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 فواد عبداللهي -پيشگفتار 
 بخش اول

 
اطالعيه بركناري منصور اسالو  از رياست هيئت مديره سنديكا 
 آزادي ” مدير سايت (سوران    -از سنديكاى شركت واحد بخواهيم فراخوانش را رسما پس بگيرد

 )“ بيان
گفتگوي بهروز خباز از راديو همبستگي با محمود صالحي و فرخنده آشنا 
 بهروز سورن  -درباره اخراج منصور اسانلو از هيئت مديره سنديكاي واحد 
 بختيار پيرخضري  -درحمايت از منصوراسالو؛ در مقابل اطالعيه سنديكاي شركت واحد 
 اسد گلچيني  -اين يك سنت ضد كارگري است؛ در مورد تصميم به بركناري منصور اسالو 
امير پيام -! خطايي فاحش: هيئت مديره سنديكاي كارگران شركت واحد 
مظفر محمدي  -! دفاع از منصور اسالو، دفاع ازحرمت رهبران كارگري است 
 بهروز ناصري  -در باره بركنار كردن منصور اسانلو 
حسن معارفي پور -! سنديكاي شركت واحد اشتباه مي كند 
محمود قزويني -! هيات مديره سنديكاي كارگران شركت واحد ميتواند بر بحران غلبه كند 
 اسد گلچيني  -سنديكاي شركت واحد و راهي دشوار 
جهانيصديق   -از رياست هيات مديره سنديكاي شركت واحد  پيرامون بر كناري آقاي منصور اسالو 
  گفتگوي كتبي بهرام رحماني با محمود صالحي از چهره هاي سرشناس جنبش كارگري ايران درباره

 اخراج منصور اسانلو از رهبري سنديكاي شركت واحد
 سنديكاى شركت واحد يك دستاورد كارگرى است؛ در حاشبه اطالعيه سنديكاى شركت واحد و

 شهال دانشفر  -بركنارى اسانلو 
مظفر محمدي  -... من سنديكاليست نيستم، اما 
 بهروز ناصري  -دوباره در مورد بركناري اسانلو و پاسخي به بعضي از موضعگيريها 
 ناصر اصغري  -پيامد اخراج اسانلو براي جنبش كارگري 
 يا نهادينه كردن اپورتونيسم؛ در باره اطالعيه كميته هماهنگي در  “سنت شورايي كارگران”دفاع از

 اسد گلچيني  -خصوص تصميم هيات مديره سنديكاي واحد 
محمود قزويني  -) در رابطه با معضل سنديكاي شركت واحد! ( اگر در تركيه ميزيستيم 
محمود قزويني  -) وبالگ حيات غيبي، عضو هيات مديره سنديكا: ( براي اطالع 
 اپورتونيسم را بايد منزوي كرد؛ مروري بر دخالت رضا مقدم و گروهش در مساله سنديكاي واحد-  

 اسد گلچيني 
 ايرج فرزاد  -ترور شخصيت “ كارگري”در نكوهش توجيه 
 ايرج فرزاد  -اسالو “ بركناري”باز هم در باره 
  نظيره معماري –ديانا نامي   -در رد نظرات و ادعاهاي عضو سابق هيات مديره سنديكاي واحد 
  اتحاد بين المللي در  -جلب حمايت بين المللي از سنديكاي كارگران شركت واحد وظيفه ماست

 حمايت از كارگران ايران



 
 بخش دوم

 

محمد اشرفى  -!!! وظيفه انقالبي ما ، دفاع از جمع در مقابل فرد است 
محمد قراگوزلو  -! سنديكاي واحد ، يك گام به پيش 
 رضا مقدم  -بركناري اسالو در متن كدام اوضاع 
  بهمن شفيق  -پشت پردة بركناري اسالو چه مي گذرد؟ 
 بهزاد سهرابي  -در دفاع از اطالعيه سنديكا شركت واحد 
 مينا فرخنده  -از سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه حمايت كنيم 
 محمد حسين مهرزاد  -سنديكاي شركت واحد در تند پيچ تاريخ 
 كانون سوسياليستهاي كارگري  -سنديكاي شركت واحد در دفاع از استقالل طبقاتي 
بهمن شفيق  -آيا بايد از سنديكاي واحد حمايت كرد؟ : 3 -تحول در جنبش كارگري، به كدام سو؟ 
 فعالين جنبش لغو كار   -سنديكاي واحد، اخراج اسانلو و بازار كسب و كار رفرميسم راست و چپ

 مزدي
 در حمايت از اطالعيه اخير سنديكاي كارگران شركت واحد، در راستاي تصميم گيري جمعي و

 كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري  -شورايي 
 تعدادي از فعالين كارگري و سنديكايي  -منصور اسالو با خيانت ذات واقعي خود را هويدا كرد 
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ود شرکت بھمن ماه امسال برای سنديکای کارگران حران ب اد، .  واحد تھران و حومه، ماه ب ح ه ات ي روح
ارگري شد ه .  ھمبستگي و رفاقت طبقاتي کارگران سنديکا، طعمه يک سنت ضد ک ه ن ل ا مس ار ام ب ن اي

اومت در  ق ه م ارزات جاری و ن ب مبارزه راديکال و پيشرو بر سر سازماندھی و اتحاد کارگران در م
ل  اب ق ري در م ت رول ز سنت پ گي برابر سرکوب دولت سرمايه داران و بستن سنديکا، بلکه افول غم ان

ا" دوم بھمن ماه ناگھان اعالم يک اطالعيه نيم بند از جانب .  بود بورژواييفرھنگ  ک " ھيات مديره سندي
مالت اين اعالميه، عزل اسانلو از رياست ھيات مديره سنديکا و .  چاشني حريقي ميشود که توجه دوست و دشمن را به خود جلب مي کند

اژ و و .  درخواست از نھادھاي کارگري بين المللي در طرد وي و عدم ھر گونه کمک و ھمکاري با ايشان است درست در گرماگرم شانت
دسی مي  "انحرافات جنسی" تتمه سازمان يافته جھت حمله به حرمت اسانلو، کيھان شريعتمداری اتھامات سخيفی را در مورد اسانلو مھن

م  "ھمکاری با سازمانھای امنيتی" و پرونده سازی ھا و "اخالقی" سيل اتھامات .کند ای رژي گاھھ خارجی در فشار و قدرت ارعاب دست
يش مي  نئو توده ای ھاتکميل داستان اما بر دوش سنت  .ضرب می شود ه پ و عربده کشي ھاي آل احمدي در اپوزيسيون و پوزيسيون ب

رور شخصيت   وچه منفعتي اين مساله را ميتواند توضيح بدھد که برخی در قامت کاھنان معبد کارگر به کاھدان زده اند .  رود ه ت جرب ت
ات !  قلمداد کردند؟"  گامی به جلو برای جنبش کارگری" يک آژيتاتور عملي کارگري را  کدام منفعت است که ايدولوژي، فرھنگ و مناسب

ا"بورژوايي را از زير تيغ انتقاد کمونيستي رھا مي سازد و در عوض مھر تاييد بر اقدام  ک دي ن ذارد"  ھيات مديره س ه ! مي گ ق ؟ اگر طب
ه  اجي ب ي ت کارگر واقعا در مقابل مناسبات بورژوايي و ھر دسيسه دولت حاکمه واکسينه بود، ديگر نه نيازي به سوسياليسم علمي و نه اح

ي، . دخالت در سياست و روشنگري کمونيستي و کارگری بود ورژواي اه ب شکي نيست که اين نگاه به کارگر و به مبارزه طبقاتي، يک نگ
يست .  ضد کارگري و پولپوتي است زي ن فراخواني است به يک عقبگرد فاحش و غير علمي از جانب نئو توده ايسم که ھدف از آن چي

کر"اين چيزي نيست جز عباي . جز تکريم و بندگي کارگران در بارگاه داده ھاي بورژوازي ن ھي از م راي "  امر به معروف و ن ه ب ک
ه !  کارگر را چه به مانيفست!  کارگر را چه به آزادي!  کارگر را چه به سياست:  کارگران خط و نشان مي کشد ! زن حقکارگر را چه ب

 ! کارگر را چه به آوانگارديسم و ادبيات پيشرو
ظر و .  ماجرا از اين قرار است که اسانلو، ايران را به قصد خارج ترک می کند وی که تاريخا نوک تيز پيکان سنديکا بوده و مستقل از ن

ن  رويکرد اش، بعنوان يک آژيتاتور عملی در تاسيس دوباره سنديکا و سازماندھی کارگران در محيط کار شناخته ميشود و ھمچنين در اي
به قيمت بريدن زبان اش پيام جنبش کارگری در ايران را، حداقل در سطح گذرانده است، کسي که  راه، پنج سال را در زندان و زير تيغ

در غرب  "سازشکار" به گوش نھادھای جا افتاده و تشکل ھا و اتحاديه ھای "قراردادھای دستجمعی" و سنديکائی و "اتحاديه ای" حقوق
خارج شدن !  چگونه از اين اراده برخاسته و از اين موقعيت کسب شده با يک فرمان فرمال اداري عزل و توبيخ ميشود؟،  و اروپا رساند

ان .  از فعالين سنديکا است دفاع از حقوق زنان، زندانی سياسی و فعال ضيا . اسانلو از کشور ھمراه با مريم ضيا صورت می گيرد آن زم
ام  که اعتصاب رانندگان در جريان بود و صدھا نفر از انان توسط آژدان و مواجب سرمايه م ا ت ا را ب ه ھ ان بازداشت شده بودند، ضيا ش

ه  . گرفت توان بزير بال سنديکا ريت" قھرمان دوران اعتصاب و بازداشت اما به يکباره و در ميان تعدادي از دوستان کارگر اش، ب ، " اف
ھمسر .  ناگھان مردساالری و سنتگرايی در ارزش گزاری از شخصيت اش عيان می شود.  به مظھر فساد و تخريب اخالقی تبديل ميشود

ھمانند جزای اسالمی،  اش نشد،"  طالق" سابقش، منصور حيات غيبی که دو سال و اندی قبل، از او جدا شده بود و ھيچگاه نيز حاضر به 
م .  کثيف ترين تبليغات مردسالري را بر عليه ضيا و اسانلو دامن ميزند اک نقش و جايگاه انسان و آزادی حق انتخاب در فرھنگ تحميلي ح

ا  ک دي ن ره س دي ات م ي ع می شود و ھ ر واق وث د م ان اگ روپ ن پ ه اي ان ف اس ت اچار" بر اعضاي سنديکا نمايان می گردد و م از صدور "  ن
ال  و تشکر از يک رھبر سنت بدرقه رفيقانه طنز تلخ ماجرا اين است که.  برکناری اسانلو می شود اعالميه ع ارز و ف ب ا و يک م ک سندي

ايشان آنھا توسط  تبديل به سنگسار غيابی حقوق زنان که به ھر دليلی از ايران دارند خارج ميشوند، ق وم می برخی از رف ظار عم در ان
  .شود

د رن ي اره از سر می گ ارشان را دوب ا، ک ک دي ن مپ س ل ه .  تفرقه شروع مي شود؛ دشمنان چفيه بدوش، در ادامه و کمک به پروسه پ پ ق
ه در  .پی ماھی گيری از آب گل آلود اند در اپورتونيست   پوشان دوستان، به ھيات مديره سنديکا ھشدار می دھند و آنان را از ايجاد تفرق

ه کمر .  کارگری حذر می دارند "رفاقت" صفوف خود و دامن زدن به اين نوع از فرھنگ و  رق ف ن ت ل اي سنديکا اما تا به امروز در مقاب
ز .  راست نکرده است ي از ن د و ب معلوم شد که سنتھا، باورھا، عقايد بورژوايي و تبعيض آميز نيز در ميان کارگران ريشه دار و سمج ان

ر ز واجب ت ي ان شب ن فست است و از ن . ثابت شد مبارزه بي وقفه کمونيست ھا و فعالين کارگري عليه اين داده ھا به قدمت خود ماني
ه  اگر ون ھيات مديره سنديکای شرکت واحد می خواھد کارگر را در يک موقعيت بھتر براي مبارزه قرار دھد بايد آستين ھا را عليه ھر گ

ی  سنت غير کارگري در صفوفش باال زند؛ بايد مانع ران شود اسالمی جاری   -نھادينه کردن فرھنگ جزاي ارگ ان ک ي د در .  در م اي ب
اعي  م  –سياست خود شک کند، ياد بگيرد و آموزش کسب کند؛ و در مقابل مدافعين ھويت جاودانه صنفي و شغلي کارگر، بر ھويت اجت

يت .  مبارزه طبقاتی مستلزم درجه ای از شھرنشينی، انسان گرايی و فرھنگ پيشرو است. طبقاتي خود پاي بفشارد جايگاه انسان و خالق
د ه .  او مرکز ثقل چنين مبارزه ای است و به اين اعتبار ھيچ پديده ابژکتيو غير انسانی نمی تواند و نبايد به حساب آي ول ق ی م ن ع ن م ه اي ب

ی،  .به مراتب عميق تر از ليبراليسم و دموکراسی است انسان دوستی در سوسياليسم کارگري الف ا ھر اخت برخالف سنت بورژوايی که ب
 -کمپينھای اخالقی و شخصی برای لجن مال کردن مخالف خود راه می اندازد، بعکس حفظ حرمت و کرامت ھر فرد يک سنت کارگری 

ا  .بدون رعايت اين اصل اساسي نميتوان از اتحاد و رفاقت کارگری حرفی زد. کمونيستی است قط عار دارد ب ه ف اه ن ارگر آگ ه ک ق طب
د رھبران و شخصيتھا و فعالين خود چنين برخورد کند بلکه در ت ن سنت .  مقابل ھر تعرض به حريم شخصی فعالين اش محکم می ايس اي

  .جنبش کارگری است

 پيشگفتار
 فواد عبداللهي
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ان  ا آرم کي ب حقيقت اينست که چپ غير کارگري در فضای فرھنگی جامعه ايران از دھه ھای چھل و پنجاه به اين سو، مخالفت ھيستري
در حاليکه بخش اعظم دھقانان خلع يد شده از روستاھا مھاجرت کرده و به کارگر مزدى در شھر   . ھای پيشرو از خود نشان داده است

ل  تبديل شده اند، درست در چنين موقعيتى، موضوع اصلى آثار روشنفکران اين چپ، حاشيه اى ترين اقشار دھقانان در دھات را تشکي
ا .  مي دھند و موقعيت و فرھنگ اقشار رو به عقب جامعه که در روياى گذشته بسر مى برند را منعکس مى کنند ھ ن سنت فرھنگى که نه ت

ه  ي تصورى از کارگر، مدرنيسم، شھر و مراکز صنعتى و زن شھرى حاضر در جامعه ندارد، بلکه از انعکاس مصائب ھمان اقشار حاش
راى .  اى دھات ھم عاجز است مى ب بعنوان نمونه زن را در داستانھاى دولت آبادى می بيند، متعلقه مرد، زن در حال ضجه و زارى دائ

ردان اى .  مردان، صبور و بردبار در تحمل مصائب و مشکالت آنان، محمل و موضوع کشمکشھاى غيرتى و ناموسى بين م ه پ ى ک ت وق
اس " شجاعت و استقالل زنان به ميان مى آيد ھم زنان منحصر بفردى پيدا ميشوند که  ب ن ل ت جسارت چھل مرد را دارند و براى انتقام گرف

  ."مردانه مى پوشند
ا  ٥٧اين آرمان عقبمانده پس از انقالب  ى را ب گى و ادب رھن ات خود درعرصه ف ھم به پشتوانه ارتجاع سياسى جمھورى اسالمى، حي

ايش .  پاشيدن سم تمدن ستيزى، قوم پرستى و ملی گرايی در ميان مردم ادامه داده است ق فضاي ادبى و فرھنگى معاصر ايران وجود و ب
ان ھر  ق ف را مديون اختناق رژيم سلطنتى و استبداد مذھبى جمھورى اسالمى است که طى چند دھه اخير بضرب سانسور، سرکوب و خ
ه و  ت ران، بس نوع روزنه اى را به روى تامين نيازھاى معنوى و فرھنگى مردم از قبيل فيلم، موزيک، تئاتر و شعر را از خارج از اي

ه   -فضا و فرھنگ ملى .  محصوالت وطني اين صنف ارتجاعي را به مردم تحميل کرده است ارگري، ب اسالمى غالب بر اين چپ غير ک
رش، ھويت .  بنگرند"  خائن" حيات غيبی ھا در سنديکا جرات داده تا عليه مريم ضيا در حقيقت به ديده  دام اخي ا اق ھيات مديره سنديکا ب

اده   -خود را فدای فرھنگ عقبمانده ملی "  مستقل"  ت م اف ا ھ احش ب اقض ف ن اھيت اش در ت اسالمی کرد و در حال حاضر پراتيک و م
  .تاکتيک نمی تواند با اصول مغاير باشد؛ اين تناقض قابل قبول نيست  .است

ل "  تشکل مستقل کارگران" بنابراين آيا رفقايي که ادعا ميکنند  ق ز مست ي م ن اند نبايد در اتخاذ و تثبيت سنت و فرھنگ متفاوت از نظم حاک
ي !  آل احمدی ، درکريدورھاي سنديکا عليه ضيا باز است؟ -باشند؟ اگر پاسخ مثبت است پس چرا ھنوز درب انبان فرھنگ نئو توده ای  ب

ی .  تفاوتي در ايزوله کردن اين سنت، سنديکا را خواھد بلعيد ب ری طل نبردی که امروز در ايران در جريان است نبرد آزاديخواھی و براب
اي واحد .  لمپنی ھم ھست  -نه تنھا کارگران بلکه زنان و جوانان تشنه آزادی و رھايی عليه قاموس کثيف مناسبات و روابط اسالمی  ق رف

اعي  م ات اجت اسب ن اسي  –اشتباه مي کنند اگر تصور کنند که سرمايه داري فقط يک سيستم اقتصادي صرف است و نه يک م م .  سي ت س
فقط .  اجتماعي در زمينه ھاي جنسي، ملي، مذھبي براي بورژوازي ابزاري مي سازد که به واسطه آن ميان طبقه کارگر شکاف ايجاد کند

ه و  اي راي سرم اشد را ب ده ب اه ش چنين سياست و ابزار تفرقه افکنانه اي است که ميتواند خطر طبقه کارگر متحد که بر قدرت خود، آگ
دارد.  سرمايه داران فرو بکاھد پس .  مناسبات اجتماعي سرمايه داري تا االن نشان داده که بدون سياست و ايدولوژي و جامعه موجوديت ن

ه .  بايد عليه جوارح اين ايدولوژي و کليت اين سياست و مناسبات ايستاد و آن را به چالش کشيد م اد ھ ق ت ه ان رھبران و فعالين سنديکا يا ب
ي در   -ضد کارگري چپ بورژوا در صفوف شان بر مي خيزند يا محکوم به عقبگرد اجتماعي   –جانبه از اين داده ھاي ارتجاعي  ات ق طب

ايست اجازه .  سطح ماکرو اند می ب ا ن قاعدتا چنين لغزشی برای يک تشکل کارگری در سطح سنديکای شرکت واحد اگر ھم رخ داده ام
 . مي داد که طبيعی و ماھوی جلوه کند

 
اھاي  م ا و چپ ن رال ھ ب ي مبارزه عليه اين سنت غير کارگري امر جنبش کارگری و بدرجه اولی امر جنبش کمونيستي است؛ نه شغل ل
را  ومي ف تخيلي است و نه کار ناسيوناليست ھا و شاه پرستان و يا جريانات ملى مذھبى، که کارگران را به سازش با ارتجاع اسالمي و ق

د. مي خوانند ن روش کى .   اينھا رھايي و برابري انسانھا  را به مذھب شان، به قوميت شان به جنسيت شان و به منافع طبقاتي شان مي ف ي
است ھ ه آن . اسالم اش را مقدم بر حقوق انسان ميگذارد و آن يکى قوميت اش را به انسان ھا مي فروشد و مردساالري خال مادرزادي ھم

راى مذھب و اسالم و  اينھا مي کوشند در چارچوب پرداختن به معضل بي حقوقي و نابرابري انسان ھا و به طور اخص زنان، از آن ب
ی .  قوم و سلطنت و توسعه ملي خود، پشتوانه اي بسازند ل ي حم حدود و ت ره م دم از داي د ق خواھ در نتيجه رھبر و فعال کارگري، اگر ب

د شبکه ان وش ه پ ارگر را ب ه ک ق ا داده.  ھای کارگری بيرون بگذارد بايد ھمه وجوه مبارزه و زندگی طب ادن ب ت دون در اف اسی  ب ھای سي
دون  ر، ب ارگ ه ک ق دگی در طب بورژوائی، بدون مبارزه با مرد ساالری در تفکر و عمل کارگران، بدون نشان دادن نقش مذھب در پراکن

دون  مبارزه با داده ن آن، ب ي ال ع ھای ناسيوناليستی از ھر نوع، بدون مبارزه با محدود نگری ھا و محافظه کاری ھای موجود در طبقه و ف
مبارزه با پوپوليسمی که بطور سيستماتيک از جانب چپ غير کارگری به درون طبقه پمپ ميشود، بدون مبارزه برای اينکه طبقه کارگر 
ات  ق ه طب م ا ھ ارگر ب ه ک ق بياموزد که بايد به ھر پديده، سياست و تحول اجتماعی محک طبقاتی بزند، بدون شناساندن تفاوت منفعت طب

  .ديگر، نميتوان خود آگاھی طبقاتی را در طبقه کارگر گسترش داد و نميتوان به جنگ پراکندگی موجود در صفوف طبقه کارگر رفت
 

ای حول ان است " ھيات مديره سنديکای واحد" مجموعه حاضر انتخابي از نوشته ھای ماه بھمن بدنبال اعالميه  ھ حث جادالت و ب . و م
ن موضوع است نحوه ه در اي ارگری.  برخورد کارگران بھم و به رھبران و به تشکيالت شان مھمترين مساله و تجرب و  سنت ھای ک

ار  ت است و چه در رف مبارزه مشترک کارگران، با اعمال فرصت طلبان و خرده بورژوا ھای چپ مذبذب که از ھر طرف چه در سي
ا  جنبش تصور کنيد چنانچه   . تالش کردند خود را به اين واقعه تحميل و از آن بھره برداری کنند بيگانه است يست ھ ال ي ارگری، سوس ک

وده  ھر تشکل کارگری در برابر اين چنين تراژدي سکوت ميکرد، تصور کنيد پيشتازان لمپنی مانند حيات غيبی قاضی می شد و و ت ئ و ن
 آينده سنديکا و درس ھای اين موضوع برای طبقه کارگر چيزی  ای ھا آنرا باز ھم دستمايه ای برای محکوم کردن مخالفانشان؛ آنوقت



 یک گام  پس

7 

ران،.  جز تحميل يک شکست نمی بود ارگ دار ک ي ارگری،  مجموعه حاضر ميتواند اثباتی بر اين مدعا باشد و اين را وجدان ب ران ک ب رھ
م. متعھد شد در داخل و خارج کشور کمونيستھا و تشکيالت شان ي ت رس ا درود می ف ھ ن .  پيشاپيش به ھمه آن وعه محصول اي ن مجم اي

 .کشمکش است و مھر اين تجربه مھم را بر خود دارد
ان  دگ ن ويس ه ن يت ب ان ق ي ح ھمينجا اين نکته را متذکر مي شويم که پيوستن منصور اسانلو به يکي از سازمان ھاي جنبش سبز سر سوزن
د مي دھ ه شد، ن ي . اطالعيه ھيات مديره سنديکاي شرکت واحد عليه او و به طبع آن دفاع ارتجاعي و مرد ساالرانه اي که از اين اطالع

. پيوستن او به جنبش سبز به اين جھت تحميل يک عقب نشيني به طبقه کارگر در ايران است.  صد البته بايد به اسانلو و انتخابش پرداخت
اع از سنت .  نيستمجموعه پيش رو اما اين صورت مسله  ه دف طي ب ه رب برکناري اسانلو در شکل و شمايلي که صورت گرفته است ن

بش  سم در جن ي ال ک ه رشد رادي شورايي در مقابل سنت سنديکاليستي دارد، نه ربطي به اعمال قدرت دموکراسي از پايين، و نه ربطي ب
 .کارگري

ه از ھر طرف چه از سوی .  در نتيجه، موضوع، نقد شيوه تاکتيک و استراتژی غير کارگري سنديکا در اين ماجرا است نقشه ھايی ک
ا پشتش .  جناح ھای بورزوايی در حکومت و چه خارج از آن در اپوزيسيون در جريان بود بحث ثانوی است ک دي مساله اين است اگر سن

ه   -به توان اعضا و کارگران عضوش بود و مانند ھر تشکل توده ای  ع ام علنی مسايل اش نيز علنی بود و در طول حياتش با صراحت ج
 .را از آن مطلع مي کرد، امروز به اين انحطاط آغشته نمي شد و به اطالعيه برکناری اسانلو به اين شيوه روی نمياورد

ده  ل نوشته ھا و نقطه نظراتک ردآوري ش نويسندگان متعدد در دفاع از اطالعيه سنديکای شرکت واحد که در قسمت دوم اين مجموعه گ
بت شد . اند، آغشته به يک عقب گرد ارتجاعی، سياسی و اجتماعی است که بنام سنديکای شرکت واحد در تاريخ جنبش کارگری ايران ث

گارد   رفاقت کارگری، برابری عميق زن و مرد، سنت فعاليت سنديکاليستی، سنت فعاليت   اطالعيه مذکور و مدافعين آن ی و آوان شوراي
گرھای .  جنبش کارگری عليه جنبش ھای بورژوايی را تضعيف کردند کی از سن مرد ساالری عربده کش، پرچمدار سنت اسالمی در ي

ارگر.  مھم جنبش کارگری، يعني سنديکای شرکت واحد شد ه ک ان ن    اينبار، زن ستيزی نه از زبان محجوب و خ ي ف ال خ ان م که از زب ل ب
فعال زن کارگر با خواندن ادعانامه ھای اسالمی عليه يکی از زنان عضو    ھزاران   .ديروزشان در سنديکای شرکت واحد عمال اجرا شد

ی است .  اين اتحاديه بحق لرزه بر اندامشان ميافتد ن اين نه دستاورد تالش ھای دستگاه ھای رسمی رژيم اسالمی، بلکه دستاورد عقب نشي
 .که نويسندگان و مدافعين اطالعيه برکناری اسانلو به زنان کارگر و کل طبقه ما تحميل کردند

ارگر است ه ک ق ی در طب ست ي ون م . بنابراين، آنچه که اين عقب نشينی را از ھر دو سر به جنبش کارگری تحميل کرد، ضعف گرايش ک
يت  منظور از گرايش کمونيستی آن سنت ھا، اشکال و سياست ھايی است که فعاليت کارگران کمونيست را شامل ميشوند، منظور آن فعال

ران  متشکلی است که فعاليت مبارزاتی ارگ يت ک ال ع طبقه کارگر را عليه چنين عقب نشينی ھايی واکسنه ميکند، منظور بطور مشخص ف
کای شرکت  دي ن کمونيست است، آنجا که فعاليت کمونيستی داده قوی مبارزات روزمره طبقه کارگر باشد، اسانلو ھا و سنديکايی چون س

 .به شعارھا و سياست ھای آن خواھند پيوست واحد
 

ی .  خالصه سؤال اينست که چگونه ميتوان تالش ھاي بورژوازي در تحميق  و ايجاد تفرقه در صفوف طبقه کارگر را خنثي کرد اي تالشھ
 .که امروز يکی از نتايجش ھمين پيوستن سنديکای شرکت واحد و اسانلو به سياستھای بورژوايی است

 
ه : " حسن ختام پيشگفتار ما با اين جمله پر مغز مارکس است که می گويد ل ي ه وس اد ب ق ت ن ان گزي اي سالح انتقاد به طور يقين نمی تواند ج

ردد  . قھر مادی سرنگون کرد  قھر مادی را بايد با .  اسلحه شود  دل می گ ب ادی م . ولی تئوری به مجرد اين که توده گير شود به قھر م
ه  تئوری می تواند توده گير شود به محض اين که توده ھا محمل تظاھر آن گردد ،  د ک شون ي وری م ئ ظاھر ت و توده ھا زمانی محمل ت

 ."راديکال بودن يعنی دست به ريشه مسائل بردن و برای انسان ريشه خود انسان است . تئوری راديکال باشد
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 سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه: از 
 (ITF)فدراسيون جھانی کارگران حمل و نقل : به 
 

 سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه اعالم می دارد؛" احتراما
ا، از  ک دي ن منصور اسالو را به علت انجام تخلفات متعدد و عدم پايبندی به تعھدات خود و ناديده گرفتن ھشدارھا و اعتراضات درونی س
طع  ار ق ت رياست ھيئت مديره برکنار کرده و از اين تاريخ ھيچگونه سمت و مسئوليتی در اين سنديکا ندارد و از آن نھاد کارگری خواس

 .ھمه ارتباطات، ھمکاری ھا و حمايتھا از نامبرده می باشد
 .يادآوری می شود سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه ھيچ نماينده وسخنگويی در خارج از کشور ندارد

 
 با اميد به گسترش صلح ،عدالت و صداقت در ھمه جھان

 
 سنديکای کارگران شرکت واحد

 اتوبوسرانی تھران و حومه
 

 دوم بھمن يک ھزاروسيصد و نود و يک
————————————— 

 :رونوشت
 سازمان جھانی کار(ILO) 
 کنفدراسيون بين المللی اتحاديه ھای آزاد کارگری(ITUC) 
 کنفدراسيون کارگران فرانسه )CGT) 
کليه اتحاديه ھا و نھاد ھای کارگری داخلی و بين المللی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بركناري منصور اسالو  از رياست هيئت مديره سنديكا: موضوع 
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و  ال احتماال تاکنون ھمه اطالعيه سنديکاي شرکت واحد که بر روي وب سايت اين سنديکا قرار دارد را ديده باشند که خبر از برکناري اس
 .از ھيئت مديره اين سنديکا ميدھد 

رد امري عادي  ب تصميم اين سنديکا و يا ھيئت مديره براي برکناري عضوي از ھيئت مديره که نتوانسته است وظايف خود را به پيش ب
ادرست .  است و نه تنھا اشکالي ندارد بلکه سنت خوب و به جايي است  ا ن عي ,  اگر اکثر اعضاي اين سنديکا  درست ي اواق ا ن عي ي واق

ه . نميتوان به تصميم اعضا اين سنديکا اعتراض کرد ,  تصميم گرفته اند اسالو را از سمتش بر کنار کند  ه ب ا ک ج ن ا اي ا  ت اطالعيه سنديک
 .برکناري اسالو ميپردازد اشکالي نداشته و بسيار عادي است

ا . اما اشکال عمده اين اطالعيه در سطرھاي بعد با فراخواني شروع ميشود که نبايد مورد پشتيباني قرار گيرد  اسالو به خاطر ناتواني و ي
رد . ھر چيز ديگري از ھيئت مديره اين سنديکا کنار گذاشته ميشود و ماجرا ميبايست اينجا خاتمه مي يافت  راي ت ا ب ولي فراخوان سنديک

ه  و ايزوله کردن و فراخوان دادن به نھادھاي بين المللي براي حمايت نکردن از اسالو يک روش نادرست و بشدت غير کارگري است ک
 .نبايد به آساني از کنارش گذشت 

ا از عمرش را  ھ ال اسالو عليرغم ھر اشکالي و کمبود و ناتواني يکي از فعالين کارگري سرشناس ايران است که به خاطر فعاليتھايش س
اشد  ب ي راخوان دادن يک .  در زندان گذرانده است و حتي اگر امروز نخواھد راه ديروزش را ادامه دھد حقش ترد و ايزوله کردنش نم ف

ارگري و  تشکل کارگري براي ترد و ايزوله کردن يکي از فعالينش در مرحله اول تير زدن به خود سنديکا و کار متشکل و تشکالت ک
ان . حمايتھاى بين المللي است ي ران و چه در م ارگ ان ک ي اين فراخوان اعتماد به کار جمعي و متشکل شدن را کم ميکند و نبايد چه در م

ارگري . فعالين کارگري داخل و خارج مورد حمايت قرار گيرد بش ک ادامه و رايج شدن چنين روشھايي بر سر ھر چه که باشد به نفع جن
 .نيست

 .از سنديکاي شرکت واحد بخواھيم اين فراخوان را رسما پس بگيرد 

 از سنديكاى شركت واحد بخواهيم فراخوانش را رسما پس بگيرد
 )“ آزادي بيان” مدير سايت (سوران 
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 اين متن به ھمت ژيار ھمت پياده شده است
 

چند روز پيش سنديکای کارگران شرکت واحد تھران طی اطالعيه ای از برکناری منصور اسانلو از رياست اين ھيئت :  محمود صالحی 
ظار .  مديره خبر داد ت به نظر من اين عذل و انتخابھائی که با نيروی خود کارگران تشکيل شده باشد يک امر طبيعی می باشد و دور از ان

نيست چون اعضائی که در مجمع عمومی برای ھيئت مديره و بازرسان انتخاب می شوند بعد از مجمع عمومی در اولين جلسه می توانند 
ا  ھ رئيس و يا نائب رئيس را در ميان منتخبان انتخاب کنند و ھمچنين می توانند با اکثريت آرا رئيس و يا نائب رئيس را عزل و به جای آن

 .کسان ديگری را انتخاب کنند
کای شرکت واحد  دي ن ه س وه ک ي ن ش ا اي د ب اي اما براساس سوابق جنبش کارگری و مبارزاتی وقتی کسی را از رياست عزل می کنند ب
ه  ون اطالعيه داده است برخورد نمی کنند، من بعنوان يک کارگر که در سالھای گذشته با اين عزل و انتخابھا آشنائی دارم ھيچ وقت اين گ
ادھای  ھ ا و ن ھ ل د و از تشک ن برخوردھا را نديده ام و نشنيده ام که بعد از اينکه يک نفر را عزل کردند به آينده آن شخص ھم تعرض کن

 .کارگری درخواست کنند که ھيچ گونه کمکی به آن شخص که خود را از آن ھمه فشار جسمی و روحی نجات داده است نکنند
وق  ه حق ه ب د ک ن ت س ي به نظر من سنديکای شرکت واحد آزاد ھستند که ھر کسی را به رياست آن تشکل انتخاب و يا عزل کنند اما آزاد ن
انسانی که در سنوات گذشته با آنان کار کرده است و برای جنبش کارگری زحمات کشيده است و به خاطر اين جنبش به زندان رفته و از 
ز  ن يک چي د، خوب اي ن ن طرف مسئوالن خانه کارگر به او حمله شده است و زمانی می خواستند زبان او را ببرند اين چنين برخورد ک
ه در آن تشکيالت عضو  طبيعی است که ھر کسی در ھر تشکيالتی که باشد تا زمانی که می تواند خود را با آن تشکيالت تداعی کند ک
ارگری می  بش ک باشد به نظر من اعضای ھيئت مديره شرکت واحد عزل آقای اسانلو و انتخاب شخص ديگری را بايد به استحضار جن
ارگری  بش ک رساندند و از آقای اسانلو برای فعاليت ھايی که در سنوات گذشته داشته است تشکر می کردند که اين حرکت ھم به نفع جن

 .بود و ھم به نفع سنديکای شرکت واحد که در ھمان جايگاھی که قرار داشت امکان می گرديد
 

ا يک :  بھروز خباز  کرده است ام م ن ات ھ ف ل خ ه آن ت در ارتباط با اين اطالعيه گفته شده است بنا به تخلفات متعدد که ھيچ اشاره ای ب
ن  اطالعيه ای با امضای جمعی از فعالين کارگری و سنديکائی منتشر شده است و در جاھای مختلف و سايتھای مختلف داده شده، در اي

ا و يک .  اطالعيه مستقيما به زندگی خصوصی آقای اسانلو و مسائل غير اخالقی و غيره اشاره کرده است ک دي ن ا يک س ا آي به نظر شم
د و عزل  ن اي ي ل ب ي تشکل کارگری و ھمکارانشان واقعا اين اجازه را دارند که به زندگی خصوصی افراد دخالتی داشته باشند و به اين دل

 يک عضو و يک رئيس ھيئت مديره ای را خواھان باشند ؟
 

ه :  محمود صالحی  اد دارم ک ق ت به نظر من دخالت کردن در زندگی خصوصی ديگران جرم است و اين طبيعی است، من خودم به اين اع
م تشخيص  ھرگونه دخالت کردن در زندگی خصوصی ديگران جرم محسوب می شود اما در رابطه با جنبش کارگری من االن نمی توان

دھم ظر ب طه ن ن راب ن ,  بدھم که آيا تخلفاتی که آقای اسانلو به طور متعدد تا به امروز کرده چه چيزھائی ھستند و من نمی توانم در اي اي
دست خود ھيئت مديره است که ھر کسی که دلشان می خواھد يا ھر چيزی که منتشر می کنند آنھا آزاد ھستند، به خاطر اينکه من در آن 
ه  ا ب ی ت ی کسان الت ھيئت مديره بودم و نه عضو آن سنديکا ھستم که نظر بدھم ولی من تنھا روی اين تاکيد دارم در ھر تشکل و تشکي
ه  ان صف ن امروز عزل شده اند و کسان ديگری به جای اينھان انتخاب شده اند اما اين برخوردی که در رابطه با اسانلو کردند به نظر من م
چ  ي نبود، فقط نظر من اين و من دخالت در امر تشکيالتی که عضوش نيستم نمی کنم يا ھئت مديره اش نيستم و به نظر من بيجا است و ھ

د او را .  کسی ھم نمی تواند در اين رابطه دخالت کند ردن اما تنھا حرف من به عنوان يک کارگر اين است که اين برخورد را نبايد می ک
م و کس  ردي الن را عذل ک ای ف ه آق د ک ن ان رس عزل کنند و کس ديگری را جای ايشان بگذارند و استحضار جنبش کارگری جھان ھم ب

دد  من !  ديگری را جای ايشان گذاشتيم، اين حق طبيعی است و ھيچ مشکلی نيست و ھمه با آن موافق ھستيم اما در رابطه که تخلفات متع
ی !  روی اين صحبت دارم ل ل م ن ال ي جامع ب ا و م اھ ک دي ن ا و س ھ خوب کرده او را عزل کنيد و به خاطر اين عزلش کرديد ولی از تشکل

درخواست کنيد که ھيچ گونه کمکی به ايشان نکنند اين کمی سنگين است برای يک تشکل که اينچنين بيانه را بدھد برای يک کسی که در 
ا ن ک د اي ر سنوات گذشته با آنھا کار کرده است و با آنھا فعاليت کرده است پنج سال زندان کشيد، اين برای ايشان سنگين است ، واقعاً نباي

 .را می کردند و مسئله من اين است
 

که :  بھروز خباز  ن رای اي ود ب ده ب جھت اطالع شنوندگان عزيز، من در صحبتھايم گفتم که در آن بيانيه به مسائل غير اخالقی اشاره ش
دم  ق ت ع حی م ای صال ه ,  اشتباه نشود من منظورم از زبان نويسندگان آن بيانيه بود وگرنه من ھم مثل شما آق راد ب دگی خصوصی اف زن

 خودشان مربوط است درست يا غلط ھر چيزی که ھست خودشان در مورد زندگيشان تصميم می گيرند، زن و مرد مستقالً ؛ زنھا خود 

 گفتگوي بهروز خباز از راديو همبستگي 
 با محمود صالحي و فرخنده آشنا
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اده است عواطف و احساسات  ت مستقالً می توانند تصميم بگيرند و بايد اين کار را بکنند و مردھا ھم ھمينطور بنابراين اين اتفاقی که اف
 .پاک فعالين کارگری در ايران و خارج از کشور را جريحه دار کرده، من بسيار از شما سپاس گذارم آقای محمود صالحی

 
ه منصور :  محمود صالحی  ت ذش ه گ کی ب ي من در پايان می خواستم چيزی عرض کنم رو به آقای اسانلو، من به عنوان يک کارگر با ن

راه  م ا ھ ه شم اد می آورم ک ه ي اسانلو ياد ميکنم و اميدوارم ھر کجا که باشد سربلند و سرفراز باشد، منصور عزيز من آن روزھا را ب
د و .  دوستان کارگر ات به سقز آمده بوديد و ده ھا نوشته کارگری ھمراه خود آورده بوديد  ردي راز ک بايد اعتراف کنم که شما ما را سرف

د  دن ي کش ي دک م ه ي روحيه ما را نسبت به جنبش کارگری در آن زمان تقويت کرديد، ھمان روزھايی که خيلی ھا نام فعال کارگری را ب
گر  ار دي جرات نداشتند به شھر سقز بيايند و زمانی که از آنھا دعوت می کرديم با ھزار بھانه توجيه ميکردند که وقت ندارند، من يک ب

 .زنده و سربلند باشيد. دست شما را می فشارم
 

 .زنده باشيد آقای صالحی: بھروز خباز 
 .در اين زمينه گفتگوی ديگری داريم با فعال کارگری خانم فرخنده آشنا، با سالم خدمت شما خانم آشنا 

 
 من ھم سالم دارم خدمت شما و ھمچنين شنوندگان عزيز ولی نميدانم در اين زمان کوتاه چه صحبتی را می شود کرد ؟: فرخنده آشنا 

 
ا  10اميدوارم بتوانيد صحبتھای تان را در ھمين دقايقی که :  بھروز خباز  طه ب ا در راب دقيقه مانده به پايان برنامه ارائه بدھيد، نظر شم

 .اين اطالعيه و مجموعه اين اتفاقات می شنويم
 

در رابطه با اطالعيه برکناری اسانلو واقعيت اين است که نامفھوم و ناروشن است و به مسائلی اشاره شده که دارای بار و :  فرخنده آشنا 
يت و  اف ف مفھوم سياسی بسيار سنگينی است و مسئوليت بسيار سنگين تری را متوجه صادرکنندگان اين اطالعيه ميکند و بخاطر عدم ش
م  م می خواھ دھ ظرم را ب م ن خواھ روشنگری در رابطه با اين اطالعيه طبيعتاً من می خواھم محتاطانه صحبت کنم و بيشتر از اينکه ب
ا و  ار شادی ھ ن ردم و در ک سواالتی را طرح بکنم که در رابطه با اين اطالعيه پيش آمده است، راستش به عنوان کسی که سالھا کار ک
ر و  اث ت ً م ا غمھای جنبش کارگری بودم بايد بگويم که بعد از خواندن اين اطالعيه؛ اطالعيه اعضاء سنديکا بر عليه يکی از اعضاء، واقع

ھجوم می ,  اندوھگين و بعد از آن ھم خوب طبيعتاً اين سوال به ذھن خيلی از کسانی که دستی بر آتش زدند در رابطه با جنبش کارگری
دام ھشدا ه ک اآورد اينکه اشاره اين اطالعيه به انجام تخلفات متعدد چه بوده؟ تخلفات چه بوده؟ کدام تعھد را به آن پايبند نبوده است؟ ب  رھ

ن  ي وان ه است ؟ ق ت ذاش ا گ ر پ عمل نکرده است؟ ھشدارھا در چه موردی بوده است؟ آيا اسانلو پايبندی به اھداف و اصول سنديکا را زي
ه  رد ک کر ک م روش ف اساسنامه ای تشکل را ناديده گرفته است؟ و در حالت بدبينانه تر اين است که می شود تخلفات متعدد را اينگونه ھ
رده  ا پشت ک ک دي ن ان س که اھداف و آرم اسانلو به منافع طبقه اش پشت کرده است و دست به سازش با سرمايه داری زده است و يا اين
ی  ن ع ا ي ک دي ن ه س دن ه ب ه رو ب است، منافع شخصی اش را ارجحيت داده به منافع جمعی و طبقاتی و به ھرحال اساسا خطاب اين اطالعي
ه  ت کارگران شرکت واحد است که اسانلو نماينده آنھا در ھيئت مديره سنديکا بوده است و اين قضيه صورت نگرفته و رو به اتحاديه ھا گف
ده  ن ن نشان دھ شده و اين يک مسئله را نشان ميدھد که ھيئت مديره در واقع گويا که مدتھا است که از بدنه خودش فاصله گرفته است، اي
ه  اين مسئله است، ابتدا طبيعی بود که اين معضلی که مربوط به ھمه طبقه کارگر است و اين بحرانی که سنديکای شرکت واحد امروز ب
د عزل اش  ن آن دچار شده اول رو به بدنه بايد صحبت بکند اول رو به کسانی که اسانلو را به عنوان نماينده انتخاب کرده اند و می خواھ
ن  رد اي گری ک د روشن اي بکنند روشنگری کنند و شفاف سازی بکند و اطالعيه را رو به آنھا بدھد و اين يک مسئله است و اينکه واقعاً ب
ا در  ه م د چرا ک ن ن وظيفه است و اين خواست ما است که کسانی که اين اطالعيه را صادر کرده اند روشنگری بکنند و شفاف سازی بک
م  ي ن عصری زندگی ميکنيم ردوبدل اطالعات آزاد خيلی نقش دارد در اينکه ما بتوانيم درست مسائل را تشخيص بدھيم و عينی و مادی ببي

ارگری و .  و بتوانيم به قضاوت ھای عادالنه ای ھم دست پيدا بکنيم من اصال شخصا اين بحرانی که پيش آمده در رابطه با يک تشکل ک
ه دارد  ي ن اطالع ه از اي ی ک رداشت ه ب زی ک اصال در محدوده سنديکای شرکت واحد نميبينم، ھر کارگری حق دارد در رابطه با آن چي
نظرش را بدھد برخورد اش را بکند و بويژه اين حق اسانلو ھم ھست که در مورد اين مسئله حق پاسخگوئی دارد و اين است که به نظرم 
بايد با اين سنتھای در واقع غير کارگری فاصله بگيريم و برويم به طرف اينکه شفاف و روشن صحبت بکنيم بخصوص که شرکت واحد 
ميگويد که يک تشکل قانونی و علنی ھست و به اين ھم تاکيد ميکند ضمن اينکه من به عنوان کسی که سالھا در جريان سرکوب و خودم 

ار سخت ,  ھم زندانی بودم اين را می توانم خيلی خوب درک بکنم که در چنين شرايطی پيش برد مبارزه ي ارتباط گيری و روشنگری بس
دان  ي ه م است و ھزينه باالئی ھم دارد ولی ما چاره ای نداريم برای اينکه بخش وسيعی از کارگر، جنبش کارگری يک جنبش اجتماعی ب
بيايد ناچاريم ھزينه اين روشنگری ھا و اين شفاف سازی ھا را بپردازيم و بخصوص که االن اسانلو در خارج کشور است و کمتر خطر 
ا  ن ن ل و در اي ائ ن مس آسيب از طرف رژيم ميرود، بنابراين من فکر ميکنم که اين خيلی مھم ھست و آنچه که باعث اين ھياھو ھا در اي
ه  ه ب ارگری را ک مفھومی ھا و نا روشنی ھا برای من به عنوان يک کارگر بسيار از اھميت برخوردار است اين است که ما آن تشکل ک

د ,  عنوان خانه يک کارگر برای مبارزه ھست حاال با ھمه ايرادھائی که دارد اگر زير سازی خوبی نشده اگر سقف اش زمستان چکه ميکن
ا اگر پنجره اش خراب و شکسته ھست با ھمه اينھا نبايد دليل بر اين باشد که ما بگوئيم در مقابله با طوفان ھای سھمگين در مقابله با سرم
 و در مقابله با سوز و آفتاب ما نبايد خانه ای داشته باشيم، اين بزرگترين اشتباه و به عقب گرده است و ھمان چيزی است که رژيم به آن 
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که ,  به نظر من خود تشکل.  فکر ميکند و ھدف قرار داده است ن ه اي د ب خود سنديکا بايد حفظ بشود و بايد آسيب شناسی بشود بايد برگردن
ه  چه اشکاالتی بوده و چه شرايطی پيش آمده؟ چرا نتوانسته اند مکانيزم ھائی را به وجود بياورند علمی و منطقی و عينی در آن شرايط ک

م بشود اک ا ح ک دي ن ر س ن .  بتوانند عليرغم تمام سرکوب ھای سنگين که ھست اينھا بتوانند ارتباط شان با بدنه قطع نشود، خرد جمعی ب اي
اطالعيه و اين برخوردھا نشان می دھد که سنديکا از بدنه مدتھا است فاصله دارد، وقتی که سايت سنديکا ملک شخصی می شود و مدتھا 
ارگری  ن ک ي ال ع ھيچ اخبار کارگری در آن درج نميشود اال االن اين اطالعيه ، اين نشان دھنده خيلی مسائل دردناکی است و اين وظيفه ف
ا  ارھ ت است و اين وظيفه دل سوزان کارگری است اين بحران را به شکل درستی ارزيابی کنند و بازنگری کنند نگاه به گذشته بکنند و رف

ارزه .  را ببينند عملکرد ھا را ببينند اشکال ھا را ببينند و بازسازی بکنند ب د از م مبارزه اين است يعنی در مبارزه آدمھا ميايند بازمی مانن
انشان را  د و ج ن ت ارگر و می ايس منافع حقير فردی شان را با بورژوازی عوض ميکنند تعدادی مقاومت ميکنند بر اساس منافع طبقه ک

د و رف دميدھند ھمه اين اتفاقھا می افتد و اولين بار نيست ما شاھد اين بوده ايم که چه رھبرانی بعد از سالھا زندان به ھرحال فاسد شدن ن  ت
ا  ھ ج ن رن ه اي م ً ھ ا منافع شان را با منافع سرمايه داری گره زدند، ھمه اينھا چيزھای جديدی نيست ولی آن چه که خيلی مھم است و واقع
م  بابت اين صورت گرفته است سنديکای شرکت واحد بايد با پوست و گوشت و استخوان مان و با تمام رنجھا و سرکوب ھا بايد تالش کني

م ا .  که آن را احيا بکنيم و سرپا نگاه داريم و آسيب ھای آن را پيدا بکنيم و نقطه ضعف و قوت ھای آن را پيدا بکنيم و آن را تقويت بکني م
ا  ک دي ن ارزه س ب ن م د اي ن برای مبارزه مان احتياج به خانه ای داريم که درون آن سنگر بگيريم و در عين حال ھم حاال ھرچند که می گوي
ه  اصل ه داری ف اي وژی سرم صنفی ھست ولی با ھمان مبارزه صنفی ھم شما دائما بايد اطالع رسانی بکنيد و دائما بايد از سنتھا و ايدئول
ا  بگيريد تا بتوانيد آن را به چالش بکشيد، شما مجبور ھستيد درون تشکل تان که می خواھيد مبارزه اجتماعی بکنيد دمکراتيزه اش بکنيد ت
ور  جب ا م د، شم ي ن ک بتوانيد مبارزه را خوب ببريد، شما مجبور ھستيد برای اينکه يک جامعه سالمی داشته باشيد به خرد جمعی رجوع ب
است  ھستيد برای اينکه يک طبقه را پيش ببريد بايد بتوانيد بخش وسيعی از کنشگران از دورترين و نزديکترين به آن تشکل را در سي
ارزه  ب گذاری ھا در تعيين نقشھا در سازماندھی ھا شريک بکنيد و سھم داشته باشند تا اين چيزی که رژيم می خواھد يعنی اين تشکل و م
رد ارزه ک ب د م اي ا ب ھ ن ، را تبديل کند به جزيره ھای کوچکی که نتوانند با ھمديگر ارتباط بگيرند و بمانند در اين مرداب ھا و بگندند با اي

يعنی مبارزه فقط اين نيست که به ھرحال ما حقوق مان يک کمی زياد بکنيم با ريز ريز مسائل و سنتھای سرمايه داری ضد بشری ما بايد 
 .مبارزه بکنيم، ھر تشّکلی که می خواھد يک کار اجتماعی بکند و يک نفعی برای طبقه کارگر داشته باشد

ان :  بھروز خباز  ن دوست ي چن من بسيار از شما سپاسگزارم خان فرخنده آشنا، من اميدوارم که آقای اسانلو و خانم اسانلو مريم ضيا و ھم
 .عزيز سنديکای شرکت واحد بعدھا ھر طور که تشخيص ميدھند به ابھامات موجود پاسخ بدھند

چ : فرخنده آشنا  ي در مورد خانم مريم ضيا ؛ اين مسئله مرد ساالرانه و مرد ساالری باز يک خانمی را اين وسط دراز کرده و انگار او ھ
ا يک نوک زد و  ھ ه آن می شود ب حق انتخاب و اختيار و حرف و اينجور چيزھا ندارد و من فکر ميکنم اينھا مسائل حساسی است و ن
ری را در  شت ي بخصوص من خودم سر مسائل حقوق زنان و نگاه مرد ساالران به زنان بسيار حساس ھستم و الزم ھست که ما بحثھای ب
اه  گ اين مورد پيش ببريم ولی اين ھم يکی از آن دردھای ماست بازھم در اين مورد در مورد مسئله يک زن طوری برخورد ميکنند که ان
او ھيچ اختيار و انتخاب و يعنی به عنوان حق انسانی به عنوان يک انسان شناخته نميشودف بسيار متاسفم و برام شرم آور و خجالت آور 
ن  ه ھرحال اي ه ب رد ک گي اه ب ب ت خواھد بود که اگر متاسفانه جنبش کارگری باز ھم نسبت به مسائل زنان طوری برخورد کند که آدم اش

 .جمھوری اسالمی است که دارد برخورد ميکند يا يک جنبش مدعی برابری؟ سپاسگزارم از شما
 .بسيار از شما ممنونم ، شنوندگان عزيز برنامه اينجا به پايان ميرسد و برايتان شادی آرزو ميکنم: بھروز خبار 
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ز  ي رد ن ي دست گ ن ب اينکه سنديکای کارگران شرکت واحد تھران و حومه ترجيح ميدھد که امکانات ارتباطی بين المللی خود را خويشت
ل درک است .  کامال صحيح است اب اينکه سنديکای واحد اعالم ميکند که ھيچ فرد يا نھادی بعنوان نماينده در خارج از کشور ندارد نيز ق

 !اما فرمان حمايت نکردن از منصور اسانلو در خارج از کشور کدام صيغه ايست
 

اومت در  ق ا م اسانلو بی ترديد فعالی کارگری و مجرب است و در تاريخچه سنديکائی کشورمان چھره ای  شناخته شده و سمبلی از سالھ
 .مخفی گاھھای جمھوری اسالمی و شکنجه گاه ھايش می باشد

 
خاب و  ت نصه ان م قطعا سنديکای رانندگان شرکت واحد تھران و حومه محق ھستند که نسبت به تغييرات در درون خود جابجائی ھا را ب

انی .  آراء بگذارند و دمکراسی را در درون خود و کارگران رايج سازند ی و چه ارگ ه جه کسان د ک قطعا خود آنھا می توانند معين کنن
 .شايسته بدست گيری اھرم ھای ھدايت اراده مشترک اعضا و وابستگان به اين سنديکا را دارند

 
ده می  اھ از ميان متن برکناری که در پائين صفحه می خوانيد قبل از دريافت ھای اطالعاتی مضمونی از نا اميدی پراکنی و ياس را مش

 .اينکه سنديکا ايشان را در پست سابق خود ابقا نمی کند کامال قابل فھم است. کنيم که تخريب منصور اسانلو را در نظر دارد
 

ز  ي رد ن ي دست گ ن ب اينکه سنديکای کارگران شرکت واحد تھران و حومه ترجيح ميدھد که امکانات ارتباطی بين المللی خود را خويشت
ل درک است .  کامال صحيح است اب اينکه سنديکای واحد اعالم ميکند که ھيچ فرد يا نھادی بعنوان نماينده در خارج از کشور ندارد نيز ق

منصور اسانلو ھر چه کرده باشد بعنوان فعال کارگری !  اما فرمان حمايت نکردن از منصور اسانلو در خارج از کشور کدام صيغه ايست
 .مجرب و زخم ديده بنا به ھر دليلی از مرزھا عبور کرده است و جان عزيزش را به اين سوی مرزھا رسانده است

 
فراموش نکنيم که زبان سبزش را در درون سياھجالھای جمھوری اسالمی بريدند و مدتھای طويل او را در رندانھای خود تحت فشار و 

 .از او نستاندند! شکنجه نگه داشتند و از بخت بدش
 

 :آنچه از فحوی اطالعيه مزبور دريافت ميشود را ميتوان به دو بخش تقسيم کرد
 

يک  عی از اراده دمکرات بخش اول که بر ديسيپلين و نظم کارگری در درون سنديکا تاکيد دارد و چه اسانلو باشد يا ديگری ميبايستی تاب
 .جمعی آن نھاد باشد

 
 .بخش دوم سرنوشت فعالی کارگری و شناخته شده و زخم خورده ای است که گويا ميبايستی از حمايت ھا نيز برخوردار نباشد

 
رون از  ي ا ب به ھمين ترتيب اطالعيه مزبور ضمن شفافيت بخشيدن به موازين آئين نامه ای خود اما نتوانسته است ارتباطی اومونايستی ب

اين نکته ايست که مکررا  در آينده و در .  برقرار کند, خود و با زخم خورده ای از ديار کارگران که بنا به ھر دليلی در خارج بسر ميبرد
 .محافل کارگری به نقد و بررسی گذاشته خواھد شد

 
 با اميد به ھمه جانبه نگری در سياست ھای کارگری

 موفق باشيد

 درباره اخراج منصور اسانلو از هيئت مديره سنديكاي واحد
 بهروز سورن
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ل و  ی در تشکي ھيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد، اخيرا بيانيه ای صادر کرده که در آن اخراج منصور اسالو، عنصر اصل
ای " بازگشايی مجدد اين سنديکا، دبير سابق و عضو ھئيت مديره سنديکا را اعالم کرده و ھمچنين خواستار طرد و عدم حمايت  ھ ان سازم

