مناسبات حاکم را در بزرگترﯾن بخش مناسبات
سرماﯾهداری ،ﯾعنی صنعت حمل و نقل با ابزار اصالحات ،ھموار میکرد .در
شراﯾطی که شبکه حکومتی خانه کارگر اشغال شده و محجوبھا و حسن
صادقیھای چماقدار ،علی ربيعیھا و حسين کمالیھا و خانم جلودارزادهھا،
نفرت انگيز در مجلس و نھادھای سرکوب سرماﯾه ،بيزاری کارگران را با
اوباشگریھای خود می آفرﯾدند ،کارگران شرکت واحد ،آمادهگی آن را ﯾافته
بودند تا شورای اسالمی کار و خانه کارگر -اﯾن بازوان اقصادی-اﯾدئولوژﯾک
حکومتی -را اﯾزوله و ملغی سازند .برآمد نيمه دوم سال  ،١٣٨۴زاﯾيده چنين
شراﯾطی بود.

کارگران شرکت واحد ،در نخستين برآمد خوﯾش ،بیرحمانه به وسيله سپاه سرماﯾه ،سرکوب
شدند ،اما سرافرازانه پرچمدار ﯾک خيزش

کارگری بودند .پيشتازان اﯾن خيزش ،ھنوز در

زندانھا و محروميت از ھرگونه حقوق انسانی ،اﯾستادگی میکنند .درپی ھجوم نيروھای
سرکوب ،پشتيبانی از اﯾن حرکت فزونی گرفت .در دیماه  ١٣٨۴بود که عليرضا محجوب با
غيرقانونی اعالم داشتن سنديکا ،ادامه بازداشت و شکنجهی پيشگامان اﯾن برآمد ،از جمله

منصور اسالو

را فرمان داد .محجوب ،اﯾن چماقدار حکومتی که اکنون در مجلس اسالمی

نشسته و از سوی سرماﯾهداران و حزب اسالمی کار ،خانهی کارگر را در اشغال دارد ،و
پشتوانهی رفرميستھای »فدراسيون جھانی اتحادﯾهھای کارگری ) (WFTUدر شانزدھمين
نشست ،در دھم آورﯾل  ٢٠١١در آتن و سپس در کوبا ،به دستياری اﯾن نھاد جھانی سوسيال
دمکراتھای ضد کارگری برگزﯾده شد ،فرمان داد:
"اگرمیخواھند در ايران زندگی کنند بايد از اين کلمه سنديکا استفاده نکنند ،ما نمیگذاريم"
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در پی اقدام مستقيم کارگران ،در اعتصاب  ٨بھمن  ،١٣٨۴افزون بر پانصد کارگر بازداشت و
شکنجه و دھھا نفر اخراج و ربوده شدند ،کارگران در صنعت نيشکر ھفت تپه در خوزستان ،با
آزمون اتوبوسرانی ،به سوی سازمانﯾابی ،گامی فراتر برداشتند.
اسالو در آن برھه ،کارگران را به سراب اصالحات متوھم میساخت و اکنون رسماً و آشکارا،
به سراب جبھه ضد انقالبی اپوزﯾسيون درونی و بيرونی حکومت اسالمی سرماﯾه پيوسته
است .پروژه خاتميسم ،با ارزﯾابی و مطالعات جامعه شناسی و سياسی کارشناسان
سياسی حکومتيان و وزارت اطالعت در سال  ١٣٧۶ﯾک ضرروت حکومتی مناسبات بود .اﯾن
رھيافت ،گزﯾنه و پروژه سازش موقتی باندھای حکومتی در اﯾران و نيز سرماﯾه جھانی بود .به
پشتيبانی از خاتمی از سوی ارگان تبليغی – سياسی نوبل ،باﯾد به ﯾکی از ﯾاران وی ،جاﯾزه
صلح نوبل داده میشد ،که به پشتوانه آن از بی حقوقی زندانيان در»گوآنتاناما« داستان
بسراﯾد تا از کشتار دانشجوﯾان ،از قتلھای سياسی زنجيرهای و سرکوب و کشتار کارگران و
قتل عام اقتصادی -قانونی سرماﯾه سخنی به ميان نياﯾد .خاتمی »قانونگرا« معرفی میشد
و رفرميستھا ،طبقه کارگر را به جانبداری از وی فرا میخواندند .اسالو با اﯾن سياست،
ھمسوﯾی داشت .وعدهی »تشکلھای مستقل« در اﯾن برھه ،اوج بيشتری گرفت .سازمان
جھانی کار و دﯾگر نھادھای سرماﯾه جھانی وعده ھرگونه پشتيبانی فنی -کارشناسی را از
روﯾکرد رفرميستی در چارچوب حاکميت موجود در اﯾران پذﯾرا شدند.
اسالو پس از چندی مرخصی گرفت ،در بين ارگانھا و نشستھای دولتی بی آنکه وظيفهای
از سوی کارگران بيابد خودسرانه به آمد و شد پرداخت ،به خارج سفر کرد ،و به وسيلهی
»سوليدارتی سنتر« ،اﯾن )مرکز ھمبستگی( جھانی و فسادانگيزسرماﯾه که ھدف آلوده
سازی و انحراف جنبش کارگری را پی میگيرد ،بيش از پيش کشف شد .اسالو نيز ،پشت
کرده به کارگران ،منافع خود را در اﯾن مبادله میﯾافت و به تبليغ و پشتيبانی از خاتمی و
جناحباندی از حکومت پرداخت .اسالو ،بين اردوی نيروی کار ،و جناح ھای حکومتی سرماﯾه،
اردوی سرماﯾه را برگزﯾد و با شتاب ،بازﯾگر ميدان سالخان شد.