 .از ايشان شده اند" بين المللی کارگری
ی است ل ل م ن ال ي ارگری ب ن ک ي ال ع ان .  منصور اسالو معرف ھمه فعالين کارگری، سياسی و اجتماعی ايران و بخش زيادی از ف از زم

اه  ايش در آگ ی ھ ران بازسازی مجدد سنديکا بارھا مورد تعرض و حمله نيروھای امنيتی جمھوری اسالمی قرار گرفته، به خاطر سخن
ورد  کردن کارگران از منافع صنفی و طبقاتی شان، زبان وی را بريدند، چندين بار روانه اطالعات و زندان گرديد ودر پی آن وی را م

ه .  شکنجه ھای وحشيانه قرار دادند و نھايتا چند سال از عمرش را در زندان گذراند در دفاع از کارگران سنديکا تا جايی که در توان داشت
ايشان بسيار تعجب "  تخلف ھای " صادر کردن ھمچين اطالعيه ای بدون ھيچ توضيحی در زمينه .  مبارزه کرده و لحظه ای آرام ننشست

اشد، صادر کردن .  آور و باور نکردنی است رده ب ب حتی اگر منصور اسالو به ھر دليلی وظايفش را به عنوان عضو ھئيت مديره پيش ن
ارگری .  اين اطالعيه با ھمچين مضمونی قبل از ھر چيز نويسندگان اين اطالعيه را زير سوال می برد ده و ضد ک ان م ب ق اين فرھنگی ع

 .است که بايد ھر چه سريعتر آن را کنار زد
ان را !  دوستان گرامی ھئيت مديره سنديکای شرکت واحد شما که در پايان اين اطالعيه، شعار گسترش صلح، عدالت و صداقت در جھ

ه "  ارتجاعی و مذھبی" سر می دھيد چگونه است که به دالئل شخصی و راستش  ان که سنت بورژوازی است دست به اقدامی اينچنين ناشي
ار ! و نامسئوالنه و ضد کارگری زده ايد؟ ي اينکه اين اطالعيه با رای اکثريت ھيئت مديره سنديکا صادر شده باشد غير قابل تصور و بس

م .  تاسف بار است ي بدون شک ما شاھد واکنشھايی ازخود فعالين سنديکا و تشکلھای کارگری ديگر به اين اطالعيه و به اين فرھنگ خواھ
رد"  اروپايی و امريکايی" بود و مطمئنا ھر سازمان کارگری آنھم  د ک خواھ ه آن ن . از کنار اين درخواست شما خواھد گذشت و توجھی ب

ا  ی و ب ل ب ه ق ن حتما برای سازمانھايی که شما از آنھا درخواست کرده ايد، سوال است که چگونه يک رھبر کارگری، بدون ھيچ پيش زمي
م . صدور يک اطالعيه از جانب دوستان و ھمکارانش طرد می شود اين اطالعيه موجب تفرقه و پراکندگی در ميان کارگران سنديکا و ھ

اشايست .  طبقه ای ھای شما خواھد شد دام ن ن اق ه اي ي بعد از انتشار اطالعيه شما، چندين نوشته از طرف فعالين کارگری و سياسی برعل
شما منتشر شده است، در يکی از اين نوشته ھا گفته شده که نيروھای اطالعاتی جمھوری اسالمی به شما فشار آورده اند که بر عيله يکی 

 .از سرشناسترين رھبران کارگری ايران ھمچين اطالعيه ای را صادر کنيد
ه   وده ک ران ب ران در اي ارگ ای  ک ھ ل ن تشک ري سنديکای شرکت واحد از زمان بازگشايی مجددش با وجود کم و کاستھايش يکی از مھمت
ه ای  رجست توانسته است خواستھای کارگران اين سنديکا را انعکاس دھد و با اعتراضات و اعتصاباتی که در اين چند ساله داشته نقش ب
اسی در  ارگری و سي ن ک را در مبارزات کارگران ايران ايفا کرده است و به ھمين دالئل ھميشه مورد اعتماد و حمايت تشکلھا  و فعالي

اما با انتشار اين اطالعيه و ادامه چنين اقداماتی از جانب شما بخش زيادی از اعتماد به سنديکا سلب خواھد شد .  ايران و جھان بوده است
 .و شک و شبھه ھايی را ھمچنانکه اشاره کردم به وجود خواھد آورد

 
 به اميد تجديد نظر در اين رابطه و ھمبستگی و اتحاد بيشتر شما با يارانتان و ساير بخش ھای کارگری

 زنده باد اتحاد و ھمبستگی کارگران

 درحمايت از منصوراسالو؛ در مقابل اطالعيه سنديكاي شركت واحد
 بختيار پيرخضري
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سنديکای شرکت واحد تھران و حومه مبنی بر برکناری منصور اسالو از رياست ھيات مديره اين سنديکا يک  ٩١اطالعيه دوم بھمن ماه 
تصميم برکناری اسالو از پستی که در سنديکا داشتند به خود سنديکا و نحوه کار آن مربوط .   اتفاق معمولی نبود که در اين سنديکا رخ داد

م ي ن ک ي وکول م رد م ً اعالم ک ن .  است، اظھار نظر در مورد داليل برکناری را به زمانی که سنديکای شرکت واحد رسما و علنا چه اي آن
اری  ن رک ا ب تصميم را به معضلی مھم برای اين سنديکا و ھمه کارگران و عالقمندان به فعاليت و سرنوشت آن  تبديل کرده است نه صرف

ی . که اعالم طرد اين رھبر کارگری و درخواست عدم ارتباط و حمايت تشکلھا و نھادھای کارگری از اسالو است چنين اقدام و درخواست
 . در حق رئيس ھيئت مديره يک نھاد کارگری يک اقدام عادی و روتين در جنبش کارگری و سنديکای شرکت واحد نيست

راض  ورد اعت د م وان ت ي م تخريب شخصيت و طرد اسالو تحت ھر بھانه ای که بوده باشد يک اقدام غير رفيقانه و ضد کارگری است و ن
ه .  شديد نباشد به قول معروف اين تصميم ھمانطور که خود اطالعيه داليلی برای آنھا بر ميشمارد نميتواند در آسمان بی ابر صورت گرفت

ه .  باشد ان ق ي زمينه ھای واقعی در اين تصميم که به تخريب شخصيت اين فعال کارگری از جانب اين سنديکا منجر شده است تماما غير رف
ا .  و بر خالف منافع و اتحاد کارگران اين سنديکا و کل کارگران است عدم رضايت از فعاليت را ميتوان با برکناری از پست جواب داد ام

دالل و  چ است ي ا ھ روز، را ب ق دي ي تخريب شخصيت، اتھام و طرد کردن  يکی از فعالين جنبش کارگری و رھبران شرکت واحد و رف
وان .  منطقی نميتوان توجيه کرد ت ي م موقعيت اجتماعی ھيچ رھبر عملی، فعال کارگری و حتی چھره و شخصيت درجه دو بورژوايی را ن

ران .  با يک فَتوا و دستور و يا تقاضا از او گرفت ارگ اضايشان از طرف ک ق ه ت اشد ک ھييت مديره سنديکای شرکت واحد بايد متوجه ب
ت د گرف ه .  شرکت واحد، نھادھای کارگری و فعالين کارگری نه فقط جواب مثبت نميگيرد که به حق مورد اعتراض قرار خواھ ي اطالع

 .ھيئت مديره شرکت واحد به اعتبار اين نھاد لطمه جدی خواھد زد
 

 زمينه ھای شکل گيری اين تصميم
 

برکناری و طرد اسالو از جانب ھيات مديره سنديکای واحد، در اين مقطع مشخص درست بر فضايی که مدتی است محفلی حول منصور 
ران .  اسالو و در غياب خود وی شکل گرفته است ارگ در ده روز گذشته بسياری از فعالين و عالقمندان به سرنوشت اين سنديکا و اتحاد ک

ی .  شاھد اظھار نظرھا و به اصطالح افشاگری ھای اخالقی از منصور اسالو و ديگر اعضا خانواده و بستگان وی بودند اي طرھ ار ن اظھ
راض  ورد اعت وری م د و ف دن ی پخش ش ت بی نام و نشان و تحت عنوان تعدادی ازاعضا سنديکای شرکت واحد و اساسا از شبکه اينترن

ارکی ( بخشی از فعالين کارگری و کمونيست در داخل و خارج کشور قرار گرفت  ب ی م ی از عل ن ل ه ای ع ق (  و يا  نوشت ده ساب ي ان م ن
ر )   سنديکای پروژھای ابادان و از فعالين اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران که در حاشيه دفاع از  يدهللا خسرو شاھی غي

اد شد ).  مستقيم در ادامه اين کمپين اخالقی در طرد اسالو بود ج و اي ال ه اس ي ل ه ع ت اما ظاھراً فضای اخالقی و کثيفی  که در ده روز گذش
و از پست خود حکم طرد وی  و  چنان بر تصميم ھيئت مديره سنديکای شرکت واحد سنديکا تأثير گذاشت که عالوه بر برکناری اسال

قط .  ادامه ھمکاری ھر نھادی با ايشان را صادر کردند ه ف گری ن ارگری دي اد ک ھ ھيئت مديره سنديکای شرکت واحد يا ھر سنديکا و ن
ای عقب  وظيفه ھ ت ن ات و س ي ده  مبارزه برای احقاق حقوق کارگر در مقابل تعرض سرمايه که موظف است در مقابل فرھنگ، اخالق ان م

ه .  بورژوايی بايستد نه تسليم و بدتر از آن مبلغ اش شود ن ادي ھ ه ن د ب وان ت ي ھييت مديره سنديکای شرکت واحد متوجه اشتباه خود نشود م
 .کردن اين سنت جزايی جاری و کثيف اسالمی در ميان کارگران دامن بزند

 
 حفظ حرمت و شخصيت؛ يک سنت کارگری

 
حفظ حرمت .  مانده بورژوايی که با ھر اختالفی کمپينھای اخالقی و شخصی برای لجن مال کردن مخالف راه می افتد برخالف سنت عقب

. بدون چسبيدن به اين اصل و حکم نميتوان از اتحاد و رفاقت کارگری حرفی زد.  و شخصيت ھر فرد يک سنت کارگری کمونيستی است
ن  ي ال ع م شخصی ف طبقه کارگر نه فقط با رھبران و شخصيتھا و فعالين خود چنين رفتاری را نميکند بلکه در مقابل ھر تعرضی به حري

 . اين سنت جنبش کارگری است. کارگری محکم می ايستد
ن  ر اي راب ا در ب ام م و ت ال رفاقت، اتحاد و ھمبستگی طبقاتی، مبارزه مشترک و فرھنگ متناظر ھمراه با آن، حکم ميکند که شخصيت اس

راجع .  شخصيت شکنی محفوظ شود منصور اسالو رھبر کارگران شرکت واحد و فعال شناخته شده در ايران و نھادھای کارگری و در م
تالش و مبارزه و مشکالت بسياری که سرکوبگران حکومتی برای او در طول ده سال گذشته و در مدت .  و سازمانھای مختلف دنيا است

ران .  پنج سال در زندان برای او فراھم کردند برای ھمگان شناخته شده است جايگاه منصور اسالو در ايجاد اتحاد و سنديکا در ميان کارگ
نه تنھا زبان و جسم اسالو که عمر و زندگيش .  رفاقت کارگری حکم ميکند که اين جايگاه را فراموش نکنيم.   و ديگران شناخته شده است

ده .  در راه طبقه کارگر و متحقق  کردن حقوق ھم طبقه ای ھايش صرف شده است ان حرمت و کرامت شخصی او تحت ھر بھانه عقب م
ع .  ای نميتواند مورد تعرض قرار بگيرد وق د، پس ت ن ک ي دگی م ن اي م جامعه ما در تار و پود قوانين و فرھنگ جاری اش اين کراھت را ن

 اين يك سنت ضد كارگري است؛ در مورد تصميم به بركناري منصور اسالو
 اسد گلچيني
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 .بزرگی نيست چنانچه خواسته شود که اين سنديکا و فعالين آن از اين فضا و سنت بشدت آلوده و ارتجاعی  فاصله بگيرند
م .  نظر و تصميم سياسی ھر کس، منجمله اسالو، نميتواند دليلی برای  تعرض به شخصيت و حرمت وی باشد ي ه تصم ھر انتقاد و ايرادی ب

ه .  و سياست ھای اسالو نميتواند زمينه ساز تعرضی اينچنين عقب مانده باشد حرمت و شخصيت اسالو مانند ھر عضو ديگر سنديکا و جامع
ا .  بايد محفوظ اعالم شود رد ي گي رار ب د ق ق ررسی و ن ورد ب نظرات و فعاليت سياسی اسالو مانند ھر فعال و سياستمدار ديگری ميتواند م

ل ھر تعرض  اب ق ان در م ع آن اف ن نگيرد، قاعدتاً مبنای قضاوت، درجه تعھد و تالش در متحد و متشکل نگاه داشتن کارگران و دفاع از م
 .بر اين اساس سنديکای شرکت واحد ميتواند در مورد ھر نوع برکناری و يا انتخاب جديدی تصميم بگيرد. بورژوايی است

د،  ن و کمک ک آنچه که ميتواند در حال حاضر به  موقعيت از دست رفته ھيئت مديره سنديکای شرکت واحد، در پی اعالميه برکناری اسال
رژی .  اعالم روشن و شفاف حفظ حرمت و شخصيت اسالو است وان و ان سنديکا با اين کار ميتواند و الزم است به حرکت و قامت خود ت

د  ن ک جديد و بيشتری بر اساس رفاقت کارگری بدھد و عليه سنت رقابت، توطئه و تفرقه ھای متعددی که ھميشه جنبش کارگری را تھديد مي
 .اينراه ھنوز برای ھيات مديره سنديکای شرکت واحد باز است. مقابله کند
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 .ھيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد تھران طی اطالعيه ای از برکناری منصور اسالو از رياست اين ھيئت خبر داده است
 

ا در ھر .  اين واقعه به خودی خود چيز عجيب و غريبی نيست خاب ھ ت ا و ان تغيير و تحول در مناصب و مسئوليت ھا و عزل نصب ھ
رای .  تشکلی و بويژه تشکالت کارگری امر بديھی و طبيعی است ژه ب وي حوالت ب توجه به اين مساله يعنی بديھی و طبيعی بودن اينگونه ت

ارگر اھميت .  جنبش کارگری بسيار حياتی است وده ھای ک ان ت برای اين جنبش اگر چه وجود رھبران کاريزماتيک و با نفوذ اش در مي
ز  ي بسيار زيادی دارند، اما نبايد فراموش کرد که ھيچ رھبر و فعال کارگری مصون از اشتباه و خطا و انحراف نيست، و به ھمين اعتبار ن

 .ھيچيک از آنان مقدس و ھيچ پست و منصبی در تشکل کارگری ابدی و اذلی نمی باشد
ران  اما به ھمراه اين امر بديھی، امر بديھی ديگر اينست که اعالم بيرونی و عمومی چنين تحوالتی با در نظر گرفتن منافع آنی و آتی کارگ

ی  ن ع ه داری ي اي ميت ھای سرم ن حاک ري ارت ب و مصالح طبقاتی آنان در مبارزه طبقاتی آنھم تحت سيطره يکی از استبدادی ترين و خون
رد ظر، اعالم .  جمھوری اسالمی، و با عطف توجه به تاثيرات کوتاه مدت و بلند مدت اين تحوالت بر طبقه کارگر انجام می گي ن ن م از اي

ارگر و ( بيرونی چنين تحوالتی بطور عمده و در اکثر قريب به اتفاق موارد  ه ک ق ه طب ن ب ي ن ائ غير از موارد استثنايی که برای افشای خ
ا )  نفوذی ھا و جاسوسان دشمن طبقاتی در تشکل کارگری ضروری می شود با لحن و بيان و انشايی محترمانه و صميمانه و مھربانانه و ب

 .تشکر از زحمات تاکنونی فرد مربوطه انجام می گيرد
رای  ا ب ح ده و صري ام ش ج متاسفانه لحن و بيان و انشای اطالعيه ھيئت مديره سنديکا عليه منصور اسالو در افراطی ترين شکل ممکنه ان

ی و «برکناری  »ھيئت مديره می توانست به جای اعالم .  تخريب شخصيت طبقاتی و سياسی وی می باشد ن روش اصول ، بسادگی از اي
ی عادی اعالم )  طبق صالح ديد خود( مشروع استفاده نموده و ضمن عمال برکناری منصور اسالو  حول وان ت ه عن اما روبه بيرون آنرا ب

ا و  »يا به جای شيطان سازی از ايشان و طرح .  نمايد ن ھشدارھ ت رف ده گ ادي دات خود و ن ھ ع ه ت دی ب ن ب اي انجام تخلفات متعدد و عدم پ
يش .  ، از زحمات تاکنونی منصور اسالو تشکر کند و مساله را به اين صورت تمام نمايد«اعتراضات درونی سنديکا  ا پ ج ھيئت مديره تا آن

 .رفته که خواسته است از منصور اسالو حتی حمايت نشود و عمال برای طرد و انزوای او تالش نموده است
ه در  ران است ک ھمه اينھا در حالی اتفاق می افتد که تا اين لحظه منصور اسالو يکی از معدود فعالين و رھبران جنبش مستقل کارگری اي
ن  وده ای اي ی ت اب سالھای اخير نقشی درخشان و برجسته و عزيزی در بيداری طبقه کارگر و بازگشت اعتماد به نفس آن و احيای تشکل ي

دازه .  طبقه در محيط ھای کار داشته اند اين نقشی بسيار با ارزش و طبقاتی و تاريخی و حک شده بر تارک جنبش کارگری است، و ھيچ ان
تاکنون و در آينده خللی در  «انجام تخلفات متعدد و عدم پايبندی به تعھدات خود و ناديده گرفتن ھشدارھا و اعتراضات درونی سنديکا  »از 

 .آن وارد نمی سازد
ران ارگری اي ل ک ق بش مست ه .  اما برخورد تخريبی ھيئت مديره به منصور اسالو به شخص وی ختم نمی شود و ضربه ايست به کل جن ب

ا و  ک ھمان اندازه که اجتماعات کارگران شرکت واحد در ميدان حسن آباد و نبردھای روزمره آنان برای تشکيالت و ايجاد ظفرمندانه سندي
ود و  ران ب اعتصابات قھرمانه شان نويد بخش دورانی نو برای ايجاد تشکل ھای توده ای کارگری در محيط ھای کار و بيدار طبقاتی کارگ
ام و  ھ ه آن ال به منشا اميد آنان بدل شد و الھام بخش مباررزه شان گشت، آری به ھمان اندازه نيز، اين اطالعيه ھيئت مديره ضربه ايست ب

ھمگان دارند می بينند که چگونه رفقا و ھمرزمان و ھم طبقه ای ھا، آنھم زير سلطه رژيمی که دمار از روزگار ھمه فعالين کارگری . اميد
ن . درآورده است، ھمديگر را تخريب می کنند آيا جنبش مستقل کارگری ايران پا درمسيری گذاشته است که فرزندان خود را ببلعد؟ آيا به اي

بش  ل جن ق ن مست ي ال ع ه ف م رای ھ ترتيب جنبش ما به سمتی می رود که اين رفتار نافی خويش را به سنت بدل سازد؟ اين زنگ خطری ب
 .کارگری است

ابعاد مخرب و ويرانگر اين اطالعيه دوخطی برای جنبش مستقل کارگری ايران و کل طبقه کارگر آنقدر عميق و گسترده است که ذھن را 
ابتدا به اين سوق می دھد که شايد اعضای ھيئت مديره و خود اسالو  و طبعا نادانسته و ناخواسته طمعه توطئه ای پيچيده از طرف وزارت 

 . اطالعات و عوامل خانه کارگر و شوراھای اسالمی که ھمه جا می لولند شده باشند
ر اما اگر چنين ظنی بی پايه باشد و ھيئت مديره با چشم باز دست به اين اقدام زده باشد، آنگاه اين خطايی فاحش و نقطه ای تلخ و تاريک د

ر .  جنبش مستقل کارگری و بدعت گذار اقدام عليه خود است ز ب ي ژه ن طور وي ا ب اگر چه مسئوليت اين خطا به عھده ھيئت مديره است ام
داعی می شود  ا ت ره ھ دوش آن چھره ھايی از ھيئت مديره قرار می گيرد که  در جلوی صحنه ھستند و نزد جامعه اين سنديکا با اين چھ

 . داود رضوی و ابراھيم مددی و رضا شھابی: يعنی

 !خطايي فاحش: هيئت مديره سنديكاي كارگران شركت واحد
 امير پيام
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 .ھيات مديره سنديکای شرکت واحد غيابا منصور اسالو رييس سنديکا را اخراج کرده است
 .اين را حتما اساسنامه و آيين نامه ھای سنديکا  توضيح داده اند. صرفتظر از ابراز تاسف، بلحاظ حقوقی نفس اين کار ايرادی ندارد

 
ی :   و رونوشت به  ITF)فدراسيون جھانی کارگران حمل و نقل –اما فراتر از آن و ھمزمان، ھيات مديره سنديکا  خطاب به  سازمان جھان
ن   -کار ، کنفدراسيون بين المللی اتحاديه ھای آزاد کارگری، ي کنفدراسيون کارگران فرانسه، کليه اتحاديه ھا و نھاد ھای کارگری داخلی و ب

 !.المللی، خواستار قطع ھمه ارتباطات،  ھمکاری ھا و حمايتھا از اسالو شده است
ار  ت وه رف صرفنظر از اينکه اين فراخوان  طرد و عدم حمايت و سلب اعتماد را نھادھای کارگری جھانی چقدر جدی می گيرند، اما اين شي

ران " اخراجت ميکنم واز حقوق اجتماعی ھم محرومت می کنم"  که،  ب ، روش و  کار کيست؟ ايا اين  شيوه آشنايی  برای خود فعالين و رھ
 !سنديکای شرکت واحد نيست که  مدام از جانب دشمنان طبقه کارگر عليھشان استفاده شده است

منصور اسالو را نه بر اساس اين اطالعيه و فراخوان ھيات مديره سنديکا، بلکه در جوامع کارگری ايران و جھان، تا کنون  بر اساس يک 
ران شرکت .  دوره طوالنی  مبارزه طبقاتی و ايستادگی  و پافشاری بر حق تشکل و رفاه کارگران می شناسند ارگ رفقای ديروز اسالو و ک

 واحد جوابشان به اين تاريخ چيست؟ آيا اين تاريخ را ميتوان يکشبه خط زد و پاک کرد؟
ی دارد و کسی  عليرغم اطالعيه ھيات مديره و گردو خاکھای شخصيت شکنانه و عقبمانده  حول و حوش آن، اين سوال جواب سر راست

 :نميتواند انکارش کند
ا ھر کسی .  منصور اسالو يک تجربه وتالش در مبارزه طبقاتی کارگران است ا ي ک دي ن د س ي ھر تصميم جديد و سياسی اسالو که مورد تاي

دھکار .  نميتوان افتخارات يک رھبر کارگری را دلبخواھانه از او پس گرفت.  نباشد نمی تواند اين تاريخ را پاک کند ه ب اين اسالو نيست ک
اده  ران خود در اع ب کی از رھ سنديکا است برعکس سنديکا واعضای سنديکا ھستند که اگر بدھکارنباشند، حد اقل به مبارزه و تالش ي

 .حقوق کارگران و بازسازی وحفظ سنديکا احترام بگذارند
 

ن و .  عليرغم ھر تصميم  سياسی و شخصی اسالو، سنديکای شرکت واحد يک قدردانی بزرگ به او بدھکاراست ي ال ع اين را بورژواھا به ف
ارگری .  رعايت کرده اند..  رھبران  سياسی خود حتی در بدترين شرايط ويا به قول خودشان لغزش سياسی و شخصی  در حاليکه سنت ک

ه . سنتی به شدت انسانی، بيغرض و عاری از عقبماندگی و منفعت حقير شخصی و  حاوی منفعت طبقاتی است د ک ن اين سنت حکم می ک
 . حرمت رھبرانش را پاس بدارد

ی  ات ق ارزه طب فراخوان سنديکای شرکت واحد مبنی برعدم حمايت ديگران از او، ناعادالنه، غيررفيقانه و غيرکارگری است و در سنت مب
ارگری .  طبقه کارگر اگر بدعت نباشد سنتی واپسگرا و بر خالف وحدت و رفاقت کارگری است ال ک ع ر و ف ب با چنين برخوردی کدام رھ

اه حاضر  ب ت است که درميان رفقايش در ھر موقعيت رھبری و تشکيالتی احساس امنيت کند؟ کدام رھبر کارگری است بخاطر ترس از اش
 به وحدت با رفقای خود و قبول مسووليت رھبری و تشکيالتی بشود؟

ی .  اين سنتی به شدت بازدارنده و تفرقه افکنانه است الت اگر رھبرو فعال کارگری بفرض مرتکب شدن يک اشتباه يا خطای سياسی، تشکي
 .چنين مورد غضب ونفرت رفقايش قرار گيرد، بايد فاتحه اتحاد رھبران کارگری را خواند... و
 

د  ن نتنھا منفعت طبقاتی کارگران سنديکای شرکت واحد، بلکه منفعت کل طبقه کارگر ايران ايجاب می کند و نه تنھا ايجاب بلکه حکم می ک
د .  که ھيات مديره سنديکای شرکت واحد در احکام خود تجديد نظر و از حرمت و مبارزه رفيق خود دفاع کنند اي ب د و ن وان اين سنت نمی ت

نبايد بھر دليل و بھانه ای با شخصيت و حرمت انسان .  قابل تکثير باشد و به الگويی درميان رھبران و تشکلھا و فعالين کارگری تبديل شود
قی خود .  بازی کرد و  صندلی را از زير پای رفقای خود کشيد ي و رف ارگری، ول ران ک ب برعکس حفظ حرمت، قدردانی از مبارزات رھ

ا درخواست، .  بخواھد صفوفی را ترک کند، يا حتی از مبارزه دست بکشد، سنت و الگوی کارگری و انسانی است ھ شخصيت شکنی و نتن
 .بلکه ارزوی طرد وانزوای رفيق ديروز را کردن، خالی از وجدان طبقاتی و رفاقت کارگری است

شکی ندارم، ھيات مديره سنديکا با تسليم نشدن به فشار عقبمندگی ھا و با  دفاع از حرمت شخصی  منصوراسالو و قدردانی از مبارزات و 
امت .  فداکاريھايش ، در ميان صفوف کارگران شرکت واحد برای خود احترام می خرد د شھ اي ه ب اين فرصت و تصميمی تاريخی است ک

 . انجام ان را داشت

 !دفاع از منصور اسالو، دفاع ازحرمت رهبران كارگري است
 مظفر محمدي
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ه آن و  ال ھدف و تمرکز اين نوشته آسيب شناسی سنديکای کارگران شرکت واحد و ارزيابی نکات مثبت و منفی اين نھاد طی حيات چند س
تمرکز اين نوشته بر موضوع .  يا ارزيابی از فعاليت ھا و عملکرد اعضای ھيئت مديره از جمله ريئس مديره آن يعنی منصور اسانلو نيست

 .ھتک حرمت و زن ستيزی در کمپين ارتجاعی جاری است که عليه مريم ضياء و منصور اسانلو برپا شده است
ن .  جمھوری اسالمی ايران دارای اجزاء ھويتی ارتجاعی متعددی است ھتک حرمت شھروندان و زن ستيزی آشکار دو جزء مھم ھويتی اي

ا .  رژيم طی بيش از سی سال بوده است ه ب ل اپوزيسيون آزاديخواه و برابری طلب جمھوری اسالمی در شفاف سازی ھويت خويش از جم
م  ن رژي ا اي ه ب ل اب ق ه م ارجعيت دادن به حفظ حرمت شھروندی و مقابله با توھين به کرامت انسانی و مبارزه برای تامين برابری جنسی ب

ده است .  اين البته روی اميد بخش اين سکه است.  پرداخته است روی تاسف بار و تاريک اين سکه اين است که جمھوری اسالمی موفق ش
ه در  ل ی از جم ت ارزش ھا و روش ھای ارتجاعی خويش را به ارزشھا و روش ھای اليه ھای وسيع تری از مردم خارج از دايره حکوم

ل .  ميان کنشگران جنبش ھای اجتماعی تبديل کند دي ب ا ت ن ارزش ھ اسداران اي ه پ بخشی از مردم بِويژه آنجا که منافع شان تامين ميشود ب
بخش اعظم مردان مخالف جمھوری اسالمی ھستند اما ھمين ھا وقتی پای منفعت شان .  مردان نمونه برجسته اين بخش از مردم اند.  ميشوند

د م می شون ن رژي ي ردم .  بويژه در حوزه زندگی خصوصی پيش ميايد مدافع دو آتشه ارزشھا و قوانين ارتجاعی ھم گری از م بخش دي
استدالل شان نيز اين است که جامعه عقب مانده است و و .  حساسيتی به عادی شدن اين ارزشھا و روشھا در جامعه از خود نشان نمی دھند

ه  ع ام واکنش ھای عقب مانده عادی است و با اتخاذ اين موضع انفعالی به عادی تر شدن بيشتر اين ارزشھا و شيوه ھا و گسترش آن در ج
ی .  ياری می رسانند ب حت طل ا از سر مصل دت به نظر می رسد بخش بزرگی از اپوزيسيون جمھوری اسالمی نيز به داليل مختلف و عم

سياسی و بخشا بدليل فرصت طلبی سياسی و حذف رقيب و مخالف با توسل به ھر وسيله ای، حساسيتی نسبت به پاسداری از ارزش ھای 
ا و .  ارتجاعی توسط افراد و سازمانھای خارج از حکومت نشان نمی دھند م ضي ري ه م ي ل جاعی جاری ع چگونگی برخورد با کمپين ارت

 .منصور اسانلو معياری برای تشخيص موضع شفاف افراد و سازمانھا در رابطه با اين حوزه است
 

 دو پيش فرض غلط
 :به منظور جلب توجه به پيام اصلی اين نوشته ضروری است که مقدمتا به دو پيش فرض غلط پرداخت

 
 پيش فرض اول

اين اسطوره ابداع سنت ھای حاشيه ای است و ".  مسائل سنديکای کارگران شرکت واحد مسائل داخلی آن است و نبايد در آن دخالت کرد" 
ژوھش، .  ربطی به سنت ھای اجتماعی ندارد جکاوی، پ ن وجه، ک در تمام دنيا تشکلی که علنی فعاليت می کند نتيجتا خود را در معرض ت

د.  ارزيابی، قضاوت و نظردھی عمومی قرار ميدھد ن ت س ي ی ن ن ث ت و .  سنديکای کارگران شرکت واحد و فعالين آن نيز از اين امر مس آرشي
راد،  ا از جانب اف دت دد عم ع ت ظرات م ار ن االت و اظھ ق کتابخانه ھای کارگری در کشورھای مختلف دنيا مملو از رساله ھا، کتب و م

بدرجه ای که دسترسی اعضای يک .  پژوھشگران، روزنامه نگاران و فعالين خارج از سنديکاھا و اتحاديه ھا و تشکل ھای کارگری است
م  ی تحت يک رژي ه آن حت سازمان و تشکل کارگری و افکار عمومی به اتفاقات درونی آن سازمان بيشتر باشد احتمال آسيب و صدمه ب

 .سرکوبگر نيز کمتر و سالمت درونی آن بيشتر می شود
 

 پيش فرض دوم
ه اعضا و ."  بخاطر شرايط امنيتی نمی شود ھمه مسائل داخلی سنديکا را گفت" ظم ب ن عدم فعاليت شفاف و خودداری از گزارش دھی م

شگر در  ن اطالع رسانی به افکار عمومی به بھانه شرايط امنيتی در شرايطی که وزارت اطالعات بنا به گواھی خود فعالين سنديکا يک ک
اينکه ماموران وزارت اطالعات با نام و نشان به فعالين سنديکا تلفن کرده و با دادن اطالعات .  اين روابط است فقط توجيه يک خطا است

سه  الن جل دقيق در مورد جلسات تعھدات در بازجويی ھا و يا قرارداد بازگشت به کار را به آنان يادآوری کرده، آنان را از شرکت در ف
ه  ي وج ز ت ي ی ن برحذر می دارند نشان می دھد که عدم گزارش دھی شفاف به اعضای سنديکا و افکار عمومی به بھانه رعايت مسائل امنيت

م .  سنت ھای حاشيه ای و يا از سر منفعت طلبی ابداع شده است راھ يش از ف رد و پ م ک ھ ت نمی شود کسی را بدون تفھيم اتھام به جرمی م
 .کردن امکان دفاع جرم را جاری کرد و در مقابل خواست شفاف سازی به شرايط امنيتی پناه برد

 
 صورت مسئله

اه  وت برای آن بخش از اپوزيسيون که بدليل خفقان و يا عدم اطالع از اصل موضوع تاکنون دانش کافی برای قضاوت نداشته است بطور ک
و از .  اصل موضوع معرفی ميشود ل چند ماھی است که کمپينی ارتجاعی و مردساالرانه در ھتک حرمت مريم ضياء و منصور اسانلو، مم

کی و در فضای  ي رون تھديد و ارعاب، ابتدا در محافل مرتبط با فعالين سنديکای کارگران شرکت واحد و در ادامه با استفاده از پست الکت
 مقدمتا در محافلی حول و حوش ھيئت مديره سنديکا در جلساتی به آقای اسانلو، بخشا در حضور مريم ضياء، . مجازی در جريان است

 اين كمپين تا مغز استخوان ارتجاعي بايد بدون اما و اگر محكوم شود
 مجيد تمجيدي
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ا امضای )  1( در ادامه اطالعيه ای.  ھشدار داده می شود که رابطه خود را با فعالين زن مرتبط با سنديکا بويژه خانم مريم ضياء قطع کند ب
ه .  تعدادی از فعالين کارگری و سنديکايی در سطح وسيع به پست ھای الکترونيکی ارسال ميشود ل در اين اطالعيه که مضمون آن از جم
ه دچار ) 2(در رسانه ھای جمھوری اسالمی از جمله سايت عصر امروز در اول بھمن ماه انعکاس يافت ردی ک وان ف ه عن اء ب مريم ضي

اده از  ف ت ا سوء اس اختالالت روحی و روانی و به طبع آن دچار مشکالت و اختالفات خانوادگی شده و منصور اسانلو به عنوان کسی که ب
ا( شرايط روحی و مشکالت خانوادگی ايشان را بدون اجازه حيات غيبی  ک دي ن ره س دي ئت م ي ه )  ھمسر سابق مريم ضياء و از اعضای ھ ب

وق "اين اطالعيه که . جلسات مختلف می برده و با ايشان رابطه برقرار کرده است تصوير می شوند ارگری و حق برای تمامی نھادھای ک
اء و "  بشری و سياسی و دانشجويی و اتحاديه ھای کارگری ارسال می شود م ضي ري ی م ون ضمن رسانه ای و علنی کردن خروج غير قان

 "پناه دادن به نامردانی چون اسانلو و ضيا مساوی خيانت به ھمه فعالين مستقل کارگری می باشد"منصور اسانلو از ايران تاکيد می کند که 
ه  ه خطاب ب ران و حوم ھ ران شرکت واحد ت ارگ متعاقب اين اطالعيه در دوم بھمن ماه اطالعيه ای به امضای ھيئت مديره سنديکای ک

ات " که در آن خبرعزل منصور اسانلو از رياست ھيئت مديره سنديکا ) 3(فدراسيون اتحاديه حمل و نقل منتشر می شود  به علت انجام تخلف
در اين اطالعيه بدون مشخص .  اعالم می شود"  متعدد و عدم پايبندی به تعھدات خود و ناديده گرفتن ھشدارھا و اعتراضات درونی سنديکا
 .کردن موارد اتھام با تعديل در شيوه بيان مسئله عدم حمايت از منصور اسانلو مطرح ميشود

شار ) 4"(زخمی"در ادامه آقای حيات غيبی، ھمسر سابق مريم ضياء و عضو ھيئت مديره سنديکا با باز کردن وبالگ شخصی با نام  ت با ان
ر عدم  ه ب ي ک نامه ھای تھديدآميز از جمله خطاب به منصور اسانلو، مريم ضياء و خانواده ضياء با استفاده از ارتجاعی ترين ادبيات و با ت
م  رشمردن جرائ ی و ب تمکين خانم ضياء در دوران زناشويی عالوه بر ھتک حرمت شخصی و زير پا گذاشتن ابتدايی ترين موازين انسان
ه  اي اسانلو و خانم ضياء از جمله خروج غير قانونی از کشور و زير پاگذاشتن و خيانت به منافع ملی بدليل پناھنده شدن به کشورھای سرم

 .داری و غيرو در مقام حاکم شرع حکم اعدام صادر آنان را صادر ميکند
 

 انتظار از مدافعين ممنوعيت ھتک حرمت ومنتقدين مردساالری
دارد "  سارقين" خويش را توسط "  مايملک" که "  زخمی"اسالمی  -اگر ھمه اين سناريو به واکنش شخصی مرد ايرانی  ن به تاراج رفته می پ

اک آن  ران و عواقب خطرن ه اي ع ام محدود بود ميشد به آن به عنوان نمونه سمبوليک و دريچه ای به بررسی کارکرد مردساالری در ج
اما وقتی واکنشی به يک عمل جمعی تبديل شده و کسانی در نقش کدخدا و قاضی شرع ظاھر می .  پرداخت که البته در جای خود مفيد است

شوند و بر بستر يک کمپين ارتجاعی ياد اختالفات خود با اسانلو افتاده و فرصت را برای حذف رقيب مغتنم می شمارند معنای ھر کنش و 
 .موضعگيری ابعاد وسيعتری يافته و شايسته پاسخ در ھمين ابعاد نيز ھست

ران  ارگ کای ک در واکنش به ھتک حرمت مريم ضياء و منصور اسانلو و مقابله با مردساالری عريان در وھله اول تمرکز بحث نبايد سندي
ه .  شرکت واحد باشد ی، عدم گزارش دھی ب به مسائل اين سنديکا که سالھا است گريبان آن را گرفته است، از جمله عدم شفاف سازی مال

اعضاء، نارسايی در اطالع رسانی به افکار عمومی، تبديل ھيئت مديره سنديکا به محافل شخصی، عدم برگزاری مجمع عمومی پس از 
واده ھای  ان ی خ شت ي ع گذشت چند سال، نقش اخراجھا، ارعاب و تھديد مقامات امنيتی و اطالعاتی رژيم، زندان و دستگيری، وضعيت م
فعالين اخراجی و زندانی، بازخريدھا، دادن اتوبوس به بخشی از فعالين سنديکا، ساختار سنديکا و به دھھا کمبود و خطا از جمله خطاھای 

ی از .  منصور اسانلو با مسئوليت رئيس ھيئت مديره و خطاھای ديگر اعضای ھيئت مديره می توان و بايد پرداخت دردان اس ق ه پ اين را ب
دو اعتصاب بزرگ اين سنديکا، در ستايش جسارت برافراشتن عملی ايجاد تشکالت مستقل کارگری در ايران، به پاس قدردانی از آموزش 
ه  ا ک ک دي ن زرگ س ھايی که فعالين اين سنديکا طی اين سالھا به کارگران ايران داده اند و در ستايش مقاومت و فداکاری اعضای خانواده ب

ه .  ھزينه بااليی در اين مبارزات پرداخته اند مديونيم ل ئ ر مس د ب اي اما نور اصلی مباحث حول کمپين ارتجاعی عليه اسانلو و ضياء عمدتا ب
ل از صحت . دفاع از کرامت انسانی و مقابله با اتھام زنی و مردساالری عريان افشانده شود مقابله با کمپين ارتجاعی نيز طبيعتا بايد مستق

 .و سقم رابطه ميان خانم ضياء و آقای اسانلو و مستقل از ارزيابی نقاط مثبت و منفی سنديکای کارگران شرکت واحد به پيش رود
م  روند عزل اسانلو از رياست ھيئت مديره سنديکا با روند ھتک حرمت اسانلو و مريم ضياء و کمپين ضد زن عليه خانم ضياء بشدت در ھ

تالش برای تھيه ليستی از خطاھای اسانلو مستقل از اين روند .  اعضای ھيئت مديره سنديکا اين را بيش از ھر کس ديگر می دانند.  تنيده اند
ئت .  به شفاف تر شدن مسئله کمکی نمی کند ي اگر خطاھايی مبتنی بر اساسنامه و تعھدات درونی سنديکا از طرف ھر يک از اعضای ھ

ن . مديره سنديکا انجام شده است مستقل از اين پروسه قابل بررسی است ي ع بار کردن اين تخلفات بر روند شفاف سازی حول يک تصميم م
می  وشت ساز ن بر متن يک روند معين اگر از سر فرصت طلبی و حذف رقيب نباشد کمکی به شفاف سازی روند يک تصميم گيری سرن

در .  واقعيت اين است که در اين روند مردساالری آشکاری خود را بروز داده است که نمی شود با ھيچ استداللی آن را الپوشانی کرد.  کند 
ا( اختالفات و رقابت ھای درونی ھيئت مديره سنديکا، متشکل از فقط مردان، زنی  ک دي ن ره س دي ه )  ھمسر سابق يکی از اعضای ھيئت م ب

ه .  سوژه تبديل شده است ردان ب اين نه تنھا پديده غريب و ناآشنايی نيست بلکه سرنوشت روزمره زنانی است که در جنگ و رقابت ميان م
دارد.  عنوان ضعيف ترين حلقه سنگر مورد تعرض قرار می گيرند ل ن ق ی مست ت وي م .  در جامعه مردساالر زن مايملک مرد است و ھ ان خ

نفر از آنان دستگير شدند، داشتن نقش  500ضياء ھويت مستقلی مبنی بر فعاليت و مبارزه برای آزادی فعالين سنديکای شرکت واحد وقتی 
دارد ھويت .  موثر در ايجاد شبکه خانواده ھای اعضای سنديکا وقتی که ھمه فعالين دستگير شده بودند، مبارزه برای حقوق کودک و زن ن

انت .  ايشان در سنت مردساالر تعلق ايشان به مرد است ي ه مرتکب خ ان در گذشته به حيات غيبی تعلق داشته اند و با قطع اين رابطه مالک
ه .  شده و اليق سنگسار و اعدام است ه ب ل ا حم اکنون اگر وارد رابطه ای ھم شده باشد اين رابطه ضعيف ترين سنگر مالک جديد است و ب

 اين تصوير مردساالرانه از زن است و . در ھر دو حالت ايشان قربانی و سوژه است و بازنده. ايشان پيروزی بر مرد رقيب تامين می شود
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ا از .  در نزاع مردانه اين تصوير است که به ارتجاعی ترين شکل به اھتزاز در می آيد ک دي ن اگر فعالين کارگری و اعضای ھيئت مديره س
و .  قباحت اين تصوير به ھراس نيافتاده اند اين عمق و ريشه مند بودن مردساالری در ميان آنان را نشان ميدھد ل ان اگر برای توجيه عزل اس

ا است ھ ه .  اعضای ھيئت مديره بدنبال طوالنی کردن ليست خطاھای ايشان ھستند نشانگر سماجت و عمق مردساالری در ميان آن اذعان ب
 .نقش مھم مردساالری در اين روند از طرف اين فعالين البته شجاعت می خواھد

ان را  بش زن جنبش و اپوزيسيون انتقادی ايران در سالھای انقالب در ميان ھياھوی ضد امپرياليستی صدای آزاديخواھانه فعالين معدود جن
اوان .  نشنيد يش از سی سال ت ن طی ب ي وان ن ق ري جامعه ايران، بويژه ميليون ھا دختر خردسال و جوان و زن، با حاکم شدن ارتجاعی ت

رسش .  در فضای مردانه حفظ سنديکا به ھر قيمتی نيز ممکن است کسانی کر و کور شوند. سنگينی برای اين کوری و کری پرداختند اما پ
د شد؟  اين است که آيا جنبش آزاديخواھانه اپوزيسيون در مبارزه عليه جمھوری اسالمی باز ھم در رابطه با مردساالری کر و کور خواھ

ست ي يب است ن ال حذف رق روی .  البته روی سخن اين نوشته با سنت اپورتونيسم سياسی که در ھر مقطع و با توسل به ھر وسيله به دنب
د  ھ ع ت ه آن م سخن اين نوشته با آن بخش از اپوزيسيون است که عميقا به خواست ھای آزادايخواھانه و انسانی که مطرح می کند معتقد و ب

ی .  است االي از اين بخش اپوزيسيون خواستار محکوم کردن بدون اما و اگر کمپين ارتجاعی عليه مريم ضياء و منصور اسانلو درخواست ب
 .نيست

———————— 
 :زيرنويس

ای )  1 ھ ان ا و سازم ادھ ھ راد، ن در اواخر ديماه اطالعيه ای با امضای تعدادی از فعالين کارگری و سنديکايی به آدرسھای الکترونيکی اف
د  ي اک متعددی ارسال شده بود که در آن ضمن افشای خروج غير قانونی مريم ضياء و منصور اسانلو از کشور و وجود رابطه ميان آن دو ت

 "پناه دادن به نامردانی چون اسانلو و ضيا مساوی خيانت به ھمه فعالين مستقل کارگری می باشد"شده بود که 
2 (www.asremrooz.ir 

www.syndicavahed.asia (3 
http://zakhmi2013.blogfa.com (4 
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در ھمه احزاب سياسی، تشکلھای کارگری و نھادھای بشردوست انتخاب مجدد مسئولين، بقاء آنھا يا عزل آنان امر عادی است و اين جزو 
 .تا اينجای مسئله جزو نرم عادی ھمه جوامع است. حقوق اعضای آن حزب، تشکل و نھاد است که چه نوع رای ميدھد

ی  ا کسان بر اين اساس اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد يا ھر تشکل و حزب ديگر مختار است که در مجمع ساالنه شان چه کس ي
باز تا اينجای قضيه مسئله ای نيست و جزو حقوق اعضا است که چگونه تصمصم .  را بعنوان مسئول يا ھيئت مديره شرکت انتخاب ميکنند

ردم اطالع .  ميگيرند ه م ولی اطالعيه ای که شرکت واحد در مورد برکناری منصور اسانلو صادر کرده است، از تيپ اطالعيه ھای که ب
اطالعيه شرکت واحد از ادبياتی استفاده ميکند، که برای من بعنوان يک خواننده آن اطالعيه کامال مشکوک و سوال .  رسانی دھد، نيست

ده :"  يعنی چه بنام سنديکای کارگران شرکت واحد مينويسند که .  دار است به علت انجام تخلفات متعدد و عدم پايبندی به تعھدات خود و نادي
ن  ی در اي ت ي ول ئ گرفتن ھشدارھا و اعتراضات درونی سنديکا ، از رياست ھيئت مديره برکنار کرده و از اين تاريخ ھيچگونه سمت و مس

 ).خط تاکيد از من است" ( سنديکا ندارد و از آن نھاد کارگری خواستار قطع ھمه ارتباطات ،ھمکاری ھا و حمايتھا از نامبرده می باشد
ران  ارگ وق ک ا و حق ک دي ن ن س ي بنام سنديکای شرکت واحد اتھاماتی عليه چھره شناخته ھمين سنديکا که بخاطر دفاع از حقوق صنفی ھم

ی   درست ران ب دستگير  و شکنجه شد و حاال ھم در زندان بسر ميبرد،  و در اين راستا تعداد زيادی از احزاب و نھادھای مدافع حقوق کارگ
کای  دي ن ام س ن برای دفاع از اسانلو و جلب ھمبستگی بين المللی  انواع کمپين و آکسيون و فعاليتھای مختلف در دستور کار گذاشتند، حاال ب

 .شرکت واحد مورد اتھام قرار گرفته و احکامی که کامال شناخته شده اند را عليه اسانلو صادر ميکنند
ا  خلف ي ه يک ت بنام سنديکای شرکت واحد جو سازی ميکنند، اتھاماتی ميزنند و خواننده را با سوال و تعجب روبرو ميکنند بدون اينکه ب

کای شرکت ...  کدام تخلف؟ کدام عدم پايبندی؟ .   مواردی که آنھا در اطالعيه شان از آن ياد کرده اند را بيشتر توضيح دھند دي چرا بنام سن
 را قطع کنند؟" ھمه ارتباطات ،ھمکاری ھا و حمايتھا از نامبرده " واحد از فدراسيون جھانی کارگران حمل و نقل خواسته ميشود تا 

 بنام سنديکای شرکت واحد، ميخواھند سنديکای واحد را بعنوان يکی از نھادھای وابسته به رژيم اسالمی بشناسانند؟
 .اين اطالعيه حاوی احکام عقب مانده، ارتجاعی و ضد کارگری است.  اين اطالعيه مشکوک است

گر را  ادھای دي ھ د ن دارن اعضای سنديکا يا ھر نھادی آزاد ھستند که شخص مذکور را مجددا انتخاب نکنند، ولی حق ندارند، اصال حق ن
امات وزارت .  فراخوان دھند که از او يعنی اسانلو حمايت نکنند ھ ام و ات چه کسی يا ارگانی چنين حکمی صادر ميکند؟ ما روزانه با احک

وسل  ت ای م ه چه روشھ ردم معترض ب ه م ي اطالعات و قوه قضائيه جمھوری اسالمی و ساير نھادھای اين رژيم آشنايی را داريم که عل
ه . ميشوند اين روشی که بنام سنديکای شرکت واحد عليه اسانلو صادر شده است، شباھت زيادی به نوع اتھام زدنھای جمھوری اسالمی علي

 .  مخالفين خود دارد
ه حفظ   -اينجا منظور اسانلو است  –جزو حقوق ابتدايی ھر انسانی است  ل ردی از جم وق ف اگر در سمت خود ھم ابقاء نشود، ولی ھمه حق

 .کسی يا نھادی حق تعرض به آن را ندارد. حرمت و شخصيت اين فعال، محفوظ است
ل من و به يقين خيلی از خوانندگان معلومات الزمه و آنچه که پشت پرده روی داده است را نميدانند، اما اين عدم معلومات از پشت پرده دلي

ه از .  نميشود تا انسان ھمين اطالعيه ی صادر شده را نتواند معنی و تفسير نمايد معنی اين اطالعيه اينست که  اين ادبيات، ادبياتی نيست ک
 .اين ادبيات با مضمون اھداف خود سنديکای شرکت واحد ھم ھمخوانی ندارد. تشکلی که از حقوق کارگرانش دفاع ميکند بيرون آمده باشد

 
 از حقوق منصور اسانلو دفاع کنيم

 
رايشی   –مسئله دفاع از حقوق و شخصيت فعالين کارگر .  اينجا موضوع تقابل گرايشات مختلف درون جنبش کارگری نيست ا ھر گ حال ب

ارگری .  است   -که دارند  ن ک د  –حقوق و شخصيت کارگران و بويژه فعالي رن وث ه م ای ک ھ ورد تعرض وزارت اطالعات و کل   -آن م
ا .  جمھوری اسالمی قرار ميگيرد ت مگر کم با تعرض و دستگيری و سرکوب فعالين کارگری روبرو شده ايم؟ اين را ھم ميتوان در اين راس

 .ديد
ای  اين مورد، نمونه ای است که نشان ميدھد تا کارگران و فعالين و پيشروان کارگری بايستی در اين شرايط که جمھوری اسالمی از زواي
ه  مختلف و در عرصه ھای گوناگون در سطح ملی و بين المللی در انزوا قرار گرفته  و با انواع بحران روبروست، دست به ھر کاری علي

ا آن .  جنبش کارگری بزند ه ب ای ک الشھ جمھوری اسالمی آنقدر که از جنبش کارگری و اعتراضات از پايين وحشت دارد، از غرب و چ
 .اينست که توسل به انواع توطئه و برنامه ريزی نبايستی دور از انتظار باشد.  روبروست ،تا آن اندازه ھراس ندارد

ه  ام ه طی ن پيشنھاد من برای نھادھای  مدافع حقوق کارگر که از امکانات ارتباطی بيشتری  با نھادھای بين المللی برخوردارند، اينست ک
ارگری  ن ک ي ال ع ای به فدراسيون جھانی کارگران حمل و نقل، موضوع را از زاويه ای ديگر مورد بحث قرار دھند و نقض حقوق فردی ف

 .از جمله منصور اسانلو را محکوم کنند
 

 !کارگران ايران متحد شويد

 در باره بركنار كردن منصور اسانلو
 بهروز ناصري
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رنسيپ  متاسفانه با خبر شدم که سنديکای شرکت واحد، منصور اسانلو را از رياست ھيئت مديره ی سنديکا به شيوه يی کاملن، دور از پ
 .سياسی و انقالبی کنار گذاشته و در طی يک اطالعيه خواستار قطع ارتباط اتحاديه ھای بين المللی با ايشان شده است

برخالف تصورات سطحی برخی از دوستان و رفقای جبھه ی چپ ايران، انچه در ايران به اسم سنديکا و سنديکاليسم وجود دارد، صد 
سنديکاليزم در کشورھای اروپای و امريکای شمالی ،ابزار دست دولت ھای بورژوايی .  در صد متفاوت تر از سنديکاليزم در غرب است

ا يک  ک دي ن ران س ا در اي برای تفرقه افکنی در صفوف طبقه ی کارگر و پيشبرد سياست ارتجاعی ضد کارگری و رفوميستی است، ام
اشد،  ده ب تشکل دولتی که از جانب اين يا ان جناح از سرمايه داری اسالمی عليه کارگران و بخش مترقی طبقه ی کارگر سازمان داده ش

ی .  سنديکاليسم در ايران برخالف کشورھای غربی اشرافيت کارگری نيست.  نيست فعالين سنديکايی در ايران، که از نظر من خط درست
سم .  را پيش نمی برند، مامور جمھوری اسالمی نيستند برای متفرق کردن صفوف کارگر ي ال ک دي ن ان عراق س در منطقه يی مانند کردست

م  اک ا در دست احزاب ح اھ ک دي متفاوت تر از سنديکاليسم در ايران است و به ھمين خاطر از نظر من ارتجاعی است، چون اکثريت سن
ه ی .  مانند اتحاديه ی ميھنی و حزب دمکرات ھستند ق ورد را درون طب انھا سياست ھای ارتجاعی و ضد کارگری ناسيوناليست ھای ک

منصور اسانلو به دليل اقدام به ساختن سنديکا به زندان و شکنجه محکوم .  کارگر پيش می برند، اما در ايران شرايط کاملن متفاوت است
د ن، .  می شود، حتی زبانش را به دليل مقاومت و تسليم نشدن در مقابل نيروھای سرکوبگر اسالمی می برن ي ع ب يست ھای واق ون م ا ک م

م،  ي ت س ي ا ن ا ھ عليرغم اينکه با سنديکاليزم به عنوان يک سنت راست در جنبش کارگری مخالفيم، اما به ھيچ وجه خواھان تخريب سنديک
الب زرد دراورده و سرخ  بلکه ما تالش داريم که ھمين سنديکاھای موجود که تنھا تشکل ھای علنی محيط کار در ايران ھستند،را از ق

ران در راس تشکل ھای .  از نظر من اين ممکن است. کنيم ارگر اي ه ی ک ق ما خواھان ان ھستيم که راديکال ترين کمونيست ھا در طب
د ا در .  کارگری حتی از نوع سنديکايی قرار بگيرند تا از خزيدن سنديکا به دامن جمھوری اسالمی جلوگيری کنن ه م طی ک ا شراي ا ت ام

نيتجه ی يک مبارزه ی واقعی و پيگيرانه در محيط کار و نه در کوه ھای کردستان و پايتخت کشورھای اروپايی، يک گرايش راديکال و 
کرده  ا ن ي ھ طی م م و شراي کمونيستی را پيش نبرده باشيم و جمھوری اسالمی را با مواضع سياسی و با پراتيک عملی عقب نرانده باشي
اشد،  ده ب باشيم که مجمع عمومی از حالت يک رويای دست نيافتی چپ خارج کشوری در شرايط فعلی به يک حقيقت ضروری تبديل نش

ن .  تخريب ھمين سنديکاھا و تشکل ھای موجود حماقت محض است ت اف اين کوچکترين ضره يی از مبارزه ی من کمونيست برای دست ي
 .به تشکل ھای کمونيستی و راديکال محيط کار و مجمع عمومی کم نمی کند

 
 !سنت ھای پوسيده ی شرقزده بايد از جنبش کارگری رخت بر بندند

 
قک  وان از يک دل ی می ت متاسفانه در جوامع عقب مانده ی شرقزده، توده ی مردم به راحتی به ھر چرندياتی باور می کنند و به راحت

. سنت کاريزما سازی سنت جوامع حتی به اصطالح مدرن و پيشرفته ی غربی نيست.  قھرمان ساخت و يک انسان مبارز را تخريب کرد
ی . سنت ارتجاعی است که فقط در جوامع عقب مانده موجود است ه ي ق م طب ارزه ی ھ اين که انسان شريفی که بيشتر عمرش را برای مب

جاعی می .  ھايش گذاشته و بارھا دستگير و زندانی شده است را تخريب کرد، نبايد کار سختی باشد ن عمل ارت اما کسانی که اقدام به اي
اقض را ...   و " بی اخالق" ،" بد" کنند، چرا در يک مقطع ھمان انسان  ن ن ت د؟ اي ن ت ا ساخ امروز را تا اسمان باال برده و از او کاريزم

ی است ست ي ن پ م ی ل ت ست، سن ي ی .  دوستان موسوم به چپ و کارگر چگونه جواب می دھند؟ تخريب ديگران سنت طبقه ی کارگر ن ت سن
د و .  سنت ھر کس باشد سنت کمونيست ھا نيست.  سنت مرتجعين است.  سنت لمپن پرولتارياست.  ارتجاعی است ن م ت کمونيست ھای شراف

ه اش  ت ذش ارزات گ ب نه قالبی و اپورتونيست،ھيچگاه افتخارات گذشته ی انسان ھا را انکار نمی کنند،اگر خود فردی که از او به خاطر م
وه داد ل جاعی ج ورد .  از گذشته اش پشيمان باشد، باز ھم دليلی بر ان نيست که به خاطر مواضع امروزش تمام گذشته ی او را ارت در م

منصور اسانلو ھر عقيده و مرامی که داشته باشد، ھر توھمی که به رفورميسم داشته باشد و .  منصور اسانلو ھم اصل بر ھمين قرار است
ن  جاعی اي داشته ھيچگاه مستقيم پشت اين رژيم نرفته و ھيچگاه سنديکای کارگری کارگران شرکت واحد را به زايده ی سياست ھای ارت

شکی نيست که منصور اسانلو نماينده ی کمونيسم نيست، اما به عنوان ی فعال کارگری سالھا عمر خود را .  يا ان جناح رژيم تبديل نکرد
ن .  وقف ھم طبقه يی ھايش کرده است و سالھا در زندان بوده است ري ت زرگ د ب کسی که بخواھد تشکل ھای موجود محيط کار را منحل کن

ه .  خدمت را به جمھوری اسالمی کرده است ان پ ي رنس ا پ ن ب ل ام برکناری اسانلو می توانست در يک شرايط رفيقانه و در يک فضای ک
دوستان کارگر سنديکای کارگران شرکت واحد می توانستند که بعد از تشکر .  صورت گيرد و کسی که دست به تخريب شخصيت او نزند

ا .  و قدر دانی از اقای اسانلو در يک شرايط کاملن دمکراتيک کس ديگری را به عنوان رياست سنديکا انتخاب می کردند ه ج اين کاملن ب
 .بود و نه تنھا کمترين ضربه يی به شخصيت اسانلو نمی زد و تخريب نمی کرد، بلکه برای اعتبار اين سنديکا در اينده ھم مفيد بود

 
 زنده باد تشکل محيط کار

 زنده باد سوسياليزم

 !سنديكاي شركت واحد اشتباه مي كند
 حسن معارفي پور
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 جبران يک اشتباه
 

اری عادی .  خود، به برکناری اسالو اقدام نمود 91ھيات مديره سنديکای شرکت واحد در اطالعيه دوم بھمن  اگر اين برکناری، يک برکن
اما نامتعارف بودن و حرمت شکنی از شخص اسالو در انظار عموم، به حق اعتراضات و .  بود، کمتر انتقاد و اعتراضی را برميانگيخت

کای .  انتقادات زيادی را برانگيخت دي ن ره س دي ات م ي برکناری رياست ھيات مديره در حوزه اختيارات ھيئت مديره است، اما اطالعيه ھ
ه حمل و .  واحد در برکناری اسالو از چند نظر اشکال داشته است ادي ح لحن بيانيه و شکل برکناری آقای اسالو و خواست عدم حمايت ات

ه .  نقل از او، خارج از استاندارد است ه ب ام ا ن ھيچ سازمانی، چه کارگری و چه غير کارگری، برکناری افراد خود از مسئوليتھايش را ب
ار .  سازمان ديگر به اطالع عموم نميرساند ن رک ره شرکت واحد ب دي با خارج شدن آقای اسالو از کشور، او خودبخود از رياست ھيات م

ا .  بوده و ھيات مديره سنديکا ھمين را ميتوانست با لحن محترمانه به عموم اعالم نمايد طه ب طع راب رای ق ل ب ق نامه به اتحاديه حمل و ن
رای  ه ب ام ه يک ن اسالو به عنوان رئيس ھيات مديره ميبايست در نامه جداگانه ای انجام گيرد و يک نامه کامال اداری محسوب شود و ن

م .  حفظ حرمت شخصی افراد  يک پرنسيب و اصل مھم انسانی است.  انتشار عمومی ھ ت م م ھ نميتوان فرد را در انظار عموم به تخلفات م
 .    کرد، بدون اينکه در باره آن حتی کوچکترين اطالعی به عموم داد

اری  ن رک وم، ضمن اعالم ب ه عم ھيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد بايد به جبران اين اشتباه بپردازد و در اطالعيه ای رو ب
د .  اين ھنوز دير نشده است.  اسالو، از فعاليتھا و زحمات او تقدير و تشکر کند ن اين اطالعيه ميتواند رابطه اسالو با سنديکا را ھم عوض ک

 .و او را به موضع دشمنی بيشتر با رھبری سنديکا سوق ندھد
ورد  و را م در ميان منتقدين اطالعيه ھيات مديره سنديکای شرکت واحد، کمتر کسی را ديدم که خود ھيات مديره و تصميم برکناری اسال

ه .  سوال قرار داده باشد وطئ معدود افرادی پا را از عرف معمول بيرون گذاشته اند و اطالعيه ھيات مديره سنديکای شرکت واحد را ت
ات .  وزارت اطالعات خوانده اند ي رادی در ھ چنين اظھار نظرھايی جدا از بی مسئوليتی افراد، اتھامات بی اساس و زمختی را متوجه اف

 .مديره سنديکای شرکت واحد ميسازد
 

 حاد شدن بحران در سنديکا
 

اما بحران در سنديکای شرکت واحد با برکناری اسالو از رياست ھيات مديره آغاز نشده است، بلکه اين يکی از بروزات قوی بحران در 
مشکل سنديکای شرکت واحد حتی با حل صحيح مشکل پيش آمده، يعنی شکل برکناری اسالو حل نميشود، بلکه ريشه .  سنديکا بوده است

وده است.  دارتر از اين حرفھاست کای .  برکناری اسالو، ادامه يک بحران تشديد يابنده در سنديکای شرکت واحد ب دي ن ه س ود ک ا ب ھ دت م
ل  اي م شرکت واحد از کارکرد خود به عنوان يک سنديکا و تشکل توده ای خارج شده بود و عدم برسميت شناسی اين وضعيت و عدم ت
ل  اف ح برای چاره جويی و استفاده از ترکيبی ديگر از اشکال تشکليابی کارگران در درون سنديکا، رھبران و فعالين شرکت واحد را به م
ا آن ن و ي  مختلفی تقسيم کرد که فعاليتشان کم کم و به تدريج به رقابت و مبارزه با يکديگر کشيده شده بود، تا سازماندھی کارگران در اي

 .شکل آن
کسانی که ھيات مديره سنديکا را آماج حمالت خود قرار داده اند و بدرست از شيوه برکناری آقای اسالو و لحن بيان اطالعيه ھيات مديره 
عمق  شرکت واحد تعجب ميکنند وعصبانی ھستند و حتی بعضی بسيار غيرمسئوالنه  آن را توطئه وزارت اطالعات ميدانند، يک لحظه ت
ن  ري نميکنند که راستی چطور ميشود که رئيس ھيات مديره يک تشکل توده ای بدون اطالع اعضای رھبری آن تشکل و حتی شاخص ت

آيا خود ھمين مسئله نميتواند اين سوال را .  آيا ھيچ رھبری ميتواند خود را در اين وضعيت غيرعادی قرار دھد.  آنھا کشور را ترک ميکند
ی يک .  نزد افراد برانگيزاند که نحوه خروج آقای اسالو به اندازه خود اطالعيه سنديکای شرکت واحد غيرطبيعی و شوک آور است حت

ی در کشور  ون ان ر يک تشکل ق ب رھبر و فعال مخفی و تحت تعقيب پليس اين چنين خروجی از کشور ندارد، چه برسد به کسی که رھ
 .ميباشد

يک رھبر کارگری بايد چقدر از تشکل خود فاصله گرفته باشد که خروج او از کشور بدون اطالع اعضای شاخص آن تشکل صورت 
و .  گيرد و تقريبا تمامی اعضای ھيات مديره در برکناری او و حتی بی احترامی  به او متفق القول باشند ال کرد خود اس ل اين ديگر به عم

رد.  برميگردد ر ک ي مگر .  ھم چنين نميشود در دفاع از يک رھبر کارگری، بقيه  فعالين و رھبران سنديکای شرکت واحد را خوار و حق
اقايان رضا شھابی، مددی و بقيه اعضای ھيات مديره سنديکای شرکت واحد، ارزشی کمتر از اقای اسالو دارند که مورد اين ھمه حمله و 

 . نشانه ھا ی کافی وجود دارد تا افراد با صبر و متانت بيشتری به واقعه نگاه کنند و بعد به اظھار نظر بپردازند. توھين قرار ميگيرند
ه ای را در  ان ي ذکر اين نکته ھم دارای اھميت است که برخيھا وجود عقب ماندگيھای اخالقی سنتی و مذھبی معمول در جوامع خاورم

ه را .  تصميم گيری ھيات مديره موثر ميدانند ل ئ اما مشکل بخشی از رھبری اتحاديه با آقای اسالو ديرپا تر از اين است و نميتوان ھمه مس
 .به عقب ماندگی اخالقی ربط داد

 !هيات مديره سنديكاي كارگران شركت واحد ميتواند بر بحران غلبه كند
 محمود قزويني



 یک گام  پس

26 

 علت بحران
 
فقط دو تن از فعالين سنديکای شرکت واحد ، آقايان .  ھيچ کسی  عللی را که به اين وضعيت منجر شده  است را مورد بررسی قرار نميدھد 

حران  روز ب غالمحسين حسينی و حميد مجيدی در مطلبی تالش کردند تا اين معضل را بشکافند و از يک نقطه نظر وضعيتی که موجب ب
جدا از کاستيھای آن نوشته و ديدگاھی که بازتاب ديدگاه ھيئت موسسان سنديکايی در .  به اين شکل شده است را مورد بررسی قرار داده اند

کای  دي ن باره اعتصاب کارگران شرکت واحد ميباشد، به نظر من مطلب اين دوستان مسئله را تحليل کرده  و برای شناخت از وضعيت س
ل .  شرکت واحد ماتريال خوبی به دست ميدھد ي ل ح ه ت د ب ورن جب فعالين و رھبران کارگری شرکت واحد برای عبور از وضعيت کنونی، م

ران در دوره .  وضعيتی بپردازند که منجر به اين بحران شده است ارگری اي بش ک سنديکای کارگران شرکت واحد، يک دستاورد مھم جن
د .  اخير است ودن ه ب ت رھبران سنديکا با درايت زياد با استفاده از موقعيت عقب نشينی رژيم در دوره دوخرداد آن را بر پا کرده اند و توانس

م  8000 ل عواقب آن و سرکوب رژي اب ق د و در م ن کارگر شرکت واحد را متحد و متشکل کنند ، دو اعتصاب بسيار مھم را رھبری کن
ه .  مقاومت کنند ا را ک ک آن دو اعتصاب و مبارزه و مقاومت در مقابل سرکوبگری رژيم،  ناخودآگاه ديدگاه حاکم بر رھبران و فعالين سندي

بشدت متاثر از سياستھای ھيات موسسان سنديکايی بوده را تغيير داد، ھر چند اين تغيير و تحوالت به صورت يک جمعبندی ارائه نگرديده 
 .سنديکا به جنبش کارگری ايران دھھا  رھبر و کادر ارزنده ارائه داد که تاکنون در تشکالت کارگری ايران بی سابقه بوده است. است

شود ي ا م ک دي شکست و .  با تشکيل سنديکای شرکت واحد، از ھمان ابتدا روشن بود که رژيم جمھوری اسالمی وارد يک نبرد نھايی با سن
گر  ای دي پيروزی ھر دو آبشنھای ممکن روبروی سنديکا بودند و باز ھم روشن بود که سنديکای شرکت واحد بدون حمايت گسترده بخشھ

دانست .  کارگران نميتواند بر رژيم پيروز شود و پيروزی سنديکا بر رژيم يک احتمال ضعيف پيش روی سنديکا بوده است ي م م چون رژي
ود د ب ی خواھ اب رای .  پيروزی سنديکا و به رسميت شناختن دو فاکتو آن به معنی يورش وسيع کارگران برای تشکلي م ب ن رژي ي رای ھم ب

و در طی چند سال کامال سنديکا را از کارکردش انداخت .  شکست سنديکا با اھرم زندان، اخراج از کار و ايجاد ترس و وحشت متوسل شد
 .و رابطه رھبری سنديکا را با توده اعضاء دچار اشکال نمود

ه .  رھبران سنديکا آموزشھای خود را از سنت و روش سنديکاليستی ھيات موسسان سنديکايی گرفته بودند ي ن روح ودن اي به خاطر حاکم ب
ران در .  بر پراتيک و ديدگاھشان، تصور درستی از مبارزه پيش رو و ميدان نبرد خود نداشته اند يک صف از بھترين رھبران کارگری اي

ه  د ک ودن ه ب ت سنديکای واحد  گرد آمده بودند، اما رھبران و فعالين سنديکای شرکت واحد آموزش خود را از ھيئت موسسان سنديکايی گرف
داد ن .  فقط ميدان سازش و کارکرد در آن محدوده ، که البته برای يک تشکل توده ای و ھر مبارزه ای مھم است، را آموزش مي ت رف ا گ ا پ ب

ا  ھ سنديکای شرکت واحد رھبران و فعالين کارگری شرکت واحد وارد يک مبارزه ھست و نيست با رژيم شدند و پراتيکشان ديگر با تئوري
د ن ران .   و آموزشھای ھيئت موسسان سنديکايی ناسازگار بود و آن تئوريھا و آموزشھا ديگر کارآيی در نبرد سنديکا با رژيم را نداشت ارگ ک

ھيئت موسسان سنديکايی  سه جانبه گرايی و .  سنديکای واحد بدون يک افق راديکال و رزمنده، وارد يک نبرد مھم و رزمنده با رژيم شدند
را خوب به کارگران درس داده بود، اما در دروس آن درس ....سازش و قانون کار و قانون اساسی و ساختار کارکرد يک سنديکای قانونی
ه .  مبارزه برای استقرار سنديکا، در شرائط يک رژيم سرکوب غايب بوده است ادي ح رد ات ب کارگران به جای مطالعه شيوه سازماندھی و ن

ارزه  57و تجربه شوراھای کارگری در سال  1308تا  1306کارگران نفت جنوب در سال  ب دھی م ان ا زم ون شکل س و ھضم آن به عن
ر  وده ای و غي اقتصادی کارگران در شرائط معمولی و آموزش از نقاط  مثبت و منفی شوراھا و سنديکاھای آن زمان و تجربه تشکلھای ت

ای  ودت کاھای زرد  پس از ک دي ن ه س جرب ه آموزش از ت اق، ب رداد  28توده ای برای استقرار در کشورھای مختلف در شرائط اختن م
ئت .  را احياء کند 1337ميپرداختند و با شعار احيای سنديکاھا، مدعی بودند که ميخواھد سنديکای سال  ي ار ھ شعار احياء سنديکاھا که شع

کای شرکت  28موسسان سنديکايی بوده و به سنديکاھای زرد پس از کودتای  دي ن ران س ب اری از رھ مرداد رجوع داشت، منبع الھام بسي
اما در تئوريھای آموزشی ھيئت موسسان سنديکايی اين مسئله جايی نداشت، که اگر رژيم اسالمی تن به احياء سنديکا نظير .  واحد تبديل شد

د .  ندھد، جريان چه ميشود 1337سنديکای  شرائط دو خرداد برايشان يک فرصت فراھم کرده بود و فکر ميکردند اين فرصت دائمی خواھ
ذارد.  بود گ ي م وری .  اما به زودی اين خوشخامی به سنگ خورد و رژيم اسالمی نشان داد که به ھيچ نوع تشکلی  گردن ن ئ گر ت ا دي ج ن اي

ده .  ھيئت موسسانی کاررايی نداشت و فعالين و رھبران شرکت واحد ميبايست خود را با شرائط جديد مبارزه سازگار کنند ن اما جريان رزم
و راديکال کارگری نتوانست افقی در مقابل رھبران و فعالين سنديکا بگذارد و اصال قدرت آن را نداشت که صف و سياستھای مجزايی را 

 .برای پيشبرد با درايت و مسئوالنه مبارزه ارائه دھد
ارچوب  در حالی که مبارزه ميان سنديکا و رژيم بيش از پيش به خارج از دايره سنديکا کشيده شده بود، رھبران و فعالين سنديکايی به چھ

ا، .  سنديکا چسبيده بودند ک در حالی که در نبرد نابرابر ميان سنديکا و رژيم، فعالين و رھبران سنديکا ميبايست ضمن حفظ صوری نام سندي
ر ضروری  مبارزه خود را برای تشکليابی کارگران خارج از دايره متعارف سنديکا انجام دھند، سنديکا به اظھار وجودھای ظاھری و غي

ود دھی .  مانند نوشتن قطعنامه ھا با تشکلھای غيرتوده ای و يا صدور اطالعيه ھای غير ضروری و بدون پايه مادی روی آورده ب ان سازم
ئت موسسان  ي ه ھ جرب ده است، در ت ه ش مبارزه توده ای در شرائط نامتعارف، سنتی که در تجربه کارگری ايران و جھان بسيار شناخت

کاھای زرد پس از .  جايی نداشته است" احياء سنديکاھا" سنديکايی و شعار  دي ن اء س ي ار اح ه جای شع اگر فعالين و رھبران کارگری ب
وب  1308،  1306مرداد، به سراغ چگونگی سازماندھی کارگران نفت جنوب در سال  28کودتای  فت جن و برپايی سنديکای کارگران ن
من اين را کتمان نميکنم که تئوری ھيئت موسسان .  آنوقت افق و پراتيک و حتی طرح مسائل پيش رو آنھا از اساس دگرگون ميشد.  ميرفتند

ارزه  ب ری م رای موجوديت خود و رھب رد ب ب سنديکايی در برپايی سنديکا نقش داشته است، اما تئوريھای آنھا بدرد مبارزه سنديکا در ن
 .کارگران نخورده است
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ه  امروز رھبران و فعالين شرکت واحد، بخصوص ھيات مديره سنديکای شرکت واحد که مسئوليت رھبری سنديکا را به عھده دارد، بايد ب
ا مجمع عمومی اعضاء و .  سمت محکم کردن رابطه فعالين با توده کارگران برود برای اين استحکام تجربه سنديکاھای استقرار يافته ب

سنديکا بايد بر فعالين و کادرھای مجرب خود .  کارکرد متعارف يک سنديکا در شرائط آزاد، کمکی به ھيات مديره و فعالين سنديکا نميکند
ن  ي ال ع ان و ف دگ ن اي که مورد اعتماد توده ھای کارگر ھستند تکيه کند و مجمع عمومی سنديکا در شرائط امروز بايد مجمع عمومی ھمين نم

 .امروز پراتيک سنديکا بيانگر موجوديت و دموکراسی درونی آن است و نه مجمع عمومی اعضاء. باشد
حران  ه سمت خروج از ب ی ب اي ھ ام د گ وان ت ي با رفتن به اين سمت و با دوری از اظھار وجودھای گاھا غير ضروری کاغذی، سنديکا م

 .بردارد
 

 .به اميد اينکه ھيات مديره سنديکا با درايت بتواند سنديکا را از اين مرحله عبور دھد
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آنھم آينده سنديکای شرکت واحد و .  در دل مسائلی که اخيرا در سنديکای شرکت واحد پيش آمده، يک واقعيت مھم دارد تعيين تکليف ميشود
 !فعالين و دست اندرکاران آن است

ن  ري ن و سخت ت ري اين مساله بر کسی پوشيده نبود که طی چند سال گذشته سنديکای شرکت واحد و اتحاديه کارگران ھفت تپه مورد بيشت
ای . حمالت منظم و سيستماتيک مشخصا دولت و دستگاه ھای امنيتی و سرکوبگر آن بودند الشھ ا آن ت ي ا اح ل و ي دای تشکي از ھمان ابت

ود  رده ب شکل ک ت ه م ارزه روزان ب ه و در م بسياری برای به شکست کشاندن اين مبارزه  که کارگران را در شرکت واحد تھران و حوم
ا حدی  .  ھمه  بر اين مسأله و تأثير  اين فشارھا برفلج کردن و زمين گير شدن سنديکا و فعاليتھايش آگاه بودند. صورت گرفت ا ت اين فشارھ

ا و راه حل ھای  ود ھ بود که گاھا  توان عملی و فعاليت عملی و متشکل در اين سنديکا مورد سوال  قرار ميگرفت و بديھی است که کمب
ره .  ھا در عين حال  اختالفات را بيشتر دامن ميزد مختلف برای رفع آن دي ئت م ي ده در ھ يش آم ل پ ائ ی مس مزيد بر دشواری ھای تاکنون

رده  ن تشکيالت ک ا اي ق سنديکای شرکت واحد، اين بخش از طبقه کارگر ايران و  سنديکا، را وارد دورانی سخت برای ادامه فعاليت و ب
ما قبال ھم بر اين مساله تاکيد کرديم که ھم زمانی تصميم ھيات مديره سنديکای شرکت واحد در عزل منصور اسالو از رياست ھيئت .  است

اين نامه در داخل و تشعشعات .  شروع شده بود، اتفاقی نبود"   تعدادی از فعالين سنديکا" مديره، با کمپين کثيف جزای اسالمی، که از جانب 
ود ره .  آن در خارج کشور فضا را برای صدور احکامی اين چنينی بر عليه رئيس سابق ھيات مديره شرکت واحد فراھم کرده ب دي ئت م ي ھ

اد. سنديکای شرکت واحد ميتوانست عواقب چنين اقدام و لطمات آن را تشحيص دھد و به دامن اين فضا نيفتد ت ف ي اق ن ف ن ات ا .  متأسفانه اي ام
 .ھنوز دير نشده و ميتوان جلوی لطمات و خسارات بعدی را گرفت

ن تشکيالت ٩١با انتشار اطالعيه ھيات مديره سنديکا مبنی بر عزل اسالو در دوم بھمن  وشت اي ه سرن ، ابتدايی ترين کار ھر فردی که ب
 .کارگری عالقمند است، تعقييب مسئله و اظھار نظر در اين مورد و بيان نگرانی در مورد سرنوشت سنديکا،  بود

ان  ن سازم ارزه مشترک و اي ب ن م ن اي م شکست رای در ھ بديھی بود که ھمزمان بورژوازی ھم به دقت امر خود دال بر ادامه تالش ب
کای شرکت .  کارگران، را دنبال کند دي ن آنچه در اين ميان برای  بورژوازی و دولتش مھم است ادامه فشار و غير قانونی کردن فعاليت س

ن .  اعتبار کردن فعالين آن و بالطبع  سنديکا است واحد، مجرم اعالم کردن فعالين و دست اندرکاران آن و بی ري بورژوازی سنتا از کوچکت
ی ای  تفرقه و اختالف در صفوف فعالين کارگری استفاده کرده و آنرا عامل فشار، سرکوب، ب ھ ل ارگری و تشک ن ک ي ال ع ار کردن ف ب ت اع

وحی است اگر .  کارگری، دامن زدن به يأس در طبقه کارگر و اتحاد آن و در يک کالم عقب راندن مبارزه طبقه کارگر کرده است ساده ل
رای در .   اين واقعيت را در ھر تصميم و اقدامی نديده گرفت نتيجتاً بسيار بديھی است که در اين ماجرا بورژوازی و دولت آن در تالش ب

ژه در  شرکت واحد است وي ران و ب ارگ ان ک ه  .  ھم شکستن ھر نوع اميدواری به ادامه فعاليت مشترک در مي چه ای است ک ن دري اي
ر .  بورژوازی ھمزمان طبقه کارگر و رھبران آن در بخشھای ديگر را نيز به چالش ميکشد ه غي ال ط مس ن شراي ه در اي تصادفی نيست ک

 .قانونی بودن فعاليت سنديکايی و مجرم بودن فعالين آن يکبار ديگر از طرف دستگاھھای تبليغاتی سيستم جاری ميشود
ر  شت ي در وضعيت فعلی سنديکای واحد و رھبری و فعالين آن بايد اين خطر را جدی بگيرند، متوجه خطر اينکه در معرض فشارھای ب

اه . قرار خواھند گرفت و شرايط دشوار تری، که منجر به محدود شدن بيشتر فعاليتھايشان خواھد شد، باشند گ اينکه بورژوازی و دم و دست
ر در صفوف  شت ي ضد کارگری آن با استفاده از اختالفات پيش آمده با ھمه توان در تالش برای در ھم شکستن اين فعاليتھا و ايجاد تفرقه ب

د، .  آنان، بر خواھند آمد ن ک اينکه بورژوازی عالوه بر حربه سرکوب از ھر وسيله ديگری برای عقب راندن مبارزه طبقه کارگر استفاده مي
 .و متأسفانه امروز زمينه و امکان دامن زدن به تفرقه فراھم شده است

کای  دي ن امروز دفاع از موجوديت، اتحاد و ادامه فعاليت سنديکای شرکت واحد وظيفه کارگران شرکت واحد و در راس آن ھيئت مديره س
ھر درجه از اختالف، ھر درجه از اشتباه و ھر انتقادی از ھر فرد يا جمعی نبايد به پايه و بنياد اين تشکل، اھميت آن .  شرکت واحد است

ات، .  در مبارزه طبقه کارگر و کارگران شرکت واحد کوچکترين لطمه ای وارد کند بايد به ھر فرد يا ھيئت مديره سنديکا امکان ترميم لطم
ا جمعی .   اين سنت کارگری و اتحاد و مبارزه متشکل کارگری است.  جلب مجدد اعتماد و رفع اشتباھات را داد اين امر بيش از ھر فرد ي

ا، محکم .  وظيفه ھيئت مديره سنديکای شرکت واحد است ک دي ن ه در س ان وظيفه حفظ اتحاد سنديکا، درست کردن فضای سالم، امن و رفيق
د .  کردن رابطه ديگر فعالين سنديکا و ھمه کارگران شرکت واحد با سنديکا بيش از ھر  کس وظيفه ھيئت مديره اين سنديکا است اين ميتوان

ا  ه، ن رق ف ه ت ھم مانع ريزش سنديکا از درون، سلب اعتماد کارگران به آن شود و ھم باعث درھم شکستن ھر توطئه ای برای دامن زدن ب
ئت .  اميدی به تشکلھای مستقل کارگری و بی اعتباری فعالين و رھبران کارگری و سرکوب آنان شود ي ا ھ و ي ال ه اس عليرغم ھر انتقادی ب

ه  مديره سنديکا، ھر تالشی تحت ھر نامی و از جانب ھر فرد يا نھادی در مقابل امر حفظ اتحاد طبقاتی در سنديکای شرکت واحد و ادام
 .حيات آن، ضدکارگری است

 
 ؛در حاشيه

کای "  چپ" در اين ميان و از جانب يک ُکر ھمنوا در  دي ن ره س دي ئت م ي بعنوان دوست و دلسوز طبقه کارگر و گاھا بعنوان وکيل و قيم ھ
شرکت واحد، به بھانه اين مسأله مباحث ديگری طرح يا تعيين تکليف ميشود، انگار و ظاھرا تصميم ھيات مديره دال بر عزل اسالو اتفاقی 

 سنديكاي شركت واحد و راهي دشوار
 اسد گلچيني
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رای طرح  ی ب ل معمول بوده است، گويا رفتن اسالو وضعيت را بھبود ميدھد و انگار اختالف در ھيئت مديره سنديکای شرکت واحد محم
ل .   بحثھای نا مربوطشان در تقابل با مخالفينشان است و در اين ميان راھی برای ھمنظر پيدا کردن يافته اند ائ ه مس ن ب اين چپ ھا پرداخت

حد  جنبش کارگری ھميشه بھانه ت ای برای رفع گرفتاريھای ذھنی و عقده ھای ماندگارشان بوده و متاسفانه ھيچ گاه ھيچ مسئوليتی در قبال م
ای .  کردن کارگران با اتکا به مکانيزم خود طبقه نداشته است ھ اب ه حس ي امروز ھم مسئله برای اين طيف محمل طرح مجموعه ای از تصف

جنبش "  مردان" عالوه بر اين ظاھراً برای .  قديمی تر شده است و در کمال بی مسئوليتی ھر يک تالش ميکنند از آب گل الود ماھی بگيرند
رخ  ن وسط ن م در اي د و ھ رن ب کارگری و روشنفکران کاسبکار، اين موضوع دستمايه خوبی شده است تا ھم مسئله را به مسير ديگری ب

ی  با کوله باری از تعلقات و فرھنگ عقب"  چپی. " کاالھای بنجل خود را باال ببرند مانده سنتی و آل احمدی در اين ماجرا مشغول  درفشان
ئت !  اند و ُکر کنونی عجيب بر سر اين موضوع ھم نواست ي ه ھ ي ا اطالع اينھا ھمزمانی فتوا و حکم محکوميت عليه اسالو و مريم ضيا  ب

ا" خود از نويسندگان  نامه "  تصادف" چون  يا بر حسب "  ببينيد"مديره را به اين دليل نميتوانند  ک دي ن ن س ي ال ع ا "  تعدادی از ف د و ي وده ان ب
ا "  متوجه" و "  نديدن" آنچه زير شعارھا و قيافه ھای کراوات زده !   مشاورين  نويسندگان راھی شدن ب ا ھم د و ي ي نشدن پنھان ميشود، تائ

ا"  مانده شرقی و اسالمی است، که در نامه  فضای متعفن  سرشار از فرھنگ و اخالقيات پوسيده و عقب ک خود را "  تعدادی از فعالين سندي
 .نشان داده است

 
 .فرصت برای پرداختن به ھمه مسائل ديگر ھست! قبل از ھر چيز الزم است ابتدا با اين فضا تعيين تکليف کنيد! دوستان
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ود   به  که"  سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و حومه"   اطالعيه  بنابه شر   -تاريخ دوم بھمن يک ھزاروسيصد و ن ت ن م
ه.  است  بر کنار شده  -از رياست ھيئت مديره اين سنديکا "  منصور اسانلو" ، آقای  شده ي ن اطالع ده  در اي د ش ي اک ه  ت و"   ک ل ان خاطر "  اس ب

ا   قابل ذکر است که.  است  اخراج شده"  گرفتن ھشدارھا و اعتراضات درونی سنديکا  تعھدات خود و ناديده  تخلفات متعدد، عدم پايبندی به"  ت
اشد.   صورت نگرفته"  منصور اسانلو" ، اظھار نظری از جانب آقای  اين لحظه ا در حد .  از اين رو، قضاوت کردن بسيار دشوار می ب ام

 .دوست دارم نکاتی را مطرح نمايم... از جانب افراد مختلف و   اطالعيه فوق و سپس پيرامون اظھار نظرھای صورت گرفته
ه به دن ب خشي ويت ب ری خويش و اول رل رھب بش   باور من، يکی از شاخص ھای تشکل ھای کارگری، قدرت از پاين، کنت ح جن مصال

ه  بلکه  ی رخ نداده تنھا فاجعه باشد، نه  را بر کنار کرده" اسانلو"اگر شرکت واحد، بر اين مبناء آقای . ستمديدگان است ت ايس امأل ش ار ک ی  ک
ای  ولی اگر بدون مدرک و در چھار چوب فرقه.  و برايشان بايد درود فرستاد  انجام داده و" گرايی و يا بخاطر فشار از بيرون، آق ل ان را "  اس

کار عمومی را "  اسانلو" از شخص   و راھی جزء معذرت خواھی  خطايی فاحش مرتکب شده  باشند، آنگاه  بر کنار کرده و ھم چنين از اف
يت   در ھر کدام از اين دو حالت، فعالين جنبش کارگری و ھم چنين افکار عموی، چشم به.  پيش رو ندارند اف ف انتظار توضيحات بيشتر و ش
ظر   شده  نھادھا و يا تشکل ھای بين المللی نوشته  اما قسمت دوم اطالعيه، خطاب به.  کامل می باشند ار ن و در اين خصوص می شود اظھ

 .کرد
ه داده...  ھای اروپا، آمريکا، استراليا و  سنديکاھا و اتحاديه   نظرات خود را راجع به  مناسبت ھای مختلف، نقطه  قبأل و به ان ھ م   ام و بدين ب ھ

م، بحث " سنديکا" مواضع شرکت واحد را در مورد   بار ديگر رئوس کلی نظراتم را طرح می کنم و از آن جايکه می دان ھای مورد نظر ن
 .موکول می کنم  آينده  مفصل را به
که و نه  برای تشکل ھای بين المللی ارسال شده"  اسانلو" بر کناری   نامه  می کنيد، رونوشت  مشاھده  ھمانطور که ه  تنھا جايی تأمل است بل   ب

طه  بر اين باور است که"  شرکت واحد" اگر.  نوعی سوال بر انگيز می باشد ق ی، در ن ل ل م ن ال ي ظام   تشکل ھای ب ا و ن اھ رم ارف ل ک اب ق م
اء است  و قدم به  اند داری اين کشورھا قرار گرفته سرمايه ب ت ی .  قدم در جھت رھايی کارگران گام بر می دارند، سخت در اش ون را ھژم زي

ا   اين تشکل ھا ھيچ نقشی در تعين سياست و نحوه  در واقع، بدنه.  داری قرار دارد آنھا، کماکان در دست نظام سرمايه اھ ک دي ن رھبری اين س
د   -داری  نظام سرمايه  به  ، ايجاد ھمبستگی با اين تشکل ھای زرد، دولتی و آلوده در نتيجه.  ندارند اي خطاست و خط قرمز کارگران ايران، ب

د   و به  تشکلی است مستقل و جھت بھبود زندگی کارگران ايجاد شده"  شرکت واحد" اگر .  شفاف باشد دي ھ ورد ت ی، م بخاطر اين ھدف انسان
ه  نامه  ، لذا ھيچ دليلی ندارد که  ی سنگينی را متحمل شده و تابحال نيز ھزينه  اسالمی قرار گرفته. رژيم فاشيستی ج ر   ب ن تشکل ھای غي اي
ی روشن   حداقل انتظار اين است که .  داری بنويسد نظام سرمايه  به  مستقل و آلوده شرکت واحد، مواضع خود را پيرامون تشکل ھای غرب

 .کدورتی پيش نيايد  در آينده  سازد که
ن، .  ھيچ چيزی برای اکثريت شھروندان حالت نورمال ندارد  می کنيم که  ی مبارزه ھم اکنون ما در شرايط غير متعارف و در جامعه راي بناب

ای   اين به  البته.  شود  کنترل رھبری و نمايندگان مختلف داده  ھای گذاف، اھميت فراوانی به جھت کاھش مشکالت و ھزينه  الزم است که معن
در کنار .  دشمن و اساسأ جھت ارتقای جنبش است  معنای فعال کردن پادزھری در مقابل توطئه  به  يکديگر نيست بلکه  بی اعتمادی نسبت به

ا  کسی بيشتر از يک دوره  را بسوی سوق دھيم که  روند مبارزه  کنترل و حساب رسی دائم، ما بايد بکوشيم که ، نتواند رياست تشکل ھای م
م،   سنت ھای وحدت طلبانه  اگر ما، بر کار جمعی اعتقاد داريم، اگر بر قدرت از پاين، معتقديم و اگر به.  باشد  را در دست داشته اور داري ب
ه.  رھبری مادام العمر برای تشکل ھايمان بتراشيم  ھيچ دليلی ندارد که وط ب رب ر، م م ع ادام ال ی و م ت ری سن احزاب و دولت ھای   رھب
مر   سنت ھای پيشرو در جنبش ما نھادينه  بطور طبيعی  -شود   نکات فوق اھميت داده  بنابراين، اگر به.  بورژوازی است می گردد و طبعأ ث

و" ظاھرأ حول اخراج آقای   ھرحال، مباحثی که به.  خواھد بود...  تخلفات، فساد سياسی، اقتصادی و   گيری از اش جلو اوليه در خارج "  اسانل
 .روشنی مصاف بورژوازی و کارگران مستقل را نشان می دھد  ، به افتاده  کشور راه

ی و عدم !.  دستان، از اصل ماجرا خبر ندارند  اکثريت قلم به  در اين خصوص و با کمترين تأمل، روشن می شود که اروشن اما علی رغم ن
رده.  و تعدادی ديگر طرف شرکت واحد  ظاھر طرف اسانلو را گرفته  شفافيت در اخراج اسانلو، تعدادی به ان پشت ب وده در واقع داست   ، آل

ه  برای دامن زدن به  اين جدال، اساسأ. برای کارگران جنبشی می باشد  کردن فضايی موجود و ھم چنين دشوار ساختن مبارزه رق گرای و  ف
ت، .  جذب مشتری است ي اف ف سوال اين است، اگر اينھا طرفدار دمکراسی و شفافيت ھستند، چرا در تشکالت سياسی خود، دمکراسی، ش

ا   روشن است که.  ممنوع است؟ چرا زير پوشش ليدر و رھبرمادام العمر، بت می سازند...  برابری و  ق ان اينھا، مريدھا و دراويش جلوی خ
رده  اينھا چنان به.  شود  در جنبش کارگری ھم بت ساخته  دلشان اين است که  می باشند و ته ی عادت ک رست ه بت پ د ک ال   ان ع عزل يک ف

 .برايشان دشوار است -کارگری توسط مجمع عمومی 

 از رياست هيات مديره سنديكاي شركت واحد پيرامون بر كناري آقاي منصور اسالو
 جهانيصديق 
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اره .  رفيق محمود، از اين که اين گفتگو را پذيرفتيد بی نھايت متشکرم: بھرام رحمانی ھدف از اين گفتگو، اين است که موضع شما را درب
 .، جويا شويم1391اطالعيه منتشر شده سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه در تاريخ دوم بھمن 

ران  ارگری اي بش ک ده جن آقای منصور اسانلو، جدا از اين که ھر نظری سياسی و جھت گيری طبقانی دارد يکی از چھره ھای شناخته ش
ر .  وی، از جمله در سال ھای اخير، چند سالی از عمر خود را در زندان و در شرايط سخت گذرانده است.  است ه اخي ي از اين رو، اطالع

 .سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه عليه وی، غيرمنتظره و غير قابل باور است
م چون يک  صدور اطالعيه ھيئت مديره سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه، برای فعالين و طرفداران جنبش کارگری، ھ

ه .  شوک غيرمنتظره و باور نکردنی است ت حق طبيعی سنديکاست که سياست ھا و جھت گيری ھا و عزل و انتخاب نمايندگان خود را داش
ارزه . باشد ھيچ انتقادی وارد نيست ب ودکی، در م ن ک ي محمود صالحی عزيز، به نظر شما که خود بخش اعظم زندگی خود را از ھمان سن

ه اعضای  د خط رو ب ن ا چ طبقاتی کارگران و برپايی تشکل ھای مختلف کارگری سپری کرده ايد آيا نمی شد برکناری منصور اسانلو، ب
 شرکت واحد و جنبش کارگری ايران و با تقدير از تالش ھا و مبارزات تاکنونی وی در سنديکای شرکت واحد اعالم شود؟

 
ا :  محمود صالحی د ت ن ن ن می ک دوي دوستان توجه داشته باشيد، ھر تشکلی که تاسيس می گردد، در اولين اقدام برای اين تشکل اساسنامه ت

د و در .  فعاليت ھای خود را بر اساس اساسنامه پيش ببرد ن ول ک ب ه را ق ام از جمله در اساسنامه نوشته می شود که ھر کارگری که اساسن
م .  يکی از ارگان ھای آن فعاليت کند می تواند عضو آن تشکل شود پس ھر تشکلی بايد پايبند به اساسنامه خود باشد و اعضای آن تشکل ھ

 .در غير اين صورت عضويت آن می تواند لغو گردد. بايد مفاد اساسنامه را رعايت کنند
ھيچ کس غير از عضو تشکل مورد اشاره نمی .  به نظر من اين يک امر طبيعی است که ھر تشکلی مسئوالن خود را عزل و يا انتخاب کند

د ن ه .  تواند در امور داخلی يک تشکل که دارای مجمع عمومی، ھيئت مديره و بازرسان است دخالت ک ي ه اطالع ن است  ک م اي من درک
م و .  شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه، احساسی بوده تا يک اطالعيه تشکيالتی با حساب و کتاب ردي ری ک گي ي ما با دقت آن را پ

ن دو .  ديديم که مراحل اساسنامه ای در آن رعايت نشده است ي يت ب ال ع وقتی ھر تشکلی مجمع عمومی تشکيل می دھد برای اين است که ف
اين اعضای شرکت کننده در مجمع عمومی ھستند که اقدام به عزل و يا انتخاب ھيئت مديره و .  مجمع را به استحضار اعضای خود برساند

بصره ھای آن وظايف  26لغايت ماده  23ما وقتی به اساسنامه شرکت واحد نگاه می کنيم از ماده .  بازرسان جديد می کنند با تمام بند و ت
ار عزل و .  ھيئت مديره را مشخص و شفاف تعريف آن را می بينيم ي ت ره اخ دي ئت م ي اما در ھيچ جای اين وظايف مشاھده نمی کنيد که ھ

رده است  17انتخاب رئيس يا نايب رئيس را داشته باشد مگر بعد از مجمع عمومی که آن ھم در ماده  اساسنامه به شرح زير به آن اشاره ک
ه  15اعضای ھيئت مديره در اولين جلسه ای که حداکثر (  ر را ب ف ن خود يک ن ي روز پس از قطعی شدن انتخابات تشکيل می شود از ب

د و  ن ن عنوان زئيس، يک نفر نايب رئيس، يک نفر دبير، يک نفر خزانه دارد و يک نفر را به عنوان مسئول روابطه عمومی انتخاب می ک
ارت  ی و صدور ک ون ان ات ق ف ام تشري ج ن ان ي م چن طی تنظيم و امضای صورت جلسه اسامی انتخاب شدگان را جھت اطالع اعضا و ھ

و .)  شناسايی اعالم می کند ال ورد اس اما چيزی که جای سئوال است ھيئت مديره و بازرسان چرا اقدام به تشکيل مجمع عمومی نکردند تا م
 ؟.در مجمع عمومی مطرح شود و کارگران به کس ديگری رای دھند

 
بی شک اين اطالعيه، ھزينه سنگين روانی برای اسانلو و خانواده اش و اعضای سنديکا که به وی رای داده اند تحميل می :  بھرام رحمانی

اخراج می شود؛ از  «... تخلفات متعدد و عدم پای بندی به تعھدات»اين که اطالعيه ھيئت مديره سنديکا تاکيد دارد که اسانلو، به دليل . کند
ا»فدراسيون جھانی کارگران حمل و نقل  ايت ھ ه  (ITF) «خواستار قطع ھمه ارتباطات ھمکاری ھا و حم ا ب و می شود راه ھ ل ان از اس

ه خود، .  ابھامات و سئواالت و گمانه زنی ھا و سوء استفاده ھای زيادی باز کرده است ي ا در اطالع ک دي به نظر شما، چرا ھيئت مديره سن
 در پيش گرفته است؟                     «خشمگينانه»و  «غيردوستانه»و  «غيررفيقانه»برخورد 

 
من به آن معتقد نيستم که در يک تشکل مواردی از جمله رفيقانه، دوستانه باعث شود که انسان ھا نتوانند تصميمی درست :  محمود صالحی

م .  اتخاذ کنند ت ق ھس ي ھر تشکلی وقتی تاسيس می شود دارای ارگان ھا تصميم گری ھستند، پس ما نبايد به اين شيوه صحبت کنيم که ما رف
ه ...  و ق ه طب م ب اگر ما امروز نتوانيم در مقابل رفيق و يا دوستان خودمان از منافع طبقه کارگر و بدنه ھر تشکلی دفاع کنيم به نظر من ھ

ن .  کارگر و ھم به تشکلی که در آن عضو ھستم اشتباه کرده ايم اما حرف من اين است که بايد با شيوه درست و منطقی و با در دست داشت
از  2يا برابر بند .  مدارک مستند و اگر ما بخواھيم رو به افکار عمومی صحبت کنيم بايد قبل از ھر چيز اذھان عمومی را آماده کرده باشيم

ه   11ماده   اساسنامه شرکت واحد، رسيدگی به اظھار نظر نسبت به گزارش ھيئت مديره و بازرسان به عھده مجمع عمومی عادی است ک
واده .  ھر يک سال يک بار تشکيل می گردد ان و و خ ل ان رای اس ی ب ن روان گي بلی من مطمئن ھستم که اين برخورد ھيئت مديره ھزينه سن

ه 16سئوال من به عنوان يک کارگر رو به ھيئت مديره و بازرسان اين است که چرا برابر ماده .  ايشان به بار می آورد ام ن ئت »:  اساس ي ھ
ر و مھر «سال از بين اعضا انتخاب می شود 2مديره برای مدت  ف ا امضای دو ن ، عمل نکرده ايد؟ مگر حساب بانکی يا اوراق بھادار ب

بخش هايي از گفتگوي كتبي بهرام رحماني با محمود صالحي از چهره هاي 
 سرشناس جنبش كارگري ايران درباره اخراج منصور اسانلو از شركت واحد
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د رده اي وارد در .  سنديکا نيست؟ که امروز اعالم می کنيد که اسانلو را به دليل تخلفات متعدد و عدم پايبندی به تعھدات اخراج ک ن م ا اي آي
 کدام مجمع عمومی مورد بررسی قرار گرفته است؟

 
ه :  بھرام رحمانی به نظر شما چرا، خطاب ھيئت مديره سنديکا در رابطه با اخراج اسانلو، فدراسيون و تشکل ھای ديگر است و رو به طبق

کارگر ايران و حتی اعضای سنديکا نيز نيست؟ چرا نويسندگان اين اطالعيه، از فدراسيون جھانی کارگران حمل و نقل و ديگر تشکل ھای 
 ؟ ...بين المللی خواسته است که به وی کمک نکنند و

 
ه :   محمود صالحی وط ب رب ه م واردی ک ه م ي ل به نظر من اعضای ھيئت مديره قبل از ھر چيز بايد مجمع عمومی را تشکيل می دادند و ک
کای .  ھيئت مديره و بازرسان است به استحضار شرکت کنندگان در مجمع عمومی می رساندند)  يک نفر( تخلفات اعضاء  دي ن ه س ام ن اساس

اده .  به تصويب مجمع عمومی رسيده است 4/10/1387کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و حومه در تاريخ  بصره م ر ت  6براب
پس نتيجه خواھيم گرفت که اخراج يک عضو .  اساسنامه ھيچ عضوی را جزء با تصويب مجمع عمومی نمی توان از سنديکا اخراج کرد

ه .  اساسنامه به تصويب مجمع عمومی برسد 6ساده سنديکا ھم بايد برابر تبصره ماده  رده است ک سئوال اين جاست کدام مجمع تصويب ک
ار  منصور اسانلو را اخراج کنند؟ ھيئت مديره قبل از انتشار آن اطالعيه بايد مصوبه مجمع عمومی را انتشار می دادند تا از ھر گونه اظھ

اساسنامه شرکت واحد عزل انفرادی با دسته جمعی اعضای ھيئت مديره و  11از ماده  8برابر بند .  نظر ھای بی مورد جلو گيری می کرد
ظر .  تا جای که ما اطالع داريم سال ھاست که مجمع عمومی سنديکا برگزار نشده است.  بازرسان به عھده مجمع عمومی عادی است ه ن ب

ان ھای  ا و سازم ه ھ ادي ح ره از ات دي ئت م ي من ھيئت مديره نمی تواند با توجه به ھمين بند اسانلو را عزل کنند از اين رو، درخواست ھ
بايد ھيئت مديره اقدام به برگزاری مجمع عمومی می کرد و صورت جلسه مجمع .  کارگری و تشکالت کارگری اصولی و قابل قبول نيست

ره .  عمومی را به استحضار اعضای خود می رساند دي ئت م ي آن وقت ھيچ کس حاضر نبود از کسی مثل اسانلو حمايت کند و يا نقدی از ھ
 .چون ما کارگران ھيچ وقت کسی را که به ما خيانت کند نخواھيم بخشيد و اميدوارم که اسانلو دچار اين مشکل نشده باشد. داشته باشد

 
ژه : بھرام رحمانی ه وي ر و ب يش ت دات ب ن ت ل و مس جدا از اين که منصور اسانلو مرتکب خطايی شده است و يا نه، مستلزم آگاھی و دالي

اما تا آن موقع موضع اصولی و انسانی و سياسی، حکم می .  مواضع مستقيم خود ايشان و ھم چنين روشنگری سنديکای شرکت واحد است
 نظر شما چيست؟. نھاده شود «مجرمين»کند که قضاوت نادعالنه نشود و اصل بايد بر برائت 

 
ژه :  محمود صالحی ه وي م؛ ب ري به نظر من قبل از اين که ما کسی را مجرم بدانيم بايد تحقيق کنيم و با سند و مدارکی عليه کسی موضع بگي

ه .  شخص ھم که از طرف مجمع عمومی انتخاب شده است بايد کليه مدارک را به مجمع عمومی ارجاع کنيم و اين مجمع عمومی است ک
ه .  فرد خاطی را عزل و کس ديگری را انتخاب می کند ون ل، ھرگ ي ن دل ي ه ھم يعنی مجمع عمومی، باالترين ارگان ھر تشکلی است و ب

ارت .  تخلف و نقض اساسنامه بايد در مجمع عمومی طرح و نظر مجمع عمومی برای اکثريت شرکت کنندگان مورد قبول واقع شود ه عب ب
 .ديگر، اصل بر برائت است و ھيچ کس از نظر جنبش کارگری مجرم شناخته نمی شود مگر اين که جرم او آشکار و ثابت شده باشد

 
آيا اين موضع ناگھانی ھيئت مديره سنديکای شرکت واحد مبنی بر اخراج اسانلو، مغاير با کار جمعی و نظر آن بخش از :  بھرام رحمانی

ط  اعضای سنديکا که وی را انتحاب کرده اند، نيست؟ به نظر می رسد نويسندگان اطالعيه مورد نظر، رفتاری خصمانه و به دور از رواب
رای .  و مناسبات و احساس ھمبستگی طبقاتی کارگران و رفيقانه با اسانلو اتخاذ کرده اند گری ب ا روش دي ک دي به نطر شما، آيا نمی شد سن

 برکناری اسانلو در پيش می گرفت؟ تنھا راه ھمين بود؟
 

ان در .  اعضای محترم ھيئت مديره بايد در مجمع عمومی اين موارد را به رای عمومی می گذاشتند:  محمود صالحی دگ ن ن تصميم شرکت ک
مات  15از ماده  5برابر بند .  مجمع عمومی، تصميم جمعی است اساسنامه شرکت واحد مجامع عمومی نماينده قانونی اعضاء بوده و تصمي

ومی، عمل  15از ماده  5با توجه به بند .  آن در مورد تمام اعضاء اعم از حاضرين و غايبين نافذ است شيوه درست مراجعه به مجامع عم
ا  ر و ب اف ت ھئيت مديره يک عمل غيرسياسی و غير تشکيالتی و غيرقابل قبول است از اين رو، اميد است در آينده ھيئت مديره بتواند شف

 .  موضعی به دور از احساسات و با حضور خود اسانلو به اين ابھامات پايان دھند
 

ه .  ظاھرا منصور اسانلو از کشور خارج شده است:  بھرام رحمانی ت ر داش اين حق طبيعی و خدشه ناپذير ھر شھروندی است که آزادی سف
ان است. باشد ارگری جھ زد تشکل ھای ک ن .  وی، يک فعال کارگری شناخته شده در جنبش کارگری ايران و تا حدودی در ن ي در چن

ه است١٣٩١بھمن  ١، يک شنبه «عصر امروز»شرايطی، يکی از رسانه ھای داخل کشور به نام  ت وش رار »:  ، به شکل چندش آوری ن ف
اشد...  مسعود اسانلو به ھمراه مريم ضياء از کشور ان  «. شائبه ھايی مبنی بر داشتن روابط خاص اسانلو و مريم ضياء مطرح می ب ظرت ن

 در اين مورد چيست؟
 

عی است:  محمود صالحی ي . رسانه ھای داخل کشور بنابه وظيفه ای که دارند ھر چيزی عليه فعاالن کارگری بنويسند برای شخص من طب
عيت از .  درصد آنان جزء تخريب و بزرگ نمايی چيز ديگری نيست 99چون که کار و وظيفه  اژ کردن واق ت ان پس ھرگونه تخريب و ش
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ھر روز .  حق طبيعی اسانلو است که از کشور خارج شود؛ جان خود را بردارد و در آرامش زندگی کند.  طرف آنان برای ما سنديت ندارد
ارگری کشور .  ده ھا نفر از گوشه و کنار ايران به خارج از کشور می روند ولی کسی به آنان توجه نمی کند ال ک در حالی که اگر يک فع

م .  را ترک کند بالفاصله ھمه تيرھا به طرف او شليک می شود و تالش ھايی صورت می گيرد که ايشان را تخريب کنند ري ا م در رابطه ب
ذورم.  ضياء، بايد به عرض برسانم که من شخصا ھيچ گونه اطالعاتی در اين رابطه ندارم ع ا .  بر ھمين اساس از ھرگونه اظھار نظر م ام

ما کارگران برابر رسالتی که بر دوش داريم ھيچ وقت »تنھا چيزی که من می خواھم در اين نوشته به عرض منصور برسانم اين است که 
دوارم .  آماده نيستيم که ھمسر و بچه ھای خود را ترک کنيم و با کسی که امروز اسم ايشان بر سر زبان ھاست به خارج از کشور برويم امي

ی  5که منصور اسانلو دچار اين مشکل نشده باشد و به جای اين که با ھمسر خود که  ورد ب ار م ا ب سال دوری ايشان را تحمل کرد و ده ھ
ا !  احترامی از طرف شخص و يا اشخاصی قرار گرفته است، آن ھم به خاطر فعاليت ھای شما آقای اسانلو ا ب پس چه شد آن عدالتی که شم

ام  «مگر ھمسر شما مورد بی مھری شما قرار نگرفته است؟ پس اين بی عدالتی نيست؟!  کارگران می کرديد؟ م ه ت د ب ي شما اسانلو می توان
د ک ه اين اتھامات پايان دھيد و اميدواريم در ھر کجا که ھستيد با ھمسر و بچه ھايت زندگی خوب و شادی داشته باشيد و به دام کسانی نيفتي

ان .  از قبل برای شما پھن کردند ي ام جنبش کارگری به شما و آنانی که برای طبقه کارگر دل می سوزانند احتياج دارد و سرمايه داران و ح
ره .  آنان ھر لحظه در کمين ھستند تا فعاالن جنبش ما را با خود ھمراه کنند ده از جي اری يک ع اگر امروز دولت ھای سرمايه داری به ي

ارزه  ب ا م عصب ب ه ت خواران خود می خواھند فعاالن جنبش کارگری را به بی راھه بکشانند ما بايد با آگاھی طبقاتی و به دور از ھر گون
 . پيگر خود آنان را به عقب نشينی وادار کنيم

 
رد:  بھرام رحمانی ی ک ان ب ي ت ايت و پش کای شرکت واحد حم . البته که بايد از سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی محکم و قاطع از سندي

ا، در .  تاسيس شد که بعدھا توسط دولت منحل گشت 1986سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه در سال  ک دي اين سن
ران حمل  ITFتوسط کارگران اتوبوسرانی تھران و حومه شرکت بازسازی شد و به عضويت رسمی  ٢٠٠۵سال  ارگ فدراسيون جھانی ک

ارگر و .  منصور اسانلو تا ھمين چند روز پيش از رھبران اين سنديکا بود.  و نقل درآمد ه ک ان حتی ھنگام تشکيل آن، نزديک بود عوامل خ
ن و تشکل ھای .  شوراھای اسالمی کار، زبان او را ببرند ي آيا در عين حال نيز به دليل اين که اطالعيه ھيئت مديره، کارگران آگاه و فعال

 کارگری و مدافعين جنبش کارگری را به شدت نگران کرده است مورد نقد قرار گيرد؟
 

د :  محمود صالحی ن ت منصور اسانلو، يکی از بنيان گزاران سنديکا است و در آن زمان، خانه کارگری ھا به ايشان حمله کردند و می خواس
سال از عمر گران بھای خود را در  5بعد از آن منصور، به دليل فعاليت ھای سنديکايی به زندان محکوم شد و مدت .  زبان ايشان را ببرند

د .  اما ھيچ وقت ما يادمان نمی رود که چه مشکالتی را تحمل کرد. پشت ميله ھای  زندان سپری کرد اي ب اما با توجه به اين موارد که گفتم ن
اشات در . ما يادمان برود که برابر اساسنامه بايد عمل کنيم م دون م د ب اي قصور از مفاد اساسنامه برای ھر شخص  قابل بخشش نيست و ب

واردی  رای ھر م مجمع عمومی آن را مطرح کرد و در دستور کار مجمع عمومی قرار داد تا اعضای شرکت کننده در مجمع عمومی ب
 . تصميم گيری کنند

 
د در .  کارگران شرکت واحد، در عرصه مبارزات طبقاتی تجربه درخشانی از سر گذرانده اند:  بھرام رحمانی آيا اعضای سنديکا نمی توانن

دفاع از سنت ھای مبارزاتی و ھمبستگی ارزشمند و با شکوه طبقاتی خود، اين گونه تصميم گيری ھا را جمعی و در مجامع عمومی خود 
 و به شکل شورايی اتخاذ کنند و جمعی نيز پيش ببرند؟

 
ری می :  محمود صالحی ي م گ ي واردی تصم من در چند سئوال قبل اين موارد را شکافتم و توضيح دادم که اعضای سنديکا بايد در چنين م

ه .  کردند ام ن اد اساس ف ا م ه ب ه است ک ت رف اما متاسفانه برای اين مورد به مجمع عمومی مراجعه نشده و تنھا ھيئت مديره اين تصميم را گ
 .مغايرت دارد

—————————— 
 ضمائم؛

 
 جواب فدراسيون جھانی کارگران حمل و نقل

 درباره موضوع رانندگان اخراجی و تاييد بر کناری منصور اسانلو“ آی تی اف”نامه 
    

نامه آی تی اف به سنديکا در مورد اخراج غير قانونی سه تن از رانندگان شرکت واحد آقايان وحيد فريدونی، حسن سعيدی و ناصر محرم 
 زاده و تاييد برکناری رئيس پيشين سنديکا