 -١علی رضا محجوب ،دبيراول "خانه کارگر" و نماينده "حزب اسالمی کار ،در گفتگو با ماھنامه توليد در ايران که
روزجمعه٢٣دی١٣)٨۴ژانويه (٢٠٠۶در رسانهھای دولتی و سايت بازتاب يافت.

بازگشت با رﯾشه
جای شگفتی نيست که اسالوی اصالح طلب ،اکنون به اسالوی گزﯾنهی علنی -سياسی
سرماﯾه جلوهگر شود.
آلترناتيو سازی سبزھای سرماﯾه ،برای مھار جنبش کارگری ھمانگونه که در ساﯾت »کلمه« به
ﯾک ستون کارگری نياز دارد ،و خانه کارگر اشغال شده »اﯾلنا« و رادﯾو فردا ،اﯾن ارگان تبليغی
سياسی وزارت امور خارجه آمرﯾکا» ،کارنامه« ،را دارد ،اصالحات نيز ،به ﯾک چھرهی جنبش
کارگری نيازمند است .برای اﯾن حقنه ،به زودی به وی جاﯾزهھا خواھند داد و به »لخ والسای«
اﯾران ناميده خواھد شد تا در آﯾنده وی را به لخ والسای اﯾران »ارتقا« دھند .در ﯾک افتضاح ،وی
در کنار دﯾگر کارگزاران سرماﯾهی به پيرامون پرﯾده ،وظيفه میﯾابد تا کارگران را با سبز اسالمی
سرماﯾه ،به بيعت بکشاند .لخ والسای لھستان ،گزﯾنهی واتيکان و پاپ و سيا و سرماﯾه جھانی،
جاﯾزه نوبل میگيرد تا  ١٣ميليون کارگر متشکل ،اما ناآگاه به دانش مبارزه طبقاتی خوﯾش را در
اردوی سرماﯾه ھمچنان به بردگی وادارد .اسالو در جاﯾگاه زرد و سبز خوﯾش نيز ،نامزد چنين
وظيفهای شده است .او ،از آغاز با خاتميسم پای گرفت ،به اعتبار کارگران و جنبش کارگری
پشتوانه ﯾافت ،در»سوليدارتی سنتر« آکتور شد و به بخش برون مرزی جناحی از حکومت و
باندی از گروھبندی سياسی سرماﯾه پيوست .در مبارزه و تضاد آشتی ناپذﯾر نيروی کار و
سرماﯾه ،اسالو ﯾک واقعيت است .جھان واقعی سرماﯾه ،چنين روا میدارد .از اﯾن سوی،
حقيقی کارگران آشنا به حقوق خوﯾش ،چنين حکم میکند که طبقه کارگر برای
جھان
ِ
خودرھاﯾی باﯾد که قاطعانه به دفع و رفع رفرميسم و از جمله چھرهی اسالوﯾیآن و ﯾا ھر
اسالوی دﯾگر برخيزد.
حقيقی کارگران حکم میکند تا اسالو از جاﯾگاھی که ﯾافته بود برکنار شود .اﯾن اقدام،
جھان
ِ
اصولی ،ضروری و نيز ﯾک اقدام پيشرو است .اما چه پيشرو تر بود اگر بيانيهی اﯾن برکناری را
به کارگران شرکت واحد ،و طبقه کارگر اعالم میکرد ،نه نھادھای رفرميستی وسوسيال
دمکراتيک جھانی.
آسيب شناسی بازتوليد رفرميسم در جنبش کارگری
اما ،بيش و پيش از زدودن اﯾن سلول بيماریزا در جنبش کارگری ،باﯾد به آسيب شناسی و طرد
رادﯾکال رفرميسم در جنبش گارگری دست زد .اسالو ﯾک اصالحطلب بود و به انحراف بردن
جنبش کارگری پيشهی رفرميستھای نفوذ کرده در جنبش کارگری است .وی خيانت نکرد ،او -
ھمانگونه که فرخ نگھدارھا و گنجیھا عناصر صادق سرماﯾهداری و حکومتاند ،از آغاز
رفرميست بود ،دشمن رھاﯾی طبقه کارگر از ﯾوغ استثمارگران و اصالح طلب باقی ماند .وی بی
آنکه پنھان سازد ،در نقش دبيری سندﯾکا ،با ھرگونه گراﯾش شوراگراﯾانه ،و خودپو و آگاهگرانهی
کارگران ،مخالفت میورزﯾد .او پيش از آن ،اھداف خود را پی گير بود .وی تشکل مستقلی می