 
رد ران مطرح ک د .  امروز آی تی اف موضوع سه راننده اخراجی سنديکای کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد را مستقيما با دولت اي وي دي

ان  کاکرافت؛ دبير کل آی تی اف پس از اينکه از اخراج اين رانندگان توسط ابراھيم مددی؛ نايب رئيس سنديکای شرکت واحد که از سازم
 .ھای عضو آی تی اف است، مطلع شد در نامه ھايی به رئيس جمھور و وزير کار خواستار بازگشت به کار اين رانندگان اخراجی شد

د و پس .  نام ھای اين سه راننده حسن سعيدی، ناصر محرم زاده و وحيد فريدونی است ن ت ھر سه اين رانندگان از اعضای فعال سنديکا ھس
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وط .  از فعاليت برای افزايش دستمزد کارگران از کار اخراج شده اند رب اخراج اين سه نفر مستقيما به فعاليت ھای اتحاديه کارگری آن ھا م
 .است

کای  دي ن ديويد کاکرافت به ابراھيم مددی؛ نايب رئيس سنديکای شرکت واحد قول داده است که آی تی اف به حمايت خود از ھئيت مديره س
 .واحد که اولين اتحاديه عضو آی تی اف در ايران است در دفاع از اعضای خود ادامه خواھد داد

رسميت  ا ب ک دي ن ديويد کاکرافت ھم چنين تصميم ھئيت مديره سنديکا را مبنی بر برکناری منصور اسانلو از پست خود به عنوان رئيس س
امال :  شناخت و تاکيد کرد ما حق ھئيت مديره را بعنوان ھئيت منتخب اداره کننده سنديکا برای اين تصميم به رسميت می شناسيم و آن را ک

 .رعايت می کنيم
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ه  ا خطاب ب ک دي ون " اخيرا اطالعيه غير مترقبه اي بعنوان اطالعيه سنديكاي شركت واحد مبني بر اخراج منصور اسانلو از سن دراسي ف
 .و خواست قطع ھمه ارتباطات، ھمكاري ھا و حمايتھا از وي منتشر شده كه  ھمه را شگفت زده كرده است" جھاني كارگران حمل و نقل

ران خود  در اين اطالعيه سنديكاي شركت واحد كه تشكلي معتبر و شناخته شده در سطح جھاني است، ناگھان حكم به اخراج يكي از رھب
در ھمين سطح از اطالعاتي كه تا كنون از .  از سنديکار را داده و ھمگان را به پرھيز از ھرگونه تماس و ھمكاري با وي فراخوانده است

دعت  فس ب وده است، ن اين اتفاق انتشار يافته است و نيز قبل از اينكه بحث بر سر اين باشد كه موضوع بر سر چيست و مشكل چه ب
 .گذاشتن چنين شكلي از كار از سوي يك تشكل كارگري، نادرست و غير قابل قبول است

اي شركت .  يك تشكل كارگري براي بركناري نمايندگان منتخب و سخنگويانش مكانيزمھاي سالم و سياسي خود را بايد داشته باشد ك دي سن
درن و  ك، م ي رات ك زمي دم ي ان ك ا م وانست ب واحد به جاي اينكه بنشيند و چنين حكمي را خطاب به اتحاديه ھای کارگری صادر كند، ميت

زمي .  سياسي براي تعيين رھبري جديدي براي سنديكا راي گيري كند و آنوقت نتيجه را اعالم ميداشت ي ان بدين صورت و بدنبال چنين مك
گوي  ده و سخن ن اي م سنديكا به عنوان يك تشكل معتبر كارگري ميتوانست خطاب به نھادھا و سازمانھاي كارگري در سطح بين المللي، ن

دا .  جديد خود را به جھانيان معرفي كند ي ا پ الفی ب ی اخت بنابراين ھمه سخن من با کارگران سنديکای واحد اينست که اگر شما به ھر دليل
سه  ورا جل شد ف ي ی م ال ج ن جن ي کرده ايد، اگر به گفته  اطالعيه ای که صادر شده است، منصور اسانلو خطايی کرده است، به جای چن

گری .  گرفت، انتخابات کرد و انتخاب رئيس ھيات مديره جديدی را در دستور گذاشت رد دي تصميم جمعی گرفت و در صورت انتخاب ف
 . در اين پست، ديگران را نيز از اين تغيير و تحوالت مطلع ساخت

ده .   ميخواھم بگويم که انتظار از سنديکای واحد بطور واقعی اينست که مبشر فرھنگ مدرن و انسانی در جامعه باشد شر ش ت اطالعيه من
د و  دار شون دان ي ه م د ک دھ ي به نام سنديکا نه تنھا چنين فرھنگی را نمايندگی نميکند، بلکه در عمل به رژيم و جريانات راست فرصت م

 .فرصت را برای حمله به خود سنديکا، اين دستاورد مھم کارگری عنيمت بشمرند
اطالعيه سنديكاي واحد بطور ناگھاني و بدون برقراري يك گفتمان روشن در مورد کل موضوع  در سطح علني،  با اعالم اينكه منصور 
د و  ه دادن ي اسانلو تخلف كرده است، انتظار دارد كه كارگران و اتحاديه ھای کارگری جھانی که  تا ديروز برای رھايی وی از زندان بيان

يست.  اعتراض داشتند، چشمشان را ببندند و  حكم آنھا را بپذيرند ردم ن ا م ران و م ن .  روشن است كه چنين روشھايي، روش ما كارگ اي
ه .  روشھايي است كه بيشتر به حكومت خفقان و سركوب كمك ميكند و بيش از ھر بخشي از جامعه خسارتش را ما مي بينيم م ن ھ راي اب بن

ي است ل ل م ن ال ي ه در سطح ب . تاكيد من اينجاست كه سنديكاي شركت واحد به يمن سالھا مبارزاتش  يك نھاد كارگري به رسميت شناخت
ه .  ھمواره مورد بيشترين حمايت جھاني قرار گرفته است ظار ب ت ورد ان اين سنديكا نميتواند بي توجه به اين موقعيت و به استاندارھاي م

 .چنين شيوه ھاي  نسنجيده و غير اجتماعی عمل كند
زير پا گذاشتن چنين سنت ھايي قبل از ھر چيز به اعتبار سنديكا لطمه ميزند و بيش .  اينھا موازين و سنتھاي پايه اي جنبش كارگري است
 .نبايد اجازه داد. از بيش موجب خرسندي رژيم اسالمي خواھد بود

ي است ان ب ي . نكته دوم و عجيب تر در اطالعيه منتشر شده از سوي سنديكاي واحد محروم كردن منصور اسانلو از ھر نوع حمايت و پشت
وده است،  ران ب ارگ شکل کردن ک ت رای م منصور اسانلو حتی اگر خطايي كرده باشد، بخاطر اينکه  ھمرزم کارگران سنديکای واحد ب
ورد  د م اي ب ده است، ن ھمراه با آنان از حق تشكل و حق كارگران دفاع کرده است،  تحمل سالھا شكنجه و حبس و زندان را به جان خري

 .چنين خشم و غضبی قرار گيرد و به پاس ھمين مبارزاتش بايد مورد بيشترين حمايت ما باشد
حاصل .  باالخره اينكه بطور واقعي و ھمانطور كه جلوتر نيز اشاره كردم، سنديكاي شركت واحد دستاورد جنبش كارگري در ايران است

ن .  است ٨۴مبارزات جانانه ھزاران كارگر شركت واحد و اعتراضات با شكوه اين كارگران در سال  وارد كردن ھرگونه خدشه اي در اي
 .و بايد از آن پرھيز كرد. كارنامه مستقيما به نفع جمھوري اسالمي است

ران  ٨۴رژيم اسالمي تالش بسياري كرد كه از مبارزات كارگران در سال  ارگ ارزات ك ب ران و م كه نقطه عطفي در اوضاع سياسي اي
تا  ٨۴از ھمين رو جمھوري اسالمي از سال .  دليلش ھم اين بود كه در آن اعتراضات شكست سياسي سختي خورده بود.  بود، انتقام بگيرد

رارشان داده .  كنون رھبران اين تشكل را به اشكال مختلف زير فشار گذاشته است، از كار بيكارشان كرده است تصادي ق اي اق گن در تن
ا حق  ك دي ن ن س ه داشت د ك رده ان د و اعالم ك اده ان ت است، مرتب و مرتب مورد پيگرد و احضارشان قرار داده است، اما كارگران ايس

وده است. گفته اند كه مبارزه براي يك زندگي انساني حق مسلمشان است. مسلمشان است و ب ل ان ران منصور اس ب كي .  يكي از اين رھ ي
د .  ديگر فعالين و رھبران اين تشكل نيز از اين فشارھا بي نصيب نبوده اند.  سال حكم زندان دارد ۴ديگرشان رضا شھابي است كه  اي ما ب
بايد با تمام قوا حفظش .  سنديكاي شركت واحد سرپناھي است كه با مبارزه و اعتراضاتمان آنرا بنا كرده ايم. به اين مبارزات ارج بگذاريم

 .بيش از ھر كس خود سنديكاي واحد در قبال اين وظيفه مھم مسئول است. كنيم
 . اميدوارم دوستان سنديکای شرکت واحد متوجه اشکاالت متعدد اين موضعگيری بشنوند و به فکر جبران آن باشند

 سنديكاى شركت واحد يك دستاورد كارگرى است؛
 در حاشبه اطالعيه سنديكاى شركت واحد و بركنارى اسانلو 

 شهال دانشفر
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ايت از جانب  در رابطه با اطالعيه ھيات مديره سنديکای شرکت واحد، مبنی بر برکناری منصور اسالو و فراخوان طرد او و عدم حم
ا .  اتحاديه ھای کارگری در سطح جھانی، عکس العملھای گوناگون و متفاوتی انجام شده است از وزارت اطالعات جمھوری اسالمی ت

 .اعضا و دوستداران سنديکای شرکت واحد  در داخل و خارج کشور و کسانی که از دور دستی بر آتش دارند
ن .  باالخره امروز يا فردا آب از آسيابھا ميافتد ي ال ع ران و ف ب ه رھ ال ه و مس ل ن  مشغ ري اما سرنوشت سنديکای شرکت واحد کماکان مھمت

رای سرکوب .  کارگری  سنديکا خواھد ماند ارگری و ب بويژه دشمنان طبقه کارگر کمين کرده اند تا از اين فضا عليه  رھبران و فعالين ک
ون و .  مبارزات کارگران استفاده کنند ان د و از ق ن ن ا تعرض ک ک دي ن سخنگويان وزارت اطالعات باز فرصت يافته اند تا به  موجوديت س

 ! غيرقانونی و ممنوعيت حرف می زنند
وده و  ان ب ب آنچه مسلم است رويداد اخير در سنديکای شرکت واحد،  نشان از مشکل و سنتی دارد که در اين سالھا سنديکا با آن دست بگري

 .  برسميت شناختن اين گامی درجھت پيدا کردن راه حل آن است. امروز در اطالعيه ھيات مديره بصورت دملی چرکين سر بر آورده است
ا  ک دي ن برخالف تصورکسانی، اطالعيه يک اشتباه صرف از جانب ھيات مديره نيست، که چرا با اين لحن با يکی از رھبران سرسخت س

ا .  اگر مساله به ھمين جا ختم ميشد، کار آسانی بود. حرف می زند و يا چرا از اتحاديه ھا خواسته که از اسالو حمايت نکنند ره ي دي ھيات م
 .اين مشکل اساسی اين  اتفاق نيست. آن را اصالح می گرد، يا پس می گرفت و يا نه باالخره فراموش ميشد و کاريش نميشد کرد

بايد با ستنھای ضد بدوا برای اينکه بتوانيم بدرستی و در فضايی سالم، منافع و مصالح کارگران شرکت واحد و سنديکا را بکرسی بنشانيم، 
 .تسويه حساب جدی بکنيم) برکناری اسالو(کارگری حول و حوش اين اتفاق 

وث کردن  يک تسويه حساب جدی و بيرحمانه، به حاشيه راندن و مذموم دانستن تالشھا و برداشتھای اخالقی و عقبمانده است که ھدفش ل
ری زن و .  روابط و مناسبات و سياستھای کارگران در درون سنديکا  است راب ا ب بايد دست رد بر سينه ھر گونه مردساالری و ضديت ب

ان می شود.  مرد زد ي ه زن و .  اين سنتی مذھبی است که صاحب دارد و امروز  از زبان وزارت اطالعات ب ه ب ردان اه م گ ا ن ارزه ب ب م
ی و  .  ناباوری به برابری زن و مرد، در درون طبقه کارگر ھم چيزی نيست که يک شبه برطرف شود ذھب اه م اما فاصله گرفتن از اين نگ

ا و  ک دي ن ن س ي ال ع رسما و علنا مذموم  و مردود اعالم کردن آن، حداقل کاری است که کارگران شرکت واحد و  بطريق اولی رھبران و ف
 .ھيات مديره آن ميتوانند انجام دھند

کای  دي ن تسويه حساب کارگری ديگر با گرايش فرصت طلبانه ای است که ميخواھد مساله بحران سنديکاليسم اين دوره و بطور مشخص س
م .  شرکت واحد را با تفاسير و توجيه کردن عوامفريبانه ی اطالعيه ھيات مديره سنديکا، ماستمالی کند ه حري گران را از وارد شدن ب دي

نماينده اين فرصت .   اطالعيه و ھيات مديره سنديکا قالب کند"  حقوقی" ھيات مديره سرزنش کند و خود را دلسوزتر و از ھمه بدتر  وکيل 
ارف" و دارای دو عبارت استفھامی و "   مبھم" اما "  مھم"ايشان اطالعيه را . طلبی آقای محمد قراگوزلو و ھمفکرانش است ع ت رم می "  غي

ارگری" و عليه "  جھت گيری جديد سياسی" داند و آن را يک  عرفی "   اتوريته ھای فردی و ليدر بازی و رھبر سازی  در تشکل ھای ک م
وی .  نھايتا قراگوزلو اعالم می کند که اين اتفاق، يک گام به پيش است. می کند چرا که به رياست مادام العمر و مدعی رييس جمھوری اسال

 .تکرو که با ھمکارانش بدرفتاری کرده، خاتمه می دھد
نش است ي ال ع ا و ف ک دي ن ا س در .   اين ادعای رياکارانه، نه در جھت مصلحت و منفعت سنديکای شرکت واحد، بلکه دوستی خاله خرسه ب

با اين متد و روش، کارگران و يا ھمکاران در يک نھاد  کارگری می توانند .  قاموس اين آقا، رھبر و فعال کارگری چون اسالو جايی ندارد
تش "  غير متعارف" و "  استفھامی" و  "  مبھم" ھر وقت خواستند رفيقشان را با دو عبارت  بيرون کنند، گذشته اش را خط بکشند و شخصي

ھات !  را بشکنند وجي ح و ت ی  نصاي م چاشن ی اش را ھ قراگوزلو بعالوه و به اين بھانه عقده ھايش را می گشايد و موضع ضد کمونيست
 !آن را تکميل می کند" حرکت رو به پيش"عوامفريبانه تفسير اطالعيه کرده و يه اين ترتيب 

کای شرکت واحد  دي ن با اين مقدمه، برای اينکه به اصل مساله و در جھت مصلحت و منفعت طبقه کارگر وبويژه کارگران متشکل در س
روزی و يک  ي بپردازيم بدوا بايد بپذيريم که تحوالت اخير درون سنديکا  را نه عقبماندگی اخالقی و مردساالرانه  توضيح می دھد و نه  پ

 .گام به پيش است
دی  جدی  ن ب انتظار می رود اين اتفاق سبب شود که رھبران و فعالين سنديکای شرکت واحد واز جمله ھيات مديره  به يک بررسی و جمع

د.  از فعاليت سنديکايی  ايندوره بپردازند ن ن يت ک ن .  و ھمه از جمله خود اسالو در اين کار شريک شوند و احساس مسوول ري دارت ت ي صالح
 .صاحبنظران در مورد سنديکای شرکت واحد خود فعالين آن ھستند

وده .  از نظر من بحران کنونی درسنديکای شرکت واحد ريشه در سنت سنديکاليسم دارد نه از تخلفات اين و آن، که ممکن است تخلفی ھم ب
ميت .  باشد و نه از بداخالقی و تکروی کسی ميگويم سنت سنديکاليسم نه سنديکا سازی وسقفی روی سر کارگران آنھم در ايران تحت حاک

 .استبداد و سرکوب بورژوايی
اری و صنف  ه ک ت سنت سنديکاليسم به من آموخته است که اگر در کشور محل زندگيم، يک فعال کارگری بيايد و بگويد ميخواھم در رش

کن ار را ن ن ک ا اي د خواھش کن.  خودم سنديکا بسازم،  به او خواھم گفت، اگر از من می پذيرب حان ن ت اره ام ده را دوب حان ش ت . راه ام
ببين اتحاديه ھای کارگری حتی قدرتمند با يک ميليون وبيشتر يا کم تر عضو، .  سنديکاھای دورو برت و تجارب تا کنونی شان را نگاه کن

 ...من سنديكاليست نيستم، اما
 مظفر محمدي
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ا .  چگونه ابزار بخشی از بورژوازی برای تعيين کرسی ھای پارلمانشان شده اند ه ھ ببين با وجود اين ھمه قدرت حتی حزبی که اين اتحادي
بيمه ھای .  به آن وصل اند وقتی به قدرت می رسند باز برای پس انداز دولت و کم کردن ھزينه سرمايه داران به کارگران مراجعه می کنند

رد و  ب ری ب شت ي ه سود ب اي ا سرم د ت اجتماعی را می زنند و از کارگران  ميخواھند کمريندھا را سفت کنند و مزد کم بگيرند و کم بخورن
ی از .  سرمايه ھا به کشورھايی که کارگر ارزان تر دارند نروند اي خشھ د ب ودن ا ب در بحران اقتصادی اخير سرمايه داری دراروپا وامريک

 !کارگران که به توصيه سنديکايشان يک ماه بدون مزد کار کردند تا کارخانه سر پا بماند و سود آور شود
ا .  اما اگر ھمين رفيق من برود سنديکابش را بسازد، مخالفت نخواھم کرد ھيچ، اگر بتوانم عضو سنديکا می شوم عضو سنديکا می شوم ت

 ...!بگويم، دوستان، مجامع عمومی را ھم امتحان کنيد، شايد بھتر باشد
ه  ق ی طب اگر کارگران ھنوز ھم به سنديکاھا چسپيده اند،  چون آلترناتيو ديگری مثل شوراھای کارگری، مجامع عمومی و تحزب کمونيست

 .نمی بينند و  به قدرت جمعی برخاسته از مجامع عمومی کارگری،  باور کامل  ندارند.کارگر را پيش روی 
د ه .  سنت سنديکاليسم سنتی جاافتاده در جنببش کارگری جھان است با موانع و محدوديتھايی که کم نيستن م ا وجود ھ اده ب ت ااف ن سنت ج اي

کاسازی راه  دي ن بش س م جن ران ھ محدوديتھايش ھنوز در کشورھای غيراروپايی و تحت سلطه استبداد مطلوبيت دارد و  کارگران در اي
ره.  و در اين راه تاوانھای سنگين ھم داده و می دھند.  مياندازند ي ه و غ پ ا از ان .  از جمله ھمين سنديکای شرکت واحد يا ھفت ت ه م م و ھ

 .استقبال می کنيم و ان را سقفی برای کارگران می دانيم که بتوانند بکمک آن از معيشتشان در مقابل سرمايه داران و دولت دفاع کنند
اما چه چيزی می تواند سنديکا را در شرايط ايران با يک رژيم استبدادی  سرپا نگه دارد؟ تجارب تا کنونی خود کارگران شرکت واحد و 

 .اتکا به قدرت جمعی کارگران: ھفت تپه از  اوايل کار تاکنون،  می گويند
د گردي ي ام م کای .  جز اين در شرايط استبدادی ايران نه سنديکايی تشکيل ميشد و نه اعتصاب و مبارزه ای انج دي ن ای خود س زارشھ درگ
 .شرکت واحد نمونه ھای مبارزات جمعی کارگران سنديکا که دستاورد داشته و پيروز شده اند کم نيست

ی  اي بنا بر اين، قدرت جمعی کارگران، تصميم گيری جمعی، انتخاب ھيات مديره و ايستادن پشت آن، ھم ضامن حفظ سنديکا و ھم پيروزيھ
 .برای کارگران را در بر داشته  و خواھد داشت

ا سوخت و ساز و .  در ھمين رابطه، سواالت متعددی روی ميز فعالين کارگری در سنديکای شرکت واحد قرار گرفته است  ه، آي از جمل
ه در چه سطحی  مناسبات و روش کار در سنديکا تا کنون مناسب و کارساز بوده است؟ رابطه رھبری سنديکا با کادرھا واعضای اتحادي
م  ت س خاب و سي ت د ان دي بوده و ھست؟ اتکا به قدرت جمعی کارگران، گزارش به  کارگران، تصميم گيری جمعی، انتخابات در سنديکا، تج
ه  عزل ونصب وغيره چگونه بوده و آيا روش ھای تا کنونی جواب داده اند؟ منظورم داشتن اساسنامه و آيين نامه خوب نيست که حتما داشت

ران .  باشی خوب است ب ن و رھ منظور رابطه فکری، سياسی و عملی و سوخت وساز عملی درون سنديکا که سازمانده و مجری اش فعالي
 .کارگران که  بخشی از ان  ھيات مديره است می باشد

د و.  مثالی ميزنم ... در اطالعيه ھيات مديره و بعنوان دليل برکناری اسالو گفته شده که ايشان تخلفاتی کرده اند، به ھشدارھا توجه نکرده ان
 ..او حرف می زنند... يا ھمکارانی در سنديکا از تک روی و برخورد ازباال و

ل  اب ق ران در م ارگ ار ک سوال اين است که اين تخلفات، اين تکروی و اين برخوردھا از کی شروع و انجام شده است؟  در اين سالھا چند ب
کروی  خواست برکناری اسالو قرار گرفتند؟ چه شد با يک سفر او برای نجات جانش که ديگر تحمل شکنجه و زندان ندارد، اسالو مظھر ت

 !جنبش کارگری قلمداد کرد" يک گام به پيش"و رييس مادام العمر شد که بايد تکفير و طرد شود و  آن را پيروزی  و 
ری رد رھب ارک  اطالعيه برکناری اسالو  نشان از بحران سنديکا نه الزاما در رابطه با استبداد دولتی که حتما اين ھم ھست، اما اساسا از ک

و، ھر وقت .  از فاصله رھبری با بدنه خبر می دھد.  سنديکا دارد ال و گرنه اگر اين سوخت وساز وجود داشت، شکايت ھيات مديره از اس
ری .  مطرح می شد، ممکن بود از رھبری عزل بشود، بدون اينکه خدشه ای به شخصيت و حرمت و مبارزاتش وارد گردد اگر رابطه رھب
 .و بدنه بھر شکل ممکن چفت وبست الزم را داشت، ميشد اسالو را قبل از اينکه از کشور خارج شود بازخواست کرد

ر عمرش را در  شت ي که نصف ب ي ميفھمم برکناری يا حتی بازخواست رھبر درجه اول يک سازمان کارگری در شرايط اختناق و درحال
ردا  زندان می گذراند، کار آسانی نيست و بار دارد و گاه مصلحت جنبش و کارگر اجازه نمی دھد امروز اين کار را کرد اما فردا و پس ف
روزی  ي چه؟ بنا بر اين ميخواھم بگويم که مشکل سنديکای شرکت واحد تک روی يا تخلفات رييس سنديکا نمی تواند باشد تا برکناری اش پ

 .برای کارگران قلمداد گردد
ه ...  بوروکراسی، فاصله رھبری از بدنه.  مشکل سنديکا مشکل قديمی وھميشگی سنت سنديکاليسم است سنت سنديکاليسم است، بدون اتکا ب

ورژوازی ودولت  بدنه وبدون اتکا به قدرت جمعی کارگران، رھبری سنديکا به اندازه جثه خودش که ھمان ھيات مديره است به جدال با ب
 ...می رود و در نتيجه با بايد سازش و سکوت کند و انتظار بکشد و يا يک تنه بار زندان و شکنجه و اخراج را بدوش بکشد

ران است . بنا بر اين چه سازش و چه فدارکاری قھرمانانه فردی،  دوروی سکه عدم اتکا رھبری به بدنه و عدم اتکا به قدرت جمعی کارگ
ه الزم . نه. منظور اين نيست که اگر اين رابطه تنگاتنگ و ھميشگی تامين بشود، کارگران ھميشه تعرض می کنند د ک يش می اي اھی پ گ

 ...است عقب نشينی کند تا دوباره برخيزد
ل  ما بارھا گفتيم که اگر سنديکا به مجامع عمومی کارگران متکی نباشد، به بوروکراتيسم، سازش و يا تنھا ماندن رھبران سنديکايی در مقاب

 .ضربات دشمن می انجامد
ره  ف د ھزار ن ن ه ی چ دن ا ب ری ب طه رھب بنا بر اين سوال را خود رھبران و فعالين سنديکای شرکت واحد می توانند جواب بدھند که راب

ات" کارگران عضو سنديکا چگونه بوده و ھست؟ يا اين سوال که اگر ھيات مديره در زمان مناسب  ف ل ا "  تخ سه ي ی اگر جل و را حت ال اس
 اجتماع کارگران ممکن نبود، طی نامه ای حتی درونی، يا علنی به اطالع کارگران می رساند، چه اتفاقی می افتاد؟
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ه چکار  د؟ اگر ن ن ار ک ن رک آيا اساسنامه وآيين نامه سنديکا به ھيات مديره حق داده است که رييس سنديکا را که منتخب کارگران است، ب
زرگ  د و در صورت ب دھ ميبايست کرد؟ اگر اسالو در زمان مناسب در مقابل سوال اين تخلفات قرار می گرفت و او مجبور بود جواب ب

ره "  تخلفات" بودن  دي ات م ي ايا خود او از رياست سنديکا و عضويت ھيات مديره استعفا نمی کرد؟ ايا اگر اسالو از ايران خارج نمی شد ھ
ھمين رفتار را با او می کرد؟ ايا ھيات مديره درجواب شاکيان مردساالر حاضر می شد در زندگی خصوصی رفقايش دخالت کند؟ يا آن را 

اد و از سالمت و .  جرم می دانست ت آيا اگر کسانی برابری زن و مرد را در سنديکا زير پا ميگذاشتند و ھيات مديره در مقابلشان می ايس
 انسانيت و برابری دفاع می کرد، چه اتفاقی می افتاد؟

ه  ي ل ا ع ک دي ن ی در س ھمه اينھا باضافه سواالت متعدد ديگر که مدام پيش می آيد، از جمله اعتصاب شکنی،  ھمکاری احتمالی کس يا کسان
 .، جواب بموقع می خواھند...رفقای خود، دلسردی از سنديکا در پايين، نااميدی بدليل سرکوب و فقر و تنگدستی و صدھا سوال ديگر

ن  ي اي ا از پ ک دي ن د، س ت ف ي جواب بموقع به اين مسايل و سواالت، ھمان سوخت وسازی است که اگر نباشد و اگر بين رھبری وبدنه فاصله ب
 .دجار نااميدی و فعاليتش دچار بن بست و رکود می شود

وه ھای  ي اگر رھبری سنديکا با بدنه چفت باشد حتی اگر در شرايط تشديد خفقان،  شيوه وروش  کنونی کار عمل نمی کند، بدنبال راه و ش
ره و اعضا را .  ديگر می رود اگر اين رابطه چفت باشد، رھبران زيادی در ميان کارگران باال می آيند و جلو می افتند و رابطه ھيات مدي

ات .  برقرار نگه می دارند ی و حي اب ددی و شھ و و م ال کجا ھستند آن ده ھا نفر کادرھا و فعالين سنديکا ؟ يا ھمين دو سه نفر از جمله اس
 !ماه را در زندان سپری کنند 11اند که بايد سالی ... غيبی 

سه " يا گفته می شود چرا اسالو از ايران خارج شد؟ نميشد انجا بماند و باز ھم سر سنديکا و مبارزاتش پافشاری کند؟ بگذريم که اين  ي از ک
اگر اسالو ديگر تحمل جسمی و .  ، اما  فرار رھبران کارگری در شرايط خفقان جزيی از نجات رھبران کارگران است" خليفه بخشيدن است

ست؟  ي ارگری ن بش ک روحی زندان و شکنجه را ندارد و ميخواھد راه ديگری برای مبارزه پيدا کند، چرا کار بدی است و چرا به نفع جن
وجود اسالو درخارج کشور و با جلب حمايت طبقه کارگر اروپايی، وزنه سنگينی در مقابل جمھوری اسالمی حتی در دفاع از از تشکل و 

رده .  سنديکا و حقوق کارگران شرکت واحد است وت محروم ک طه ق ق ن ن چيزی که ھيات مديره سنديکا با اطالعيه اش کارگران را از اي
 .است

ھمه ميدانند که رھبران جنبش سبز خيليھا به خارج فرار کردند و تبليغات و فشار سنگينی برای دفاع از جنبش بورژوايی شان سازمان داده 
 چرا اين کار برای رھبران کارگری ممنوع يا مذموم است؟. اند

ران شرکت  ارگ ره ک اگر ھيات مديره برای لحظاتی از فضای اطالعيه اش فاصله بگيرد و در شرايطی که  دسترسی به جمع چند ھزار نف
اشد و ب ال وانست اس ت ! واحد بفوريت عملی نيست آيا  به اين مساله جدی فکر می کند که بھترين سخنگو و نماينده سنديکای شرکت واحد مي

 !بشرطی که خودش بخواھد و عليرغم ھر گرايش سياسی ای، به منافع و سرنوشت سنديکا پايبند باشد
ن .  فاصله رھبری و بدنه اش را بايد پر کرد.  سنديکای شرکت واحد را بايد حفظ کرد.  خالصه کنم دھی اي ان رای سازم ادی ب شيوه ھای زي

داد.  رابطه  وجود دارد رايشی .  در مقابل گرايشات عقبمانده و مردساالر در ميان اعضای سنديکای بايد ايستاد و اجازه ميدان داری ن ن گ اي
رھبران جديد به جلو صحنه بيايند و مقدرات سنديکا را .  مجامع عمومی کارگران را با ھر تعداد ممکن کارگران زنده کرد.  فاسد کننده است
که حرمت و .  دست بگيرند ن دون اي رد، ب ن ک گزي اي اگر قرار است  ھيات مديره مادام العمر باشد، ھيات مديره را با اين رھبران مدام ج

 .شخصيت کسی زير سوال برود
می  10اگر به من نوعی  فعال کارگری شرکت واحد مسووليت ارتباط با ولو  ار عظي کارگر عضو سنديکا بدھند و در کارم موفق باشم ک

م .  اگر من نوعی را مامور قانع کردن تعداد بيشتری از کارگران و رانندگان برای پيوستن به سنديکا بکنند، کار عظيمی است!  نيست؟ ري گي
 آيا اين کار کم تر از نشستن در ھيات مديره است؟. تا ديروز عضو ھيات مديره بوده باشم

 .از اينجور کارھا و سازماندھی ھا و سرحال نگه داشتن سنديکا فراوان است
م.  من سنديکاليست نيستم دان ي اق و .   اما برکناری اسالوی سنديکاليست را يک گام به پيش و پيروزی کارگران نم ن ت ی اخ ون ن ط ک در شراي

خوشی و  ا دل ه م م رای ھ اشد،  ب استبداد بورژوازی ايران اگر سنديکا برای ايستادن درمقابل کارفرما و دولت، سقفی بر سر کارگران ب
نش .  دلگرمی خوبی است و ھر موفقيت سنديکا موفقيت کل طبقه ما است ي ال ع ران و ف ب ا و رھ ک بنا بر اين بايد مثل مردمک چشم از سندي

ه .   حفاظت کرد قط ب شرط  اين کار اوال تسويه حساب با گرايشاتی است که در باال گفتيم و ھمچنين پاسخ به سواالت زيادی است که من ف
 .تعدادی از ان نوک زدم و تعدادی را سعی کردم جواب بدھم
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 مقدمتا
م،  ت بدنبال تذکرات بعضی از رفقا در مورد اشکاالت موضعگيری که راجع به نحوه برکناری اسانلو از جانب سنديکای شرکت واحد داش
ه  ت ي م ری ک دن موضعگي ه خوان ودم ک ه ب ت وش م،  ن توضيحی تفصيلی راجع به اينکه چگونه و تحت چه شرايطی چنان مواضعی گرفت

 .ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکلھای کارگری مرا واداشت تا آن توضيحات را کنار گذاشته و به شيوه پلميک متوسل شوم
آن موضع حاوی يکی دو اشکال جزئی است .  پخش شد «درباره برکنار کردن منصور اسانلو»اخيرا نوشته ای از جانب من تحت عنوان 

رد»آنجاييکه نوشته ام .  که بدين وسيله ضمن پوزش از خوانندگان اصالحش ميکنم ب ي وده و منصور  «وحاال ھم در زندان بسر م ط ب غل
يا رفقايی از ھمان اول تذکر دادند که اين اعالميه از سوی ھيئت مديره سنديکای شرکت واحد نوشته .  اسالو در خارج از ايران بسر ميبرد

ده  ذکر ش ت ه م ان ت وه ای دوس ي شده است و رفيق ديگری نيز مالحظات مضمونی خود مبنی بر نادرستی و عجوالنه بودن موضع مرا بش
 .بودند

ی حساسيت .  موضع من در قبال آن اطالعيه سنديکای شرکت واحد بر اساس تفسير متن اطالعيه صادر شده بود نميخواھم توجيه کنم ول
زار  رگ لف ب ای مخت ھ ن ي پ م ا ک ھ در مورد کارگران زندانی اکثرا زمانی است که فعالين کارگری در زندان بسر ميبرند و حول آزادی آن

 ...ميگردد
ه  ي ه آن اطالع ادی ام نسبت ب ق ت اما در مورد بقيه موضعگيری ام، از لحاظ مضمون و محتوا، آنرا معتبر دانسته و کماکان مالحظات ان

 .سنديکای شرکت واحد در مورد برکناری منصور اسانلو به قوت خود باقی است
 

 اطالعيه سنديکای شرکت واحد در مورد برکناری منصور اسانلو
 

ن  ي ال ع ای ف ھ ري گي خيلی از فعالين بدرستی روی نکات متعددی در مورد اين اطالعيه انگشت گذاشته اند، که وجھه اشتراک اکثر موضع
 :از جمله اين موارد بقرار زير است. سياسی و کارگری در خارج کشور است

 
ادبيات حاکم بر اطالعيه دوستانه نيست و فضای  عصبانيت حاکم بر آن را نشان ميدھد 
چرا چنين تصميمی رو به فدارسيون جھانی کارگران حمل و نقل نوشته شده است؟ 
 ره "  سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه"  با امضای دي ئت م ي ا از سوی ھ ھ زير آن اطالعيه، آيا اين تن

ن  ي ا چن ک دي ن ه اعضای س م که ھ ن ا اي سنديکا نوشته شده و ساير اعضای ديگر سنديکا را بصورت نيابتی نمايندگی کرده اند؟ ي
 تصميمی گرفته اند؟

 چيست؟" با اميد به گسترش صلح، عدالت و صداقت در ھمه جھان" –يا مثال منظور از گنجاند کلمه صداقت در يک شعار 
 

 .و اينکه اکثرا به ابھامات و سواالتی که چنين بيانيه ای ايجاد کرده است، اشاره دارند
 

 عدم واکنش سنديکای شرکت واحد به سواالت و نگرانيھا
 

ه  امات خود را نسبت ب ھ تاکنون تعداد زيادی از فعالين سياسی و کارگری به اشکال مختلف نوشتاری يا کفتاری نگرانی، سواالت و اب
ی از سواالت و  ل داق ه ح ه ب تصميم اخير سنديکای شرکت واحد بيان کرده اند، ولی تا کنون از سوی شرکت واحد پاسخ يا توضيحاتی ک

 .نگرانيھا پاسخ داده باشند ،  مشاھده نميشود
اين سکوت و عدم واکنش سنديکای شرکت واحد نسبت به سواالت، نگرانيھا و ابھامات فعالين سياسی و کارگری در خارج کشور، يک 

که ھمواره از حقوق آنھا دفاع و با مبارزات برحق شان اعالم "  ديگرانی. " نوع برخورد آمرانه، سرباال و اھميت ندادن به ديگران است
بنظر من ھيچ مالحظه ای سکوت و .  ھمبستگی کرده اند و صدای مبارزاتی شان را در کشورھای مختلف به گوش آن جوامع رسانده اند

 مثال کدام مالحظه؟. پاسخ ندادنھای سنديکای شرکت واحد را توجيه نميکند
 

ات و  الف ا، اخت دادھ ان روي ق از جري وث مطرح در ...  اگر مسائلی پشت پرده وجود دارد، چرا علنی اش نميکنند تا ھمگان بصورت م
 سنديکای شرکت واحد مطلع شوند ، و کسی مجبور به حدس و گمان نگردد؟

م .  تا کنون تعدادی از دوستان از زاويه فردی خويش اقدام شرکت واحد را توجيه يا توضيح داده اند گوي من ضمن احترام به اين دوستان ب
 .ھيچ توضيح از جانب ھر کدام از فعالين سياسی نميتواند جای توضيح سنديکای شرکت واحد را بگيرد

 .سنديکای شرکت واحد بايستی خود مستقيما توضيح دھد و روشنگری کند که چرا چنان شد

 دوباره در مورد بركناري اسانلو و پاسخي به بعضي از موضعگيريها
 بهروز ناصري



 یک گام  پس

40 

 روش و سبک  غافلگير کردن ديگران  کار نادرستی است
 

ا  د ي دھ ي يب م رت انسان ميتواند در مناسبات دوستانه وقتی کسی بفرض مثال بخواھد دوستش يا يک نزديک خود را غافلگير کند، مھمانی ت
اين نوع سورپرايز يا غافلگيرکردن امر عادی .  ھديه ای که او خوشش ميآيد تھيه ميکند، تا دوستش يا مادرش را غافلگيرانه خوشحال کند 

 .اين نوع سورپرايز کردنھا مورد بحث منظور اين نوشته نيست.  است که ھمه شايد کم و بيش و به انجاء مختلف با آن روبرو شده باشند
ی .  اما در چھارچوب فعاليت سياسی غافلگير کردن و سورپرايز ديگران معنی منفی  دارد ن ع ن م ه اي ر کردن ب در عرصه سياسی غافلگي

 .است که عملی در جريان بوده است ولی اين تنھا عده ای محدود از در جريان  بودن آن مطلع بوده اند و  اکثرا بی اطالع
ده ی آن   -2برنامه داشتن برای انجام کار يا کارھای و    -1:  در کار  و زندگی دو مقوله مھم و پايه ای اند ن ودن حال اي ی ب ن ي يش ب قابل پ

ارامی .  معموال تحليلگران نسبت به غيرقابل پيش بينی بودن يک وضعيت ھشدار ميدھند. موضوع  يا افراد ل، ن مثال وقوع زلزله، آمدن سي
يا افرادی که رفتار و ... .  در يک کشور مثل سوريه ، که ھشدار ميدھند که برای مسافرت به آن کشور مسافرت نکيند که خطرناک است و

 .برخوردشان غير قابل پيش بينی ھستند ، معموال با ظرافت بيشتری نسبت به آنان برخورد ميشود تا آدمھای معمولی و قابل پيش بينی
ا را  ر "  منظور از اين بخش اينست که وقتی تعدادی از رفقا به اين اشاره دارند که سنديکای شرکت واحد با آن اقدام خود خيلی ھ گي ل اف غ

ر .  ، بگويم که اين روش سنديکا نادرست است و رفقا در اين زمينه کامال اشتباه ميکنند"  کرد، و ھنوز ھم خيلی نگفته ھا مانده است گي غافل
ه مشکالت می  که ب ل د، ب اي گش ي م کردن و نگفته ھا را نگفتن اوضاع را بدتر ميکند و گرھی از مشکالت طبفه کارگر ايران را نه تنھا ن

 .افزايد
از اين وضعيت اين جمھوری اسالمی است .  نگفته ھا را بايستی گفت و با داشتن برنامه و مطلع کردن واجبين،  ديگران را غافلگير نکرد

ژه .  که نفع ميبرد وي اسی ب ترديدی نيست که ارگانھای مربوطه جمھوری اسالمی خبر دارند که چه گذشته يا روی داده است؛ اين فعالين سي
خارج کشور ھستند که از نزديک در جريان رويدادھا قرار نداشته و تقالھايشان برای مطلع شدن موثق از رويدادھا از زبان شرکت واحد 

 .ھم تا حال به نتيجه نرسيده است
 

 چه چيز قابل دفاع است؟
 

ران .  ھم سنديکای شرکت واحد و ھم مبارزات  منصور اسانلو، ھردو قابل دفاعند ارگ ارزه شان ...  زيرا که دفاع از حقوق ک ب موضوع م
 .بوده است

ن راه تعرض عوامل  ارزه و در اي منصور اسانلو که در راس سنديکای شرکت واحد قرار داشت، برای کسب حقوق اعضای سنديکا مب
رد ي رار گ ران ق ارگ . جمھوری اسالمی، زندان و شکنجه را تقبل کردند، طبيعی است که مورد حمايت و پشتيبانی ھر انسان مدافع حقوق ک

 .حال تاثيرات سنديکای شرکت واحد در جنبش کارگری ايران بماند که تا جه اندازه مثبت و بزرگ بوده است
 خاب ت ا ان ک دي اين جزو حقوق اعضای سنديکای شرکت واحد است که چه فرد و افرادی را بعنوان رئيس سنديکا و ھيئت مديره سن

د .  ميکنند آورن ي گر در م منصور اسانلو عزل ميشود، جزو حقوق سنديکايی آنھاست، شکل سازمانی خود را از شکلی به شکل دي
طه .  اينھا جزو حقوق مسلم آنھاست، فکر نکنم کسی نسبت به اين حقوق مشکلی داشته باشد ن راب و اصوال بحث از اسالو ھم در اي

 .نبوده است که چرا ايشان را عزل کرده ايد؟ بلکه اعتراض به چيز ديگری بوده است که دوباره مورد اشاره قرار ميگيرد
 ای خويش ھ رای خواست با وجود اين اختالف با سنديکای شرکت واحد، اگر ھمين امروز کارگران اتوبوسرانی تھران و حومه  ب

ه  ق دست به مبارزه در شکل اعتصاب يا اشکالی ديگر بزنند، سنديکای شرکت واحد ميتواند مطمئن باشد تا ھمين فعالينی که دارند ي
ران شرکت  ارگ اش را برای کار و سنت نادرستی گرفته اند، ھمينھا بدون در نظر گرفتن اختالفات از مبارزات برحق سنديکای ک

حد .  اين يعنی اينکه بتوان جايگاھھا را تشخيص داد.  واحد دفاع ميکنند و برايش کمپين ھمبستگی راه می اندازند ميتوان ھم با ھم مت
ظر .  بود و ھم بر سر موضوعات مورد منازعه به پلميک پرداخت نبايستی امر اتحاد و ھمبستگی مبارزاتی را به نبودن اختالف ن

 .منوط کرد
 کای دي ن ی وی در س ارزات ب بايد اين موضوع را مد نظر داشت که منظور از دفاع  از منصور اسانلو مستقيما مربوط به دوران م

د.  دفاع آتی از اسانلو مشروط است.   شرکت واحد است ن ک ي اع م ران دف ارگ . شرط دفاع آتی اينست که وی تا چه اندازه از منافع ک
وجود و  اظھار نظر در اين زمينه به اين دليل دشوار است که تاکنون  منصور اسانلو درمورد اختالفات درونی سنديکا و شرايط م

 .وضعيت آتی خويش اظھار نظری نکرده است
اظھار نظر از سوی دو طرف مجادله در سنديکای شرکت واحد يک نياز و ضرورت است. 
 

 چه چيزی قابل دفاع نيست؟
 

ن شکل .  کال اين اطالعيه در مورد برکناری منصور اسانلو قابل دفاع نيست خطاب قرار دادن فدراسيون جھانی کارگران حمل و نقل به اي
اطات، " ... درخواستھای که بنام يک سنديکای کارگری مطرح مينمايد مثل.  بی ربط است ب ه ارت م طع ھ ار ق ت ارگری خواس از آن نھاد ک

ن ".  ھمکاری ھا و حمايتھا از نامبرد می باشد ي ال ع تالش برای ايزوله کردن و طرد آن فرد است که با سنت و آزاديخواھی طبقه کارگر و ف
 .کارگری پيشرو در تناقض آشکار است
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 .اينکه يک تشکل کارگری به يمن اينکه تشکل کارگری است پس مبرا از ھرگونه اشکال و قابل نقد نيست کامال نادرست و اشتباه ميباشد
 

 مسئله مربوط به مشکوک بودن چيست؟
 

ودم ه ب ت ه .  من در مواضعم ادبيات بکار گرفته شده در آن اطالعيه سنديکای شرکت واحد را مشکوک  و سوال دار دانس م ل ردن ک کار ب ب
 :من اين مسئله را توضيح ميدھم دباش. بدانند... مشکوک باعث شده تا عده ای چنين اظھار نظريه ای را غير مسئوالنه و 

 
رد.  من ھيچ جا نگفته ام که فالن يا اين تعداد افراد مشکوک ھستند.  من در ھيچ جا از افراد مشخصی نام نبرده ام ه دقت ک ل .  بايستی به مسئ

 :آنچه مورد بحث قرار گرفته ادبيات بکار برده شده بوده است
ا در «اطالعيه شرکت واحد از ادبياتی استفاده ميکند، که برای من بعنوان يک خواننده آن اطالعيه کامال مشکوک و سوال دار است ” ، ي

د؟  »جای ديگر نوشته ام  ن بنام سنديکای شرکت واحد، ميخواھند سنديکای واحد را بعنوان يکی از نھادھای وابسته به رژيم اسالمی بشناسان
ده است «. اين اطالعيه حاوی احکام عقب مانده، ارتجاعی و ضد کارگری است.   اين اطالعيه مشکوک است م آم گر ھ ا  »: در جای دي م

ردم  ه م ي ل ه ع م ک روزانه با احکام و اتھامات وزارت اطالعات و قوه قضائيه جمھوری اسالمی و ساير نھادھای اين رژيم آشنايی را داري
وع .   معترض به چه روشھای متوسل ميشوند ه ن ادی ب اھت زي اين روشی که بنام سنديکای شرکت واحد عليه اسانلو صادر شده است، شب

 “.اتھام زدنھای جمھوری اسالمی عليه مخالفين خود دارد
 

بحث .  بحث اشخاص نيست.  را سوال دار و مشکوک  دانسته ام   «ادبيات بکارگرفته شده، اطالعيه و روش»در پاراگرافھای نقل شده من  
يست.  اظھاريه ھاست راد ن ن خود آن اف ی مشکوک دانست .  خوب اين اظھاريه ھای کتبی از قلم عده ای آدم جاری شده، و آيا  اين به معن

ظر .  پاسخ به اين سوال ميتواند ھم بله و ھم خير باشد ا ن د ام ن اش اما مسئله مھم در اين زمينه اينست که انسانھا ميتوانند خوب و شريف ب
رد .  نادرستی ھم ارائه و تصميم نادرستی ھم بگيرند ه شخصيت ف با ارائه دادن يک نظر نادرست و يا حتی عمل اشتباه، اينطور نيست ک

ن در .  جزو خصلتھای طبيعی انسانی ھستند... زيرا نظر دادن درست و غلط، اعمال تحسين آميز و اشتباه و. زير سوال برود انسان پراتيسي
 .و سپس ميتواند اشتباھات را ھم جبران کند يا حداقل در آن راستا گام بردارد. پروسه عمل به نظر و عمل اشتباه ھم ميتواند دچار شود

ران حمل .  را مشکوک دانسته ام)   دقت شود نه افراد را(  من آن ادبيات و آن اطالعيه  جدا از داليلی مثل اينکه چرا رو به فدراسيون کارگ
ارگری است ع ک ام .  و نقل نوشته شده و اشکاالت ديگر، اين اطالعيه وارد عرصه ای ميشود که مضر و برضد مناف ا »احک د ھ ي ن ک  «ن

وده .  درست اين عرصه ای است نامربوط به طبقه کارگر و منافع کارگران ب م ن ی ھ ائ ک دي ن ن س ي ال و اين تا کنون جزو خصلتھای ھمان فع
 . است

ه علت "  احتراما  »:  در اين پاراگراف  و را ب ال سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه اعالم می دارد؛ منصور اس
ار  ن رک ره ب دي انجام تخلفات متعدد و عدم پايبندی به تعھدات خود و ناديده گرفتن ھشدارھا و اعتراضات درونی سنديکا ، از رياست ھيئت م
ا و  کرده و از اين تاريخ ھيچگونه سمت و مسئوليتی در اين سنديکا ندارد و از آن نھاد کارگری خواستار قطع ھمه ارتباطات ،ھمکاری ھ

ی در .   حمايتھا از نامبرده می باشد گوي ده وسخن ن اي م يادآوری می شود سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه ھيچ ن
 .يک عالمه نکات منفی وجود دارد که در تقابل منافع خود سنديکای شرکت واحد ھم قرار ميگيرد «.خارج از کشور ندارد

گری .  شده است"  خواستار قطع ھمه ارتباطات، ھمکاريھا و حمايتھا از نامبرده" سنديکای شرکت واحد  چ مرجع دي ي ھيچ توضيحی از ھ
 .تنھا توضيحات سنديکای شرکت واحد پذيرفتنی است. قابل قبول نيست

شرو .  در اين خواسته ی سنديکای شرکت واحد کمترين درجه از آزاديخواھی ديده نميشود ي ن پ ي ال ع اه و ف ارگر آگ ه ک ق در صورتيکه طب
ه )  بنا به تعريف و يک انتظار سوسياليستی(  کارگری  ا ورود ب د ب وان ت ضمن مبارزه برای برآورد کردن خواستھای حق طلبانه صنفی، مي

ا خود .   عرصه مبارزه سياسی اوضاع را راديکال نمايد ھ ن ه ت اصوال چرا در سنت سوسياليستی ميگوييم که طبقه کارگر با انقالب خود ن
وده .  بعنوان طبقه بلکه ھمه بشريت را ھم رھا ميسازد ه ب آيا آزاديخواھی به اين شکل است که شما بياييد و در نتيجه اختالفات يا ھرچی ک

 بياييد و حکم باال را صادر نماييد؟؟
ق .  بياييد موضوع را با يک مثال فرضی  اما با توسل به متد کنونی سنديکای شرکت واحد کش دھيم  فرض کنيم جمھوری اسالمی از طري

ران .  سرنگون شده است 1357يک انقالب، شبيه انقالب  کارگران توانسته اند به درجات زيادی متشکل شوند و به يک قدرت بزرگ در اي
ھمزمان حکومت شورايی کارگران موفق شده است تعدادی جنايتکار  که يکی از آنھا ايت هللا خامنه ای است و چندتای ديگر .  تبديل گردند 

 .ھم از نژادپرستان افراطی را به دليل اعمال و مضر بودنشان به حال جامعه،  دستگير کرده است
خوب سوال من اينست که حکومت شورايی کارگران اگر بيايد و با پيروی از سبک و احکام کنونی سنديکای شرکت واحد ، چه نوع رفتار 

 و برخوردی نسبت به آن اسيرانی که اتفاقا جنايتکار ھم ھستند بايد اتخاذ کنند؟؟
م  ی و ھ دان جه زن پاسخ من چنين است که با بکار گيری اين روشی که سنديکای شرکت واحد عليه اسالو بکار برده است، ميتوان ھم شکن

ن و .  قطع اب اشاميدنی و غذا ھم بعنوان نوع ديگری از شکنجه را استنتاج نمود ي ال ع ران و ف خوب مبارزه مبارزان راه سوسياليسم در اي
 .پيشروان کارگری عليه وضع موجود درست برعکس چنين استنتاجاتی است

ج . در آن نامه وارد حريم شخصی افراد شده اند. نامه ای مخفيانه توزيع شده است ی رن ای روان ھ ي ت اراح ه از ن مريم ضياء بعنوان کسی ک
 .آن نامه که سرشار است از نگرش ضد زنی و مرد ساالر، را چه کسانی نوشته اند؟ ھان.... و... ميبرد معرفی شده است و
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ه آن  ده است ک عقب مانده و ارتجاعی دانستن  مورد اشاره واقع شده در موضعگيری اوليه ، اشاره به مضمون اين نامه ی مخفی پخش ش
 .اطالعيه در امتداد آن انتشار يافته است

آن نامه روی مجلس .  عصبانيت حاکم بر اطالعيه سنديکای شرکت واحد در مورد برکناری منصور اسانلو ناشی از محتويات آن نامه است
ن .  ندارد، به ھمين دليل به گزارش ساالنه اسانلو گير داده شده است ي ع طل گزارش کتبی اسانلو ميتواند از سوی دست اندرکاران سنديکا و م

 .مورد مخالفت قرار گيرد، اما آن گزارش سزاوار اين ھمه جنجال و صدور آن احکام از سوی سنديکای شرکت واحد به اين شکل نيست
ا  م ت در اين مبارزه، من از مبارزات امروزی سنديکای شرکت واحد و فعالين زندانی سنديکا دفاع ميکنم، ھر چه از دستم برآيد دريغ نميکن
ه  ازی ب ي ت صدای اين مبارزات به گوش تشکلھا و جوامع ديگر برسند، ولی نسبت به اين اطالعيه مشخص سنديکا عليه اسانلو ھيچ گونه ام

ام .   سنديکای شرکت واحد تعلق نميگيرد م و ھيئت مديره فعلی سنديکای شرکت واحد موظف است رو به کارگران و فعالين سياسی و کال ت
کای .  کسانيکه به شکلی نگران وضعيت سنديکای شرکت واحد ھستند توضيح داده و شفاف سازی کنند دي ن ه از سوی س ف ن وظي ام اي انج

 .شرکت واحد ابتدائی ترين خواستی است که با منافع طبقه کارگر ايران ھمخوانی دارد ميباشد
 

 موضع کميته ھماھنگی برای کمک به تشکلھای کارگری
 

امات و .  در اينکه کميته ھماھنگی مختار است چه نوع موضعی اتخاذ ميکند، صحبتی نيست ھ ه اب ا ب ن م ب گی ھ اھن م و در اينکه کميته ھ
را دارد، ميل )  يعنی دفاع از اطالعيه سنديکای شرکت واحد(  سواالت و ناروشنی ھای که دارد ولی باز ھم قصد دفاع از اين عمل مشخص

 .خودشان است
ه صادر .  من اينجا نميخواھم تماما با کميته ھماھنگی درگير شوم ، چون اين ھدف فعلی نيست ه ای ک ي ی در اطالع اما تمايل دارم به نکات

 .کرده اند اشاراتی داشته باشم
اين البته سنتی خوب و پسنديده است که بايد از جانب کارگران آگاه و  ...»:  کميته ھماھنگی از سنت شورايی سخن بميان ميآورد و مينويسد
ی .  فعالين و تشکلھای کارگری مورد حمايت و پشتيبانی قرار گيرد بارقه ھا  نشانه ھای يک سنت ديرپا و ارزشمند کارگری، سنت شوراي

 «... بايد آنرا به حد کافی برجسته کرد و تقويت نمود و از جوانب و ابعاد مختلف گسترش داد. کارگران، آشکارا در اين حرکت ديده ميشود
 

معلوم نيست  که رابطه بين اين اشاره کميته ھماھنگی در مورد سنت شورايی با يک اقدام ضد آزاديخواھی سنديکای شرکت واحد که نه از 
 جانب مجمع عمومی سنديکای شرکت واحد، بلکه از جانب ھيئت مديره سنديکای شرکت واحد روی داده چه ربطی دارد؟؟

اسف است ه ت اي د، م ن ک ي ی م اب . واقعا اگر کميته ھماھنگی اين اقدام مشخص سنديکای شرکت واحد را در چھارچوب سنت شورايی ارزي
د ي . رفقای عزيز کميته ھماھنگی، برويد مصاحبه ای که محمود صالحی انجام داده است را بخوانيد و بعدا بياييد از سنت شورايی حرف بزن

 ....اگر داشت برای برگزاری مجمع عمومی سنديکا تالش ميکردند. اين اقدام سنديکا شرکت واحد ربطی به سنت شورايی ندارد
ه .  تقويت اين حرکنت و حرکتھای از اين دست به منزله تاييد و تکريم کار و خرد جمعی کارگران است  ...»:کميته ھماھنگی ميپندارد که  ب

ده   «. ويژه اين که در راستای امر اصولی و درستی انجام شده باشد سنديکای که به دليل فشار پليسی موفق به برگزاری مجمع عمومی نش
ه در  ران ک ارگ ا خرد جمعی ک است و حداکثر مديريت سنديکا آن اطالعيه را صادر کرده است، چگونه ميتوان تصميم ھيئت مديره را ب

 مجمع عمومی شان متبلور ميشود اشتباھی گرفت؟
ه، "  عقب مانده" و"  ارتجاعی" ، " اطالعاتی" ،" مشکوک"  ...»اما در جای ديگر کميته ھماھنگی می نويسد ي خواندن اين حرکت و اين اطالع

ات  ي و بيش از آنکه اين برجسب ھا را به اين اطالعيه و ھيئت مديره اين سنديکا بجسباند، نويسندگان چنين رديه ھايی را افشاء ميکند و ادب
وز .  شيوه ھای برخورد آن ھا را در مواجھه با يک تشکل کارگری به نمايش ميگذارد ن ا، ھ ک دي ن ره س دي از ظاھر امر پيداست که ھيئت م

 «...خيلی چيزھا را نگفته و خيلی قضايا را رو نکرده است
 

 .در اين زمينه پاسخ کميته ھماھنگی بدين شرح است
ده         -1 ان ھمچنانکه که فوقا مفصلتر توضيح دادم که اين اطالعيه را مشکوک و سوال دار خوانده بودم، از کلمات ارتجاعی و عقب م

 .ولی بحثی از اطالعاتی نکرده ام. استفاده کرده ام که چرايی ھمه ی اينھا را توضيح داده ام
 
ه "  يک تشکل کارگری" و در رابطه با خودم، نظراتم و روش برخوردم به .  من مسئول مواضع خويش ھستم        -2 ھم مطمئنا با اعتماد ب

 .نفس نظراتم را بيان ميدارم
 
گی         -3 اھن م ه ھ ت ي م ام ک ي ايا کميته ھماھنگی به اين شکل ميخواھد بگويد که به يک تشکل کارگری برخورد و انتقاد نکنيد؟؟ آيا اين پ

 است؟؟   
 

 :من در اين زمينه ھا به چند موضوع مھم اشاره ميکنم و توجه کميته ھماھنگی و ساير فعالين کارگری را به اين نکات جلب مينمايم
جامعه ايران را بحرانھای سياسی، اقتصادی و اجتماعی فرا .  حاکميت ارتجاع اسالمی و سرکوبگر بيش از حد به درازا کشيده است)       1

توده ھای کارگر در فقر کمرشکنی زندگی ميکنند و از ھمه بدتر کارگران صاحب ابزار مبارزاتی خويش که تشکل سراسری .  گرفته است
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داز .  در اين اوضاع ميتوان گفت که  به بستر تحوالت تبديل گردد.  باشد، نيستند در چنين شرايطی که بورژوازی سرکوبگر اسالمی چشم ان
ميت  ه حاک حران و ادام ر ب روشنی برای خود ترسيم نميکند، در اين شرايط که کارگران ھم پراکنده اند ، جمھوری اسالمی برای غلبه ب

اع از .   خويش به ھر برنامه، توطئه و سرکوبی متوسل ميشود ی دف ن به باور من تشکل کارگری اگر به رسالت واقعی خويش عمل نکند يع
 .منافع کارگران ، تقدس ندارد و اتفاقا بايستی زبر نگاه نقادانه قرار داشته باشد

 
خی  1930نمونه ھای تاريخی چه درسی به ما ميدھند؟ چرا نازيھا در آلمان دھه )      2 اري موفق به کسب قدرت سياسی شدند؟ اين نمونه ت

شکل نشد .  مھمی است و شوخی بردار نيست ت حد و م ت ه م در شرايط بحرانی اگر آگاھانه برخورد نکرد، اگر حول منفعت اکثريت جامع
 .، ظھور انواع گرايشات ضد بشری از جمله فاشيسم دور از انتظار نيست) يعنی با افق روشن و سوسياليسم( 
 
ه )       3 ت ک ی ن گران تذکر من در رابطه با اقدام نادرست سنديکای شرکت واحد در دوره بحرانی، دوره ايکه کارگران پراکنده اند، ھمين ن

 اين زنگ خطر  احساس نميشود؟؟.  باال را در خود دارد
 
ن حالت )       4 گران را از اي ردم ن اگر سنديکای شرکت واحد واقعا حسن نيت دارد، ميبايست به اين ھمه نگرانيھا فوری پاسخ دھد و م

اس، مھر .  ھيچگونه توھم در اين شرايط جايز نيست.  اصال نبايد توھم داشت.  بيرون بياورد م ت ی و ال عدم پاسخ سنديکا به اين ھمه نگران
 .تاييدی است متاسفانه به اين تحليلی که پيشاروی خود داريد

 
 قطب چپ کجاست؟

 
 برای يادآوری؛

 
وان  25، تعداد   2012ژوالی  2در تاريخ دوشنبه  رکی تحت عن ه مشت ه نشست "  حزب و سازمان و نھاد طی نشستی اطالعي ي اطالع

 .منتشر کردند" تالش برای شکل دادن به يک بديل سوسياليستی: مشترک احزاب، سازمانھا و نھادھای چپ و کمونيست 
ای  ق ه رف ي ل رای ک م ب راز مالحظات بعد از ھمان تاريخ من طی يادداشتی نظرات و مالحظات خود را متعاقبا به اطالع رساندم و ضمن اب

ولی در اين دوره مھم که سنديکای کارگران شرکت واحد .  اينجا دوباره وارد بحث قطب چپ نميشوم.  شرکت کننده آرزوی موفقيت داشتم 
ای  ھ چنين تحوالت مھمی را پشت سر ميگذارد و در رابطه با خود اين تحوالت اختالفات خيلی جدی ای وجود دارد، ھمه احزاب و سازمان

 که در ليست آن نشست قرار دارند، کجا ھستند؟
کای شرکت  دي ن حوالت س چرا شورای ھماھنگ کننده جريانات چپ و کمونيست فراخوان جلسه ای بمنظور بحث و بررسی  بحران و ت

، چرا موضوع را )  و طبق معمول اگر ھم چنين برنامه ای ھست و من نميدانم بی خبری مرا ببخشيد(  واحد را در دستور قرار نداده اند؟  
چگونه ميخواھيد سوسياليسم در :  پيگيری نميکنيد؟  اعالم موضع نمی نماييد؟ من ناچارم سواالت انتفادی خود را رو به شما رفقا تکرار کنم

گری  ت ال رای دخ ه ب ام رن ايران به يک بديل اجتماعی تبديل شود؟ اگر در چنين مسائلی که اتفاقا مربوط به کل طبقه کارگر ايران  است، ب
 نداشته باشيد، يا  بررسی و ارزيابی ای ارائه ندھيد، واقعا بديل راديکال و انقالبی سوسياليسم در ايران چگونه اجتماعی خواھد شد؟

ررسی خود  پيشنھاد به ھمه احزاب و نھادھای چپ و کمونيست اينست که موضوع سنديکای کارگران شرکت واحد را رسما به بحث و ب
 .قرار داده و جنبش طبقه کارگر را با نتايج حاصله از آن بررسی مطلع نمايند

 
 :زنده باد شعارھای 

 
 کارگران ايران متحد شويد

 نان، مسکن، آزادی
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 .تا حاال نشده ھمچين حسی در مورد موسيقی داشته باشی. اونا نمی تونن اين رو از تو بگيرن. اين زيبايی ِ موسيقيه: اندی
 .خيلی معنی نميده) زندان(توی اينجا . ھر چند ديگه عالقه خاصی بھش ندارم. وقتی جوون بودم يه کمی ساز دھنی می زدم: رد

 .تو بھش نياز داری، برای ھمين فراموشش نميکنی! اينجا اتفاقا جاييه که بيشترين معنی رو ميده: اندی
 چی رو فراموش نميکنم؟: رد

که يه چيزی توی درون وجود داره که اونھا نمی تونن بھش برسن، نمی .  اينکه جاھايی توی اين دنيا ھست که از سنگ ساخته نشده:  اندی
 .تونن بھش دست بزنن و اون فقط مال توست

 در مورد چی صحبت می کنی؟: رد
 !اميد: اندی

 
 )رھائی از زندان شاشنك(
 

 مقدمه
 

ی ١٣٩١روز دوم بھمن  ان ون جھ دراسي ه ف ه ای خطاب ب ي ، ھيأت مديره سنديكای شركت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه در اطالع
و را : " اعالم كرد (ITF)کارگران حمل و نقل  ال سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه اعالم می دارد؛ منصور اس

ره  دي به علت انجام تخلفات متعدد و عدم پايبندی به تعھدات خود و ناديده گرفتن ھشدارھا و اعتراضات درونی سنديکا، از رياست ھيئت م
اطات،  ب ه ارت م طع ھ ار ق ت ارگری خواس اد ک ھ برکنار کرده و از اين تاريخ ھيچگونه سمت و مسئوليتی در اين سنديکا ندارد و از آن ن

ده ."  ھمکاری ھا و حمايتھا از نامبرده می باشد ردي اعث گ اين اطالعيه و ادبيات آن تعجب ھمگان را بدنبال داشته و واكنش بسياری را ب
ه .  است ت ذش اه گ اين نامه و فضايی كه بدنبال آن درست شده است تنھا يكی از اتفاقات ناميمونی است كه ما در عرض اين مدت يكی دو م

م وده اي د ب . در ميان بعضی از فعالين جنبش كارگری و ھمچنين افراد ديگری كه درباره مسائل جنبش كارگری اظھارنظر می كنند، شاھ
ا را  ھ ارزه آن ب رد و م ي دود اين فضای ناسالم مستقيما به چشم كل فعالين جنبش كارگری می رود و به تبع آن دامن كل كارگران را می گ

اشد، تضعيف .  كل اين فضا ربطی به مبارزه كارگران و منافع آنی و آتی آنھا ندارد.  فرسنگھا به عقب می راند ه ب اتفاقا اگر ربطی داشت
بش .  جنبش كارگری در مقابله با حمالت متعدد جمھوری اسالمی به سفره خالی و وضعيت كار و معيشتی كارگران است ران و جن كارگ

اد " اصالح قانون كار" كارگری با  ار زي ي م بس از ھ زد ب م ، با حمالت متعدد از ھر طرفی از جانب جمھوری اسالمی و تعيين حداقل دست
 !ھمه اين مسائل دخالت ما را می طلبد؛ اما تمركزمان جای ديگری است. زير خط فقر روبرو ھستند

ه .  من در اين نوشته به آنچه كه مخالفين و موافقين اطالعيه مزبور تا بحال نوشته و گفته اند، كاری ندارم من ھم مثل بسياری از كسانی ك
می شود  (Elephant in the room)اظھارنظر كرده اند، نكاتی دارم كه فكر می كنم ـ حاال كه بقول انگليسی  فيلی كه در اتاق است و ن

 .به آن بی اعتنا بود ـ بايد به اين موضوع پرداخت
 

 اخراج اسانلو جنبش كارگری را تضعيف می كند
 

ران و  ارگ ن كل ك ي آنچه كه واضح است، اين است كه با انتشار بيرونی اين اطالعيه، موقعيت سنديكای واحد در ميان اعضاء آن، در ب
راض .  جنبش كارگری و جامعه ايران تضعيف شده است راضی و اعت بش اعت آورد جن ت ادھای دس ھ سنديكای واحد يكی از مھمترين ن
در نتيجه انتشار اطالعيه مزبور كل جنبش كارگری را نيز در يك موقعيت ضعيف تری .  كارگران در طول حيات جمھوری اسالمی است

ن .  قرار می دھد ا صدور اي سنديكای كارگران شركت واحد که در قلب جنبش كارگری ايران كه تازه دارد نضج می گيرد، قرار دارد، ب
منصور اسانلو و محمود صالحی و بھنام ابراھيم زاده و شاھرخ زمانی و رضا .  اطالعيه درخت نو نھال اين جنيش را دچار طوفان نمود

ل از  ق د، مست ده ان ه ش ت اخ ن ی ش ل ل م ن ال ي شھابی و ديگرانی كه در اين مدت بعنوان نماد جنبش كارگری در بين كارگران و در سطح ب
گاری در .  سياستھايشان، سخنگوی كارگران ايران در مقابل جمھوری اسالمی و سركوب جنبش كارگری ھستند وجھی و سھل ان بی ت

ای .  برخورد به چنين شخصيتھايی عمال آب به آسياب رژيم می ريزد رد و روی پ ي جنبش كارگری ايران كه گفتم تازه دارد نضج می گ
اشد  ه ب خودش می ايستد، مثل جنبش كارگری استخوان خرد كرده كشورھای اروپايی نيست كه ھزار چھره و شخصيت شناخته شده داشت

حی، !  ؟ روز بعد خودش را براحتی ترميم كند! و با افتادن منصور اسانلو مانندی و آن ھم توسط خودمان با افتادن اسانلو و يا محمود صال
م زاده و .  بايد فعال كار كند كه اعتماد توده ھای كارگران را جلب كند كار می برد كه دوباره شخصيتھايی مثل رضا شھابی و بھنام ابراھي

و فكر "  كف می زند"و يا " محكوم می كند"برای كسی كه . پروين محمدی را در سطح جھانی به جنبش كارگری ديگر كشورھا بشناساند
 .می كند دارد يار می گيرد، تضعيف و يا تقويت جنبش كارگری بطور علی العموم آخرين چيزی است كه برايش اھميت دارد

 پيامد اخراج اسانلو براي جنبش كارگري
 ناصر اصغري
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 سنديكای واحد دستآورد جنبش كارگری است
 

ون"و يا " اتحاديه خياطان"نھادی مثل " سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه"واضح است كه  و "  داران اتحاديه كامي
ه .  نيست"  اتحاديه نخود فروشان"  سنديكای واحد حاصل يك مبارزه متحدانه ھزاران تن از كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تھران و حوم

ه .  و حمايت و پشتيبانی و كمك رسانی مستقيم ميليونھا نفر ديگر، چه در تھران و چه در خارج از تھران و خارج از ايران است ي فعالين اول
مثل بسياری از سنديكاھای ديگر دوره شاه با طرح و برنامه  ١٣٤٧ـ اين دوره سنديكای واحد ـ قصد داشتند سنديكای واحدی را كه در سال 

ی " بقول دو نفر از اعضای آن كه اخيرا مطلبی در مورد اين سنديكا نوشته اند، .  اسالف حزب رستاخيز پا گرفت، احيا كنند اب ھدف آن دستي
ه . ...  به حقوق کارکنان شرکت واحد مطابق با قانون کار و روابط آن بود ب ان اه سه ج گ ا ن وجود و ب ن م ي وان کسب حقوق در چارچوب ق

كرده است، واضح "  غيرخودی" و "  خودی" اما جمھوری اسالمی كه ھمه چيز را در اين كشور ."  دولت ـ کارفرما و کارگران بود: گرايی
ه است .  را، با ھر درجه كه بخواھد در چھارچوب قوانين خودش ھم رفتار كند، تحمل نمی كند"  غيرخودی" است كه يك نھاد  ل در اين مرح

ھا را به نشانه اعتراض روشن  ھای اتوبوس كه مبارزه كارگران شدت می گيرد و گرايشی كه دنبال سه جانبه گرائی است می خواھد چراغ
ای  گرايش روشن كردن چراغ.  كند و گرايش ديگر به كارگران اتكا دارد و اعتصاب را جلو می كشد ك دي ن ه ای می شود و س ي ا حاش ھ

ران، .  تشكيل شده بود، متولد می شود ١٣٤٧جديدی، متفاوت از آنچه كه در سال  ارگری در اي گر ك راكز دي ارگری از م ال ك ع دھھا ف
رده و  ايت ك ا حم ھ ای آن ك دي ھزاران معلم در سر كالس درس در ايران، ھزاران جوان و دانشجو و غيره از اين اعتراض كارگران و سن

ه ھای .  اعتراضات مخلتفی به شيوه ھای متعددی سازمان دادند ادي ح ارگری و ات بش ك ال جن ع ھزاران فعال سياسی در خارج ايران و ف
رده و  كارگری بين المللی، جلوی سفارتخانه ھای رژيم و در پر رفت و آمدترين نقاط مختلف كشورھای خارجی در سرما و گرما تجمع ك

ه .  به اذيت و آزار فعالين كارگری و اعضای سنديكای واحد اعتراض كردند ل ران و از جم ارگری اي بش ك اين اعتراضات افرادی از جن
 .منصور اسانلو، رضا شھابی و ابراھيم مددی از آن سنديكا را به شخصيتھای مھم عرصه سياست ايران تبديل كرد

ا عزل  ھيچكس اما اعتنائی نمی كند كه چه كسی رئيس و يا نايب رئيس اتحاديه كاميون داران است و طی چه پروسه ای ايشان انتخاب و ي
می !  می گردند دعوا بر سر قيمت پارچه كه حتما اتحاديه خياطان ھم درگير آن است، كسی را بجز اعضای ھمان اتحاديه به خود مشغول ن

د،  رژيم شاه می آيد و می رود؛ جمھوری اسالمی ھمه تشكل!  كند ذران غ می گ ھای كارگری را می زند و رھبران و فعالين آنھا را از دم تي
چرا كه مثل ملك شخصی يك عده بخصوصی .  اما اتحاديه كفاشان و نخود فروشان و امثالھم ھمچنان پابرجايند و خم به ابرو ھم نمی آورند

ذارد ه می .  است و نه امور روزمره اش و نه بود و نبودش در بيرون از آن عده، تأثيری روی زندگی سياسی كس ديگری می گ ی ك ت وق
 .گوئيم سنديكای واحد دستآورد جنبش كارگری و جنبش اعتراضی كارگری است، اين جنبه است كه مورد نظر است

 
 !خرد جمعی سنديكا

 
. ظاھرا ھيأت مديره سنديكای واحد تصميم گرفته است كه اسانلو را اخراج كند و اطالعيه مزبور را نيز به ھمين مناسبت صادر كرده است

ا" اكثر نوشته ھايی كه در مخالفت و يا موافقت اين اطالعيه سنديكا نوشته شده است، به  ك دي ن ه "  تصميم و خرد جمعی س ه آن ب اشاره و ب
ره !  احترامی نمی گذارم"  تصميم و خرد جمعی" من اما به اين .  گذاشته اند"  احترام" اشكال مختلفی  دي أت م ي ار ھ من اعتراض حقوقی به ك

در چھارچوب حقوقی، اين حقش است كه با انتخاباتی درونی و بدور از چشم اعضای خود و در يك جلسه چند ساعته .  سنديكای واحد ندارم
توده كارگران و رانندگان شركت واحد اما از ھيأت مديره نمی پذيرد كه به دليل شرايط خفقان و عدم وجود .  و غيره، چنين تصميمی بگيرد

ور  زب ای م ك دي ن ن شخصيت س ري ت م ھ شرايط برای فراخوان مجمع عمومی، بر عليه يكی از شناخته شده ترين فعال جنبش كارگری و م
ن " اطالعيه صادر كند كه اين ھيأت مديره  ت رف ده گ ادي دات خود و ن ھ ع ه ت منصور اسانلو را به علت انجام تخلفات متعدد و عدم پايبندی ب

ای واحد"!  ھشدارھا و اعتراضات درونی سنديکا، از رياست ھيئت مديره برکنار کرده است خريب !  اين يعنی تخريب سنديك ی ت ن ع ن ي اي
ه جمھوری اسالمی !  اين يعنی دو شقه كردن جنبش كارگری!  خانه خود اين ھيأت مديره اين يعنی افتادن به دام جمھوری اسالمی؛ چرا ك

ان منصور  تمام تالشش در تمام طول حيات اين سنديكا اين بوده كه با دستگيری و شكنجه و اذيت و آزار، و محروميت از دوا و درم
ارگری  اسانلو، رضا شھابی و ابراھيم مددی و با اخراج و سر دواندن ديگر اعضای فعال سنديكا، آن را در ھم بشكند و به تبع آن جنبش ك

م  ٦ـ  ٥حتی از شكنجه دختر بچه !  را، تا جائی كه برايش امكانپذير است، به عقب براند ا ھ ك دي ن ن آن س ي ساله يعقوب سليمی، يكی از فعال
احترام نمی گذارم چرا كه منصور اسانلوئی را كه در انظار و اذھان عمومی "  خرد و تصميم جمعی" من به اين دليل ھم به اين !  دريغ نكرد

د و  ن ه س چگون ي ه ھ دون ارائ ش، ب رداي يكی از رھبران جنبش كارگری است، و باز تأكيد ميكنم مستقل از سياستھای ديروز و امروز و ف
ده و !  مدركی خاطی و خودسر معرفی كردن، به جنبش كارگری ضربه می زند ه ش ت رف كم نيستند تصميماتی كه بر مبنای خرد جمعی گ

ر و  ٥٨فروردين  ١٢رأی آری به جمھوری اسالمی در .  جامعه و جھان را گامھا عقب رانده و به قھقرا برده است و روی كار آوردن ھيتل
اكت .  اخوان المسلمين در مصر فقط دو ـ سه نمونه از دھھا نوع چنين تصميماتی ھستند د يك ف ن اه می ك ب خرد و تصميم جمعی ای كه اشت

 .چرا كه زير پای خود ھمين گيرندگان اين نوع تصميمات را ھم خالی می كند! است، اما برايش احترامی قائل نيستم
 

 خراب كردن رھبران كارگری
 

راضات درونی " اطالعيه سنديكا منصور اسانلو را به  ا و اعت انجام تخلفات متعدد و عدم پايبندی به تعھدات خود و ناديده گرفتن ھشدارھ
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ی !  ، آن ھم بدون ارائه كوچكترين سند و مدركی و حتی بدون بيان اينكه اين تخلفات و غيره چه ھستند، متھم كرده است" سنديکا چ انسان ي ھ
ه " اما تا زمانی كه اعضای سنديكای واحد، جنبش كارگری و جامعه از .  مقدس و ذاتا مصون از خطا كردن نيست دی ب ن تخلفات و عدم پايب

ل "  تعھداد ث امی م منصور اسانلو باخبر نشده و رأی ای در محكوميت او بخاطر آن شواھد صادر نكرده است، ھرگونه صادر كردن احك
ه جمھوری  ه ای ك ع وان واق ن ع احكام باال، فقط و فقط بعنوان خراب كردن چھره يك فعال سرشناس جنبش كارگری قلمداد خواھد شد و ب

اين اطالعيه موازين ابتدايی و پرنسيپھای شناخته شده جنبش !  اسالمی از آن بعنوان زدن جنبش كارگری استفاده خواھد كرد، ياد خواھد شد
ن .  كارگری در سطح جھان را زير پا گذاشته است ري سنديكای شركت واحد و اعضای ھيأت مديره و فعالين آن، از عزيزترين و شريف ت

وی .  انسانھای عرصه سياست ايران در چند سال گذشته بوده و ھمچنان باقی مانده اند د جل اي ا، ب ھ ان ن انس ري ھمين عزيزترين و شريف ت
د .  بايد خيلی محتاط بود.  اجحافات و صدور چنين احكامی بر عليه اشخاصی كه تخلفاتشان در ھيچ دادگاه صالحه ای تأييد نشده، بايستند اي ب ن

ارگری در  راه خراب كردن فعالين كارگری و فعالين اجتماعی و حتی اشخاص عادی آن جامعه، توسط يكی از مھمترين نھادھای جنبش ك
 !ايران ھموار شود

عيت  وق ی و م ون ن اسی ك اما حتی اگر خطا و تخلفی از منصور اسانلو سر زده باشد، راه برخورد با آن و بخصوص در شرايط حساس سي
رد .  جنبش كارگری، آنی نيست كه ھيأت مديره سنديكای واحد برگزيده است اگر منصور اسانلو گرايشی را تبليغ كرده و عمال به پيش می ب

ه او را در يك  ك ان ن چ ری، ھم كه خالف گرايش اكثريت اعضای ھيأت مديره است، ھيأت مديره می توانست او را در يك پروسه رأی گي
رد.  چنين پروسه ای انتخاب كردند، عزل بكند ار را می ك ن ك ي . اگر منصور اسانلو سياستی را پيش می برد كه می شود نقد كرد، بايد ھم

رد  بايد به يك شيوه سالم و اصولی سياستی كه باعث تضعيف جنبش اعتراضی كارگران ميشود را نقد كرد و آن ھم نه افشاگری؛ بلكه نقد ك
ه مخرب .  و راه نشان داد و چه بسا بشود فرد دارای آن گرايش را قانع كرد كه به اشتباه خود پی ببرد رايش وی ب داران گ و يا اينكه طرف

 .بودن اين گرايش پی ببرند
رد و  دام ك جه و اع ن رد، شك ی ك دان ر و زن نكته ديگر اينكه جمھوری اسالمی در طول عمرش ھزاران فعال و رھبر كارگری را دستگي

م زاده، .  بسياری را مرعوب كرده و به سكوت واداشت ي راھ مگر جنبش كارگری ايران چند نفر مثل منصور اسانلو، رضا شھابی، بھنام اب
دان ارگری در زن بش ك ا  علی نجاتی، محمود صالحی، شاھرخ زمانی، شيث امانی و رسول بداغی دارد كه بعنوان نمادھای مقاومت جن ھ

ات راست ! شناخته شده اند ان م و جري ؟ صندلی را از زير پای آنھا كشيدن و يا بقول معروف، زير پايشان را خالی كردن، در عمل به رژي
 .فرصت ميدھد که ميداندار شوند و فرصت را برای حمله به كل جنبش كارگری و در مورد اسانلو، به خود سنديکا عنيمت بشمرند

ا  ٨نمی دانم با چند نفر از  م ب نفر ذكر شده در پاراگراف باال در چه مواردی ھمرأی و ھمنظر خواھم بود، اما می دانم كه حتی اگر تماما ھ
ه .  ھمديگر ھمنظر باشيم، روزی امكان مخالفت بر سر مسائلی با ھر كدام پيدا خواھم كرد ی ك منتھا راه حل اختالفات و بخصوص با كسان

ظرات !  می توانند بعنوان رھبران جنبش كارگری، اين جنبش را خطاب قرار دھند، خراب كردن شخصيت آنھا نيست راه حل بحث و نقد ن
د ن ي ب خريب .  و راه حلھايی است كه كسی می تواند خود را با آن مخالف ب ارگری ت بش ك گر در درون جن رايشات دي ا گ ارزه ب ب راه م

 !از گفتن اين نكته سير نمی شوم. شخصيتھايشان نيست
 

 در پايان
 

ران .  سنديكای كارگران شركت واحد تھران و حومه در يك تندپيچ قرار دارد ران اي ارگ آنچه كه در اطالعيه مزبور آمده است، حرف دل ك
واضح است كه آن اطالعيه و شيوه و سبك نوشتاری آن جنبش كارگری و خود سنديكای مزبور را در .  و از جمله اعضای آن سنديكا نيست

رده .  موقعيتی به مراتب ضعيف تر قرار خواھد داد عيت ك وق ن م جمھوری اسالمی ھم اكنون شروع به بھره برداری كثيف اسالمی از اي
 .سنديكای واحد و مشخصا ھيأت مديره آن می تواند كاری بكند كه جلوی اين وضعيت را بگيرد. است
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ده  ه " ظاھرا وظيفه توجيه و از آن بدتر قابل قبول جلوه دادن تصميم ھيات مديره سنديکای شرکت واحد در مورد عزل اسالو بر عھ ت ي م ک
گی .  قرار گرفته است"  ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری اھن م ه ھ ت ي م ن تالش ک م در اي ی " چاشنی مھ سنت شوراي

رد .  بودن اين تصميم است"  کارگران شب ي تالشی که در ادامه خواھيم داد صرفا تالشی جعلی و فرصت طلبانه از طرف اين تشکل برای پ
 .امر ديگری است

ن و : " کميته ھماھنگی دراطالعيه خود  در اين باره  مينويسد ي ال ع اين البته سنتی خوب و پسنديده است که بايد از جانب کارگران آگاه و ف
ی .  تشکل ھای کارگری مورد حمايت و پشتيبانی قرار گيرد ارگری، سنت شوراي د ک ن ا و ارزشم بارقه ھا و نشانه ھای يک سنت ديرپ

. بايد آنرا به حد کافی برجسته کرد و تقويت نمود و از جوانب و ابعاد مختلف گسترش داد.  کارگران، آشکارا در اين حرکت ديده می شود
ای امر .  تقويت اين حرکت و حرکت ھايی از اين دست به منزله تأييد و تکريم کار و خرد جمعی کارگران است به ويژه اين که در راست

 )تاکيدات از اطالعيه کميته ھماھنگی است. (اصولی و درستی انجام شده باشد
د  ق راض و ن تصميم ھيئت مديره سنديکای شرکت واحد در مورد عزل اسالو و درخواست طرد و عدم حمايت از آن که به حق مورد اعت

ران" بخشی از فعالين کارگری و کمونيستھا قرار گرفته، از نظر کميته ھماھنگی به  ارگ ا و "  سنت شورايی ک ه ھ ارق زديک است و ب ن
د .  نشانه ھای يک سنت دير پای کارگری است که آنھا خود را متعھد به تقويت آن کرده اند ن ت س ي وح ن نويسندگان اين اطالعيه حتما ساده ل

ه  ت رف م گ ي اما ديگران را ساده لوح ميدانند چرا که کميته ھماھنگی با اينکه  از نزديک از بسياری مسايل مطلع است، بنا بھر دليلی، تصم
ردی " (  سنت شورايی کارگران" است اين تک تصميم ھيات مديره را به  مات ف ي اينھم اسم جديد و جالبی است البد در برابر گرفتن تصم

ی در .  بچسباند!)  در يک ھيات مديره ا سنت شوراي ادی ب ھ بعيد است نويسندگان اطالعيه کميته ھماھنگی تفاوت تصميم جمعی در ھر ن
طبق استدالل نويسندگان اطالعيه کميته ھماھنگی تمام تصميمات .(  است را ندانند…  جنبش کارگری که متکی به شورا، مجمع عمومی و 

تسب ).  ھر اداره ای به صرف اينکه متکی به رأی گيری است و به صرف اينکه به اتفاق آرا تصويب شده است، سنت شورايی است ن م
در دنيای واقعی داليل ديگری پشت دفاع سرسخت !  کردن تصميم ھيئت مديره سنديکا به سنت شورايی صرفاً يک لغزش قلم ساده نيست

 .کميته ھماھنگی، آنھم عليرغم ابراز بی اطالعی از مسأله و با چنين ادعاھای قلمبه و دھان پرکنی، خوابيده است
د ن ک ي ن .  کميته ھماھنگی رسما اعالم ميکند که در درون خودشان و در ھر جای ديگری اين رفتار را ميپسندند و آنرا تقويت م ي د چن اي ش

کای .  رفتاری، رفتاری که ھيچ جريان اجتماعی با فعالين و رھبران خود نميکند، در کميته ھماھنگی سنت است دي ن اما تجربه اخير در س
ن  ي ن چن د از اي اي ارگری ب ای ک ھ ان ه سازم واحد به بسياری و بخش قابل توجھی از جنبش کارگری و سازمانھای مختلف نشان داد ک

د سنت ن ن .  ھای غير اجتماعی، غير کارگری و تفرقه آميز بشدت دوری کرده و ابداع چنين سنتی در جنبش کارگری را ممنوع اعالم کن اي
 .سنت شيطان سازی از رفيق خود را بايد به صاحبان آن، به جريانات فرقه ای، مذھبی و ايدئولوژيک واگذار کرد

ھرچند برخورد ھيئت مديره متاسفانه موجب تضعيف اتحاد درونی و اعتبارسنديکای شرکت واحد و کارش شد و دشمنان جنبش کارگری 
از  ارگری ب ای ک بيشترين استفاده را از ماجرا بردند، اما در عين حال دريچه ای را  به روی ھمه کارگران و فعالين کارگری و سازمانھ
کرد که نه فقط نقايص و معايب کار خود را ببينند، بلکه درجه و امکان نفوذ سنتھای غير کارگری در جنبش کارگری و عواقب مخرب 

ا .  آنھا را ببينند و بتوانند با آگاھی کامل در مقابل آن سد ببندند ه ب اين تجربه فعالين و رھبران کارگری را متوجه اين واقعيت کرد که مقابل
ه چه . سنتھا، ايده، آرمانھا و فرھنگ ارتجاعی بورژوايی بخشی از فعاليت آنان عليه بورژوازی است أل ن مس ه اي نشان داد بی توجھی ب

 .عواقب زيانباری برای جنبش کارگری خواھد داشت
ه .  ھيئت مديره دربرابر ھر مشکل و کمبودی که سنديکای شرکت واحد داشته و دارد مسئوليت جمعی دارد ه مشکالت ب م نسبت دادن ھ

دن  م ت ورژوازی م يک نفر و شکستن کاسه کوزه ھا بر سر يک نفر و سلب مسئوليت کردن از خود نه فقط سنت کارگری که حتی سنت ب
ی  سنت شيطان سازی را فقط در جريانات چپ حاشيه.  نيست ای و فرقه ای ميتواند ديد، سنتی که متأسفانه توانسته در جنبش کارگری جاي

ن !!  نزديک است که نميتواند  اين مسائل را ببيند"  سنت شورايی" اما کميته ھماھنگی اينقدر به .  برای خود باز کند گی در اي کميته ھماھن
ت،  رار گرف جدال نه در کنار فعالين راديکال، کمونيست سنت شورايی که در کنار عقب افتاده ترين سنتھا منجمله سنت اسالمی شرقی ق
وده  ھ ي رده است و ب ارگری ک کميته ھماھنگی مانند بخشی از جريانات سياسی اين مسأله را بھانه تسويه حسابھای ديگر خود با فعالين ک

 . اين ھم سويی را مخفی کند" طرفداری از سنت شورايی"تالش ميکند با ادعای پر طمطراق 
 

 کميته ھماھنگی خود را افشا ميکند
 
ا .  کميته ھماھنگی تصميم گرفته است به ھر قيمت تصميم ھيات مديره شرکت واحد را توجيه کند  ه ب ه است چرا ک ان اھ اين تصميمی آگ

د ه اش .  وجود ابراز بی خبری که از مسايل سنديکای واحد دارد، تصميم به اتخاذ چنين سياستی گرفته ان ي گی در اطالع اھن م ه ھ ت ي م ک

يا نهادينه كردن اپورتونيسم؛ در باره  “سنت شورايي كارگران”دفاع از 
 اطالعيه كميته هماهنگي در خصوص تصميم هيات مديره سنديكاي واحد

 اسد گلچيني
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و، " عدم پايبندی" و "  انجام تخلفات" اين که دقيقن کدام مسائل و معضالت و در واقع تا چه درجه از : " ميگويد ل ان ھا از جانب منصور اس
اری وی از  ن رک رای ب سبب شده است تا ھيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد به اتفاق آرا اطالعيه ای را با اين لحن و مضمون ب

اما آن چه از خود .  رياست اين سنديکا در دستور کار خود بگذارد و آن را در سطح جنبش کارگری اعالم نمايد، ھنوز بر ما روشن نيست
ا  ان م ه، ھ ت و واداش ل ان متن اطالعيه استنباط می شود و ظاھرن ھيئت مديره را متفقن به عکس العمل در قبال عملکرد شخص منصور اس

ر روی "  تعھداتی" او به "  عدم پايبندی" نامبرده و يکه تازی و "  تعدد تخلفات" استمرار و بوده است که سنديکا و ديگر اعضای اين تشکل ب
 ).تاکيد اخير از ماست( نشان می داده است" پايبندی"آن ھا تأکيد داشته و خود اسانلو نيز زمانی به آن ھا 

گر و " سنت شورايی" کميته ھماھنگی اينجا بيشتر به ما ميگويد که مبنای قضاوتش نه تعھد عميق اين کميته به  حت ھای دي که مصل ل ، ب
 .اين کميته از انجام تخلفات و عدم پايبندی اسالو، انھا را متقاعد به حمايت از اطالعيه ھيات مديره کرده است"! استنباط"

که ( سوال اين است که چنانچه شما آنطور که خود ميگوييد دقيقا از تخلفات و يکه تازی  ا حرفی از ي ک دي البته در اطالعيه ھيت مديره سن
گران ...  و عدم پايبندی و )  تازی نيست اسالو خبر نداريد، چگونه چنين قاطعانه در دفاع از تصميم اظھار نظر ميکنيد؟ اگر شما ھم مانند دي

ا ق ي ا را دق ھ ن  دقيقا از جزئيات مطلع نيستيد، چرا ھمصدا نشديد که سنديکا و ھيات مديره مسئله را توضيح دھد؟ چنانچه به گفته خود شما اي
ه )  چه فردی و چه جمعی( نميدانيد بنا به کدام مصلحت چنين موضعگيری کرديد  ن را ب ه اي ان وح اده ل د س ي ن و مھمتر اينکه چرا سعی ميک

ی" ، اينکار در " جنبش  يک قدم ھم به جلو برداشته" بوده، "  جمعی" بوده "  راديکال" مخاطبين خود بقبوالنيد که اين تصميم  " سنت شوراي
ی!   است و نگران نباشيد ھمه چيز سرجای خودش است ام  کدام سنت کارگری به شما حکم ميکند که در ب ن احک ي ن چن ق اي ری مطل خب

ع و  سنگينی را صادر کنيد؟ اين عميقا به سنت کاسبکارانه خرد بورژوايی بيشتر نزديک است تا به سنت کارگری وتشکلی که خود را مداف
رای .  ھماھنگ کننده، کمک کننده به تشکيالت ھای کارگری اسم گذاشته است ی ب ان آيا تشکلی که بحران درونی يک سنديکای واحد را امک

رای حل "  راديکال" و "  شورايی" اين تاثير گذاری  ه ب ان م ي الشی صم را ت خود ارزيابی ميکند را بايد دوست سنديکای واحد و تالش آن
 مشکالت سنديکای واحد دانست؟

م  ي نويسندگان کميته ھماھنگی ميتوانستند ھمراه ديگر فعالين کارگری از ھيئت مديره بخواھد بر مبنای مسائل اخالقی و خصوصی تصم
ه دروی و   –نگيرند، بخواھد تسليم سنت و فرھنگ اسالمی  ا ن ک دي ن ره و س شرقی جامعه نشوند، بخواھد مبنای فعاليت مشترک ھيئت مدي

 .نزديکی شخصی که منافع مشترک کارگران شرکت واحد باشد
د  اي دخالت در زندگی خصوصی افراد در ھمه زمينه ھا در ايران نھادينه است و کارگران آگاه و کمونيستھا در برابر آن واکسنه نيستند و ب

کای شرکت " ما پيشتر ھم تاکيد کرديم که .  مرتبا  در برابر آن ايستاد و محيط  کار و زندگی را از اين آلودگی پا ک کرد ھيئت مديره سندي
ه موظف است در  واحد يا ھر سنديکا و نھاد کارگری ديگری نه فقط وظيفه مبارزه برای احقاق حقوق کارگر در مقابل تعرض سرمايه ک

کای شرکت واحد .  مقابل فرھنگ، اخالقيات و سنتھای عقب مانده بورژوايی بايستد نه تسليم و بدتر از آن مبلغ آن شود دي ن ھيات مديره س
 ."متوجه اشتباه خود نشود ميتواند به نھادينه کردن اين سنت جزايی جاری و کثيف اسالمی در ميان کارگران دامن بزند 

ی چون چرا از  يک سوال کماکان باقی ميماند، اينکه چرا اولين اظھار نظر رسمی اين کميته اعالم بی  ی ب خبری از کل ماجرا اما پشتيبان
بش "  دفاع از سنت شورايی" تصميم ھيئت مديره آنھم با ادعای پرطمطراق  ن جن ي ال ع است؟ چرا کميته ھماھنگی رسما و علنا، مانند بقيه ف

ی" کارگری، از ھيات مديره سنديکا نخواست که مبنای تصميماتش را برای عموم توضيح دھد و پس از آن بنا به مصالح  م "   شوراي ي تصم
 بگيرد؟

دادی " کميته ھماھنگی نميتوانست چنين کاری بکند چرا که  به درجه زيادی از پيش در اين ماجرا دست داشته و مشاورنويسندگان  نامه  ع ت
کميته ھماھنگی با اين نوع دخالت و حمايت بی قيد و .  بوده  و نتيجتا تصميم گرفته اين راه را تا آخر برود)  1( عليه اسالو"  از فعالين سنديکا

ران "  کمک کننده" شرط از اين اطالعيه بعنوان عنصر  ارگ ان ک ي به سرپا نگاه داشتن تشکيالت کارگری ومقابله با تفرقه و پراکندگی در م
رخی از .  کميته ھماھنگی بنا به مصلحت ھای ديگری در اين مسأله دخالت کرده است.  ظاھر نشد د ب ن ان وانست م ت ي گی م اھن م ه ھ ت ي کم

د ن راد صحبت ک دگی خصوصی اف . اعضايش و از جمله مانند محمود صالحی در مورد نحوه تصميم ھيات مديره و عليه دخالت در زن
نويسندگان اطالعيه البد موافق اظھار نظر محمود صالحی در  تأکيد بر  روابط و مبارزه مشترک سنديکا و حفظ حرمت، شخصيت و 

ره خاصيت . ، نيستند"دخالت در زندگی ديگران جرم است" مبارزه اسالو و تاکيد اينکه   دي ئت م ي م ھ ظاھرا اين دفاع سرسخت از تصمي
 .درونی برای به سکوت کشاندن افرادی در درون خود کميته ھماھنگی ھم دارد

 
 "دالالن سرمايه"و " لخ والسا"کميته ھماھنگی  معضل 

 
ار زده، "  سنت شورايی کارگران" مسائلی که پوشش دفاع از .  در اطالعيه کميته ھماھنگی حساسيت ويژه ای به دو مسئله وجود دارد را کن

ن .  ھدف و دليل واقعی دخالت تفرقه افکنانه کميته ھماھنگی در مسائل امروز سنديکای واحد را نشان ميدھد ي ال ع مسائلی که تئوريسينھا و ف
 .آن اساساً در خارج کشور اند و ھمزمان با اطالعيه کميته ھماھنگی دست به قلم برده و به جنگ آينده اسالو رفته اند  اصلی

ا" و "  دالالن سرمايه" در بخش ظاھرا حاشيه ای اين اطالعيه و با توضيح بيشتری در متن اطالعيه،  ه "  لخ والس د ک ن ت دو موضوعی ھس
د ن ری ک ي وگ ه .  کميته ھماھنگی خود را موظف به مبارزه با آنھا ميداند و ظاھراً ميخواھد از ايجاد اين پديده ھا در جنبش کارگری جل ت ي م ک

وم : " ھماھنگی در توضيح حمايت ھا در پاورقی اطالعيه اش ميگويد ل ع ات م ان بر اساس شنيده ھای تا کنونی خيلی از ھمان نھادھا و جري
د!!! )  حمايت ؟( ايرانی راه افتاده اند تا از او به نحو احسن حمايت "  لخ والسای" الحال از ھر طرف به دنبال اين به قول خودش  ن ن ان .  ک آن

 ."ظاھرن برنامه ھايی نيز برای ايشان طرح ريزی کرده اند
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م  از ھ م و ب ری" اگر آگاھانه از پرداختن به نھاد ھا و جريانات معلوم الحال مورد نظر اطالعيه بگذري ی خب ه "  قضاوت از سر ب ت ي م ک
و( آنان ظاھرن برنامه ھايی نيز برای ايشان " ھماھنگی را در اينجا ناديده بگيريم که يکطرفه قضاوت ميکند و ميگويد   ال زی )  اس طرح ري

رار داده و "  کرده اند به مساله مھمتر و مربوط تری بپردازيم که اين کميته  خود و تشکيالت تابعه اش را آگاھانه يا نااگاھانه در مقابل آن ق
ارگری کمک  ظاھرا دارد به فلسفه وجودی خودش ھم تير خالص ميزند چرا که اين کميته طبق تعريف قرار است به ايجاد تشکل ھای ک

 .برساند
که مساله اين است که  چرا واقعا وجود لخ والسا ھای مدل ايرانی مضر است؟  اينکه بايد مانع تبديل شدن اسالو به لخ والسا شد و ھشدار اين

ارگری  .  کارگران بايد متوجه باشند که گرکان و کرکسان در کمين ھستند، شيپور را از سر گشاد زدن است ر ک ب ارز و رھ ب لخ والسای م
سال قبل و رھبر بدست اوردن حق اعتصاب و آزادی اتحاديه را با لخ والسای رئيس جمھور و  ۴٠کشتی سازی در شھر گدانسگ لھستان  

ل از .  شريک در مجادله و جنگ شرق و غرب در آن زمان يکی گرفتن ھم از ساده لوحی نويسندگان اطالعيه نيست ب اين حکم قصاص ق
 !جنايت برای اسالو است

ه  ه دولت ب ه را ب ادي ح ل ات واقعا از خود بپرسيم چرا وجود ده ھا لخ والسای کارگر، رھبر اتحاديه کارگران که حق اعتصاب و حق تشکي
د  اي د شدن ب ن م درت امضا رساند و در راس اين جنبش بود در جنبش کارگری ايران مضر است؟ فکر نميکنيد جنبش کارگری ايران برای ق
د  دارای چنين رھبرانی باشد که گوشه ای از آن را ما در سيمای رھبران کارگری در شرکت واحد و ھفت تپه ديده ايم؟  کسانی که ميخواھن
ه جرم اه است و ن ن ه گ . با اتکا به جنبش خود و برای پيشبرد مبارزه خود به شخصيت ھايی مانند لخ والسا و يا نلسن ماندال تبديل شوند ن

ه  متعھد ماندن به اھداف مشترک، طبقاتی و پايه ت ي م ه ک گری ک ه ھای دي ف ول ا و م ھ ای جنبش را نه با قصاص قبل از گناه که با مکانيزم
 . ھماھنگی از آنھا دور است بايد تضمين کرد  که جای بحث آن در اين نوشته نيست

ارزه خود .  مستقل از بھانه لخ والسا شدن اسالو اينجا ھم دو سنت را در مقابل ھم ميبينيم ب ه م اي طبقه کارگر رھبران و فعالين خود را سرم
ه  ميدانند، به ھمين دليل به آنھا افتخار ميکند، خطاھايشان را ميبينند، در صورت اشتباه کردن به آن د، ب ن دھ ي ھا شانس و فرصت اصالح م

د ھا دست نميکشند و به آن راحتی از آن رده ان ی شان پشت ک ات . ھا پشت نميکنند مگر اينکه ثابت شود که آگاھانه به اھداف مشترک و طبق
ارگری  اينھم سنت کارگری است که جريانات خرده بورژوا با آن بيگانه است، سنتی که از صاحب رھبر و شخصيت جھانی شدن فعالين ک

واقعيت اين است که کميته ھماھنگی با مبارزه جاری کارگران و .   ھراس دارد و لخ والسای کارگر را خطری برای جنبش کارگری ميداند
 .رھبران انھا ھم نبضش نميزند

 
 دالالن سرمايه

 
که  ن ر اي کميته ھماھنگی با وجود اينکه خود اذعان ميکند که دقيقا از مسايل سنديکا و تخلفات اسالو در آن بی خبر است حکم خود را دال ب

ه د ک ن ک ي ن : " او شخص مورد نظر برای دالالن سرمايه برای به انحراف کشاندن جنبش کارگری است داده است و اين چنين قضاوت م اي
ه ساالری  سنديکا و اين کارگران با اين اطالعيه و اين قبيل موضع گيری ھا در واقع دست رد بر سينه افراد و نھادھای ارتجاعی و سرماي
زده اند که به عنوان دالالن و جيره خواران سرمايه ھموارد مترصد دخالت در اين جنبش، به منظور به انحراف کشاندن آن و سوق دادنش 

 ."به دامان اربابان سرمايه ھستند
ه شخصيت  م ک بايد اضافه کنيم که ما ھم مانند بسياری ھمچنان منتظر اظھار نظر ھيات مديره در اين زمينه ھستيم و واقعا ميخواھيم بداني
ھايی متزلزل و احيانا طرف حساب اين دالالن سرمايه مورد ادعای کميته ھماھنگی چه کسانی بوده اند؟ کميته ھماھنگی البته که قضاوتش 

ا !  را در بی خبری کرده است ن قضاوت ھ ه اي م ک ي ما چنين نکرديم با وجود اينکه با بسياری از آگاھان و فعالين اين جنبش ھم عقيده ھست
د .  دقيق نيستند اي ا ب ک اين مساله را  حداقل و با توجه به حساسيت آن و سو استفاده رژيم برای سرکوب سنديکا و فعالينش، ھيات مديره سندي

طور  ن ب د و اي ن ان ک ي روشن کند و توضيح در ھر سطحی که ميخواھد داشته باشد و ميتواند نقش اسالو در اين مورد را شفاف و روشن ب
ران  ارگ يت ک قطع به ھيات مديره و دوستانش و به شخص اسالو ھم کمک خواھد کرد تا در جھت رفع چنين موانعی سر راه مبارزه و فعال

 .عضو سنديکا و رھبری ان تالش کنند
 

 چند سطر با رفقای ھيئت مديره سنديکای شرکت واحد
 

ا و  رخوردھ متأسفانه سکوت اينمدت ھيئت مديره سنديکای واحد امکان و خالئی بوجود آورده  که راه برای توجيه اين نوع تصميمات و ب
 .اطالعيه کميته ھماھنگی فقط يک نمونه است. نھادينه کردن اين روشھا را باز ميکند

رای  ی ب دی درست ن ھيات مديره شرکت واحد و کارگران فعال و آگاه در آنجا  کماکان ميتوانند و الزم است از ھمه مسايل پيش آمده جمع ب
ع،  وان ا، م ھ ت ي ال ع ا از ف فعاليت خود و انسجام در فعاليت و کارشان داشته  باشند، منجمله مطلع کردن و در جريان قرار دادن اعضا سنديک

از است.  اختالفات بطوريکه ھمه مسائل برای اعضا اين سنديکا و ھمه کارگران شرکت واحد و طبقه کارگر شفاف و علنی باشد . اين راه ب
 .چنين روالی مجال ميدھد که تصميمات بموقع گرفته شوند، انبار نشوند، از آنھا صرفنظر نشود و بموقع جلوی ھر ضرری گرفته شود

شاخص موفقيت سنديکای شرکت واحد نه موافقت و مخالفت جريانات مختلف با تصميم ھيئت مديره که متحد و متشکل نگاه داشتن ھزاران 
ه سنت و  ل جم ن کارگر شرکت واحد، اتحادی کارگری و رفاقت کارگری، حول اھداف راديکال، و مقابله با بورژوازی در ھمه ابعاد آن م

 .فرھنگ  ارتجاعی و بورژوايی است
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ن  اگر ھيئت مديره سنديکای شرکت واحد بر مبنای فضای اخالقی و عقب ان دروغي مانده تصميم به برکناری و طرد اسالو گرفت اين دوست
 .  طبقه کارگر امروز آنرا کانالی برای تسويه حسابھای خود و بردن دعواھای خود در جنبش کارگری کرده اند

د. جدال اينھا با تخلفات اسالو نيست شون ي ر م ت . اسالو و سنديکای شرکت واحد دارند قربانی جدال قديمی جريانات سياسی با سوليدرايتی سن
 .ھا قبالً ھم تالش کردند بر اين مبنا در جنبش کارگری ايران تفرقه ای بيندازند و اين ادامه آن ماجرا است اين

 .سنديکای شرکت واحد بايد اين خطر را جدی بگيرد و دستمايه اين جدالھا نشود
————————————————- 

 :پانويس
ن "  تعدادی از فعالين سنديکای شرکت واحد" " نا معلوم" اين نامه  با امضا          -1 ي ال ع ارگری و ف بطور غير رسمی به ای ميل فعالين ک

 .نامه ای که کمپينی شخصی، اخالقی و کثيف عليه شخص اسالو و مريم ضيا بود. سياسی در داخل و خارج کشور ارسال شد
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کرد  ل ه و عم ي پس از اطالعيه دوم بھمن ھيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد جھت برکناری اسالو، صفی به عنوان مدافع اطالع
بش .  ھيات مديره ظاھر شده اند که  استداللھا و توجيھاتشان از متن اطالعيه ھيات مديره بدتر است ن جن ي ال ع گر از ف اری دي من و بسي

اھات خود را  ب ت د و اش ن رخورد ک ه ب ل ئ ه مس کارگری و سوسياليستی ايران در نوشته ھايی خواھان آن شديم که ھيات مديره مسئوالنه ب
د و آن  ن ا خارج از آن ک ا و ي ک دي ن ارچوب س برطرف کند، انرژی خود را صرف  سر و سامان  دادن تشکل کارگری، حاال چه در چھ

 .اطالعيه را برازنده سنديکای کارگران شرکت واحد ندانستيم
د  دھ ي ی را نشان م . من در مقاله ای خوشبينانه نوشتم، ھيئت مديره ميتواند بر بحران غلبه کند، اما پيشرفت واقعه دارد خالف اين خوشبين

ره  دي ات م ي اه ھ ب ت ويت اش ق ه ت د ب صفی از مدافعان اطالعيه سنديکای واحد با استداللھای عجيب و غريبشان وارد ميدان شده اند که دارن
ده .  ميپردازند ن راک تقويت اين اشتباه ھيات مديره، فعالين سنديکا را در حرکتشان با تناقضات خرد کننده ای روبرو ميسازد و آنھا را بيشتر پ

کای شرکت .  روشن است که اتحاد ھيات مديره حول اطالعيه برکناری اسالو ناپايدار است و به زودی ميشکند.  ميکند دي در فضايی که سن
ه  ي ر روح د ب وان ت ي ات م اعي واحد در اثر سرکوبھای مداوم از کارکرد خود جھت متحد و متشکل شدن کارگران خارج شده است، ھمين دف
ه،  ي ھيات مديره تاثير بگذارد و آنھا به جای رفتن به طرف سر و سامان دادن به اتحاد کارگران و تصحيح اشتباه خود در صدور آن اطالع

 . به عميق تر شدن اشتباه شان بپردازند
ه .  معضل پيش آمده در سنديکای شرکت واحد از اختناق جمھوری اسالمی برخاسته است ي رک ا در ت ه اگر م افی است تصور شود ک ک

ا معضل کوچک و  ان صدھ ي زرگ،  در م ميزيستيم و فعال کارگری و سياسی ترک بوديم، آنوقت  در ميان صدھا اتحاديه کوچک و ب
م  ي ا ن ا ب کرد و م ي بزرگ آنھا و در ميان صدھا اسالو و شھابی و مددی، يک معضل ھم شايد شبيه معضل سنديکای شرکت واحد بروز م

ی در .  نگاھی به آن، تا اندازه الزم به آن ميپرداختيم البته بعيد ميدانم اطالعيه شوک آور ھيات مديره سنديکای شرکت واحد ميتوانست جاي
ر .  ميان معضالت سنديکاھا در آنجا داشته باشد چنين اطالعيه ای نميتوانست در کشوری که ذره ای آزادی سياسی  در آن وجود دارد سر ب

وده . چنين معضالتی محصول اختناق ھستند، در اختناق جمھوری اسالمی ھمه چيز ممکن است. بياورد تشکل توده ای که نتواند  تشکل ت
ن وضعيت را  ران آن اي ب ن و رھ ي ال ع ای بودن خود را توليد و بازتوليد کند، ديگر از کارکرد يک تشکل توده ای خارج ميشود و اگر ف

گر .  تشخيص ندھند و برای آن با توجه به وضعيت جديد چاره جويی نکنند، ھر چيزی ميتواند از آن سر بر بياورد و تشکل و فعالين آن، دي
نه تنھا با مسائل و مبارزات روزمره و آتی کارگران درگير نميشوند، بلکه درگير مسائلی ميشوند که به ضرر آن تشکل و فعالين آن و کل 

و، .  کارگران ميباشد ال کردھای اس ل اطالعيه ھيات مديره سنديکای واحد نه محصول پيروزی جناح چپ بر راست است و نه محصول عم
 .بلکه محصول اختناق و شرائط روز سنديکاست

کار ده در اف  در چنين شرائط ايجاد شده، ميتوان بی مھابا سنگين ترين اتھامات را در انظار به افراد وارد کرد و در مقابل سواالت پيش آم
ره .  عمومی ھم سکوت کرد دي ات م ي کارگران سنديکای واحد ھم که حاال حاال ھا فرصت تجمع ندارند تا خواستار پاسخگويی از عملکرد ھ

ه .  تازه اختناق به آنھا اجازه نميدھد تا در اين موردھا فکر کنند.  سال پيش خود شوند 7منتخب  اده  ب گار س در شرائطی که چند روزنامه ن
که  ل اتھام ارتباط با اجانب و فعاليت برای بی بی سی و مطبوعات خارج از کشور و توطئه برعليه  امنيت ملی در زندان، نه آب خنک، ب
ره،  دي ئت م ي در سلولھای انفرادی درفش داغ ميخورند، فکرسوال و بازخواست در باره اطالعيه و اتھامات ھيات مديره به رئيس سا بق ھ

ه مجمع .  لوکس و مضحک به نظر ميرسد دازد و ب ان ي م ه درد سر ن کسی برای چنين دموکراسی بازی خود و خانواده و اطرافيانش را ب
رای .  عمومی نميرود و اصال به آن فکر نميکند گی ب اھن در شرائط اختناق ايران نام چنين پروسه ای را البته ميتوان مانند رفقای کميته ھم

د .  گذاشت"  دموکراسی شورايی"  کمک به ايجاد تشکلھای کارگری ن وان ت ي م مگر نه اينکه کارگران شرکت واحد به دليل سرکوبگری حتی ن
دموکراسی " نام سنديکا را بر زبان جاری سازند، چه برسد به مسئله لوکس اطالعيه شوک آور ھيات مديره، پس اين را فقط ميتوان يکنوع 

راسی .  متناسب با کشوری دانست که در آن واليت فقيه حاکم است"  شورايی وک ا دم م اگر در مکان و زمانی ولی فقيه حکم نميکند، پس حت
 .شورايی برقرار است

. يک استدالل درخشان ديگر اطالعيه ھيات مديره سنديکای شرکت واحد را پيروزی جناح چپ سنديکا بر راست سنديکا قلمداد کرده است
روزی  ي ه پ فقط در شرائط اختناقی مانند ايران ميتوان اطالعيه شوک آور و ناروشن  ھيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد را، نشان

ره است .  آن ناميد"  جناح چپ جنبش کارگری بر راست "  جناح چپ بر راست پيروز شد و نشانه آن ھم ھمين اطالعيه درخشان ھيات مدي
ر راست آن .  که اسالو را به خيانت ابدی متھم کرده است ارگری ب بش ک از اين روشنتر نميتوان در باره مبارزه و پيروزی جناح چپ جن

 .استدالل کرد
کای شرکت واحد  اقای اسالو امروز از کشور خارج شده است و برای ما سوسياليستھا در باره گرايش جنبشی او و اکثريت رھبران سندي

و امروز .  آنھا عالرغم فعاليت ارزنده شان به جناح کارگران سوسياليست راديکال جنبش تعلق نداشته اند.  جای سوال نبوده است اينکه اسال
از است امال ب ه ای ک اسی و .  با توجه به فضای آزادی سياسی در خارج کشور چه سمت و سويی ميگيرد، مسئل وشت سي که سرن ان ن چ