خواست که کارگران را به قانون کار پيوند دھد تا روزمرگی کارگران ،در ھمان چارچوب استثماری
تداوم ﯾابد .او ھمان است که بوده؛ ھيچ تفاوتی در او نيست ،ھم قماشان اسالو برای اﯾن
اصالح طلب ،کف زدند ،قھرمان شناساندش ،برای خود ،بر وی دخيل بستند ،و اکنون اشک
میرﯾزند و دل میسوزانند .او دﯾگر جاﯾی در ميان کارگران نداشت .وی باﯾد زدوده میشد.
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در اﯾن تصميم ھشيارانه سندﯾکا ،سلولھای ھشيار و دفاعی پيکر جنبش کارگری اﯾران خوش
درخشيدند .آنان ،بهسان سلولھای دفاعی بدن ،با ورود عنصر بيگانه با جنبش انقالبی کارگران،
به رفع ودفع سلول ناشناخته و اﯾن ُﯾن سرگردان پرداختند.
»آنتی ُک ِر« ﯾا دانش مبارزه طبقاتی کارگران ،سالح ھرآﯾنه پيشگيرانه ،دفاعی و کارسازی ھستند
در برابر آنتیژنھای بيماریزای ورودی به درون پيکر جنبش کارگری .با اﯾن آزمون پر ھزﯾنه و
وجود پادزھر و اﯾن آمادگی ،پيش از آنکه دﯾر شده باشد ،و طبقه به بحران فرو رود ،ھشيارانه
میتوان و باﯾد تا آنجا که شدنی است از بازتوليد اسالوھا وغلبه چنين گراﯾشی در جنبش
کارگری پيشگيری کرد .برای برآمد خيزش ضداستبدای ھمه با ھم ،عليه استبداد حاکم ،وجود
اسالوھا در لوﯾیجرگهی در حال تدارک اپوزﯾسيون بورژواﯾی ضروری است.
رفقای کارگر ،وجود ھرگونه نھاد کارگری برای طبقه کارگر نخستين ضرورتی است که در خود-
سازمانيابی بهعنوان يک طبقه ،بيان سازمانی میگيرد .با اﯾن ھمه ،ھمواره و ھميشه اين خطر
نيز در کمين است که اﯾن نھادھا در نظم مناسبات اقتصادی حاکم ،خود تثبيت گر شوند؛ به بيان
دﯾگر ضرورتی که ساختار سازمانی میﯾابد ،به ضد خود تبديل و به جای دگرگون
سازی ،تثبيتگرا میشود .تشکلھای سنتی صنفی ،با ساختارھای دﯾوانساالری و ھرمی ،از
اﯾن روی سرشت بازدارندگی دارند .روی کرد سازمانﯾابی افقی به سوی رهﯾافت نوﯾن
شوراگراﯾانه ،اﯾن خطر را کاھش میدھد.
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 ٢اسالو ،حتا عزيزترين خويشان را رھا و آن ھمه وفاداری و درد و رنج ،ھم رزم و ھمسر خويش را ،با آن ھمه ستم و
رنج در برابر اوين ،به سودايی سودا کرد .برخالف ادعای »منتقدان پسامدرنيتهای« چند ،بيانيه ھيئت مديره سنديکا در
برکناری اسالو ،به موضوع اخالقی نپرداخته و در برابرعملکرد ويرانگرانهی »خصوصی« ،در حال حاضر اشارهای
حتا به ميان نياورده است.ديدگاهھايی که اقدام ھيئت مديره سنديکا در برکناری اسالو را به داليل »اخالقی« ربط میدھند،
میتوان گفت متاسفانه ،برخوردی نازل ،سطحی و ھاليودیاند.