تا امروز سنديکا و فعالين آن امکان .  اما اين ربطی به نبرد جناح چپ و راست در سنديکای شرکت واحد ندارد.  اجتماعی بقيه ھم باز است
اده از  ف موضع گيريی در باره مسائل سياسی استراتژيک را نداشته اند، اما در مبارزات روزمره شان اسالو حداقل در صف طرفداران است

 )در رابطه با معضل سنديكاي شركت واحد! ( اگر در تركيه ميزيستيم
 محمود قزويني
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داده  ي اھرم اعتصاب قرار داشته و رھبران شاخصی که در ھيات مديره ھستند، جناح محافظه کار سنديکا را در حرکت اعتصابی تشکيل م
ا در .  اند و بنا بر گزارش ساليانه اسالو تحت فشار فعالين و کارگران تن به برگزاری دو باراعتصاب  داده اند احھ ن ارزه ج معلوم نيست مب

 .سنديکا که در پس اطالعيه بروز کرده است از کجا نشات گرفته است
يک نشانه ديگر پيروزی چپ بر راست را وجود عناصری در ھيات مديره ميدانند که گويا دعوا با سوليداريته سنتر و تاثيرات آن را جدی 

ه ھای .   ھمين خود نشانه ديگری از چپ بودن ھيات مديره در مقابل اقای اسالو تلقی ميشود.  گرفته اند وطئ ن ت ي اشف بنا بر افواه جمعی ک
ارگری   سوليداريته سنتر در خارج کشور، گويا سوليداريته سنتر ميخواھد توسط عناصر ايرانی اش شبانه پولی را به خانواده ھای فعالين ک

ال .  زندانی برساند که بايد با تمام وجود از آن جلوگيری کرد رای اغف ی ب دان ران زن ارگ واده ھای ک ان ه خ ميگويند رساندن مخفيانه پول ب
ده !   بنا بر اين تئوری، سوليداريته سنتر بدون نام ونشانی از خود ميخواست کارگران را اغفال کند. کارگران بوده است رن ي نه دھنده و نه گ

قش آدم .   اين پول که بنا بر سناريوی رابين ھودی فقط برای يکبار اتفاق افتاده است ھم روشن نيست و ن اري ن ن س ر در اي ت ن سوليداريته س
 . خيرخواه  گمنامی مانند رابين ھود را بازی ميکند

وعات  ھمه اين را ميدانند که سوليداريته سنتر جدا از ماھيت آن يک تشکل علنی است و تاثيرگذاری آن ھم بدون اھرمھای علنی مانند مطب
د،  ن ن اع ک ای آن دف ھ است ي و راديو تلويزيون و ارتباطات علنی و شخصيتھايی که علنا و رسما از آن و از کمکھای مالی و غير مالی  و س

ی "  مبارزين" اما .  سوليدايته سنتر نميتواند خوبی کند و در دجله اندازد، کمک مالی کند و حتی اسمی از آن در ميان نباشد.  ممکن نيست خيل
ه  ر را ب ت ن کارگری ما با طرحھای جانی دالری که توسط اقايی به نام وارتان از آلمان کشف شده بود توانستند مدال نمايندگی سوليداريته س
ر  ت ن ه س ت داري زور به گردن آقای مھدی کوھستانی آويزان کنند و او بنابر اين سناريو گويا يکبار ميخواست پولی را مخفيانه از طرف سولي

ی است .  بدست برخی از فعالين کارگری زندانی برساند  و نقش رابين ھود در ان سناريو به او واگذار شده بود د سال ن برای اين سناريو چ
ی .  در محافل به اصطالح کارگری داستان نويسی ميشود ه راحت ه شان ب آقای مھدی کوھستانی به اين دليل توسط يک محفل که در نشري
وان مزدور "  شکل" احزاب چپ اپوزيسيون ايرانی را متھم به استفاده از  د، عن اسرائيل برای راه اندازی تلويزيون و فعاليتھايشان کرده ان

ن خود از .   سوليداريته سنتر را گرفته است ي ف ال خ ه م سناريوی دايی جان ناپلئونی آقای وارتان ھم به اندازه ھمان ادعای او حقيقی است ک
ام " احزاب چپ را  در ھمان سخنرانی اش بدون ذره ای شرم متھم کرده که  ه سر ب انشان ب ن ت رف ل گ ي طبل رسوايی کمک مالی از اسرائ

رد".  افتاده ب ي کار م اء ب ن ث ت دون اس اره .  ادعايی که وزارت اطالعات جمھوری اسالمی برای ھمه مخالفينش ب ری در ب ي ات جن گ ي ل عم
وسط  يس جمھوری اسالمی ت ل ا پ سوليداريته سنتر و بقيه اتھامات اين محافل ھماھنقدر واقعی است که تئوری نتوتوده ايسم و ھمکاری ب

 . محفل مقابلشان به آنھا
البته از آنجا که آقای قراگوزلو که معرف ھمه است و بيش از دويست مقاله و کتاب در وصف خصائل پيامبران و امامان و مسئولين رژيم  

ن  زوي ای ق و پيروزی جناح چپ و اصالح طلب رژيم بر راست و محافظه کار و يا برعکس قلمفرسايی کرده است و  روحی مانند سنگ پ
م .  دارد، عمليات نفوذی شيطان بزرگ را تاييد کرده است، ما ھم بايد اين ادعاھا را دربست بپذيريم اونت دانشگاھی در رژي ع با عنوان م

ات چپ  ان اسالمی و با آن مقاالت درخشانش در روزنامه ھا،  فکر ميکند قاضی و دادستان خوبی ھم برای قضاوت در باره وابستگی جري
ه .   و غير چپ به شيطان بزرگ  و معضل سنديکای شرکت واحد شده است ی ب اي ھ ازي ده ب و واقعا فقط  در شرائط اختناق ايران چنين شعب

 .نام مبارزه کارگری ممکن است و در اين شعبده بازيھا آقايانی مانند قراگوزلوھا جلودار صحنه ھستند
ل در خارج کشور را جدی  اف ح رخی م ای ب ھ جای تاسف است، اگر در ميان رھبران سنديکای شرکت واحد کسانی باشند که چنين بازي
ه  ان بگيرند و ذھن و پراتيک خود را مثال صرف جن گيری عناصر سوليداريته سنتر کنند، قراگوزلوھا را ميداندار صحنه کنند و اين را نش

 .راديکاليسم خود بدانند
ه  د ب اي شکل، ب ت ھمه ما از فعالين کارگری شرکت واحد و کميته ھماھنگی  تا دھھا و صدھا فعال کارگری و سوسياليست متشکل و غير م
ای شکری  ه چپ، آق م ي جای درگير شدن در اين بازيھا، به رھبران سنديکاھای کارگری تونس نگاه کنيم که در مقابل ترور يک عنصر ن

ه  " آشوب"  بلعيد که نشانه بارز او نه دفاع از منافع کارگران، بلکه تنھا جدايی دين از دولت و خواست سکوالريسم بوده است، جامعه را ب
د.  کشيدند و فراخوان اعتصاب عمومی دادند زرگ دست زده ان ی ب ل ه عم د و ب . کارگران تونس منفعت خود را خوب تشخيص داده ان

دم  ق ش ي قدرتمندی و توان ما نيز امروز در سر و سامان دادن به خود و فکر و نقشه برای فردايی است که حتی از رھبران کارگری تونس پ
 .تر باشيم و نه صرف انرژی برای مباحث بيحاصل و جن گيريی در باره عناصر سوليداريته سنتر

ھمان روزنه ھای کوچک .  اگر در ترکيه ميزيستيم، نه از اطالعيه ای مانند اطالعيه سنديکای شرکت واحد خبری بود و نه از قراگوزلوھا
ه .  آزاديھای سياسی در ترکيه موجب ميشد تا سنديکا، سنديکا باشد و قراگوزلو، قراگوزلو و اسالو، اسالو م ران ھ اق اي ن ت اما در شرائط اخ

 .چيز ميتواند رنگی ديگر به خود بگيرد
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ام "  محترم"  اين وبالگ آقای حيات غيبی يکی از اعضای  م ھيئت مديره سنديکای شرکت واحد است که در برکناری آقای اسالو سنگ ت
 ؟!پشت اين وبالگ چه کسانی ھستند. گذاشته بود

ه ھای حمل و  ادبيات نامه حيات غيبی به سازمان پناھندگی ترکيه ھمان ادبياتی است که در نامه ھيات مديره به فدراسيون جھانی اتحادي
و را  ال ای اس خلف اق زد و ت ي م وشش حرف ن خروج " نقل جھت  برکناری اسالو به کار رفته است و او برخالف ھيات مديره تحت پ

ه .  به ھمراه مريم ضياء ميداند"  غيرقانونی از مرزھای جمھوری اسالمی ود ک ده ب ه ش ت وش ی ن اطالعيه دوم بھمن سنديکا در چنين جوي
با وزارت اطالعات و يا بدون آن، اين خدمت تام و تمام به جمھوری اسالمی و سرکوب .  وبالگ آقای حيات غيبی آن را منعکس ميکند

اقای حيات غيبی انقدر فضا را در جمع .  زن و حقوق زن و انسان به وحشی ترين شکل، به ھمان شکل و شمايل جمھوری اسالمی است
ا  ن ل ھيات مديره سنديکا برای خود مناسب ديده است که  توسل خود به ارگانھای جمھوری اسالمی  برای تعقيب اسالو و مريم ضياء را ع

ده .   بيان ميکند وسل ش ت ز م ي اين عضو ھيات مديره سنديکا به ارگانھای جمھوری اسالمی برای پيشبرد امر تعصبات زن ستيزانه خود ن
 .است

ن  ري ی ت داي ت ه خاطر نقض اب اگر ھيات مديره سنديکا در مقابل اعمال اين عضو خود عکس العمل نشان ندھد و او را از ھيات مديره ب
 .حقوق انسانی اخراج نکند، ھيات مديره سنديکا در ھمه اعمال آقای حيات غيبی شريک تلقی خواھد شد

 
http://zakhmi2013.blogfa.com 
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د  ن تا زمانيکه فرصت طلبان به بھانه ھای مختلف بخواھند از موضوع نه چندان پيچيده برکناری اسالو در سنديکای واحد بھره برداری کن

روه .  و آنرا مستمسک مسائل ديگر قرار دھند، بايد آنھا را افشا کرد گر گ ادرھای دي اد " اظھار نظر اخير رضا مقدم و جمعی از ک ح ات
ه " به پيش"  در ميز گردی در تلويزيون"  سوسياليستی کارگری ، روشنتر ماھيت اين جريان را بعنوان فعالين ايجاد انشقاق و پراکندگی و ن

 .اتحاد و ھمبستگی کارگری، مشخصا در برخورد به رھبران و تشکل ھای کارگری و مشکالت و موانع کارشان، نشان ميدھد
اين گروه به روال ھميشگی تالش ميکند با گل الود کردن آب، با سواستفاده از اختالفات پيش آمده در ھيئت مديره سنديکای شرکت واحد، 

ره .  امر خود يعنی تسويه حساب با مخالفين خود را پيش برد دي ه ھيت م اين جريان نه دنبال کمک به اصالح اشتباھات آشکاری است ک
برعکس به گفته خود .  سنديکای واحد در ماجرای برکناری اسالو شد و نه بدنبال ترميم مناسبات ضربه خورده ميان فعالين سنديکای واحد

ران .  مسئله ھستند)  ھای گروھی خود اسم رمز تسويه حساب( کردن "  راديکال" در پی  ب يت مشترک رھ ال ع فرصت طلبانه ھشت سال ف
ارگری"  سنديکا را در يک اعالميه خالصه کرده اند و بر روی آن تئوريھای شورايی و  بش ک " يک قدم مھم از پيشروی جناح چپ جن

ه  گی ب سنت " سوار کرده و تالش ميکنند برکناری و تالش برای ايزوله و منزوی کردن اسالو را به شکلی سطحی، مصنوعی و ساخت
د .  اين جريان رھبران کارگری را دست گم گرفته است.  منتسب کنند"  شورايی ن ا چ ه ب وح ک اده ل ی س فعالين و رھبران کارگری را مشت

 .رود فرض کرده است ادعای پوچ و دھن پر کن کالھی به اين گشادی سرشان می
گذارد .  چنانچه سابقه اين جريان سالم بود ميشد در نيت خيرشان ترديد نکرد ي اما سابقه آنھا بر اساس اسناد و عملکردشان ترديدی باقی نم

ی "  قھرمان"که در دنيای واقعی اين جريان که ادعا ميکند ميخواھد حزب کمونيستی و کارگری بسازد نه  ان ی جري اين راه است و نه حت
ا .  سياسی، راديکال و سالم در ميان کارگران، دانشجويان و اعتراض و مبارزه آنھا است اينرا فعالين جنبش دانشجويی و فعالين کارگری ب

ای .  گوشت و پوست خود احساس کرده و لطمات آنرا ديده اند ھ الت ارگری و تشکي ن ک ي سابقه فعاليت اين جريان در ميان کارگران، فعال
ی  ردن سياسی ديگر آغشته به فرصت طلبی بی نھايت، سواستفاد و راست روی است و در اين راه از ھر زيگزاگ و ھر رنگ عوض ک

ن آن، .  دريغ نکرده است ري يست ت ون ورت در ماجرای برکناری اسالو ھم اينھا با استفاده از نام غلط انداز فعال کارگری، البته از جنس اپ
و و کشف  ال و" تالش ميکنند نه فقط اشتباه سنديکای واحد و حواشی آنرا توجيه کنند، بلکه با پيش کشيدن آينده اس ال روژه اس ه"  پ ان ھ ای  ب

و .  برای تزريق تئوريھای امروز خود پيدا کنند ال اری اس ن رک رضا مقدم و رفقايش با اظھار نظر ھای خود در اين مورد و قلمداد کردن ب
ا !  بی پرنسيبی، فرصت طلبی و ضديت خود با جنبش کارگری را تثبيت کردند"  قدم پيشروی جنبش کارگری" بعنوان  ھ واردی از آن به م

 .ميپردازيم
 

 تقابل ساختگی تشکيالت و رھبران کارگری
 

ن تشکيالت .  در اين ميز گرد تئوری جديدی در مورد رھبر و رھبران کارگری کشف شده است ميگويند رھبر کسی و چيزی نيست و اي
ن !  است که رھبر را رھبر ميکند رای ساخت ارگری ب قش تشکيالت ھای ک ورد ن در اين ميزگرد اعضای اين جريان به تفصيل در م

د  اي کای واحد، ب دي ن رھبران کارگری سخن ميگويند و در نھايت تالش ميکنند نشان دھند که در موضوع مشخص بين اسالو و تصميم س
ن  ي قبول کرد که چون رھبر کارگری جايگاھی ندارد، چون تشکيالت ھمه چيز است، اسالو و فردا ھر رھبر کارگری ديگری شايسته چن

 .بدرقه ای از طرف تشکيالت خود است
و، و  ال ظاھراً اين جريان مدافع سرسخت تشکيالت کارگری است و از سر دلسوزی و دفاع سرسختانه از تشکل است که امروز برای اس

ه، .  فردا برای ھر فعال ديگری، پرونده سازی ميکنند رق ف ای ت ن اين جريان با دامن زدن به دو قطبی ساختگی تشکيالت و رھبری سنگ ب
 .رقابت تيشه به ريشه ھر تشکل کارگری ميزنند

در تئوری جديد اين جمع جايگاه رھبران کارگری قرار است کم اھميت و تقريبا ھيچ شود تا اينکه فرصت طلبی و سنت غيرکارگری، که 
اری . در برخورد اخير ھيئت مديره سنديکای واحد خود را نشان داد، جا گير شود ن رک ه ب ي وج شرکت کنندگان در اين ميز گرد چنان در ت

! در اين ميزگرد خالی است)  1(  اسالو پيشروی ميکنند بطوريکه احساس ميکنيد که جای منصور حيات غيابی و ارائه بحث ھای وبالگش
ی" آنھا ناشيانه تالش ميکنند به مخاطب خود بقبوالنند که آنچه سنديکای واحد انجام داده است بر حق است، ادامه  دمی "  سنت شوراي و ق

ون .  در جھت راديکال کردن اين تشکل است ن ا ک ه ت خوشبختانه درک فعالين کارگری و کارگران کمونيست و احساس مسئوليت بااليی ک
وری ئ ه ت ی ب ه سر سوزن ھای من در آوردی و  بسياری از فعالين سياسی و بويژه کمونيستھا در برخورد به اين مساله نشان داده اند ک

 .سطحی و پوچ اين جريان سمپاتی ندارند و برعکس در ھر سطحی که الزم باشد در مقابل آن می ايستند
ی   جريان شعور، تجربه، آگاھی فعال کارگری و کارگران کمونيست را دستکم گرفته  اين الت ن خزعب ي ان چن ي رای ب و ظاھرا ميدان را ب

اپورتونيسم را بايد منزوي كرد؛ مروري بر دخالت رضا مقدم و گروهش در 
 مساله سنديكاي واحد

 اسد گلچيني 
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 .اما اين اداھا و پزھا ناشيانه تر از آن است که فعالين کارگری و بويژه کارگران کمونيست را فريب دھد.خالی ميبيند
رخورد  اين تئوری و استدالل ھای دلبخواھی قرار است سياستھای امروز اين جريان، در دامن زدن به اختالف و تفرقه و تئوريزه کردن ب

وری را از طرف  اما نبايد انتظار درجه. نادرست و غير رفيقانه ھيئت مديره سنديکای شرکت واحد، را توجيه کند ئ ن ت ای از پاينبدی به اي
اع .  اين جريان داشت چنانچه زمانيکه نقد از ھيئت مديره سنديکای شرکت واحد باال گرفته بود، رضا مقدم برای عقب نماندن از قافله در دف

اوت است ف ت ارات امروز او م . از اسالو و در اھميت و جايگاه رھبران و فعالين کارگری اظھار نظری کرد که صد وھشتاد درجه با اظھ
د ن م .  جالب اين است که اپورتونيسم او چنان عميق است که امروز حتی نيازی به توضيح اين تناقض و رنگ عوض کرد ن نميبي ن را ھ اي

 .ظاھراً بايد به حساب درافزوده ھای اين جريان به سنت اپورتونيسم گذاشت
ر  ب ا رھ ان تشکيالت ي ي خاب م ت ابت و ان تقابل تشکيالت و رھبری سنت چپ فرقه ای و حاشيه ای است که دنيای حقيرش، او را به رق

در اين سنت است که محفل جای تشکل و محفليسم جای .  چپ خرده بورژوايی که حتی توان سياسی متحد کردن سه نفر را ندارد.  ميکشاند
 .اتحاد سياسی را ميگيرد

ن  ي ي ع قش ت رھبران کارگری و آژيتاتور ھای کارگری و تشکلھای کارگری مجموعه و مکانيزم بھم تنيده و جدا نشده ای اند که ھر يک ن
ی جدی  ت کننده ای در ايجاد تشکيالت، بقا آنھا، موجوديت فعال و زنده اش ايفا ميکنند و بدون ھر يک از اين مجموعه نه اتحادی و نه حرک

اد .  اتحاد ھر بخش از طبقه کارگر بدون تشکل ، بدون اتحاد فعالين و رھبران عملی کارگران ممکن نيست.  ممکن و موجود خواھد بود ح ات
د دھ ي د، نشان م ه را دارن ن وی صح ه جل ن ب ت ن.  و قدرت طبقه کارگر خود را در تشکل و رھبرانی که توان، ظرفيت، جسارت رف ا  اي ھ

ای خود .  ای به شدت به ھم تنيده اند مجموعه دي ي ظر در م ار ن ا اظھ ه ب دی ک ي ع ب عالوه بر اين برعکس فرھنگ جريانات حاشيه ای و ت
ارگری شدن در  ارزه ک ب قھرمانان خود ساخته ميشوند، در دنيای واقعی و در شرايط خفقان آور جمھوری اسالمی، اگر شخصيت علنی م
راه می  م ه ھ جه، محروميت را ب دان، شکن جنبش کارگری و جامعه با احترام و اتوريته ھمراه است اما ھمزمان با خود محدوديت، زن

 .اين واقعيت زندگی و مبارزه دھھا و صدھا فعال و رھبر عملی کارگری است.آورد
عت  ف ن تجربه شخصی تعدادی از اعضای اين جريان اين واقعيت را بخودشان ھم گوشزد ميکند اما مصلحت امروز چيز ديگری است و م

ه .  گروھی امروز حکم ميکند به اين تجربيات ھم پشت کنند ن است ک سؤال اين است چرا اين درجه از خصومت و چرا امروز؟ واقعيت اي
ن عملکرد و تئوری ا  ھای اين جريان بيش از بيش با مانع روبرو شده است، که دست اينھا بيش از بيش نزد فعالين کارگری که تنشان به اي ھ

ده است دا کردن .  خورده و يا دوره ای تحت نفوذ فکری شان بودند و دچار سردرگمی شده بودند، رو ش ي و، پ ال ل کردن اس ي ب راً س ظاھ
ا   -ھای راست رضا مقدم قرار است توجه را به جای ديگری ببرد و پرونده سواالت بيشتر در مورد تئوری"  دشمنی جديد"  ايرج آذرين را ت

د.  مدتی ببندد ن ن ک ي م م راھ . با اين ھدف امروز اسالو را ھدف قرار ميدھند و ھمزمان زمينه درگيريھای بعدی با امثال محمود صالحی را ف
اسد و فرصت طلب  ظاھرا بايد منتظر حمالتی به ھمين درجه کثيف عليه محمود صالحی و ھر فعال و رھبر کارگری که از اين جمع ف

 .اين ھشدار را بايد جدی گرفت و از امروز در مقابل آن سدی بست. حرف شنويی نکند يا مقابل آن بايستد بود
ی ا ب ری  حمله به اسالو، که از نظر آنھا لخ و السای آينده ايران است، قرار است کارگران را قانع به انتخاب رھبرانی ديگر ي از از رھب ي ن

دم و .  ھای راست و نقش مخرب و ضدکارگری اين جريان است باز کردن مسئله آينده اسالو برای سرپوش گذاشتن بر سياست!  کند ق رضا م
بينی ميکند اسالو مانند لخ والسا يا حشمت رئيسی ميشود، ديروز در جبھه کارگر و  رفقايش در اين تعرض کثيف تا آنجا پيش ميرود که پيش

رد آينده اسالو، مانند ھر فعال کارگری و سياسی، قابل پيش!  فردا در جبھه بورژوازی ی ک ن ي يش ب وان از امروز پ ا .  بينی نيست و نميت ام
ه   قصاص قبل از گناه و سنگر بندی حول. اينده اسالو نيست  مسئله ان ن ک ه اف رق ف آينده اسالو گمراه کننده و برای توجيه سياستھای راست و ت

 .امروزشان است
 

 !اپورتونيسم و فاصله موضع ديروز و امروز
 

اه آن گ اي وشت در آغاز بحران در سنديکای واحد، رضا مقدم از مسئولين اين جريان، در وصف رھبر کارگری و ج و، ن ال ژه اس وي . ، و ب
ه !  نوشته ای کامالً متفاوت از اظھارات امروزش ان ب ن جري ه چون اي ت ب ظاھراً منفعت گروھی امروز حکم ميکند حرف ديگری زد و ال

 .است بايد برای خزعبالت و حمالت امروزشان، تئوری جديدی تراشيد" تئوريک و عميق"شدت 
د طرد : " ..  چنين نوشته است ٢٠١٣ژانويه  ٢۴در تاريخ "  برکناری اسالو و سنتھای کارگری"  رضا مقدم در نوشته خود  اي ب اما اسانلو ن

م .  طرد اسانلو می تواند مضرات افراد و جريانات ضد کارگری به جنبش کارگری ايران را افزايش دھد.  شود اسانلو در يک مقطع مھم سھ
ره .  اساسی داشت در عبور جنبش کارگری ايران از بی تشکلی در دوران اختناق به تشکل داشتن دي ات م ي ظر ھ ھيچ درجه از اختالف ن

ارگری .  سنديکای واحد با اسانلو نبايد ذره ای از حقوق و حرمت انسانی وی بکاھد بش ک ای جن ھ ت ن ه س ا ب ک ا ات د ب در چنين مواردی باي
ی  ن پس از پ ي مناسبات و نحوه بيان اختالفات در عين صراحت و قاطعيت در فضايی سالم و صميمی صورت گيرد و راه بازگشت طرف

ارگری را از .  بردن به اشتباھات احتمالی باز باشد بش ک دام جن جه و اع ری، شکن گي جمھوری اسالمی از بدو پيدايشش با اخراج، دست
د.  فعالينش محروم کرده است ن نش محروم ک ي ال ع د .  جنبش کارگری نبايد بدليل اختالف نظر و يا ھر خطا،لغزش واشتباه يخود را از ف اي ب

 )تاکيدات از من است." (فعاالنه کمک کرد وراه بازگشت رافراھم ساخت
د "  تواب" اين گفته ھا را مقايسه کنيد با اظھارات رضا مقدم در ميزگرد اخير که پا را فراتر گذاشته و اسالو را تلويحا بعنوان  ن ک ي معرفی م

رضا مقدم که ديروز تحت تاثير فضای راديکال و منتقد در شان و حرمت و اھميت .  کرده است"  تک نويسی" که در مورد رفقای خود 
واب  شرمی ت ي ال ب رھبران کارگری قلم بدست گرفته بود، امروز بنا به منافع گروھی و فرقه ای خود ھمين رھبران را به راحتی و در کم
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ی "!  تقدم تشکيالت بر رھبران" آنھم با پز تئوريک .  قلمداد ميکند ن ارزي ب ھر چند رضا مقدم جرأت نميکند مستقيماً کمونيستھا، انقالبيون و م
بنامد، "  تواب" که در زندانھای مخوف جمھوری اسالمی بوسيله جانيان و جنايتکاران شکنجه شده و اعترافاتی کرده و بعضا اعدام شدند را 

د" تواب"ھا و منجمله اسالو را  زير شکنجه آنھا را شھادت ميگيرد تا آن" تک نويسی"اما  وه دھ ل ه .  ج م ه ھ ه ب ن ي ن زم دم در اي ق رضا م
 !زندانيان و به اسالو يک معذرت خواھی بدھکار است

ارگری،  ران ک ب ارگری و رھ نحوه دخالت و اظھار نظرھای اخير اين جريان در مسأله برکناری اسالو، تئوری پوچ تقابل تشکل ھای ک
ان،   تواب اعالم کردن اسالو، آماده کردن فضا برای جدال با ساير فعالين و رھبران کارگری مخالف خود، صرفاً ناشی از بن بست اين جري

دارد ران ن ارگ ی ک اع از تشکل .  سيستم بيمار و تفرقه اندازانه و عقده ايی اين فرقه است وربطی به منافع طبقات وريک و دف ئ ز ت پشت پ
 .کارگری جريانی راست و ضدکارگری خوابيده که افشا دائم آن وظيفه ھر فعال کارگری و کمونيست است

 
 نگاھی به کارنامه اين جمع

 
اسی،  ي وده کردن فضای س شان آل ت ال جريانی راست با ظاھر کارگری و چپ که عليرغم ظاھر کارگری، فوکول کراواتی و تئوريک رس

 .تفرقه انداختن است
ول .  سنت اتھام زنی به مخالفيت سياسی، متوسل شدن به کثيف ترين اتھامات، سنت و سابقه سياه اين جمع است ب جريانی فاسد که جسارت ق

 .پشت نامھای مستعار قايم شدن و تھمت زدن به فعالين سياسی سنت اين جريان و موسسين آن است. مسئوليت ھای خود را ندارد
اسی  ١٩٩٩در سال  دی در فضای سي ذاری جدي و در پروسه جدايی شان از حزب کمونيست کارگری رضا مقدم و ايرج آذرين بدعت گ

ا .  اپوزيسيون کردند آنھم ھمصدا شدن با دستگاھھای تبليغی و اطالعاتی جمھوری اسالمی و با اتکا به آنتی سميتيسم جمھوری اسالمی، ادع
ی.  کردند مخالف سياسی آنھا، حزب کمونيست کارگری، اسرائيلی است و از اسرائيل کمک مالی ميگيرد ت م ع ان ن م ي ار پ . البته با نام مستع

 .خوشبختانه اين تبليغات اسالمی با اولين تعرض عقب نشست و پيمان نعمتی از صحنه سياست گورش را گم کرد
ه حزب  86در سال  اين جريان مجدداً با دستگاھھای اطالعاتی جمھوری اسالمی ھمصدا شده و دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب راب

د ردن ه ک د، اضاف آن .  حکمتيست منتسب کردند و بمب دستی و اسلحه به پرونده ھای دانشجويانی که ھنوز در زندان و در خطر اعدام بودن
ون .  زمان ھم اين ھمکاری را راديکال کردن و وسوسياليستی تر کردن جنبش دانشجويی نام گذاشتند ب ري الگ، ت اينبار ھم رذيالنه پشت وب

ان " ).  وضعيت فعلی و گامھای ضروری" مطلب ( مارکسيسم و بدون نام و نشان  م ي د پ ن ان ی م اين وبالگ و نويسنده مخفی آن ھم سرنوشت
 .نعمتی پيدا کرد

ان  ان ب دان جه زن دان و شکن ار زن ن ده و در ک اين جريان نئوتوده ای در جريان داب با دستگاھھای اطالعاتی جمھوری اسالمی ھمصدا ش
شکل و  ٣٠جمھوری اسالمی تعرضی سياسی و البته تئوريک را به چپ و کمونيسم که پس از  ت ميت جمھوری اسالمی م سال حاک

 .سازمانيافته در دانشگاه ابراز وجود کرده بود را راه انداختند
 

 جنبش سبز، اسالو، رضا مقدم و گروھش
 

ار .  گفته ميشود که اظھار نظرھايی مثبت در مورد جنبش سبز داشته است.  در جريان جنبش سبز اسالو در زندان بود ن اظھ من شخصا اي
گر .  نظرھا را نشنيده ام وب اما اينکه شکنجه جسمی و روحی زندانيان، اعتراف گرفتن زير شکنجه، جز اليتجزای زندانھای مخوف و سرک

ه .  جمھوری اسالمی است،چنان بديھی است که حتی بخشی از سران رژيم ھم آنرا انکار نميکنند اسی ن به ھمين دليل اظھارات زندانيان سي
دم و .  اند المللی ھم قبول کرده اينرا ديگر راست ترين نھادھای بين.  برای خود و نه برای مخاطبانش پشيزی ارزش ندارد اما ظاھراً رضا مق

د ھر .  جريانش کاسه داغ تر از آش جمھوری اسالمی شده و اين واقعيت تلخ را قبول ندارد ن مھمتر اينکه خوشبختانه منصور اسالو، که مان
شود،  فعال سياسی و ھر رھبر کارگری مدال ھای دوران ھای مختلف مبارزه اش، با تئوريھای جديد اين گروه فرصت طلب پس گرفته نمي

 .ميتواند در مورد اين مسأله اظھار نظر کند. سالم و زنده است
داران آن  ٨٨اما اين اظھار نظر از طرف جريانی که در دوره عروج جنبش سبز در سال  ز شد و سردم ه سب ان اھ ه وآگ ان ب ل کامالً داوط

د رضا مقدم به اشتباه روی حافظه ضعيف کارگران کمونيست سرمايه.  اين دفاع را ھم تدوين کردند، بيشرمی است"  تئوری"  ن ک ي . گذاری م
اينھا در خارج کشور و در جای .  اين جريان و سران و تئوريسينھای آن در آندوره در زندان و تحت شکنجه جمھوری اسالمی سبز نشدند

امن، آزادانه، آگاھانه و داوطلبانه و بدون دغدغه طرفدار جنبش سبز شدند و در کنار کل جناح چپ جنبش سبز، کارگران را به شرکت در 
ن .  دعوت کردند" انقالب توده ای"اين  م از اي گی ھ رھن پس از افول سبز، زمانيکه حتی ديگر جوانان طبقه متوسط و خواھان خالصی ف

جنبش قطع اميد کردند و ماھيت ضد کمونيستی و ضد کارگری دنباله روی از سبز عيان شد، اين جريان طبق معمول فرصت طلبانه رنگ 
ا .  عوض کرد زمانيکه کمونيستھای متشکل در حزب حکمتيست از زاويه انقالب کارگری و منافع مستقل طبقه کارگر شرکت و دخالت ب

وری "  انقالب سواری" در اين جنبش بورژوايی را ھشدار دادند، و گفتند سياست "  بدست آوردن ھژمونی" ھدف  ئ ه ت نه فقط غير ممکن ک
ون .  راست برای تبديل طبقه کارگر به سياھی لشگر بورژوازی است ي الب ق زمانيکه ما، حزب حکمتيست، مردم مبارز و کارگران و ھمه ان

شی  ن ه دار و م و کمونيستھا را از تبديل شدن به سرباز اين جنبش منع کرديم، اينھا کفش و کاله کرده بودند که سازمان اين جنبش و خزان
ا .  ھايش را سر و سامان دھند و ما را ضد انقالب خواندند ھ گار آن ه ان گار ن امروز ھم فرصت طلبانه خودر ا به کوچه علی چپ زده و ان

 !از اين جنبش راست و بورژوايی بودند" تئوريک" بودند که عناصر فعال و
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ن  -ای برای اثبات طرفداری وی از جنبش سبز و گمانه زنی ھای کارگاه مقدم امروز ظاھراً اظھارات، مفروض، اسالو در زندان بھانه آذري
ده است ان .  در مورد آينده اسالو، دستمايه بھره برداری فرقه ای از دخالتشان در تصميم ھيات مديره و برکناری اسالو ش ن جري را اي ظاھ

 .زيادی در اين اکروبات بازی ھا دارد" جرات و شھامت"اپورتونيست روحيه بسيار باال و 
 

 .بيائيد بنا به گفته ھای امروز خودشان اين اپورتونيسم عيان را بشناسيم
 

ن .  رضا مقدم در مصاحبه تلويزيونی با محمد حسين، از کادرھای اين گروه، تالش ميکند خجوالنه اين دنباله روی را توجيه کند محمد حسي
اھيت و اھداف "  وجدان بيدار" بعنوان مصاحبه کننده و  اين جريان در دروه جنبش سبز و در ادامه بحث خود در مورد جنبش جاری و م

 :ميپردازد و ميپرسد ٨٨به جنبش سبز و شروع تحرکات سال  ،آن
رد ٨٨به ھر حال اتحاد سوسياليستی کارگری از جنبش سال "  رد ،دفاع کرد و ميگفت که توی اين جنبش بايد شرکت ک ر  ،دخالت ک ي اث ت

م ي اش ه ب ت ه .  گذاشت و به اصطالح تالش شود که آن جنبش را بر اساس منافع طبقه کارگر دنبال کنيم و در آن حضور داش ن را چگون اي
 "!ارزيابی ميکنيد

من مطمئن نيستم که ميشه گفت : " ظاھرا دفاع چنان آشکار بوده که رضا مقدم با تمام اپورتونيسم خود نميتواند روشن آنرا رد کند و ميگويد
 .“ما از آن جنبش حمايتی نکرديم ،ما از آن جنبش حمايت کرديم

وری و  ،عليه به اصطالح سيستم جمھوری اسالمی ،آن جنبش يک جنبش ضد ديکتاتوری بود:" در ادامه ميگويد ات ت ک اق و دي ن ت ه اخ ي ل ع
م اگر . …. لغو مالکيت خصوصی راه نمی افتد ،ھيچ جنبشی تو سرمايه داری خالص و ناب از روز اول با شعار…. استبداد ي بنابر اين گفت

ا است  احھ ن د، اختالف ج ن طبقه کارگر نميتواند به اين جنبش و اعتراضات بی تفاوت باشد، که ما بی تفاوت نبوديم، مثل کسانی که ميگفت
بش  ه اگر جن اشکالی ندارد، ما بی تفاوت نبوديم به اين جنبش و تالش کرديم جنبش کارگران سوسياليسم بی تفاوت نباشند واين را گفتيم ک

رھبری در اين جنبش را به عھده بگيرد، ھژمنی خودش را اعمال کند بر اين جنبش، که گفتيم چه مراحلی دارد و چه  ،کارگری تالش کند
ه شکل دم … نيازھا و کارھايی ا ب ھ ه آن ، از اين اعتراضات به نفع خودش، به نفع طبقه خودش استفاده خواھد کرد برای آوردن آزادی ک

ر آن  بريده اش را توی چھارچوب قانون اساسی تازه خواستند، جنبش کارگری ميتوانست آزادی واقعی را به اين کشور بياورد با ھژمنی ب
دم " برگرفته از مقاله خالد حاج محمدی تحت عنوان ."( جنبش و بعد مسئله نان را ھم حل کند ق ای م ر اق از جنبش سبز تا دانشگاه صبح بخي

 )تاکيدات از مقاله است"
ا ھدف .  از اين جنبش دفاع کرد"  اتحاد سوسياليستی کارگری" ھمانطور که محمد حسين به رضا مقدم يادآور ميشود  مبلغ شرکت در آن ب

رد زه ک ی .  راديکال کردن آن بود، و سياست کل جناح چپ سبز از حزب کمونيست کارگری تا حزب کمونيست ايران را تئوري ن را حت اي
تبديل .  جريان خود است"  درخشان" کادر آگاه اين جريان نميتواند انکار کند و رضا مقدم بيھوده در پی الپوشانی کردن، خط زدن اين سابقه 

ن  –شدن کارگاه رضا مقدم  خ اي اري را از ت د آن ن وان ت ي م ايرج آذرين به سرباز جنبش سبز در پرونده شان ثبت شده است و فرصت طلبانه ن
 .جريان و اذھان کارگران کمونيست پاک کرد

اع  فرصت طلبی و بيشرمی زيادی الزم است تا سبز شدن آگاھانه و مبلغ و تئوريسين دفاع از سبز شدن خود را اينچنين توجيه کرد و از دف
ورد  ه او م ي ل ده ای ع احتمالی، اظھار نظر سمپاتيک و يا ھر نوع اظھار نظر متمايل به جنبش سبز از طرف اسالو در زندان بعنوان پرون

 .سواستفاده گروھی خود قرار داد 
 

 زير پوشش دورغين دفاع از تشکل ھای توده ای
 

ه  رق ف قش ت ارگری و ن ای ک ھ ل اع از تشک با نگاھی به سياست و سنت غير کارگری که اين جريان به آن متعلق است، ادعای دروغين دف
 .افکنانه اين جريان در جنبش کارگری بيشتر روشن ميشود

اين جريان سنتا ابتدا فعالين کارگری را بر اساس نظرات و گرايشات سياسی شان تقسيم ميکند و بعد تشکيالت و آنھم تشکيالت ھايی خارج 
 .از محيط کار و تالش برای جايگزينی آنھا بعنوان تشکل ھای کارگری را پيشه ميکنند

ن،  ا م برای اين جريان، مانند کل چپ غيرکارگری و فرقه ای، طرفداری از فعال کارگری وتشکلھای کارگری به شرط چاقو، ھمنظری ب
يست است، .  است ال ک دي ن امروز تحت عنوان اينکه ما طرفدار سنت شورايی ھستيم و مخالف سنت سنديکاليستی، و به بھانه اينکه اسالو س

ی ه م ي وج ه آن  تمام ترور شخصيت، پرونده سازی و سياست تفرقه افکنانه خود و کل چپ غير کارگری را در جنبش کارگری ت د و ب ن ن ک
 .گويا اختالف سياسی توجيه و مجوزی برای ترور شخصيت فعالين و رھبران کارگری است. دامن ميزنند

ه  ن دامن زدن ب رعکس اي از کی سنت کارگری و کمونيستی دفاع از فعال، رھبر کارگری و تشکل کارگری به شرط ھمنظری است؟ ب
ارگری است.  تفرقه تحت عنوان تقويت گرايش راديکال در طبقه کارگر است بش ک ه ای در جن رق ن چپ ف . اين فعاليت تفرقه افکنانه اي

 .فعاليتی که اثرات مخرب و ضدکارگری آن را بيش از ھر کس فعالين راديکال و کمونيست با گوشت و پوست خود حس کرده اند
ه .  اين جريان تا بحال نقش جدی در نھادينه کردن تفرقه در سطوح مختلف داشته اند ا ب انش ت دم و جري ق تجربه ھفت، ھشت ساله رضا م

ن را  ي امروز در زمينه فعاليتھای تشکل ھايی مانند کميته ھماھنگی و امروز کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری ھم
ان "  لخ والسای آينده ايران" بايد تاکيد کنيم که در اين زمينه اتفاقا .  نشان ميدھد ي دع ن م ا اي ری دارد ت پرونده بسيار روشن تر و کارگری ت

پرونده اسالو و رفقايش در سنديکای واحد، عليرغم ھر انتقادی که ديروز و امروز "!  سوسياليستھای کارگری" دروغين دفاع از کارگران و
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ً در  ا ق ي اد دق ح ن ات ن اي به آنان وارد است، در متحد کردن کارگران و پيشبرد مبارزه آنان و تالش شبانه روزی شان برای سرپا نگاه داشت
 .تقابل با سنت اين جريان در ترور شخصيت، ضديت با تشکلھای کارگری قرار دارد

د، در  ن ت ار خود رف ط ک در حاليکه کارگرانی امثال منصور اسالو و رفقای سنديکای واحد سراغ ساختن تشکيالت متحد کارگران در محي
اری  د، بسي ن ت حالی که شورای اسالمی را منحل اعالم کردند و سنديکای خود را احيا کردند، سراغ سازماندھی اعتراضات مستقل خود رف

ارزه "  فعالين کارگری" از  ب ار مزدی، م و از جمله گروه رضا مقدم و رفقايش به نام چپ و کمونيسم، با عناوينی چون مبارزه برای لغو ک
خشی از  ا دور کردن ب راديکال، سياسی، سنت شورايی و غير سنديکايی دست به تشکيل انواع تشکلھای حاشيه جنبش کارگری زده و ب

ه  فعالين کارگری از محيط کار و زندگی خود و تبديل آن م ارگر در ھ ھا به مبلغين سياستھای فرقه ای خود، عليه اين اتحاد طبقاتی طبقه ک
 .آن ايستادند  سطوح

ارگری و  ن ک ي ال ع نه فقط استقالل طبقاتی طبقه کارگر در مقابله با افقھای بورژوايی که در مقابل آن قرار ميگيرد بلکه سالمت و امنيت ف
 .را در صوف جنبش کارگری، افشا، طرد و منزوی کرد... تشکلھای آنان حکم ميکند اين جمع راست، فاسد و 

————————————— 
اموس  اخيرا  -١ ه، اسالمی و ن ردساالرن وبالگ منصور حيات غيبی شروع به کار کرده که اساس و مبنی آن کمپينی کثيف با فرھنگی م

 .پرستانه عليه شخص اسالو و مريم ضيا و ترور شخصيت آنان است
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 ."١٣٩١بھمن  ٩/ تھران -محمد قراگوزلو:  "و با امضای" سنديکای واحد، يک گام به پيش: "اخيرا  نوشته  ای را خواندم با عنوان
 

م " نويسنده "  ژدانفی  -بريائی" ، به عمد و شايد ھم به منظور دراماتيزه کردن خاستگاه ضد " بعدالتحرير" شاه بيت اين نوشته حماسی در  ي ق م
 )خط تاکيدھا ھمه جا از من است:        (اين بخش توجه کنيد" الف"به جمالت بند . ،  گنجانده شده است"تھران

 
ا "  مشکوک" در يکی دو اظھارنظر سخيف افدام اعضای ھيئت مديره سنديکا، امری .  الف"   و تحت فشارھای سيستم اطالعاتی و امنيتی ج

د !  شرم ھم چيز خوبی است البد.  زده شده است ن ت ھمه ی کسانی که بيانيه را عبور از پرنسيپ و سنت ھای کارگری تلقی کردند وظيفه داش
ی .  که در مقابل اين مواضع مذبوحانه بايستند  –و دارند   – اي ري وزه ھای ب ر آم ي اث وز تحت ت  –واقعيت اين است که بخشی از چپ ما ھن

ی "  ھر که با ما نيست را بر ما ست" ژدانفی  ام انگ ھای اطالعات معرفی می کند و از اين سکو بالفاصله مخالف خود را به انواع و اقس
ه ی اگر در اپوزيسيون باشد او را به لجن می کشد و اگر خدای نکرده به پوزيسيون برسد .  می نوازد رورھای دھ دام و ت رونوشتی از اع

ن .  استپرنسيپ انسانی اين سنت ھا ضدکارگری، ضد سوسياليستی و ضدھرگونه .  سی و چھل شوروی را کپی خواھد کرد م از اي گذري ب
دن نوچه ھای بورژوازی گنديده ی وطنی که  اال کشي رای ب دشان ب و چھار تا فعال به اصطالح ملی مذھبی متعصب نيز وقتی که پروپاگان

 ..."فالن ليدر نھضت آزادی در بھمان دانشگاه مسدود می شود، با ھمان طناب پوسيده به چاه می روند
 

اع از "  مقيم تھران" بخرج داده است به عنوان نويسنده "  شھامت" سوال اول اين است که آيا محمد قراگوزلو، که  ه دف ظاھر ب اس  ت ب در ل
" دھه  سی و چھل" بنامد، چرا به عنوان مظھر حکومت ترور و اعدام، موارد "  گامی به پيش" پرنسيپ انسانی، ترور شخصيت اسالو را 

ار  ۶٧و  ۶٠را در شوروی سابق مثال آورده است و نه کشتارھای سياسی سالھای "  ژدانفی  -بريائی" آموزه ھای  ت ل و كش ت ه ق و سه دھ
سازمانيافته كارگر و كمونيست و آزاديخواه آن جامعه؟  آيا مخاطب آقای قراگوزلو، بايد محکوميت کارگران ايران به زندگی زير خط فقر، 

ارگری و گسترش "  حقوق معوقه" به بيکار سازيھای پيوسته و تمرد مسئولين رژيم از پرداخت  کارگران، به فحشا کشاندن خانواده ھای ک
اسی در  وحشتناک اعتياد به مواد مخدر، شرايط مرگبار زندانھا، و کل پرونده جنايات رژيم اسالمی عليه بشريت را نه به حساب اسالم سي

آنھم در دھه سی و چھل ميالدی بنويسند؟ چرا نه رژيم مخوفی "  ژدانف" حال حاضر و در مقابل چشمان ايشان، که بايد به حساب حکومت 
يست " خودسر" كه حتى كوچكترين مخالفتھاى دورنى را با ترورھا و سربريدنھا توسط جنايتکاران  ه ن ، انکيزيسيونھای اسالمی و سر ب

ران  گر در اي کردنھای زنجيره ای جواب داد و ميدھد؟ چرا به قربانی ربوده شده و زبان بريده مورد بحث، اسالو، و دھھا مورد جاری دي
ادی  ق تحت رژيم اسالمی به عنوان نمونه ھای مجسم حاکميت خفقان و ترور و شکنجه اشاره نشده است؟ پاسخ به اين سوال را از مبانی اعت

حظه : "  اسالمی بيش نيست" تقيه و توريه"خود ايشان بشنويد تا در ادامه بدانيد که اين حکم فاضالنه ايشان، يک  ا ل از انترناسيونال اول ت
ده است وار ش ن .  ی حاِل ما سنت ھای کارگری مبتنی بر دموکراسی کارگری و احترام به تصميم گيری ھای جمعی و شورايی است اگر اي

ارگری  بش ک اصل را قبول داريم و اگر می پذيريم که اعضای ھيات مديره ی سنديکای واحد در شمار صادق ترين و آگاه ترين فعاالِن جن
 "ھستند، پس کم ترين ادای دين به اين ھمه مبارزه و زندان؛ حمايت از سنديکای واحد است

 
اع "  تھران" ھای اندکی از آثار بی شمار ايشان در ھمان " فراز" حوصله کنيد جمالت زير را که فقط منتخب  است و رياکاری آشکار در دف

د "  شورائی" و "  احترام به انترناسيونال کارگری و احترام به تصميم گيری جمعی"از   ي ن ي ب از سوی ايشان را برمال ميکند، بخوانيد و بعد ب
نک ضد  ا زدن عي ن ايشان ب ي خاطب ه م رار است ک ا ق ل است؟ ي ائ رام ق د، ذره ای احت واقعا خود ايشان به معنی کلماتی که مينويسن

ای " اردوگاه شوروی" فقط توتاليتاريسم "  تصادفا" ، آنھم " توتاليتاريسم"  ، در تبرئه رژيم اسالمی با ايشان ھمراه شوند؟  آيا واقعا اين خود آق
ال "  شرم ھم چيز خوبی است، البد؟" قراگوزلو نيستند که بايد بدانند  ث ه ام ن رھ ا ب برای خوانندگان، اما، که ظھور ظاھرا ناگھانی و پريدن پ

وده  ال ه و ش ن ي ش ي ن پ ايشان در ميدان مدافع سنت ھای انترناسيونال کارگری، ممکن است رعد و برقی در آسمان بی ابر باشد، يادآوری اي
سياسی و فکری قراگوزلو، شايد کمکی باشد که دست اندازی شيادان سياسی به سنن شرافتمند و پرافتخار جنبش کارگری و سوسياليستی و 

 .متفکران و فيلسوفان آن را سد کند
 

 : اش چنين نوشته است" سعدی شناسی"در کتاب دوم   «آتش بر پّر جبرييل جان"محمد قراگوزلو در مقاله 
 
رخی از "  ه ب ده است ک وجود بعضی مانستگی ھای نظری ميان عرفان اسالمی و بينش ھای نو افالطونی و نو فيثاغورثی گری، سبب ش

ه .  از تعاليم فلوطين متأثر شده است  –به ويژه در مقوله عشق پاک   –پژوھشگران به اين عقيده گرايند که عرفان اسالمی  نگارنده بی آنکه ب
در تلفيق با مجموعه ای از سنتھا و   –عرفان اسالمی از سرچشمه اليزال قرآن و حديث تمامی به انکار اين نظريه برخيزد، بر آن است که 

 ترور شخصيت“ كارگري”در نكوهش توجيه 
 ايرج فرزاد
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 ."نشأت گرفته است –باورھای حکمی ايران باستان 
 

 :شيراز و کل تاريخ فرھنگ و ادب جامعه ايران در مسلخ دوخرداديون چنين نوشته است" حافظ"در رابطه با مصادره 
 
 ١٣٧۶ھمه اين پديده ھا که ژرف ساخت جنبش جامعه مدنی ايران را شکل می دھد، به صورت مطالبات متراکم و معوقه در دوم خرداد "  

ه حافظ .  سيرت و خط سير و چيستی حرکت اصالح طلبان را تعريف و تبيين کرده است ل است ک اي م م ل ن ق از ھمين منظر، صاحب اي
د و .  شيراز را شاعر ھمه دوران ھا، شاعر معاصر ما و رفيق گرمابه و گلستان و عضو ستاد اصالح طلبان ايران بداند تا يار که را خواھ

 "…ميلش به که باشد
 

 :می نويسد" جامعۀ مدنی و قانونگرائی"در مقاله 
 
ن " ظھور مارکسيسم که مدعی بود دين افيون طبقۀ کارگر است و می گفت "  خت رو ري دی و ف ي ول ات ت در صورت تغيير اساسی در مناسب

د"  استثمار سرمايه داری، دين از ميان خواھد رفت در .  به اعتباری، نوعی واکنش تاريخی در برابر حکومتھای تئوکراتيک به شمار می آي
ديشه ھای اينجا بی آنکه بخواھيم وارد متن اين فراگرد شويم، چندان بيراه نيست اين پرسش را مطرح کنيم که آيا  ا ان ارکس ب اگر کارل م

ه آشنائی می يافت   –و بطور اخص مبانی عدالتخواھانۀ شيعی   –اساسی تمدن اسالمی  ی ب رون وسطاي شان ق ا کشي رخورد ب و به جای ب
دۀ " افيون توده ھا" مباحثه با فيلسوفی ھمچون مال ھادی سبزواری کشيده می شد، باز ھم دين را  ن ن ه ک ي وج خی، و ت ، سد راه پيشرفت تاري

 ".معرفی می کرد؟" پرولتری-بورژوايی"مناسبات ستمگرانۀ 
 

 :نوشته است" گفتگوی تمدنھا، مرھمی بر زخمھای عميق تر از انزوا"در 
 

ا .  در درجه نخست سياست تشنج زدائی محمد خاتمی را به بن بستی يکسره  کور و تاريک می کشيد"..   ری، اين توطئه ب ب دی رھ ن ھوشم
 ".و روشنگری مطبوعات عقيم ماندپيگيری رئيس جمھوری و درايت و عقالنيت وزارت اطالعات 

 
ی" نه "   يک گام به پيش سنديکای واحد" و باالخره برای اينکه بطور قطع بدانيد دغدغه واقعی آقای قراگوزلو در  بش "  سنت شورائ در جن

و سوسياليستی ديگری نيست، بلکه کامال برعکس، مشکالتی است که جنبش کارگری و فعاالن آن و "  پرنسيپ انسانی" کارگری و نه ھيچ 
ن .  تمامی انسانھای شريف و مبارز اين مملکت برای رژيم اسالمی فراھم کرده اند، اين جمالت را ھم بخوانيد ت رف بخوانيد تا بدانيد سنگر گ

ا "  مشکوک" در پشت تصميمات  اره ب گی دوب يت وزارت " ھيات مديره سنديکای واحد، چيزی جز بيعت مجدد و ھمبست الن درايت و عق
ن دوران "  تجاھل" آقای قراگوزلو آگاھند، اما باز ھم آگاھانه خود را به .  نيست"  اطالعات ژه در اي وي م، ب ميزند که وزارت اطالعات رژي

نتوانست به ضرب شکنجه و  ۶٧و  ۶٠تشديد بحرانھای رژيم و تخاصم جناح ھای آن و بدنامی معماران کھريزک ھا و کشتارھای سالھای 
بکشاند، اما ھتک حرمت او از طريق "  ندامت" ارعاب و آدم ربائی، اسالو و فعاالن کارگری را ترور شخصيت کند و از زبان خود آنھا به 

ا . است" با درايت تر"و به نام ھيات مديره سنديکای واحد، گويا عامه پسند تر و  ر پ و، زي ال رور شخصيت اس د ت ن خاصه اينکه پشت ب
عی" خمير مايه مشترک مبانی "  بطور اخص" گذاشتن ارزشھای اخالقی ای است که  م اسالمی است"  عتدالتخوھانه شي ا .  ايشان و رژي آي

ی و "  عدالت شيعی" معانی عملی اجرای اين "  سھوا" آقای قراگوزلو  ن ل ای ع ھ دن ي ه دار کش راسم ب ا و م اد ھ عنت آب ا، ل را در خاورانھ
 !اسالمی از قلم انداخته اند؟ گمان نميکنم" تعزيرات"
 

ه  آقای قراگوزلو فقط قصد نکرده است که در اين آخرين نوشته اش شناسنامه ضدکمونيستی اش را بار ديگر رو نمائی کند، و اين اعتبارنام
 :را در پيشگاه رژيم اسالمی تمديد کند، او به نص صريح خودش

 
ظام جمھوری اسالمی   –بر موارد مختلف خشونتھای سياسی در دو دھه اخير انگشت نھاده تا نشان دھد که کامال حساب شده نگارنده "  ن

 "بيشترين لطمه را از خشونتھای سياسی خورده است 
 

ه "  رھنمودھای راھبردی" و " رساالت"ھمه نقل قولھای مذکور از متن . و فکر نکنيد مواضع اساطيری ايشان بسيار قديمی اند اصل او در ف
دی ٨٨در فاصله بعد از رويدادھای سال .  استخراج شده اند  ١٣٨٧تا  ١٣٧۴زمانی سال  ن ه ب ، ھمان مواضع اين بار بطور وارونه در بست

 .به بازار آمده اند" سوسياليستی"و با تقيه و توريه " ژدانفی -بريائی"جديد مرزبندی با حکومت ترور 
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ای" ھيات مديره سنديکای واحد، اظھار نظرات و "  رای جمعی" اسالو، توسط "  برکناری"در ماجرای  ھ ام "   تئوری سازي ج وطی ان رب ام ن
ادداشت " مالحظاتی کوتاه"امضا کرده است، در " کريم"در ميان اين اظھار نظرھا، يک نفر که نوشته خود را به نام . شده است ه ي به بھان

 .عينا ھمينطور بوده است. است" سياسی"تصميم به برکناری اسالو : لپ کالم را بيان کرده است" آقای ايرج فرزاد"
 
وع "  سياست" اين تصميم سياسی، و ناشی از يک   است" است و مدافعان برکناری اسالو ھم در دفاع از يک ن د"  سي ده ان دان ش ي . وارد م

ارگری" بنابراين تغيير اصل صورت مساله به شکل .  موافقم"  مالحظه" کامال با اين  ت، "  رای" و "  استقالل تشکل ھای ک ي ل ريت و اق ث اک
اين نکته که تظاھر به دفاع از رای جمعی و .  است"  رای" ديگر مغلطه و فقط توجيه ھمان تصميم سياسی با پشت بند جنبه حقوقی و اداری 

چ .  مرزبندی با فردگرائی حتی زيادی فرمال و نپخته و خام و جعلی است را در ادامه توضيح ميدھم ي اسم و ھ ن ش ي م اسالو را من شخصا ن
م .  نيز ندارم"  سوليداريتی سنتر" و يا "  امپرياليستی" او با سياستھای "  ھمسوئی" و يا "  سازشکارانه"آشنائی با تمايل  دان ي اما اين را روشن م
به "  ھيات مديره سنديکا" از جانب "  ماموريت اداری" و يا در نتيجه احاله يک "  رای گيری" است که بر اثر ھيچ "  موقعيت" که اسالو، يک 

در شرايط مشخص حاکميت رژيم اسالمی در اعالم موجوديت "  اراده" برخاسته از يک تالش و اعالم "  موقعيت" اين .  او، ايجاد نشده است
ان او، و .  اسالو، با اين تالش تداعی شده است.  سنديکای واحد و استقبال از ھمه خطرات ناشی از آن است دن زب ري مت ب ي تالشی که به ق

جمعی" و سنديکائی و "  اتحاديه ای" زندانی شدنش  پيام جنبش کارگری در ايران را، حداقل در سطح حقوق  راردادھای دست ه گوش "  ق ب
ه از "  رای" را اسالو نه از "  موقعيت" اين .  در غرب و اروپا رساند"  سازشکار" نھادھای جا افتاده و تشکل ھا و اتحاديه ھای  جمعی و ن

 .فرمال و اداری از جانب ھيات مديره سنديکا واحد نگرفته بود" ماموريت"ھيچ 
 

طی  در کشوری مانند ايران، با سابقه ای که رژيم ھای سلطنت و اسالمی در برابر فعاالن جنبش کارگری و تشکل ھای آن دارند، در شراي
" غير اسالمی" و  برچسپ ھای"  اخالقی" که قد علم کردن فعاالن جنبش کارگری با ترور و شکنجه و ارعاب و آدم ربائی و انواع اتھامات 

عيت .  پاسخ ميگيرند و پاسخ گرفته اند، رسيدن به موقعيتی که امثال اسالو به آن رسيدند، کار ساده ای نيست"   ضدملی" و  وق اگر نميتوان م
م" ، " کميته انضباطی" ، "کانون نويسندگان"يک شاعر، يک نويسنده، يک فوتباليست و يک موسيقی دان را با رای  ل ه "  انجمن ق ره ب ي و غ

ی و " سياسی"دليل ھر خطای شخصی و ھر انحراف  و يا اخالقی، از طريق رای و رای گيری جا بجا کرد، چنين روشی را به طريق اول
د  ضربدر ھزار نميتوان در باره موقعيتی که يک فعال کارگری در شرايط بسيار سخت تر و نامساعد تر به نسبت نويسنده و شاعر و ھنرمن

ل .  و ورزشکار، کسب کرده است، بکار برد ث ات شخصی و اخالقی کسی م اگر نميتوان بخاطر تفکر سياسی و يا رفتارھا و خصوصي
و فرضی کانون نويسندگان صادر کرد، اگر "  جمعی" شاملو، حکم ممنوعيت مثال ديدار انجمن قلم فرانسه را با او براحتی و از طريق رای 

چ  ي چ،  ھ ووي م ي راھ نميتوان به دليل ھر شيوه رفتاری و سياسی و فکری و اخالقی امثال پرويز قليچخانی، مارادونا و مسی و رونالدو و اي
ای " ھيات مديره"اين نوع انسانھا وادار کرد و توانائی و قابليت ھای آنان را با رای " عاق کردن"باشگاه ورزشی را به  ھ وپ باشگاھھا و کل

دست "  رای" کرد، به طريق اولی نميتوان موقعيت اسالو را که اساسا با ھيچ "  برکنار" ورزشی پس گرفت و يا  ر جمعی ب جمعی و يا غي
اری" ی که پشت ماجرای "  سياست" و "  سياسی" بنابراين توجيه تصميم .  نيامده است، ملغی کرد ن رک ل "  ب ن خي و است و صف بست ال اس

طه "  استقالل طبقاتی" و اليحه دفاع از "  کيفرخواست"و يا " تصميم جمعی"با ژست " فعاالن کارگری"موھوم و مجھول  کارگر، ديگر مغل
ره .  است دي ات م ي ه ھ حتی اگر از دخالت رژيم اسالمی و دسيسه ھای پيچيده اين رژيم عليه مخالفان خود صرفنظر کنيم و فرض بگيريم ک

ن يک  شرکت واحد با چشم باز و فارغ از ھر فشار سياسی و امنيتی رژيم، چنان احکام سنگينی را عليه اسالو صادر کرده باشد، باز ھم اي
به ھيات مديره شرکت واحد، "  منتسب" البته صف رنگارنگ مدافعان تصميم .  ضداجتماعی است"  سياست" و يک "  ضد اجتماعی" تصميم 

ی "  امپرياليسم" اسالو در برابر "  سازشکارانه" و گرايش سياسی "  سياست" باالخره ناچار شده اند از  خود "  موضع" به عنوان شالوده اصل
ه است"  سياست" اين صف و اردو قبل از اينکه جرات کند به موقعيت اسالو حمله کند، پشت اين .  رونمائی کنند ت رف گر .  سنگر گ ا دي ج ن اي

نقطه گرھی .  توسط اسالو، فقط رد گم کردن است"  ھيات مديره" تشکل ھای کارگری و يا نقض مکرر سنت ھای تصميم گيری "  استقالل" 
ارگری" و ھسته ھای موھوم و مخفی "  کميته ھماھنگی" و ريسمان وحدت بين تعدادی از  االن ک ع رق و "  ف ف ت اعت م خاصم" و جم ت " م

ل "  فيلسوفان" کارگرپناھان و  اسی" آنھا، يورش به موقعيت کسب شده شخصيتھای واقعی و فعاالن آن در ايران و باز ھم به دلي . است"  سي
اريک " عروج دوخرداد، چه بسا عليرغم مرزبندی با اخالقيات و خصوصيات فردی سرمداران آخوند و "  طالئی" ھمانگونه که در دوره  ت

ن نگرش از روی "  کارگر" با اينحال وقتی به .  را مبنا و خط راھنمای خويش قرار دادند"  سياست" ، ھمين جماعت، " انديش ي د ھم ميرسن
ن .  سياست را در البالی عبارت پردازيھای گنگ و پيچيده و مغلق پنھان ميکنند وازي ده م اين ويژگی مالنقط ھا و مبصر ھای خود خوان

ی "  جمعی" جالب اين است که در ارجاع به تصميمات .  اخالقی و مدافع بخشنامه و ابالغيه اداری، است ھيات مديره، به عدم وجاھت حت
سات آن "  استعفا" اداری آن تصميم که اکثر اعضای آن يا از مقام خود  م از شرکت در جل داده و يا تحت فشار وزارت اطالعات رژي

ره، .  خودداری کرده بودند کمترين اشاره ای نميشود دي ات م يعنی حتی با فرض اعتقاد به وجاھت جوانب حقوقی و اداری تصميم جمعی ھي
داد شرکت . ای با تصميم و رای اعضای آن، وجود خارجی ندارد" مصوبه"چنين  ع چرا که کوچکترين اشاره ای به محل تشکيل جلسه، ت

 اسالو“ بركناري”باز هم در باره 
 ايرج فرزاد
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ه يک .  کنندگان در آن و اعضای صاحب صالحيت و برخوردار از حق قانونی رای و صورت جلسه آن نشده است ظر ارجاع ب ن ن از اي
اعت "  فرافکنی"  پر از شبھه و ابھام آنھم در مورد ترور شخصيت يک انسان شناخته شده، ديگر صراحتا جعل است و  روشن است که جم
ددی" اسالو حمله ميکنند، اما از طرف ديگر عدم دخالت "  فردی"از يک طرف به روش . دارند" ريگی در کفش" م م ي راھ م "  اب ي در تصم

ات "  رای" رضا شھابی، دقت کنيد نه "  فردی" اظھارنظر " اسالو ميگذارند و "  ور دست سازی" موھوم را به حساب گرايش  او در جلسه ھي
ی رای "  فعاالن کارگری" او در ايام مرخصی از زندان و در پلتاک با "  نظر" مديره، بلکه  ون ان ه صالبت ق ان ا نش ام خارج کشوری را تم

ظر" اسالو با حمايت از نمونه زمخت تر فردگرائی نوع ديگری که يک "  فردگرائی" يورش اينھا به !  ھيات مديره قالب ميکنند"  جمعی"  " ن
د، الزم "  استقالل سياسی" و برای اينکه اين !  ارتقاء داده است، به بازار آمده است"  فتوا" را تا سطح  ن دھ ح ب وضي ر ت ار روشن ت ي را بس

ه "  نه مثل ابواب جمعی کمونيسم کارگری"  ميدانند در نشان دادن منشا دمکراسی خواھی خود، يک  د ک ن ن را ھم اضافه کنند تا مشخص ک
مورد نظر خود، "  کارگری" گونه نوع  رھبری "  فتوا" و سقوط  آزاد اينھا به ميدان"  اردوگاه کار اجباری" و مترسک "  رھبری فردی"بين 

 .کار حتی از کشيدن عکس مار ھم گذشته است. آنھا به کدام روش تعلق دارند
 

نگ و " جوھيل" ، " اسکارگيل" ، " يوسف افتخاری" ، " يداله خسروشاھی" ای کاش جنبش کارگری ايران دھھا نفر از نوع  ي ل ت ه، و واي اب ، ک
يست و سازش " سازشکار" ھمين اسالو را داشت تا آنوقت ما ميتوانستيم بين آنھا و در تمايز با  ال ي ھايشان، شخصيت ھای راديکال و سوس

ن . ناپذير را به عنوان مظھر و سخنگوی راستين جنبش کارگری انتخاب کنيم مساله برای اما، برای رھروان اين قافله بر سر نفس وجود اي
ه "  مقوالت" موقعيتھائی که نه در دنيای .  شخصيتھا و موقعيت و جايگاه اجتماعی آنھاست ت و فلسفه بافيھا و بخود مشغوليھای جھان خودشيف

ه  ن ب رد ت ب کارگرپناھی جعلی، که در جنگ رو در روی انسانھای واقعی با رگ و پوست و خون و خصائل اخالقی واقعی خويش، و در ن
ای .  تن با حاکميت سرمايه  و پاسبانان و پاسداران اين نظام کسب شده است ھ ردازي ارت پ گی از عب اری و نشئ اين دو جھان، دنيای خم

اسی و "  تمرين دمکراسی" مطنطن و خودشيفتگی خويش؛ دنيای روشنفکران خرده بورژوائی که مدام  ر فشار سي ميکنند تا خود را از زي
رد "  فردی" قدرت نفوذ  ب دان رزم و ن ي اده در م رھبران و شخصيتھای کمونيست و مارکسيست رھا کنند، با دنيای انسانھای ھوشيار و آم

قطی" و "  حرف" طبقاتی، درست به ھمان ميزان فاصله موھومات و خرافات از حقيقت و واقعيت، به انداز فاصله  ب، از "  مالن ان ج حق ب
 .و پراتيک انقالبی متفاوت اند" عمل"
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کات ) عضو سابق ھيات مديريه سنديکای واحد تھارن و حومه( نامه سرگشاده  منصور حيات غيبی  ه دارای ن ي رک ل در ت ل ، به سازمان م
وجه .  بسيار مھمی ھستند ت ر م شت ي ی را ب ب ای غي روی نکاتی از اين نامه الزم است مکث کرد  و استنتاجات عملی اين نظر و عملکرد اق

ره و .  بشويم دي ات م ي ق ھ ن عضو ساب ظر اي ار ن در واقع  مھم است که ھيات مديره سنديکای واحد و اعضای اين سنديکا در مورد اظھ
ر .  رفيقشان پاسخ و قضاوت کنند فکر ميکنيم اين توقع بسيار ابتدايی باشد از يک سنديکای کارگری که سراپای وجود خود و اعضايش ب

 .عليه ظلم و بی عدالتی و قوانين ارتجاعی است
شخصی به نام منصور اسانلو با اغفال و فريب ھمسرم مريم ضيا او را : " آقای منصور حيات غيبی به سازمان ملل در ترکيه مينويسند که 

ه   -از نامه آقای حيات غيبی به سازمان ملل..." (  از مرز ھای غير قانونی جمھوری اسالمی عبور داده و م ي اين نامه در پايين صفحه ضم
 ).است

دگی .  را دارد به سازمان ملل معرفی ميکند"  آدم ربا"و يک " جنايتکار"منصور حيات غيبی يک  ه زن و ک اقای حيات غيبی  منصور اسانل
د او .  اش بعنوان يک کارگر رنج کشيده و به عنوان يک مبارز و يک رھبر کارگری  برای دوست و دشمن شناخته شده است، معرفی ميکن

اه ھای .  انتظار دارد به اين عنوان با وی رفتار شود ار دادگ ن ی را در ک ب ات غي اين واقعيت ندارد و اين ادعا قبل از ھر چيز منصور حي
ا، .  شرعی در ايران قرار ميدھد که البته و متاسفانه با افتخار چنين موقعيتی را پذيرفته است ن ادع ار اي ن ه در ک قبح مساله در اين است ک

ده "  ھمسر" مريم ضيا نه به عنوان يک فرد، يک انسان مستقل و يک زن بلکه بعنوان  ايشان و بعنوان دارايی و ملک و مال ايشان که دزدي
در اين يکی ھم ذره ای از واقعيت وجود ندارد و يک خروار توھين و تفکرات ضد زن .  شده و اغفال شده و فريب داده شده معرفی ميشود

وقش .  بيرون زده شده است اق حق رای احق ان ب ران و زن ارگ ارزات ک ب مريم ضيا مانند ھمه زنان و بسياری از زنان آگاه و پيشرو در م
م  ري د، م دارن ا ن ی ھ ل مبارزه کرده است، شناخته شده است و بعنوان يک مادر افتخاری که بر اثر اين مبارزاتش نصيبش شده است را خي

 خابضيا البد مانند بسياری از زنان جامعه ما و خيلی از جوامع ديگر در دنيا تا ھم اکنون شانس زندگی ازاد و برابر را پيدا نکرد، اين انت
 !را بھر دليلی نداشت و مدتی را ھم در زندانی به اسم خانواده با فردی بنام حيات غيبی گذرانده است

 
آيا زن فمنيست در جامعه ليبرالی و بی جان سرمايه داری می خواھد آزاد شود ؟  "  حيات غيبی در جای ديگری در وبالگشان نوشته اند که 

 "ملعبه و اسباب بازی جامعه مرد ساالری شود ؟ آزادی زن در چنين جوامعی شعاری بيش نيست
 
ه    ع ام ا ج شود؟ اي ي ه م ت ھمين اظھار نظر ايشان را در کنار اغفال شدن و فريب خوردن مريم ضيا بگذاريد واقعا چه نتيجه ای از اين گرف
ه زن "  ليبرالی و بی جان سرمايه داری"  گاھش ب ج است، ن ه زن راي که ايشان معرفی ميکنند و در سنت ارتجاعی مردساالر و مذھبی ب

را به جامعه جان دار و دادگاه ھای شرع اقای "  جامعه ليبرال و بی جان سرمايه داری"مانند حيات غيبی است؟ ايا واقعا نبايد ھزار بار اين 
ن  ي م در اسارت چن حيات غيبی و کيھان شريعتمداری ترجيح داد؟  اظھارات شکر الود اقای حيات غيبی در مورد يک زن که مدتی را ھ
ا  ق ي د عم ن ک ي م مردی بوده است  نبايد از محيط کارگران و ازاديخواھان طرد کرد؟ کسی که ابتدا به ساکن يک زن را انسان محسوب ن

رد و  .  مردساالر، عميقا برده و عميقا ضد زن است ازی دست م اين تصويری که اقای حيات غيبی از جامعه غربی ميدھد که زن اسباب ب
ان و  جامعه است چه اندازه مصداق نظر و عملکرد خود اقای حيات غيبی و مردان مشابه ايشان ھستند که نا سالمتی در پی رھا کردن زن

د؟ ن ت ن تصور ضد زن !  مردان جامعه از بردگی و استثمار سرمايه داری و فرھنگ ارتجاعی اش زمانی ادعا داشته اند و يا مدعی ھس اي
د اي  درميان مبارزين و انقالبيون و در ميان تشکلی که بنيادش بر ضد ظلم و نابرابری استوار شده است نبايد امکان رشد بيايد و ھر لحظه ب

 .ھيات مديره سنديکای واحد و اعضا آن و اعضای سنديکا الزم است از اين خزعبالت ضد زن فاصله شان را نشان بدھند. خشکانده شود
 

که  ل رد ب حيات غيبی اين گونه اقدامات تکميلی خود را به سازمان ملل گزارش ميدھد تا انھا را به اصطالح در مقابل نه تنھا شکايت يک ف
ن : "  ادعای دادگاه و ادارات اين کشور قرار دھد ي اينجانب از طريق قانونی اقدامات الزم را انجام داده ام ،در دادگاه خانواده تھران و ھمچن

ی موضوع  ون ان دادسرای انقالب  و دادگاه ارشاد شکاياتی را تنظيم نموده ام که اميدوارم با رسيدگی عادالنه اقدامات الزم جھت پيگيری ق
 "انجام شود

رار "  شياطينی" از نظر حيات غيبی چنين  که قصد فراری دادن فرزندان مشترک ايشان و مريم ضيا را ھم دارند بايد افشا و مورد تعيقب ق
رای .  مورد تعقيب قرار بگيرند"  آدم ربايی" بگيرند و به جرم باز ھم  دانش را ب حيات غيبی به اين ترتيب ھر گونه تالش يک مادر و فرزن

حق "  ھمسرش" ملحق شدن به ھم مسدود ميکند تا حلقه انتقام از  ل تکميل شود و مونا و فاطمه ھم ممنوع الخروج باشند و ھر اقدامی برای م
اما مساله اين است که مريم ضيا و حيات غيبی بيش از دو سال .  اقای حيات غيبی روبرو شود"  اقدامات" کردن اين فرزندان و مادرشان با 

ر  راب رد در ب است که عمال زندگی جدايی داشته اند و دقيقا با اتکا به جامعه مورد نظر اقای حيات غيبی برای دفاع کثيف و ارتجاعی از م
ه( زن و تبديل زن به برده در جامعه و ابزاری برای ھر نوع تو سری زدن و تحقير و تجاوزی، ايشان ورقه ننگين اسارت مريم  ام ن ) طالق

 .را امضا نکرده اند و اکنون با اتکا به ھمين قوانين و فرھنگ ميتوانند اين چنين در وصف دو انسان و دو ھمسنگر سابقش حرف بزند

 در رد نظرات و ادعاهاي عضو سابق هيات مديره سنديكاي واحد 
 نظيره معماري –ديانا نامي  
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ه "  شياطينی" در اينجا الزم است ما ھم بعنوان  انقالبيون کمونيستی که سالھای زيادی است در دفاع از  و ک ل ھمچون مريم ضيا و اقای اسان
ا کل .  اتفاقا سابقه مبارزاتی و زندگی و محروميت ھايشان برای ما عيان است، بيشتر آستين ھای مان را باال بزنيم ھ بعنوان کسانی که نه تن

وان  ن ع که ب دم و دستگاه حکومت جنايتکار اسالمی و قوانين جاری ضد زن آن را به مبارزه ای ھمه جانبه در زندگی خود تبديل کرديم، بل
ايشان و  واده ھ ان کسانی با تجربه بيش از ده سال نجات ھر روزه جان زنان و فرزندانشان از ازدواج ھای اجباری و اجحافات مردان و خ
رده و در  ا ک ر افش شت ي کاری را ب ن اف سنت ھای ارتجاعی و کثيف بر زن،  عميقا خود را در کنار مريم ضيا و اسانلو قرار بدھيم و چني

 .مقابلش ايستادگی کنيم
ن  ا دراي ک دي ن ان س ھيات مديره سنديکا در برابر گفته ھايی که به او منتسب ميشود نميتواند سکوت کند چرا که اظھار نظر اعضا و سازم

ا .  اينده سنديکا و کيفيت فعاليتش در گرو اين ھا است.  مورد اخير بسيار مھم است ل ادع ل اقای حيات غيبی در ھمين نامه خود به سازمان م
دارد و : "  ميکند ل ن ق در آخر اعالم می کنم بنا به تصميم ھيئت مديره سنديکا منصور اسانلو ھيچگونه سمت و مسئوليتی در اين تشکل مست

 "ايشان به دليل تخلفات اشاره شده از سنديکا اخراج شده است
ه  د ک گوي ي د دارد و م ي اک ھمی ت ار م ھيات مديره سنديکا در رابطه با اين ادعای حيات غيبی چه ميگويد؟  اينجا حيات غيبی بر نکته بسي

تخلفات اشاره شده منظور ھمين تخلفات اشاره شده در نامه حيات غيبی به سازمان .  بوده است"  دليل تخلفات اشاره شده" برکناری اسانلو به 
 ھيات مديره سنديکا چه جوابی به اين مساله دارد؟. ملل است

د .  بيش از يک ماه است مباحثات بسيار زيادی حول مساله تصميم ھيات مديره سنديکای واحد در جريان است ردن ه تالش ک بسياری آگاھان
ر " حرکتی رو به جلو در جنبش کارگری"  "تخلفات"از تصميم اعالم برکناری اسانلو به دليل  کشف کنند و امروز با نامه حيات غيبی بيشت

شايد نامه حيات غيبی و ديگر اقداماتش در سايه اين پيشرويھا !  معلوم ميشود که چه پيشروی بزرگی نصيب طرفداران اين نظريه شده است
ن "  تعدادی از فعالين سنديکا"قبال ھم معلوم بود که نامه ! دارد صورت ميگيرد ال اي شروی" چگونه ماتري ي ود"  پ رده ب م ک راھ ه .  را ف ام ن

امال "  تعدادی از فعالين سنديکا" گر  ک ون دي ن ا اک م ضي ري که اکنون ديگر ربط آن به اقای حيات غيبی و نظراتشان در مورد اسانلو و م
م در .  واضح است، نشان داد که چه اندازه توانست بر تصميم ھيات مديره در اعالم چنين نظری تاثير بگذارد محافل و فرقه ھای مختلف ھ

د "  اتفاق" پی کشف مبارزه طبقاتی تمام عيار در اوج دوری از ھم و بر حسب  دن ه ش دارای يک جھت و سياست ھای مشترکی در اين قضي
رشادت و " اينک تعقيب مريم ضيا و اسانلو با اتکا به دادگاه و احکام جزايی حکومت اسالمی و .  و اين ھم تجربه جالبی در فعاليت اينھا بود

ه "  پيگيری ره ب دي ات م ي ات" اقای منصور حيات غيبی، ممنوع الخروج کردن بچه ھای مريم ضيا و باالخره ربط مستقيم تصميم ھ ف ل خ " ت
ی را .  مورد نظر اقای غيبی قرار است دنباله اين موضوع باشد ب ای غي ھيات مديره سنديکای واحد چگونه ھر گونه رابطه مورد ادعای اق

ا را از خود و  ھ ل ان ميتواند توضيح بدھد و مھمتر اينکه توقع اين است اين افکار و نظرات عضو سابقش را مورد نقد قرار بدھد و حداق
ن "  عضو سابق سنديکای واحد"  سنديکا دور کند و دور بريزد و اجازه ندھد اين چنين چرنديات ضد کارگری و ضد زن تحت عنوان  ه اي ب

ظر "  معلوم" سرنوشت اقای حيات غيبی با چنين اعمال و نظراتی بسيار .  سنديکا و اعتبارش مرتبط شود وم است ن ل ع ا م ه ن است آنچه ک
 .سنديکا در مورد اين ادعا ھای منصور حيات غيبی است

——————————————————— 
 نامه منصور حيات غيبی به سازمان ملل: ضميممه

 (UN)نامه سرگشاده به سازمان پناھندگان ترکيه 
 

ه را  ام ن درد ن ه اي م ک ت من منصور حيات غيبی عضو سابق ھيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه ھس
 :برای شما ارسال می کنم 

ه  شخصی به نام منصور اسانلو با اغفال و فريب ھمسرم مريم ضيا او را از مرز ھای غير قانونی جمھوری اسالمی عبور داده وبا ورود ب
دگی خود را  ن اھ ن راحل پ ا م ترکيه و حضور در نمايندگی سازمان ملل مريم ضيا را ھمسر خود معرفی کرده است تا بتواند با کمک شم

 .سپری کند
ی ات اي اد شک  را اينجانب از طريق قانونی اقدامات الزم را انجام داده ام ،در دادگاه خانواده تھران و ھمچنين دادسرای انقالب  و دادگاه ارش

 .تنظيم نموده ام که اميدوارم با رسيدگی عادالنه اقدامات الزم جھت پيگيری قانونی موضوع انجام شود 
د  ري ي گ ظر ن رايشان در ن چ کمکی ب ي لذا از شما عزيزان تقاضا دارم به خاطر خيانتی که اين دو نفرانجام داده اند، در صورت امکان ھ

 ھمچنين قابل ذکر است اين شياطين قصد فراری دادن دو فرزندم به نام ھای مونا و فاطمه حيات غيبی را ھم دارند
ه  دارد و ايشان ب در آخر اعالم می کنم بنا به تصميم ھيئت مديره سنديکا منصور اسانلو ھيچگونه سمت و مسئوليتی در اين تشکل مستقل ن

 با احترام/ دليل تخلفات اشاره شده از سنديکا اخراج شده است 
 

 منصور حيات غيبی
1/11/1391 
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و  ل ان در رابطه با مسائل مرتبط با سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه که پس از اطالعيه برکناری آقای منصور اس
دا از  د، ج ن د اعالم ک ران الزم می دان ران در اي از رياست ھيئت مديره اين سنديکا پيش آمده است، اتحاد بين المللی در حمايت از کارگ
ه  ی ب ل ل م ن ال مالحظاتی که در مورد شيوه بيان، لحن و ناروشنی ھای اطالعيه سنديکا در مورد برکناری آقای اسانلو وجود دارد، اتحاد بي
ذارد و  گ ي حق ھيئت مديره سنديکای واحد به عنوان يک تشکل مستقل کارگری در ايران برای تصميم گيری در امور داخلی خود احترام م
ن و  ي ال ع ه ف ي ل کماکان ھمچون ساليان گذشته به جلب حمايت بين المللی کارگری از مبارزات و حقوق سنديکای کارگران شرکت واحد و ک

ران شرکت واحد .  تشکالت مستقل کارگری در ايران ادامه خواھد داد ارگ کای ک دي اميدواريم که ھيئت مديره و فعالين و کليه اعضای سن
 .بتوانند با درايت، پشتکار و فعاليتھای شفاف بر مبنای منفعت طبقاتی کارگران بر ھر گونه مشکالت داخلی سنديکا غلبه کنند

  
گی ھای  ذشت ما ھمچنين از آقای منصور اسانلو به عنوان يکی از فعالين سرشناس جنبش کارگری ايران به خاطر مبارزات و از خود گ

 .ايشان در سال ھای گذشته قدردانی می کنيم و برايشان در ھر جای دنيا که باشند آرزوی موفقيت و سربلندی داريم
  

 اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران
 ٢٠١٣ھفتم فوريه 

 جلب حمايت بين المللي از سنديكاي كارگران شركت واحد وظيفه ماست 
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فدا کاريھا و از جان گذشتگی ھای اعضای ھييت مديره و حتی اعضای عادی سنديکای کارگران شرکت واحد، بخصوص منصور اسانلو 
چ  و وابستگی ھای سنديکا به  فعاليت ھای منصور و معروفيت منصور به اعتبار موجوديت و کار ھای جمعی خارق ا ي لعاده سنديکا بر ھ

ا،  ک دي ن کس پوشيده نيست، ھمچنين دفاعيات بی شائبه ، مداوم و گسترده تشکل ھا ، نھاد ھا و فعالين از سنديکای فوق و بدنبال خواست س
ان و "  دفاع از افراد فعال آن بخصوص منصور اسانلو نيز کامال ن دوست ه اي ی ک ه مشکالت ن نسبت ب ي چن شفاف و روشن است، ھم

 .سال گذشته تحمل کردند و بيشتر آنھا ھمچنان تحت فشار قرار دارد، آگاه ھستيم 8خانوادھايشان طی 
 

ده  بدليل اينکه تشکل ھای کارگری بسيار کم است، سنديکای کارگران شرکت واحد به سمبل و نماد سازمان ھای توده ای کارگران بدل ش
ه .  است، که به عنوان تنھا الگوی پيش روی تشکل ھای کارگری ديده می شود ا ب د، موج در دري ن ان در نتيجه ھر ضربه وارده به آن، م

ود، و اگر .  تمامی زوايای جنبش کارگری راه خواھد يافت  د ب ه خواھ اگر اين دوستان خطا يا اشتباھی مرتکب شوند، زيانش متوجه ھم
وده .  موفقيتی بدست آورند نيز، سودش برای ھمه خواھد بود بر مبنای چنين برداشتی بر خورد با مشکل جديد اين سنديکا، بسيار حساس ب

 .و پی آمدش مھم است 
 :منصور اسانلو دارای چھار بعد بر خورد فکر و کاری  است که به ترتيب عبارتند از 

 .فعاليت عملی بسيار اکتيو او تحت مجموعه سنديکا که سر آمد بوده است -1
وم   -2 ل ع ا م کار ھای تشکيالتی او در سنديکا که  برای اعضای ھييت مديره روشن و معلوم، برای فعالين خارج از سنديکا طبق اصول ن

 .بوده است
ام می "  افکار سياسی و روابط سياسی و بعضا  -3 ج کارھای سياسی که تحت تسلط افکار سياسی شخصی و در ھمراھی با ھمفکرانش ان

 .داد اين نيز برای ھمه روشن بوده است 
گران "  زندگی خصوصی او ، که بعضا  -4 رای دي بنا به علل مختلف از جمله فشار ھای پليسی با فعاليت ھای اجتماعی مخلوط شده که ب

 .نبايد موضوع مورد بحث باشد. نيز مانند منصور پيش می آيد
 

ون  8سنديکای کارگران شرکت واحد طی  ن ا اک سال گذشته از زمانی که ارتباط سيستماتيک سازمانی با اعضا و ديگر کارگران داشت ت
ا  ی ي که بدليل فشار ھای شديد و عدم بر گزاری مجمع عمومی و ناتوانی در بازسازی ھييت مديره خود، ارتباطاتش محدود ، غير سازمان
امی  م وق از ت اھی ف ه اگ وجه ب ا ت افی داشت، ب کمتر سازمانی شده است، ھميشه از چھار بعد فکری و کاری منصور اسانلو آگاھی ک

 .سازمانھا ، کارگران ، فعالين و نھاد ھای داخلی و جھانی می خواست که از منصور اسانلو حمايت بی دريغ نمايند 
ه   ب ان پراتيک اکتيو منصور در مسائل روز کارگری که برای تمامی انقالبيون مورد تاييد بود و با درخواست سنديکا مورد حمايت ھمه ج

ا  ک دي ن که س ن رای اي د ب ه عم ورد  ب ن م قرار می گرفت،  و مورد رابطه و افکار سياسی او مشخص بوده ولی مورد قبول نبود، اما اي
ه .  تضعيف نشود ناديده گرفته  می شد ره ک دي در رابطه با مسائل درونی تشکيالتی، فعالين و انقالبيون اطالع نداشتند و اعضای ھيت م

د .  اطالع صد در صدی داشتند بيان نکرده بودن بنا براين آنچه بود و ھست ما ھنوز اطالع نداريم  ي اي ا ت م سکوت و ي ن روز ھ تا به اي
با توجه به موارد باال، علی رغم وجود موارد غير قابل قبول، بنا به خواست سنديکا، ھمگی از منصور .  ھييت مديره برای ما حجت بود

ران .  اسانلو حمايت می کرديم  ارگ کای ک دي ن ی است ، از س الب ق امروز نيز بنا به انديشه حمايت از جمع در مقابل فرد، که يک اصل ان
اقض  ن رود، دچار ت يش ب شرکت واحد بايد حمايت کرد، اما اين اصل انقالبی اگر بر روال گذشته ما نسبت به سنديکای شرکت واحد پ
خواھيم شد، چون اصول انقالبی بر پايه آگاھی ھای علمی و طبقاتی استوار است، در حالی که تا به اين روز ما فقط به دليل اينکه سنديکا 

ايت از جمع .  خواسته است، بدون اينکه از کم و کيف کارھا اطالع داشته باشيم، قبول کرديم که البته اين روند، تنھا با تکيه بر اصل حم
 .در مقابل فرد، قابل توجيه نيست

ن  ا اي معضل ديدگاه سياسی رفرميستی در سنديکای کارگران شرکت واحد از بدو تشکيل وجود داشت، و با خارج شدن منصور از سنديک
ه در  8البته پنھان بودن و عدم ظھور آن طی .  معضل تمام نمی شود د ک ن وده است، ھر چ ان ب ق ف سال گذشته نتيجه شدت سر کوب و خ

ای که اکنون به جنبش  سال قبل امکان بروز داشت، نمی توانست ضربه 8اين معضل اگر .  برخی مواقع نشانه ھای از آن ظھور کرده بود
رده است.  کارگری خواھد زد، بزند . بدليل پنھان بودن و عدم امکان ظھور، مضعل فوق با رشد و مشھورتر شدن منصور، رشد بيشتر ک

بش  ه جن ی ب ارگری و حت بش ک کر جن اين معضل با سر نوشت جنبش کارگری سر و کار دارد و می تواند ضربات خطر ناکی بر پي
 .سوسياليستی بزند 

د  ی خواھ ل ه دالي ھسته اصلی برخورد سنديکا با منصور اسانلو را ھمين معضل تشکيل می دھد، و موارد کمک کننده به اين برخورد بقي
ی و 8بود که طی  ال اه و ...  سال گذشته بطور آشکار ميان منصور و بقيه وجود داشت، از جمله تک روی ھای منصور يا موارد م ه گ ک

ود  بی گاه بيان می شوند، و ھيچ کدام تازگی ندارند، ولی عامل بر خورد نمی شدند، چون در سنديکا امکان اغماض در مورد آنھا ممکن ب
در نتيجه بر خورد اخير بين سنديکا و منصور .  و يا شايد، انھا برای ھمه ای اعضای ھيت مديره به عنوان عامل اختالف ديده نمی شدند

 !!!وظيفه انقالبي ما ، دفاع از جمع در مقابل فرد است
 محمد اشرفى
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 .را بايد در رابطه با مسائل آينده ديد، نه در مسائل گذشته 
رای  84اگر می گويم ، در مورد گذشته نيست، چون تمامی کارھای منصور از سال  ی ب ر ، ول ت م تا کنون برای افراد بيرون از سنديکا ک

ورد  ود، م اعضای ھييت مديره اگر نگويم صد در صد ولی با در صد بسيار باالی مشخص بوده اند اما تا زمانی که از ايران خارج نشده ب
ار ھای او را  انتقاد جدی قرار نمی گرفت، شايد فکر می کردند ھنوز فرصت برای حل مشکل دارند ، يا شايد تعدادی از آنھا کم و بيش ک
طعی را  تاييد می کردند، شايد مشکل امنيتی می توانست باشد و شايد ھای  ديگر، که پس از مشخص شدن داليل سنديکا می توان جواب ق

ول  8به ھر صورت طی . پيدا کرد سال گذشته بنا به خواست سنديکا، نھادھا و فعالين و در مجموع جنبش کارگری حتی موارد غير قابل قب
ار .  را نيز مورد تاييد قرار می دادند ب ه اج ارگری ب بش ک و اين خطا بر می گردد به اينکه چون تعداد تشکل کارگری بسيار کم است، جن

ه  برای حفظ سنديکای واحد، دست به عصا حرکت کرده است، و در برخی موارد از خود اغماض نشان داده و موارد مشکل ساز را آگاھان
 .نديده گرفته است، و امروز، چوب نا ديده گرفتن، آگاھانه را می خوريم

م ، موضع  ي اش ه ب خطرناکتر از گذشته، امروز است، که باز ھم با دلی پر خون سر دو راھی قرار داريم ، يا بايد حرکت سانتريستی داشت
د  دي گيری نکنيم ،يا بايد در مقابل تک روی ھا و فرديت منصور اسانلو از سنديکای واحد که ھيچ چيزی در مورد اختالفات و مشکالت ج
ده و در  د سنت ش وان شان نمی دانيم، موضع حمايت کورکورانه بگيريم، اگر امروز منطقی بر خورد نکنيم، اين روند و سبک کار می ت

 .مورد اختالف بين افراد ديگر با سنديکا يا تشکل ھای ديگر که بدون شک اتفاق خواھند افتاد باز توليد گردد
ارگری حق  راستی جنبش کارگری و فعالين آن کجای ميدان مبارزه ايستاده اند ؟ آيا سنديکای شرکت واحد، بدليل نبود تعداد زياد تشکل ک

 دارد بدون شفاف سازی و بيان داليل خود، از بقيه انتظار داشته باشد که حمايت کنند يا حمايت نکنند؟
 چه بايد کرد ؟

م، راھی .  تنھا راه اصولی ما با ديد اگاھانه حمايت از جمع در مقابل فرد است ، چون جمع احتمال خطايش کمتر است ي ما به خوبی می دان
ار .  سال رفته، حاصل اجتنای ناپذير حمايت ھای بيان شده است 8که منصور طی  ي ال بس م اگر موقعيت برای برخی ديگر مھيا شود به احت

راف "  به بيان ديگر در مورد منصور و تقريبا.  قوی ھمين راه را خواھند رفت د اعت اي د، ب ھمه افرادی که ممکن است چنين راھی را برون
ورد .  سال چشم پوشی جمع در مقابل فرد  است که سرکوب و خفقان عامل تشديد کننده مسير فوق بوده است 8کرد محصول  ر است م ت ھ ب

ره  دي ن اگر ھيت م راي ا ب ن جمع را نيز بررسی کنيم، ھر جمعی نمی تواند مورد تاييد باشد، بلکه در مورد يک تشکل بحث می شود، ب
سنديکای کارگران شرکت واحد اقدامی برای باز سازی خود و بر قراری ارتباط سنديکای به صورت سازمانی و سيستماتيک نکنند، از آن 

اما اگر خود را باز سازی نمايند، ھيچ نيازی به تقاضای کمک .  جمع مورد نظر و قابل حمايت خارج  گشته به يک محفل تبديل خواھد شد
 .يا عدم کمک نخواھد داشت چون تمامی نھاد ھا خود را با تصميمات ھيت مديره باز سازی شده ھماھنگ خواھند کرد

طور  ران ب ارگ طرح مورد زير جھت اطالع ھيت مديره کارگران سنديکای شرکت واحد و اعضای آن بطور خاص و ديگر تشکل ھا و ک
ان  ه داری( عام ، بسيار مھم است، دوستان توجه داشته باشيد، وقتی دشمن اي ه داری،و دولت سرم اي ا ، خدم و حشم سرم ا ھ رم ارف ) ک

د ن دھ ران را شکست ب ارگ . نتوانستند، از طريق سرکوب، دستگيری ، شکنجه و زندان، ھمچنين بيکارسازی و ديگر تھديد ھای آشکار ک
که در  ن ه اي د، ن ه می رون ان سی نش دست از مخالفت و دشمنی بر نمی دارند، بلکه اتحاد و ھمبستگی کارگران را با روشھای پنھان و پلي
ق سرکوب ھای  ه از طري ی ک ان ی زم زمانھای سرکوب آشکار اين روش را بکار نمی برند، البته که در ھمه زمانھا بکار می برند، ول
ا ھزاران  ھ م، آن آشکار و عريان موفق نشوند، آنگاه سرکوب ھای پنھان را ھر چه بيشتر افزايش می دھند، بنا براين نبايد ساده انديش باشي
رای  ده است، ب ي چ ي ار پ ي شگرد و ترفند دارند، و بدون شک ھم اکنون مشغول اجرای سياست ھا و برنامه ھای مختلف ھستند، مبارزه بس

ی  -مارکسيستی( مقابله و کسب پيروزی بايد با دقت بيشتر و تحليل علمی ست ي رد)  لنين ررسی ک ا .  موضوعات را ب ارزه ب ب ان در م دوست
ق ،  ي شگردھای پنھان پليس سياسی، صداقت فردی به تنھای کار ساز نيست، بايد آگاھی طبقاتی ، علم مبارزه با پليس سياسی ، رفاقت عم
اھی و  ديد انفالبی و سازماندھی محکم داشت، ھر چه مشکالت بيشتر و پيچيده تر می شوند، به ھمان ميزان بايد فداکاری ، جسارت ، آگ

 .رفاقت بيشتر شود
به ياد داشته باشيم، پليس سياسی به نمايندگی و از ميان تمامی نيروھای رنگارنگ دولت سرمايه داری و نھادھای خصوصی مانند راديو و 
دھی  ان تلويزيون ھا ، روزنامه ھا، سازمانھا و نھادھا و احزاب و گروھا و محافل  مختلف يار گيری می کند، آنگاه افراد فوق تحت سازم

ه تشکل .  پليسی ھرکدام در حوزه تخصصی خود شب و روز مشغول کار و برنامه ريزی می شوند با اجرای ھزاران ترفند می خواھند، ب
که  ل ست، ب ھا و ھمبستگی کارگران ضربه زده، اعتبار آنھا را زير سوال ببرند، سنديکای کارگران شرکت واحد نيز از اين قائده مستثنا ني

قش " ھر که بامش بيش ، برفش بيش " با توجه به مثل معروف .تحت مراقبت و توطئه دائمی قرار دارد ن ن ري شت افراد و تشکل ھای که بي
ه از جانب  را در مبارزه دارند، بيشتر از ديگران تحت فشار قرار می گيرند، در اين راستا سنديکای واحد يکی از تشکل ھای است، ک

ه .  پليس سياسی سوژه  تحت نظر است  دن تنھا راه نجات سنديکا در مقابل چنين دشمنی ھا، حفظ، بازسازی و گسترش ارتباط  سازمانی با ب
ا .  خود و بقيه فعالين کارگری و انقالبی است گرب ه دي اگر چنين مسيری را طی نکنيد، کمترين خطربرای  سنديکا ايزوله شدن، آن است، ک
 .ھيچ حمايتی امکان نجات نخواھد داشت

به بعد ھر وقت فرصت صحبت با ھم داشتيم، اعالم کردم که تنھا راه  86دوستان من در سنديکای واحد، صد در صد به ياد دارند، از سال 
ه خود می  ا ھر روشی ک شما بر گزاری مجمع عمومی و باز سازی ھيت مديره است ، ھنوز ھم تنھا راه ھمين است، اگر شما دوستان ب
ع د مجم ي وان ت  دانيد، و امکان دارد، با تاکتيک ھای مختلف و با استفاده از تکنولوژی مدرن، بايد ھيت مديره خود را باز سازی کنيد، اگر ب

ا  عمومی خود را تشکيل بدھيد، ھيت مديره را باز سازی نمايد، ديگر نيازی به درخواست حمايت يا عدم حمايت نخواھيد داشت، چون شم
ا و  اد ھ ھ ه ی ن م ا و اعضاء، ھ و ديگر کارگران عضو با تصميمات جمعی خود تکليف ھمه را روشن می کنيد، بر مبنای تصميمات شم
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م .  فعالين و سازمانھا حرکت ھای حمايتی يا عدم حمايتی خود را با تصميمات شما تنظيم خواھند کرد وز ھ ن امل ھ بدون شک و با آگاھی ک
فراموش نکنيم که در سنديکای واحد با .  بسياری از رفقا و دوستان با تمام توان آمادگی کمک جھت بر گزاری مجمع عمومی شما را، دارند

 .توجه به سازماندھی دومين اعتصاب ، پتانسيل بر گزاری مجمع عمومی ولو کوچکتر و با اشکال مختلف وجود دارد
 

سال کار فداکارانه و متحدانه با ديگر اعضای ھيت  8در پايان به عنوان يک ھمرزم طبقاتی و دوست، از منصور انتظار دارم، به احترام 
اق  8مديره که ھمگی سختی شکنجه ھای فراوانی را تحمل کرديد، و در برای حمايت از ھمان کارگرانی که  ه احق سال در جھت کمک ب

چ خطر  ي ن پ ا از اي ک حقوقشان فعاليت کرده ايد،  بدون چون و چرا تصميم جمعی را بپذيريد و حتی بدون چشم داشت کمک کنيد، تا سندي
ناک عبور نمايد، و اعالم نماييد، از اين پس مسير مستقل خود را خواھم رفت، با توجه به توانايی ھای ايشان، بدون شک اگر مسيرش در 
نصور،  د شد، م جھت جنبش کارگری باشد، ھمه ی مشکالت حل خواھد شد، و او دوباره در جمع پيشروان جنبش کارگری سر آمد خواھ

 .بھتر است با دقت و بدون ايجاد مشکل اين فرصت را به خود و به بقيه فعالين بدھی:  دوست عزيز 
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 درآمد
 

ئت " سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و حومه برکناری  1391بيانيه ی دوم بھمن ماه  ي است ھ و از ري ال منصور اس
 .را ضمن طرح نکاتی کلی و تا حدودی مبھم اعالم کرد" مديره سنديکا

 
http://www.syndicavahed.asia/index.php?option=com_content&task=view&id=403&Itemid=10 

 
صدور اين بيانيه از سوی افراد ،محافل و سازمان ھای سياسی عالقه مند به جنبش کارگری ھمچون يک شوک غير منتظره و خبری کوتاه 

ا .  روز ده ھا يادداشت و بيانيه صادر گرديد 3در مدتی کوتاه و کم تر از .  و باور نکردنی تلقی شد ه ھ ي داری از   –غالب اين اعالم ن ه پ ک
از يک سو با بيانيه ی سنديکا مانند پديده يی عجيب و شگفت ناک مواجه شده اند و از سوی ديگر بر چند مولفه ی   -روی ھم کپی شده است

وجه ديگر اين بيانيه ھا در شتاب زده گی آن ھاست و به يک مفھوم مويد اين امر است که غالب .  عمومی ھم تراز و مانسته تاکيد کرده اند 
ادداشت . عزيزانی که عليه بيانيه موضع گرفته اند ،انتظار چنين واقعه يی را نداشته اند  فھم اين شوکه شدن ھا و محتوای کم و بيش مشابه ي

ا . ھای تعرضی عليه بيانيه ی سنديکا چندان دشوار نيست  ک دي بسيار طبيعی است دوستانی که در جريان جزييات تحوالت ماه ھای اخير سن
د ه .  نيستند و نبودند و از متن و عمق زخم ھای مزمن گذشته  و حال خبر نداشتند و ندارند با اين رخ نمود شتاب زده برخورد کنن مضاف ب

سبب شد که ھيات مديره ی سنديکا "  غير متعارف" اين که ادبيات جديد و طرح نکات کلی در بيانيه و گنجاندن يکی دو عبارت استفھامی و 
د سر خط . به نحو عجيبی مورد تعرض اينترنتی قرار گيرد  ن ده است در چ جان مايه و فشرده ی انتقاداتی که به بيانيه ی سنديکا وارد ش

 :خالصه می شود
 

 .برکناری منصور اسانلو امری طبيعی و در شمار حقوق قطعی ھيات مديره است 
 

ر  د سال اخي ن ه ی چ ان ت ارزات سرسخ ب اين برکناری می بايد با تقدير و تشکر از اھتمام و تالش اسانلو در روند شکل گيری سنديکا و م
 .صورت می بست و به ھزينه ھای سنگين جسمی و روانی که اسانلو و خانواده اش در اين سال ھا متحمل شده اند ؛ اشاره می شد

 
ی ..." تخلفات متعدد و عدم پای بندی به تعھدات " و مھم تر اين که با ھر درجه يی از  ان ون جھ دراسي د از ف اي ب ا ن ک دي ن ره ی س ھيات مدي

و البته اين مصرع آخر فصل مشترک .  از اسانلو می شد"  خواستار قطع ھمه ی ارتباطات ھمکاری ھا و حمايت ھا" کارگران حمل و نقل 
 .تمام اعالميه ھای انتقادی است

ه" ،"  بی پرنسيپی"و در نھايت اين که منتقدان و معترضان به بيانيه عالوه بر نکات پيش گفته ،ھيات مديره را به  ان ق ي ر رف رخورد غي ، " ب
از رييس سابق متھم کردند و در نھايت خواستار عقب "  حرمت شکنی" و " برخورد زشت و غير اخالقی" ،"  عدول از سنت ھای کارگری"

ات . ھيچ کس از جھت گيری جديد سياسی سنديکا سخن نگفت. نشينی سنديکا و پس گرفتن بيانيه شدند  ي ه از ھ ان ق ھيچ کس با حوصله و رفي
رنسيپ .  مديره نخواست که در اولين فرصت ممکن نسبت به روشن سازی موارد مطروحه اقدام کنند  يک سلسله پند و اندرز اخالقی که پ

وده  ن تشکل ت ري ھا و سنت ھای کارگری را به رخ آن دسته از فعالين پيشتاز جنبش کارگری می کشيد که در شرايط سياه اختناق صلب ت
دان ھای  حمل زن ا وجود ت د و ب ن ن يی کارگری را بنا نھادند و تا پای جان خود و اعضای خانواده از آن دفاع کردند و ھنوز چنين می ک

رای "  سنت و پرنسيپ" آموزش . طوالنی و مرارت ھای طاقت شکن يک ذره از مواضع و منافع طبقاتی شان عقب ننشسته اند  ارگری ب ک
تنابنده يی چون من حتما الزم است اما اين که امثال ابراھيم مددی و رضا شھابی و داود رضوی و ساير اعضای ھيات مديره ی سنديکا را 

د از   –با آن ھمه تجربه و مبارزه ی عينی و نظری   – رد،الب دايت ک م ھ ي چه گونه می توان با يک يادداشت آقا معلم مابانه به صراط مستق
ام . شگفتی روزگار است شگ ي رنسيپ و پ آن ھم از سوی بعضی از کسان که خود در سازمان ھا و گروه ھای سياسی شان استاد شکستن پ

 .موضع گيرنده گان نبايد ترديد کرد ، اما مساله اين نيست" نيت خير" نگفته پيداست که در. پشت سر نھادن سنت ھای کارگری بوده اند 
 

 دوم
 

ه  ن است ک ظارم اي ت بيانيه ی سنديکا حاوی نکات بسيار مھم و تا حدودی مبھم است که من در اين مجال مجمل به آن خواھم پرداخت و ان
ح ضعف ھای آن  عزيزان ھيات مديره بنا به ضرورت و صالح ديد و ارزيابی خود از اوضاع جاری نسبت به تکميل کاستی ھا و تصري

اده ...  مخاطب بيانيه فدراسيون جھانی کارگران حمل و نقل است و رونوشتی نيز به سازمان جھانی کار تا کليه اتحاديه ھا .  اقدام کنند ت رس ف
ی . بسيار خوب. شده است رات ھمين که بيانيه رو به جنبش کارگری و توده ھای کارگر شرکت واحد صادر نشده ،مويد اين نکته است که تغيي

 !سنديكاي واحد ، يك گام به پيش
 محمد قراگوزلو
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عی . به ظاھر بوروکراتيک اما به واقع سياسی در سطح ھيات مديره صورت بسته  تخب واق ن ره م در عين حال اذعان به اين که ھيات مدي
ل .  را پاک می کند)  رو به باال بودن( توده ھای کارگر عضو اين سنديکاست به خودی خود اين ابھام  ه عل ا ب ک دي ن يس س ع ري بيانيه از خل

و . مختلف سخن می گويد  ل ان ی اس ارزات ب ه امری   –واضح است که با چنين فرضی گنجاندن تقدير و تشکر و پاس داشت از گذشته ی م ک
گوی: درست که اخالق حکم می کند به قول حافظ . جای چندانی ندارد  –واقعی است  ه ...  عيب می جمله چو گفتی ھنرش نيز ب ان ک ا چن ام

د ،  ی دارن اي اسب ھ ن گفتيم در اين جا با بيانيه يی يک سره سياسی مواجه ھستيم و مستقل از اين که اخالق سياسی و سياست اخالقی چه ت
ران . جای تقدير و تشکر از گذشته ی پر فراز و نشيب اسانلو در چنين بيانيه يی نيست ارگری اي بش ک مضاف به اين که فعاالن پيشرو جن

 .ھوشمند تر از آنی ھستند که با درج يا مکتوم ماندن يک سپاس نامه در چنين مکاتبه يی جھت گيری و قضاوت خود را تغيير دھند
 

 سوم
 

ا" تا "  تخلفات" مساله ی پر مناقشه ی بيانيه عالوه بر ذکر کلياتی تحت عنوان  ک دي ن ن "  ناديده گرفتن ھشدارھا و اعتراضات درونی س ر اي ب
ارگری " محور متمرکز شده است که منصور اسانلو  اد ک ھ دارد و از آن ن ا ن ک دي ن ن س ی در اي ت ي از اين تاريخ ھيچ گونه سمت و مسوول

من البته فھم شخصی .  در اين جا به نظرم بايد کمی دقيق شد ".  خواستار قطع ھمه ی ارتباطات ،ھمکاری و حمايت ھا از نامبرده می شود
م ن ده . ام را از اين بند ارائه می کنم و توجه ھمه ی دوستان معترض را به خم شدن روی اين نکته ی ظريف جلب می ک ار ش ن رک و ب ل ان اس

د . است ن اين برکناری بر اساس تصميم اکثريت مطلق ھيات مديره صورت گرفته است ، تا اين جا موضوع روشن است ، در نتيجه اين فراي
ه .  اسانلو ديگر رييس سنديکا نيست  د ک اطات و " به تبع چنين تغييری است که بيانيه ی سنديکا از مخاطبان خود می خواھ ب ه ی ارت م ھ

ارگر )  1391دوم بھمن (در واقع از تاريخ صدور بيانيه . خود را قطع کنند" ھمکاری ھا و حمايت ھای د ھر ک ن ان اسانلو يک فرد عادی م
ست ه .  عضو سنديکاست که به لحاظ حقوقی از اعتبار و جايگاه مکاتبه؛ ارتباط، ھمکاری و کسب حمايت از مخاطبان بيانيه برخوردار ني ب

اد .  عبارت ديگر بيانيه فقط از جای گاه حقوقی اسانلو خلع يد کرده است ھ چ ن ي ه ھ کای واحد و ن دي ن واضح است که نه ھيات مديره ی س
د ن ه .  ديگری نمی تواند حتا يک کارگر ساده را از حق مکاتبه با سازمان ھای کارگری و در خواست حمايت محروم ک ن ک ه اي مضاف ب

افت  ه و دري ب ات ک از م ي ت اسانلو از چنان شھرتی بھره مند ھست که بيرون از سنديکا و با وجود صدور بيانيه ھايی به مراتب تندتر؛ از ام
يس .  حمايت از نھادھای کارگری بين المللی استفاده کند وان ري ه عن بيانيه با کمی لغزش قلم و سھو نگارش می خواھد بگويد آقای اسانلو ب

 ...سابق سنديکا از کليه ی پشتيبانی ھا و ارتباطات پيش گفته خلع يد شده است اما
د اگر . بيانيه نمی گويد که از منصور اسانلو به عنوان يک فعال کارگری حقيقی حمايت نکنيد . و مساله ی مھم ھمين اماست وي بيانيه نمی گ

ده . فردا به مشکالت مختلف گرفتار آمد از او حمايت نکنيد  –زبانم الل   –آقای اسانلوی حقيقی  د ش در اين جا شخصيت حقوقی اسانلو خلع ي
قط از .  است  ه ف ه ن بی گفت و گو اعضای ھيئت مديره سنديکا از اين درجه آگاھی طبقاتی و ارزش و مدارای انسانی برخوردار ھستند ک

ز  ي ا ن ک دي ن رون از س ي حقوق شھروندی و کارگری و اجتماعی ھمرزم گذشته خود حمايت کنند ،بل که اين حمايت را تا فعاالن کارگری ب
ر از )  عدم حمايت از اسانلو( تاکيد يک سويه بر اين وجه از فراخوان . کما اين که تا کنون چنين کرده اند.  تعميم دھند اث ت به طور مشخص م

 :دو خاستگاه است
 

 .کلی و نامفھوم بودن ھمين بخش از بيانيه که بی ترديد ناشی از يک سھو نگارش معمولی است.اول
 

 .برداشت نادرست معترضان.دوم
 

د و در  رده ان ری ک چگونه می توان پذيرفت انسان ھايی که بھترين سال ھای عمر خود را در بدترين شرايط زندان و مرارت و فشار سپ
ده است  ز آم ي ه ن ح ؛عدالت و " عمق پيچيده ترين مبارزه ی طبقاتی فوالد آبديده شده اند و ھدف شان چنان که در ذيل بياني گسترش صل

 !است نسبت به حقوق فردی و اجتماعی ھمرزم سابق خود موضع سلبی بگيرند" صداقت در ھمه جای جھان
ز، اگر . دست کم گرفتن تعلقات عميقاً انسان دوستانه ی جمعی از فعاالن پيشتاز کارگری است. اين ديگر بدبينی است!  نه ي ن سبب ن به ھمي

 .فھم من در اين مورد درست باشد ،از عزيزان ھيات مديره ی سنديکا انتظار می رود که نسبت به تصريح اين نکته ی بديھی اقدام کنند
 

ر . منصور اسانلو از کشور خارج شده است. سوم ذي اپ کار ن ن حق ان ران از اي ارگری اي بش ک ده ی جن او به عنوان يک فعال شناخته ش
ر . برخوردار است که مبارزه ی کارگری يا سياسی خود را در خارج از کشور به نحوی که مقتضی می داند ،پی بگيرد ی داي ن نھاد يا انجم

د"  اتھامات" نسبت به .  در اين يا آن رسانه ظاھر شود و نسبت به ھر آن چه که مايل است اظھار نظر نمايد. کند ن اع ک ا . وارده از خود دف م ک
ايت و .  اين که طی صدور گزارشی مبسوط چنين کرده است اسانلو می تواند با تمام اتحاديه ھايی که ھيات مديره ی سنديکا آنان را از حم

ل .  از حمايت آنان برخوردار شود.ارتباط با او منع کرده اند ، ارتباط برقرار کند اب شکی نيست که او چنين خواھد کرد و از حمايت ھای ق
ه . اين ھا محل مناقشه نيست.  توجھی نيز برخوردار خواھد شد ل ران و از جم مساله اين است ؛ بيانيه بر اساس اساس نامه ی مصوب کارگ

به عبارت ديگر بيانيه از ھمه گان و از .  ندارد"  نماينده و سخن گو"خود آقای اسانلو به وضوح تاکيد می کند که سنديکا در خارج از کشور 
ا و .  جمله آقای اسانلو می خواھد که قواعد بازی را در زمين جديد رعايت کنند خشی از سنت ھ چ ب ي اين نيز پديده ی شگفتی نيست و ھ

 .پرنسيپ ھای کارگری را نقض نمی کند
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 چھارم
 

د دست آوردی  وان ه می ت بيانيه ی دوم مرداد يک چرخش پروسه مند سياسی در روند حرکت رو به پيش سنديکای شرکت واحد است ک
ه(حق نماينده گی .بسيار مھم و سازنده برای جنبش کارگری ايران نيز به ھمراه داشته باشد ادي ح ادام )  از جمله حق رياست بر سنديکا و ات م

العمر نيست و به اعتبار تصميم سازی ھای گروھی و شورايی و به اعتنای خرد جمعی ھر تشکل کارگری می توان به ھنگام ضرورت از 
خلف و   -گسستن شخصيت اسانلو .  رييس يا ھر عضو ديگر به نماينده گی از توده ھای کارگری آن تشکل خلع يد کرد با ھر درجه يی از ت

ه   –غيره  ری و عمل ب ردی و اساطي ه ھای ف ت وري ن ات امری مذموم است، اما فروريختن سنت ھای ليدربازی و رھبر سازی و شکست
ان ده و . دموکراسی شورايی و مستقيم ،از مھم ترين دست آوردھای بيانيه است ه ؛طيف ھای سازم ق جنبش کارگری از پيشتازان آگاه طب

ه ی .  عناصر عمل گرا تشکيل شده است و از ھر منظری مورد ارزيابی قرار گيرد نمی تواند به فردگرايی تمکين کند ي ان ي ام ب مھم ترين پي
 .در نتيجه به نظر من بيانيه يک گام به پيش است.سنديکا زنگ اين تذکر را کنار گوش ما به صدا درآورد 

 
 بعد از تحرير

 
ا "  مشکوک" در يکی دو اظھار نظر سخيف افدام اعضای ھيئت مديره سنديکا،امری .الف ی ج ت ي ن ی و ام و تحت فشارھای سيستم اطالعات

د !  شرم ھم چيز خوبی است البد. زده شده است ن ت ه داش ھمه ی کسانی که بيانيه را عبور از پرنسيپ و سنت ھای کارگری تلقی کردند وظيف
ی .  که در مقابل اين مواضع مذبوحانه بايستند  –و دارند   – اي ري وزه ھای ب ر آم ي اث وز تحت ت  –واقعيت اين است که بخشی از چپ ما ھن

ی "  ھر که با ما نيست را بر ما ست" ژدانفی  ام انگ ھای اطالعات معرفی می کند و از اين سکو بالفاصله مخالف خود را به انواع و اقس
ه ی .  می نوازد رورھای دھ دام و ت اگر در اپوزيسيون باشد او را به لجن می کشد و اگر خدای نکرده به پوزيسيون برسد رونوشتی از اع

ن .  اين سنت ھا ضد کارگری ،ضد سوسياليستی و ضد ھرگونه پرنسيپ انسانی است. سی و چھل شوروی را کپی خواھد کرد  بگذريم از اي
دن  اال کشي رای ب دشان ب که نوچه ھای بورژوازی گنديده ی وطنی و چھار تا فعال به اصطالح ملی مذھبی متعصب نيز وقتی که پروپاگان

 .....فالن ليدر نھضت آزادی در بھمان دانشگاه مسدود می شود، با ھمان طناب پوسيده به چاه می روند
 
ه ی ( ضمن تحليل مفيدی که بر بيانيه ی دوستان خود نوشته)  آقای ھمايون جابری( يکی از اعضای سنديکا. ب ال ق ام يک غرور" م رج ") ف

ارگری( روی بخشی از مسائل پيش گفته  ردی در تشکل ھای ک ه ی ف ت ) از جمله  اتھام اطالعاتی زدن به مخالفان و عواقب بدخيم اتوري
 :متمرکز شده و مقاله ی خود را با اين جمله ی معنادار به پايان برده است

 
کر کردن . مبارزه سخت است ولی مبارز بودن کار ھر کسی نيست "  اران ات ف ه ي ه غرور و . نياز به گذشت و فداکاری ھست و ب ه ب ن

 ا"خودخواھی است و رويای رييس جمھور بودن را از سرت درکن
 

http://www.roshangari.net/as/sitedata/20130125232138/20130125232138.html 
 

ا را "  رويای رييس جمھور شدن" و زدن نقب به "  رھبر کارگری" اگر درست فھميده باشيم بحث در مورد يک  خ والس بی گمان حضرت ل
ا .شايسته بود اين دوست عزيز کمی منظورش را می شکافت! نمی دانم . تداعی می کند  ک دي ن ھمان طور که  بايسته است ھيات مديره ی س

 .با حفظ و رعايت تمام جوانبی که خود بھتر می دانند، در راستای انتخاب رييس جديد برخی از ابھامات بيانيه را نيز روشن کند
 
ری ھای جمعی و .پ ي م گ ي ه تصم از انترناسيونال اول تا لحظه ی حاِل ما سنت ھای کارگری مبتنی بر دموکراسی کارگری و احترام ب

ن . شورايی استوار شده است  ري اگر اين اصل را قبول داريم و اگر می پذيريم که اعضای ھيات مديره ی سنديکای واحد در شمار صادق ت
 .و آگاه ترين فعاالِن جنبش کارگری ھستند ،پس کم ترين ادای دين به اين ھمه مبارزه و زندان ؛حمايت از سنديکای واحد است



 یک گام  پس

73 

 :بعنوان مقدمه
م خود در  اکنون آشکار است که تالش اوليه فعالين خارج کشور در حمله به ھيات مديره سنديکای کارگران واحد برای پس گرفتن تصمي

 .برکناری اسالو به جايی نرسيد
ن ”  بعالوه اينکه اتحاديه جھانی ترانسپورت نيز اعالم کرد که  رای اي ا ب ک دي ن ده س ن ن ما حق ھئيت مديره را بعنوان ھئيت منتخب اداره ک
 “.تصميم به رسميت می شناسيم و آن را کامال رعايت می کنيم

س،( در فرانسه نيز با يک نامه خطاب ابراھيم مددی "  ث ژ ت" بخش حمل و نقل  ي ی )  نايب رئ اب ه دار،( رضا شھ داود رضوی )  خزان
 )١. (تصميم سنديکای واحد را پذيرفته است) عضو ھيئت مديره(

ده در خارج کشور ،  ن از تصميم ھيات مديره سنديکای واحد در برکناری اسالو از رياست ھيات مديره و تاکيد بر نداشتن سخنگو و نماي
ا و  ی ھ ارساي ر سر ن ن ب ي ال ع ن ف ه اي اکثريت بزرگی از فعالين جنبش کارگری دفاع کردند و طبعا با استدالالت خاص خود و بحثی ک

ست ي کای واحد و .  ناروشنيھای اطالعيه سنديکا به اتحاديه جھانی ترانسپورت دارند به منزله مخالفت با تصميم سنديکای واحد ن دي ن س
ژی .  ھيات مديره اش نبايد خود را زير فشار بررسی اين نارسايی ھا ببينند رات ا است سنديکای شرکت واحد اولين تشکل کارگری بود که ب

وده .  بدون اجازه از کارفرما و دولت ايجاد شد و راه را به جنبش کارگری ايران نشان داد اکنون نيز سنديکای واحد بعنوان اولين تشکل ت
 اين تصميم سنديکای. ای جنبش کارگری در دوران جديد دارد چگونگی برخورد به اختالفات درون ھيات مديره خود را تجربه می کند

د و از  ن شرکت واحد می تواند برای جنبش کارگری الگو شود و به ھمين دليل جنبش کارگری ايران و فعالينش بايد دست به دست ھم دھ
ن .  اين آزمون موفق و در راستای منافع جنبش کارگری بيرون بيايند ه اي ی است ک ت ي م بيان نارسايی ھا اطالعيه سنديکای واحد بدليل اھ

ره  دي ات م ي سنديکا نزد فعالين جنبش کارگری دارد و نشانه توقع بااليی است که از آن ميرود و جا دارد تا سنديکای کارگران واحد و ھ
فعالين جنبش کارگری با توصيه ھا و اظھار نظرھای خود می کوشند به سنديکای واحد کمک کنند تا با کمترين خسارت .  اش بخود ببالند

وست .  و لطمه از اين برھه حساس عبور کند اکثر مالحظات مطرح شده در واقع امر اساسا توصيه ھايی از طرف مدافعين برکناری اسال
د خود  ه، قصد دارن ي ن اطالع و ھدفش تجھيز ھيات مديره برای رفع آنھا و گرفتن بھانه از کسانی است که با آويزان شدن به ابھامات اي

بعالوه و مھمتر اينکه، اکنون در کنار بررسی نارسائی ھای اطالعيه سنديکای واحد بحث ھای جدی .  برکناری اسالو را زير سئوال ببرند
برای تحليل پروژه اسالو در خارج کشور نيز شروع شده که ھدفش مصون داشتن کل جنبش کارگری ايران از يک جريان غير طبقاتی و 

ران .  غير کارگری است که طبعا شامل مصون داشتن سنديکای واحد نيز بعنوان بخشی از جنبش کارگری می گردد ارگ ار ک ب ت به اين اع
ارگری  واحد و سنديکايشان در مقابله با اين ھجوم غير طبقاتی تنھا نيستند و فعالين جنبش کارگری و به ويژه فعالين گرايش چپ جنبش ک

يت )  ٢( ھدف پروژه اسالو .  را در کنار خود دارند ل ه ک ي ل وق بشر ع ارچوب حق و خروجش از کشور و گذاشتن جنبش کارگری در چھ
بش  امال خارج از جن جد و ک ن می گ ارگری ن جنبش کارگری است و در چھارچوب اختالفات گرايشات چپ و راست درون جنبش ک

که ھدفش .  کارگری است ل مخالفت اسالو با تصميم ھيات مديره شرکت واحد ھدفش بازگشت به مسئوليت قبلی در سنديکای واحد نيست ب
کای .  تقويت يک خط غير کارگری در سياست عمومی ايران است تحت نام حقوق بشر دي ن اع از س ر سر دف ا ب ھ به اين اعتبار مسئله تن

و  ال روژه اس ا پ ران واحد ب ارگ کارگران واحد نيست و طبعا فعالين جنبش کارگری ايران نمی توانند تنھا با اتکا به روشھای سنديکای ک
ه سنت )  ھای جک( برای مقابله با اين پروژه غيرکارگری که در واقع تدارکی برای ربودن .  مقابله کنند جنبش کارگری ايران است بايد ب

ا کرد ک ارگری رجوع و ات ) ٣. ( ھا و تاريخ و تجربه جدلھای جنبش کارگری بين المللی در مقابله با اين گونه سياستھا و اقدامات ضد ک
اع از  ارگری در دف بش ک بدين ترتيب و از اين پس دفاع سنديکای واحد از برکناری اسالو، بخشی از مقاومت و مبارزه عمومی کل جن

د و .  خود عليه پروژه اسالو است ن ن از فعالين جناح چپ جنبش کارگری انتظار می رود که برای مقابله با آن خود را از ھر نظر مجھز ک
ن .  متحد و منسجم شوند و در اين شرايط خطير اوضاع ايران به صحنه بيايند ي ال ع مطابق با توصيه ھا و نگرانی ھای تاکنون ابراز شده ف

 :جنبش کارگری، در اين مبارزه بايد از پيش بر اين پرنسيبھای مھم جنبش کارگری تاکيد داشت
ی و عرصه .  ما مخالفت پروژه اسالو ھستيم اما از ھر نوع انتقاد و افشاگری از اسالو حمايت نمی کنيم  -١ و، حرمت انسان شخص اسال

انتقادات ما به پروژه اسالو، بر ديدگاھھا و افشای ماھيت غير کارگری آن متمرکز است .  زندگی خصوصی وی از انتقاد ما مصون است
 بدين ترتيب ما خود را از پروکاتورھای رژيم اسالمی و ھمچنين از افراد و جرياناتی در اپوزيسيون که آغشته به فرھنگ فاسد. و الغير

ا را  اتھام زنی و پاپوش دوزی رژيم حاکم در برخورد به مخالفان خود ھستند، فاصله می گيريم و اجازه نمی دھيم که آنھا چھره مبارزه م
ی .  مخدوش کنند اي ابتدا سياسيون و  سپس مردم بايد شاھد فرھنگ باالی فعالين جنبش کارگری در مبارزه با مخالفان خود باشند و نشانه ھ

 .از آينده ای که کارگران برای مردم ايران می خواھند را نظاره کنند
د   -٢ ن ان در وھله اول اعضای سنديکای کارگران واحد و در درجه بعد کل جنبش کارگری ايران بايد بدانند که تصميم به برکناری اسالو م

ھيچ فعال جنبش کارگری از اينکه اسال و را از .  جدايی در فرقه ھای سياسی با ھلھله و شادی و با سرود پيروزی ھمراه نبوده و نيست
کای واحد .  حتی گرايش راست جنبش کارگری ھم بايد با از دست دادن اسالو لطمه بزرگی خورده باشد.  دست داده، خوشحال نيست سندي
اين خود اسالو بوده که آگاھانه به يک پروژه غير کارگری پيوسته و بدست خويش، خود را از سنديکای واحد .  اسالو را طرد نکرده است

 بركناري اسالو در متن كدام اوضاع
 رضا مقدم
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ده است .  و جنبش کارگری ايران کنار گذاشته و طرد کرده است اسالو از ايران خارج شده و تا حدی از آزار و اذيت رژيم اسالمی دور ش
ران  ه در اي واده اش ک ان ه خ م ب اما بايد مطمئن باشد که مطابق سنتھای ديرين جنبش کارگری، ما به ھر تعرض و فشاری از طرف رژي

 .اگر اسالو در ايران بود اين شامل خود وی ھم ميشد. است، اعتراض خواھيم کرد و آنھا را تنھا نخواھيم گذاشت
د  -٣ ن . جنبش کارگری ايران مانند فرقه ھا نيست که بدليل اختالف امروزش سابقه و فعاليت ھمرزمان سابق خود را فراموش و يا تخطئه ک

کای  دي ن جنبش کارگری ايران دو دوره فعاليت اسالو را از ھم تفکيک می کند و ھمواره قدردان زحمات و لطماتی است که برای تشکيل س
ودن آن از .  واحد خود و خانواده اش متحمل شدند فعالين جنبش کارگری نشان خواھند داد ھمه آنچه برای حفظ حرمت انسانھا و مصون ب

موافقان قربون صدقه ھم می روند و اگر نھی باشد بايد ھشدار برای احتراز از شيفتگی .  ھر نوع تعرض بيان شده شامل حال مخالفان است
 !و ذوب شدن در قائد اعظم باشد

 
 ادامه دارد 

——————————————- 
 جواب فدراسيون جھانی کارگران حمل و نقل) ١(

 درباره موضوع رانندگان اخراجی و تاييد بر کناری منصور اسانلو“ آی تی اف”نامه 
    

نامه آی تی اف به سنديکا در مورد اخراج غير قانونی سه تن از رانندگان شرکت واحد آقايان وحيد فريدونی، حسن سعيدی و ناصر محرم 
 زاده و تاييد برکناری رئيس پيشين سنديکا

 
رد ران مطرح ک د .  امروز آی تی اف موضوع سه راننده اخراجی سنديکای کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد را مستقيما با دولت اي وي دي

ان  کاکرافت؛ دبير کل آی تی اف پس از اينکه از اخراج اين رانندگان توسط ابراھيم مددی؛ نايب رئيس سنديکای شرکت واحد که از سازم
 .ھای عضو آی تی اف است، مطلع شد در نامه ھايی به رئيس جمھور و وزير کار خواستار بازگشت به کار اين رانندگان اخراجی شد

د و پس .  نام ھای اين سه راننده حسن سعيدی، ناصر محرم زاده و وحيد فريدونی است ن ت ھر سه اين رانندگان از اعضای فعال سنديکا ھس
وط .  از فعاليت برای افزايش دستمزد کارگران از کار اخراج شده اند رب اخراج اين سه نفر مستقيما به فعاليت ھای اتحاديه کارگری آن ھا م

 .است
کای  دي ن ديويد کاکرافت به ابراھيم مددی؛ نايب رئيس سنديکای شرکت واحد قول داده است که آی تی اف به حمايت خود از ھئيت مديره س

 .واحد که اولين اتحاديه عضو آی تی اف در ايران است در دفاع از اعضای خود ادامه خواھد داد
رسميت  ا ب ک دي ن ديويد کاکرافت ھم چنين تصميم ھئيت مديره سنديکا را مبنی بر برکناری منصور اسانلو از پست خود به عنوان رئيس س

امال :  شناخت و تاکيد کرد ما حق ھئيت مديره را بعنوان ھئيت منتخب اداره کننده سنديکا برای اين تصميم به رسميت می شناسيم و آن را ک
 .رعايت می کنيم

 
 ٢٠١٣ژانويه  ٣١

 
 سنديکای شرکت واحد  فدراسيون ملی سنديکاھای حمل و نقل ث ژ ت به  نامه)  ٢(

 2013ژانويه  31مونتروی ، 
 به آقايان

 ابراھيم مددی نايب رئيس سنديکای شرکت واحد
 رضا شھابی خزانه دار سنديکای شرکت واحد

 داوود رضوی عضو ھيئت مديره سنديکای شرکت واحد
 رفقای عزيز،

دان .  باخبر شديم که با مرخصی ھمکارمان رضا شھابی به داليل پزشکی موافقت شده است  ه از زن اين مرخصی به وی امکان می دھد ک
 .خارج شود و به درمان خود بپردازد

د و شرط .  ما کامال آگاھيم که بيماری  ھای رضا شھابی ارتباط مستقيم  با شرايط غيرانسانی دوران  زندانی اش  دارد ي ی ق ما به آ زادی ب
ه  98و  87اين رفيق برمبنای مقاوله نامه ھای  م و ب دواري ي ا است، ام ھ ده آن ن ن ران امضا ک سازمان جھانی کار، که جمھوری اسالمی اي

 .مبارزات خود در اين زمينه ادامه می دھيم
ه  اعی ک م فدراسيون ملی سنديکاھای حمل و نقل ث ژ ت به ھمراه فعالين سنديکايی ايرانی و ھمانند آنھا به مبارزات خود جھت عدالت اجت
 .بر مبنای ھمبستگی و حق کارگران برای تشکيل و کنترل سنديکاھايشان جھت دفاع از منافع خود، بنيان گذاشته شده است ، ادامه می دھد

ون ھای  د و آکسي ن د می ک دي م ران شرکت واحد ت ارگ فدراسيون ملی سنديکاھای حمل و نقل بارديگر ھمبستگی خود را با سنديکای ک
 .ھمبستگی خود را جھت وادار کردن دولت ايران در احترام به آزادی ھای سنديکايی و آزادی حق تشکل شدت خواھد بخشيد

 با احترامات رفيقانه
 دبير کل  –ژروم وريته  
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ی  ١٣٩١اسالو، گزارش ساليانه وضعيت سنديکای کارگران شرکت واحد در سال ) ٢( ات ق ر طب ارچوب غي ا را در چھ که فعاليت سنديک
 .حقوق بشر قرار داده و در ادامه مطلب، غير طبقاتی بودن آن و مغايرتش با منافع يک تشکل توده ای کارگری توضيح داده ميشود

 
مھدی کوھستانی ارتباطات بين المللی جنبش کارگری را که حاصل بيش از دو دھه مبارزه فعالين جنبش کارگری در خارج کشور بود )  ٣( 

و با وقايع اول ماه مه سقز در سال به ثمر نشست را ربود و به مقام و پول رسيد و کوشيد تا مدافعان جنبش کارگری ايران در خارج کشور 
رداخت.  متصل کند)  سوليداريتی سنتر( را به مرکز ھمبستگی آمريکايی  م .  بعنوان بخشی از پروژه اسالو بايد به اين موضوع پ من خواھ

ارگری  بش ک دن جن ان اس کوشيد تا به سھم خود در اولين فرصت ممکن تاريخچه ای از دو دھه مبارزه فعالين کارگری در خارج برای شن
 ايران به تشکلھای کارگری در اروپا و آمريکای شمالی و جلب حمايت و ھمبستگی آنھا و ھمچنين اينکه چگونه اين فعاليت ھا و با چه

 .ھدفی منجر به تشکيل اتحاد بين المللی شد و چگونگی پيدا شدن مھدی کوھستانی در اتحاد بين المللی و مسائل پس از را بنويسم



 یک گام  پس

76 

ده است ان . سنديکای کارگران شرکت واحد طی بيانيه ای برکناری منصور اسالو از رياست ھيأت مديرۀ اين سنديکا را به اطالع عموم رس
کای .  آنچه در اين بيانيه به طور ويژه ای جلب توجه می کند، در کنار نفس برکناری اسالو، ادبيات برا و تند بيانيه است دي ن رۀ س ھيأت مدي

ده واحد در تنظيم بيانيه ھمۀ موازين ديپلماتيک و تعارفات رايج را کنار گذاشته و برکناری اسالو را مستقيما به تخلفات متعدد وی نسبت دا
ه موضوع .  بيانيه البته چيزی درباره جزئيات اين تخلفات روشن نمی کند.  است اما خواستی که در ادامه به ميان می کشد، نشان می دھد ک

ه .  نمی تواند بر سر خرده حسابھايی باشد که در ھر جنبشی می توان انتظار آن را داشت اطات »بيانيه در ادام ب ه ارت م طع ھ ار ق ت خواس
ی در خارج از »از منصور اسالو شده و بالفاصله پس از آن نيز بر اين تأکيد می کند که  «،ھمکاری ھا و حمايتھا گوي ھيچ نماينده وسخن

 .«کشور ندارد
 

ی .  ادبيات اين بيانيه ادبياتی نيست که سنديکای واحد تاکنون با آن شناخته می شد ات ي ه امروز از ادب ا ب کای واحد ت دي ن تمام بيانيه ھای س
ه چه .  خويشتندار برخوردار بودند که رعايت موازين ديپلماتيک در آنھا نيز جای روشنی به خود اختصاص می داد ن است ک رسش اي پ

ا يک تشکر صوری  اتفاقی افتاده است؟ چرا رفقای ھيأت مديره سنديکای واحد اين ادبيات را برگزيده اند و به يک اعالم رسمی ھمراه ب
ان  اکتفا نکرده اند؟ چرا اين چنين صريح و روشن از تخلفات اسالو صحبت می کنند؟ چرا خواستار عدم حمايت از او می شوند؟ چرا ھمزم

 اعالم می کنند که در خارج از کشور نماينده ای ندارند؟
 

اشی از  ی را ن حن ل دال دي ه ش ي ان ي ن ب ي وان صدور چن ت اعضاء ھيأت مديره سنديکای واحد نوجوانان تازه کار و کم تجربه ای نيستند که ب
اشد.  احساساتی شدن آنان دانست ده ب ان . برعکس، به نظر ميرسد که نگرانی ھای ويژه ای اعضاء ھيأت مديرۀ سنديکا را به اين نتيجه رس

ه .  ھيأت مديرۀ سنديکا البته روشن نکرده است که تخلفات اسالو به چه دوره ای مربوط است ي اما مقطع زمانی برکناری اسالو و صدور بيان
ران»يکی بيانيه مشترک اسالو و تعدادی از فعالين باصطالح   –سنديکا به فاصلۀ کمی پس از صدور دو بيانيه  و  «اتحاديه آزاد کارگران اي
ات   –و چند تشکل ديگر  «اتحاديه»ديگری بيانيه مشترک سنديکای واحد با ھمين  ف ل خ ای ت ا رد پ ه آي اين سؤال را نيز به پيش می کشد ک

زون  وجه روزاف ا و ت ھ ري ارگ ۀ ک ان ۀ »اسالو را در اين موارد نيز بايد جست؟ و با توجه به مغازلۀ آشکار فعالين اتحاديه مزبور با خ م ل ک
ا  «اتحاديه»به اين  «کارگری ه آي و با توجه به سابقۀ روابط اسالو با سران اصالح طلبان، اين سؤال نيز با سماجت خود را طرح می کند ک

ه  ن است ک ر حاکی از اي شت ي ارتباطی بين اين تحوالت سياسی و برکناری اسالو ھست يا نه؟  بيانيه به اين شکلی که صادر شده است، ب
 .رفقای ھيأت مديرۀ سنديکای واحد نگران تحوالت در شرف وقوع ھستند تا تخلفات گذشته

 
ه .  به احتمال زياد در روزھا و ھفته ھای آينده جوانب مختلفی از اين تحول روشن تر خواھد شد وجه ب ا ت د، ب ن اش اما اين جوانب ھر چه ب

ران .  تالطم موجود در صف بنديھای سياسی در ايران و جابجائی ھای در حال وقوع، در يک واقعيت نبايد ترديد داشت ارگری اي جنبش ک
 .روزھائی که شايد آرايش درازمدت درون جنبش را رقم بزنند. در انتظار روزھای پر تالطمی است

 پشت پردة بركناري اسالو چه مي گذرد؟ 
 بهمن شفيق
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و  " به تاريخ دوم بھمن ماه نود ويک از طرف سنديکای شرکت واحد تھران و حومه  اطالعيه ای تحت عنوان   ل ان اری منصور اس ن برک
 .صادر شده است" ازرياست ھيئت مديره  سنديکا شرکت واحد

 
ن  د  خارج از اي وان می ت روشن است که ھر تشکلی دارای اساسنامه و قرار ھای تشکيالتی خاص خود است و سنديکای شرکت واحد ن

ا و .  قاعده باشد ھمانطور که در متن اطالعيه سنديکا  آمده است  آقای اسانلو  به علت پايبند نبودن به  تعھدات   و ناديده گرفتن  ھشدارھ
ن .   اعتراضات درون سنديکا اخراج شده است رای  اي د ب اي ه و ب ت رف قطعا اين اخراج با  حضور جمعی اعضای ھيئت مديره صورت گ

 .تصميم جمعی احترام قائل شد
تھمت زنی به شيوه  جمھوری اسالمی " ارتجاعی و ضد کارگری " "  توطئه گرانه " بعد از انتشار اين اطالعيه   افرادی اين حرکت را  

 .دانستند " توطئه وزرات اطالعات  و عوامل خانه کارگر  و شورا ھای اسالمی " و يا " 
م  ا را ھ ک دي ن اين افراد  حق دارند  سنديکا را مورد سوال قرار دھند، اما کسی به آنھا اين حق را نخواھد داد تصميم آگاھانه و جمعی س

 .رديف با نھاد ھای سرکوب قلم داد کنند
کای ! بايد به اين افراد گفت بس کنيد دي ن ن س ي ال ع ی ف ارزات ب اگرنمی توانيد  کمک حال جنبش کارگری باشيد با چنين ادبياتی به روحيه م

 .شرکت واحد حمله ورنشويد چرا که مبارزه طبقاتی  يک مبارزه جدی ست که از ھر گونه مماشاتی گريزان است
ه رای و   د ب من ضمن حمايت ھمه جانبه از اطالعيه سنديکای شرکت واحد تھران و حومه معتقدم که  مدافعان واقعی جنبش کارگری باي

وارد مطروحه در .  تصميم جمعی سنديکای  شرکت واحد احترام بگذارند ح م ه تصري اين اميد را دارم که در آينده ی نزديک سنديکا  ب
 .بيانيه مورد نظر بپردازد

 

 در دفاع از اطالعيه سنديكا شركت واحد
 بهزاد سهرابي
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ره  دي ئت م سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه با انتشار اطالعيه ای تصميم خود را مبنی بر برکناری رياست ھي
ل  1. سنديکا و اينکه ھيچ سخنگويی را در خارج از کشور به رسميت نميشناسد اعالم کرد ق اين تشکل از سازمان اتحاديۀ جھانی حمل و ن

االت .  خواستار قطع ھمه ارتباطات ،ھمکاری ھا و حمايتھايش از رئيس سابق سنديکا شد"  ای ت اف"  ق در اين رابطه سيل کامنت ھا و م
م  فضای .  متعددی از طرف سازمان ھا و اشخاص در سايتھا سرازير گرديد داد ھ ن روي ران، اي مثل ھر رويدادی در جنبش کارگری اي

ی  ن ي ا ب ن ي مجازی اينترنتی و ھمچنين جنبش کارگری و طرفدارانش را به شدت قطبی کرده ، آنچنان که حتی آنھا که خواستارايفای نقش ب
واضع اعالم شده، .  در اين قضيه بودند را ناخواسته در درون يکی از اين قطبھا قرارمی دھد تمام مقاالت نوشته شده در اين رابطه و م

م  علی رغم خواست و قصد نويسندگان آنھا می تواند يا مخالف و يا موافق تصميمات سنديکای کارگران شرکت واحد باشد و شقه سومی ھ
 .در اينجا وجود ندارد

 
م و چه از .  سنديکای شرکت واحد از زمان تشکيلش تا کنون با فراز و نشيب ھای زيادی مواجه بوده است اين سنديکا چه از طرف رژي

 .طرف نھادھای امپرياليستی و مامورانش متحمل ضرباتی بوده، که ھمگان از آنھا با خبرند
خود را دارد،  2اينکه سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه يک تشکل مستقل کارگريست، ھيئت مديره، اساسنامه و سايت 

اينکه ھميشه در درون ھر تشکلی مسائلی وجود دارد و برای علنی کردن مسائل داخلی، اين خود آن تشکل است .  بر ھمه روشن می باشد
ی  خوب ايست ب د، می ب ن ت يت ھس ال که می تواند تصميم گيرنده باشد را کسانی که خودشان به نوعی در تشکل ھای مختلف مشغول به فع

ن .   بشناسند ي ر ھم رده ت گروه ھای سياسی مدعی حامی تشکل ھای کارگری که يکی از خواستھای اساسيشان بوجود آمدن ھر چه گست
ه  تشکل ھاست، تنھا با به رسميت شناختن حقوق ھمين تشکل ھای موجود و با اعتماد خود به آنھا و حمايتشان از آنھا است که می توانند ب

ری .  ياری آنھا بشتابند ي ھر گونه مقابله کردن با تصميمات ھيئت مديره سنديکای شرکت واحد با ھر پوششی و به ھر بھانه ای، موضع گ
ا .  بر عليه خود اين تشکل کارگری و بی اعتمادی به تصميمات ھيئت مديره آن می باشد ک دي ن ران س ارگ د ک ن کسانی که نگران برخورد ت

ده "  ای ت اف" ھستند و اينکه چرا ھيئت مديره آن خواستار قطع ھمه ارتباطات، ھمکاری ھا و حمايتھای  ره ش دي از رئيس سابق ھيئت م
اط  و "  ای ت اف" است، آيا خبر دارند که  ب ه ارت ان چگون ن سازم ه اي د ک چه حمايت ھايی از رئيس اين سنديکا می کرده ، خبر دارن

ايت خود را از ...  ھمکاری ھايی با او داشته و ا، حم ک دي ن که در قبال خواست سنديکا مبنی برقطع ارتباط اين سازمان با رئيس سابق س
 !آقای اسانلو اعالم کرده و خود را در تقابل با اين خواست سنديکا قرارمی دھند

ق "  ای ت اف" ، ھيئت مديره سنديکای شرکت واحد بطور مشخص خواستار قطع کامل ارتباط  و حمايت 1در آن اطالعيه يس ساب از رئ
ا و .  ھيئت مديره سنديکا می باشد، اما اين ارتباط ھا و حمايت ھا چيست و در چه زمينه ھايی، ھنوز نامشخص است ک دي ن به تشخيص س

که  ھيئت مديره اش اين حمايت ھا بر ضد منافع سنديکا بوده، و اگر نه چه دليل ديگری می توانست موجب اين تصميم شده باشد، مگر اين
روی  ردن آب تمام اعضای سرد و گرم کشيده ھيئت مديره بعد از سالھا مبارزه به ناگھان و بدون ھيچ منافعی، فقط از روی لجبازی قصد ب

ای !   چندين و چند ساله خود را کرده باشند ھ ت اي آی " کسانی که رفتار اين سنديکا را غير اصولی می دانند، در واقع حامی کمک ھا و حم
د"  ت اف ن ت ن .  از رئيس سابق ھيئت مديره و بر ضد تشخيص ھيئت مديره مبنی برمضر بودن آن حمايتھا برای سنديکای واحد ھس ي ھم

ه خود را  ل ئ ه اصل مس وجه ب نکته مھم روشن کننده جايگاه کسانی که می خواھند مراقب اخالقيات تشکل ھای کارگری باشند و بدون ت
شاش زده و .  وسط معرکه انداخته اند، است ه اغت اينھا ناخواسته در صف  کسانی قرار می گيرند که بخاطر منافع سازمانی خود دست ب

 .در اين راه از تھمت و انگ زنی به کارگران شرکت واحد و سنديکايشان فروگذار نيستند
 

د،  وده ان اتش ب ماه پشت ابر پنھان  نمی ماند، چه آن سازمانھا و افرادی که به تشکل ھای کارگری اعتماد کرده و مدافع سنديکا و تصميم
ن  م اخالق اي ل چه کسانی که با مشکل بی اعتمادی به جنبش کارگری و تشکل ھای کارگری دست به گريبان ھستند و خود را منجی و مع
د،  ن طبقه ميدانند، يا آنھا که تنھا به خاطر منافع سازمانی خود در پی ھر فرصتی برای ضربه زدن به تشکل ھای مستقل کارگری برمی اي
ع  اف ن ی م روزی به حقيقت پی خواھند برد و پاسخ ھمه سواالت مطرحه را دريافت خواھند کرد؛ ھر چند برای اين دسته آخر که تنھا در پ
ر از  ه غي اری ب ا ک ھ ن اشد، اي خود ھستند و عوامفريبانه خود را حاميان جنبش کارگری معرفی می کنند، دانستن حقيقت بی فايده می ب

 !ندارند، دروغ پراکنی و تھمت زنی ھم نيازی به حقيقت ندارد...تحريف، دروغ پراکنی و
ن .  اين روزھا برای کارگران شرکت واحد و سنديکای آنان روزھای مھم و متحولی است ھر تصميمی که امروز از طرف ھيئت مديره اي

ه .  سنديکا گرفته می شود، تمام عملکرد اين سنديکا در اين شرايط  و سرنوشت آينده اين تشکل را رقم خواھد زد د ک اميدوارم کسانی باشن
ان  ه آن ان، ب دگ ن ه آي ا ب ھ ه آن تمام اين نوشته ھا و اطالعيه ھا و کامنت ھا را به عنوان مدارک جنبش کارگری جمع اوری کرده تا با ارائ
نشان دھند که تشکل ھای کارگری ما و جنبش کارگری با چه موانعی مواجه بوده و با متحمل شدن چه دشواری ھايی، وجود تشکل ھای 

 .  کارگری ممکن شده است

 از سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه حمايت كنيم
 مينا فرخنده
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وان عضو  ه عن م ب دوم بھمن ماه اطالعيه ی سنديکای رانندگان شرکت واحد تھران و حومه، برکناری اسانلو به عنوان رييس سنديکا و ھ
ا .  اين سنديکا را اعالم کرد، که با واکنش ھای بسياری روبرو گرديد اومت ھ تاريخ اين سنديکا و اعضای عضو آن مملو از مبارزات و مق

ه .  در اين رابطه ھمواره آنھا مورد حمايت فعالين جنبش کارگری و ديگر تشکل ھای بين المللی بوده اند.  است ز ب ي ا ن ک دي ن اعضای اين س
ھمه ی فعالين کارگری در مقابل زندانی شدن .  عنوان جزئی از اين تشکل ھمواره مورد حمايت و پشتيبانی گرايشات کارگری قرار گرفتند

د...  اسانلو، مددی،رضا شھابی و  ن ت رداخ اع پ ه دف ن .  صدای اعتراضشان را بلند کردند و به ھر روش ممکن از اين تشکل ب اومت اي ق م
وری فضای  ه ن اب ث ه م د و ب ن ان م سنديکا و ديگر تشکل ھای کارگری و حاميان آنھا  باعث شد که آنھا به عنوان يک دست آورد ، پايدار ب

 .جنبش کارگری را روشن نگھدارند
ه .  با گذشت زمان گرايشات راست و چپ در جنبش بيشتر از يکديگر تفکيک می گردند و جنبش در حال پااليش است م ه ھ واضح است ک

ی فعالين جنبش از راست تا چپ و با ھر گرايشی در مقابل سرکوب ھا بايد مورد حمايت قرار می گرفتند و ذره ای در اين رابطه شک و 
 .ترديد وجود ندارد و در مورد شخص اسانلو در گذشته نيز به درستی ھمين کار انجام شد

ی  ن ب ده م اما مکانيزم تصميم گيری در تشکل ھای واقعا کارگری و از آن جمله سنديکای شرکت واحد، جمعی است و اطالعيه ی صادر ش
ار .  بر برکناری اسانلو نيز از اين قاعده مستثنا نيست ن ه ک دام ب واضح است که تشکلی مثل سنديکای شرکت واحد به راحتی و سرسری اق

ظار .  گذاشتن اعضای خود نمی کند ت ارگری در ان ھر چند ھنوز دليلی برای کنار گذاشتن او از طرف سنديکا بيان نشده و فعالين جنبش ک
 .ارائه ی توضيحات و داليلی از جانب سنديکای شرکت واحد ھستند، تا مثل ھمه ی موارد روشنگری الزم در اين رابطه صورت گيرد

ن   د و اي ن ک سنديکای شرکت واحد بر اساس اساسنامه و مکانيزم درونی طبيعی است که اقدام به کنار گذاشتن و يا انتخاب مسئولين خود ب
م .  نشان از سالمت تصميم گيری بر مبنای مکانيزم جمعی است و بايد به آن احترام گذاشت ت س در جنبش کارگری رييس مادام العمر و سي

ز می  ي ھای بروکراتيک وجود ندارد و ھمانطور که در يک مجمع عمومی و يا شورا نمايندگان خود را انتخاب می کنند، به ھمان شکل ن
د .  توانند نمايندگان خود را تغيير دھند ن ن در برکناری اسانلو ھيچ چيز غير طبيعی وجود ندارد، و تيز بينان جنبش کارگری نيز درک می ک

ست ي واضح .  که جناح راست و چپ ھر چه بيشتر در حال تفکيک شدن از يکديگرند، و اين عزل و نصب ھا نيز از اين موضوع خارج ن
اب  ن ت اه اج ی گ اي است که ھر فعال جنبش کارگری که کنار گذاشته شود جای تاسف دارد اما در عرصه ی مبارزه طبقاتی چنين واقعيت ھ

 .مھم اين است که به روش ھای سالم و جمعی چنين تصميم گيری ھايی انجام شود. ناپذيرند
راد ..."   کميته ی ھماھنگی برای کمک "با انتشار مطالبی بسيار از جمله اطالعيه ی  گر اف ر است، و دي ب در اين رابطه، که مرجعی معت

معتبر جنبش کارگری، مشخص شد که فعاليت فردی و سوء استفاده اسانلو از موقعيت خود به عنوان رييس سنديکای شرکت واحد يکی از 
اری از .  عوامل اين برکناری بوده است ره داده و بسي دي ئت م ي ظر ھ وی از طرف سنديکای شرکت واحد گزارش ساالنه را بر خالف ن

ده .  روابط و فعاليت ھايش بر خالف نظر ھيئت مديره و به نام سنديکا انجام می گرفته است شر ش ت ن ون م ن ا ک ه ت ی ک از خالل نوشته ھاي
ذکرات مکرر .  مشخص است که تخلفات اساسنامه ای و ضد جنبشی او بسيار زياد بوده که بزودی از پرده بيرون خواھند افتاد با  وجود ت

ارگری را  سنديکا، او شخصا ھر تصميمی را بدلخواه و از طرف سنديکا به اجرا می گذاشته و ارتباطات ضد سنديکايی با نھادھای غير ک
اه او، ممکن است .  از طرف سنديکا پيش می برده است ب ت حال که اسانلو از کشور خارج شده، و با توجه به ارتباطات و فعاليت ھای اش

ا .  مورد سوءاستفاده ی نھادھای سرمايه داری جھانی قرار گيرد من شخصا اميدوارم که اشتباھات، انحرافات و حرکات قائم به شخص او ت
 .بدين حد باعث سقوط او نگردد

ا  د و ب اما طيف راست جنبش با حمله به سنديکای شرکت واحد، و حتی تھمت و افترا ھای پليسی، چھره ی واقعی خود را بيشتر نشان دادن
ی و تحت ھر .  تمام تالش در راستای خط سازش طبقاتی در مقابل سنديکای شرکت واحد قرار گرفتند ت م ي ه ھر ق د ب ن آنھا تصور می کن

ران است ارگ ی ک ات ق . شرايطی بايد ھمه با ھم باشند و درک نمی کنند، گاه وحدت و ھمکاری و گاه گسست و جدايی راه گشای مبارزه طب
ل  ي ب ن ق ه اي ھمه ی آنھا که به سنديکای شرکت واحد تھمت و افترا  زدند، استيصالشان را در برخورد سياسی نشان می دھند و نمی دانند ک

ن .  برخوردھا برای فعالين و پيشروان جنبش کارگری ذره ای ارزش ندارد ري ت م تھمت زنان و فحاشان به کارگران نشان می دھند که از ک
 .دغدغه ھای طبقاتی کارگران برخوردار نيستند و آب به آسياب منافع دشمنان طبقه کارگر می ريزند

ا  ک دي ن ه س اما در اين تند پيچ تاريخی که رييس ھيئت مديره در مقابل سنديکا قرار گرفت و از سنديکا کنار گذاشته شد و جناح راست نيز ب
ق خود را  ن طري زديک شود و از اي حمله کرده، ضروری است تا سنديکا اوال ھر چه بيشتر به بدنه کارگری رانندگان شرکت واحد ن

ن يک .  بازسازی نموده و سرکوب ھا و فعاليت ھای فردی که به آن تشکل لطمات جدی وارد کرده بودند را جبران نمايد واضح است که اي
 .پروسه دراز مدت است اما ممکن و بھترين راه برای سالمت و ادامه کاری آن تشکل

از سوی ديگر اگر تغيير تحوالت درون سنديکا باعث فعاليت منسجم تر و ھمکاری بيشتر بين جناح چپ جنبش کارگری گردد موثر و مفيد 
حد .  است و در غير اين صورت حرکتی در خود و مقطعی است بنابر اين ضروری است ھر چه بيشتر ھمکاری جناح چپ منسجم تر و مت

ه  ه وزن اب ث تر پيش برود تا در اين دوره ی بحرانی جامعه که چشم انداز بحران سياسی را در خود دارد، ھر چه بيشتر متحد و منسجم به م
 .ای در مقابل آلترناتيوھای سرمايه داری بتواند عرض اندام نمايند

 سنديكاي شركت واحد در تند پيچ تاريخ
 محمد حسين مهرزاد
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ل  -ای تی اف( تنھا نقطه ی ضعف اطالعيه ی آنھا درخواست مبنی بر عدم حمايت و ھمکاری آن نھاد ق ا )  فدراسيون بين المللی حمل و ن ب
وان  اسانلو است که قابل اصالح است و با توجه به موضوع مربوطه مشخص است که منظور آنھا عدم ھمکاری و حمايت از اسانلو به عن

ن حق .  رييس سنديکای شرکت واحد و عضوی از اين تشکيالت است اسانلو ديگر عضوی از تشکيالت سنديکای شرکت واحد نيست و اي
 .طبيعی آن سنديکا است که موضوع را به اطالع ھمه برساند تا راه ھر گونه  سوء استفاده را ببندند

 در انتھا الزم می دانيم بار ديگر تاکيد کنم که بايد به تصميم سنديکای شرکت واحد احترام گذاشته و آن را نشانه ی فعاليت سالمت و خرد
ا  جمعی آن تشکل بدانيم و جناح چپ جنبش کارگری ايران نيز از چنان درجه از پختگی و آمادگی برخوردار است که فعاليت ھايش را نه ب

در تند پيچ ھای تاريخی ھر چه .  دنباله روی از اشخاص و نا آگاھانه، بلکه با پختگی و عکس العمل الزم در مقابل جناح راست پيش ببرد
د  بيشتر جناح چپ و راست جنبش از ھم متمايز می گردند و ھر شخص و با ھر سابقه ای که در موقعيت راست قرار گيرد به حاشيه خواھ

 .ايران لھستان دھه ی ھشتاد نيست و جنبش کارگری ايران نيز رھبری مثل لخ والسا نمی خواھد. رفت
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ی  ١٣٩١   بھمن ٢ای سرگشاده که در تاريخ  سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه در نامه ان ون جھ خطاب به فدراسي
ام .  ی سنديکا  برکنارکرده است  مديره کارگران حمل و نقل نوشته است منصوراسالو را از سمت رياست  ھيئت  ج وان ال اری اس ن رک علت ب

ده است  ن از .  تخلفات متعدد ،عدم پايبندی به تعھدات خود ،ناديده گرفتن ھشدارھا واعتراضات درونی سنديکا عنوان ش ي چن ا ھم ک دي ن س
ران شرکت   ھا از نام ھا و حمايت ات، ھمکاری مخاطب  خواستار قطع تمامی ارتباط ارگ کای ک دي برده شده است و متذکر شده است که سن

 .      گويی در خارج از کشورندارد رانی تھران و حومه ھيچ نماينده وسخن واحد اتوبوس
ه .  برکناری اسالو بحث برانگيز شد و با توجه به اھميت موضوع افراد و جريانات اعالم نظرکردند  ه از قضي ب ن شايد برای عده ای اين ج

ه از  ی  ک ا جاي ود ،ت ب جنجال بر انگيز بود که اسانلو به علت سابقه مبارزاتيش و موقعيتی که در سنديکا داشت مستحق چنين برخوردی ن
اشد.  رياست ھيئت مديره برکنار شود ررسی می ب ل ب اب اوآل در يک .  اين حرکت بجا و سياسی ھيئت مديره شرکت واحد از چند زاويه ق

ارگری  تشکل کارگری که منافع طبقاتی اش را نمايندگی می کند نه تنھا نشانی از پويايی و رشد تشکل مربوطه است بلکه سالمتی جنبش ک
ی .  را ھم تضمين می نمايد دی و ازل ا اب ھ ران آن ب دوما اين  برکناری ھا در تشکلھای کارگری بر خالف سازمانھا و احزاب جاری که رھ

ه .  ھستند امری بسيار عادی است سوماً  برکناری اسالو ازرياست ھئيت مديره سنديکا ی واحدامری نيست که يکشبه اتفاق افتاده باشد آنگون
م  و ک ال ا در حق اس وي که افرادی بدون تعمق ،سراسيمه وبا شتابزده گی نامه سنديکا را مورد انتقاد قرار دادند وطوری وانمود کردند که گ

بش .   لطفی شده ، وبدون اينکه از سنديکا سوال کنند ماجرا چيست وارد قضاوت شدند اع از جن ناگفته نماند مبارزات منصور اسالو در دف
زندان رفتن وصدماتی که .  کارگری و دربرپايی سنديکای واحد چيزی نيست که خط بخورد ويا اعضای سنديکا آن را فراموش کرده باشند 

که   بخاطرفعاليت ھايش برای بازگشايی سنديکای واحد از طرف حکومت جنايتکاری مانند جمھوری اسالمی متحمل شده است ، ھمانطوري
عی   ای وسي ھ ت اي شاھد بوديم چه در سطح کشوری و چه بين المللی در دفاع از وی و آزاديش تحت عنوان يک رھبر کارگری بدرستی حم

ا .  انجام گرفت و نتيجه اش اين شد که ايشان آزاديش را بدست آورد نامه سنديکای واحد در رابطه با برکناری اسالو ،اگر چه اطالع است ت
ا  توضيح ،ولی تا اين حد قطعن روشن است که برخورد به وی آنطور که به عنوان دالئل آمده است عدم پيشبرد مسئوليت ھايش دررابطه ب

ری از اعضای .  سنديکای کارگران واحد است  ونه زيرگرفتن مبارزات وی ون جاب اي م ای ھ ه آق ي ن اطالع اينجا توجه داده ميشود به مت
د  رده ان شرکت واحد که اشاره می کند به نزديکی اسالو با افرادی  که خارج کشورھستند و در اين رابطه کليت سنديکا را زير سوال می ب

وده است م داوری ب ان ا خ اطش ب ب ا و ارت ک دي ن ان  .  که دو نمونه آن کنترل سايت سنديکا توسط افراد خارج از س م داوری از دوست ان خ
ر( وھمکاران نزديک آقای مھدی کوھستانی نژاد می باشد که وی چند سال پيش بدليل عضويت در مرکزھمبستگی امريکا  ت ) ساليداريتی سن

تماس خانم داوری نيز با يکی از نھادھای ھمبستگی کارگری در شھر .  ازاتحاد حمايت بين المللی در دفاع از کارگران ايران اخراج گرديد
 .ھامبورگ آلمان ووعده تامين ھزينه ھای چاپ خبرنامه و غيره ھمانموقع افشاء گرديد 

رآموزش .  ساليداريتی سنتر به سازمان جاسوسی سيا متصل است ی ب ون رام ي ان پ کاھای کشورھای جھ دي ن ا و س اين نھاد در اتحاديه ھ
وذ در .  کارگران بر مبنای طرحھای امپرياليستی تاکيد می ورزد ف ی ، ن ون رام از طريق عناصر واسطه و خود فروش محلی کشورھای  پي

د  ع .  جنبش کارگری آنھا و تطبيق دادن و تبديل آنان به دنبالچه منافع امپرياليسم آمريکا را تعقيب می کن ای رف ن ب ر م اد ب ھ ن ن ع اي در واق
م و ) گلوباليزاسيون ( نيازھای اساسی و عينی نظم نوين اقتصاد ی  ظي ن وک شوروی، ت ل اشی ب روپ د از ف مورد نظر امپرياليسم امريکا بع

ارارزان : ھدف اين نھاد عبارت از. برنامه ريزی شده است روی ک ي اول ن پ ايجاد و توسعه سياستھای امپرياليستی آمريکا برای غارت و چ
ای  شھ ب ن ع ج اف ن ره زدن م ارگری و گ بش ک کارگران، خصوصی سازيھای منطبق با اقتصاد سرمايه جھانی و مقابله با رشد چشمگيرجن

ی .  کارگری جھان بخصوص  کشورھای پيرامونی به منافع امپرياليستھا می باشد تا در نھايت پس از دستيابی به منافع پليد خويش، به راحت
کی .  و بدون ھيچ دغدغه ايی  به سرکوب و براندازی اين جنبشھا دست زده و حتی فعالين سوسياليست و کارگری را ترور نمايند البته در ي

حوالت  ر و ت ي ي غ ای ت دو سال اخير ھم شروع به برگزاری کنفرانسھای کارگری در منطقه خاورميانه نموده اند و اين طرح دقيقا در راست
دھی آن .  انقالبی که در خاورميانه رخ داده سازماندھی شده است ان آخرين کنفرانس از اين دست سال گذشته در ترکيه برگزار شد که سازم

ارگری از .    از طريق ليبر استارت که سوليدارتی سنتر نقش مستقيم در ھدايت و برگزاری آن را داشت صورت گرفت بش ک ه جن نفوذ ب
ال  ث ی اگر دولت :  طريق مالی و ھزينه ای که برای آن پرداخت می کند ، استراتژيک و کامال حساب شده طراحی شده است بعنوان م حت

د  آمريکا با رژيم کشور مربوطه بظاھر روابط خصمانه داشته باشد، اين وجوه را به حساب دالالن محلی آن کشور که نقش واسطه را دارن
ران( واسطه ھا، اين اعتبارات را به نھادھا و افراد آن کشور .  در کشور ثالثی مانند کانادا يا يک کشور اروپائی واريز می کند ال اي می )  مث

ه .  رسانند ا ب م ي ق ت ی مس ال در صورتيکه امکان تماس مستقيم و قانونی ميان دولت آمريکا با رژيم کشور مربوطه موجود باشد، اعتبارات م
ون  صادق  ن ا ک حساب نھادھا يا افراد مورد نظر آمريکا ريخته می شود ،اين در مورد عوامل دست نشانده اين مرکز در رابطه با ايران ت

 .بوده است
کای  دي ن ه از جانب س ه ای ک ي ن اطالع ت ه م اد ب ن اگر به گذشته برگرديم و مروری به چند سال گذشته در اين رابطه بياندازيم بنا به است

ون ١٣٨٦کارگران شرکت واحد تھران و حومه در سال  دراسي گره ف ن صادر شد، منصور اسالو سخنگوی اين سنديکا، برای شرکت در ک
ران .  جھانی کارگران حمل نقل به لندن اعزام شد ارگ ل و مشکالت ک ائ د و مس ن او قرار بود در جلسه سازمان جھانی کار نيز شرکت ک

 سنديكاي شركت واحد در دفاع از استقالل طبقاتي
 كانون سوسياليستهاي كارگري
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کاران .  شرکت واحد و وضعيت بد معيشت کارگران ايران را منعکس نمايد ژاد از ھم ی ن مرکز " منصور اسالو ھمراه با مھدی کوھستان
ن ) " سوليدارتی سنتر( ھمبستگی آمريکائی  زارشگر اي رسش ھای گ ه پ ، در يک گفتگوی مشترک با تلويزيون آمريکا شرکت کردند و ب
ه "  مثال.  در اين گفتگو اسالو نکاتی را مطرح کرد که البته جای ترديد داشت اما  تا حدودی قابل فھم بود.  تلويزيون پاسخ دادند پيدا شدن سع

غ اصول  ون اساسی  27و  26،  23صدر در عملکرد سران جمھوری اسالمی، و ھمچنين اسالو درھمين گفتگوی تلويزيونی به تبلي ان ق
و در .   رژيم پرداخت و با تکيه بر آنھا خواھان حقوق و مطالبات کارگران شد ال ران، خروج اس برای بسياری از فعالين جنبش کارگری اي

ون  آن شرايط و به آن  شکل، قرار گرفتنش در کنار مھدی کوھستانی نژاد ،تبليغ نرمش در ذھنيت و عملکرد سران رژيم و تبليغ اصول قان
 .اما اسالو ھيچوقت تالش ننمود  توضيحی در اين باره بدھد. اساسی جمھوری اسالمی ايران سوال برانگيز و نگرانيھايی را ايجاد نمود

رده است و )  سوليدارتی سنتر(  مرکز ھمبستگی آمريکايی " در چند سال گذشته  د ک دي فعاليت خود در منطقه خاورميانه بويژه ايران را تش
ازجمله در تماس با فعالين و دست اندرکاران و نھادھای کارگری درخارج از کشور قصد داشته فعاليتھای خود را در مورد ايران گسترش 

ی آن درک .  دھد و بدينوسيله راه نفوذ خويش را در اين جنبش ھموار کند ست ي ال ي ن سوس ي ال ع بنابراين يکی از وظايف جنبش کارگری و ف
اعی  م عميق خطرنفوذ اين نھاد امپرياليستی و راھکارھائيست که اين مرکز از آن طريق قصد داشته ودارد راه سازش را به جنبشھای اجت

ی ست ي ال ري پ ا( ايران بويژه جنبش کارگری تحميل کند، بر ھمين اساس نه تنھا شناخت از رئوس کلی سياست اين پروژه ام ک ري ازدرجه )  آم
و يا نھادھای مشابه آن ضروری و الزم "  مرکز " مھمی برخوردار است بلکه شناخت از بانيان و دالالن، کارگزاران ايرانی وابسته به اين 

 .    می باشد
د دا  ر خواھ ھر گونه غفلت و کم بھادادن به اين موضوع و اين نيروھای مخرب خطرات جبران ناپذيری را برای طبقه کارگر ايران در ب

ارگری .  شت ل، .  ما با نيروھايي طرف ھستيم دارای استراتژی معين و تاكتيك ھای مناسب برای به انحراف کشانيدن مبارزات ک اب ق در م
ن  ودن اي ن مصاف نشود، و حساس ب اگر طبقه كارگر و جنبش كارگری بدون يك استراتژی صحيح و بدون تاكتيك ھای مناسب وارد اي

نيروھای امپرياليستی و يا سرمايه داری جھانی به دنبال ھدف .   مسئله و خطرات آن را ناديده بگيرد بزرگترين ضربه را متحمل خواھد شد
بش .  ھای سياسی و اقتصادی بزرگتر و درازمدت ترند در درجه اول می خواھند از طريق وابسته نمودن فعالين و رھبران کارگری در جن

ارگری و .  کارگری نفوذ نموده و سپس اوضاع سياسي جامعه ايران را به نفع خود تغيير دھند بش ک اگر در ھر تماس و ارتباطی كه با جن
د  ن ک نمايندگان و رھبران آن برقرار مي شود، طبقه کارگر با ھشياری کامل و خرد جمعی آن را دنبال نکند وتوجه خود را به آن معطوف ن

د د ش ل خواھ دي ن .  که اين فعاليت ھا قرار است به منافع چه طبقه ای خدمت كند  قطعا به نيرويی بی ھدف و دنباله رو بورژوازی تب ر اي ب
ه صف  ی نسبت ب مبنا است که امروز عملکرد رھبران عملی جنبش كارگری ايران از نقش حساسی برخوردار است، اگر درک درست
دوستان و دشمنان خود، و متحدان دور و نزديك طبقه كارگر نداشته نباشند به راحتی مي توانند به يك نيروی آلت دست در اجرای طرح 

کر و .  ھای بورژوازی محلی و بين المللي تبديل شوند پيچيدگی مساله ايی که امروز در رابطه با اسالو در سنديکای شرکت واحد نياز به ف
تعمق دارد  در اين نکته نھفته است، وقتي كه كسانی با شكل و شمايل كارگری و به زبان چپ، مرز ميان دوست و دشمن را مخدوش می 
ر  كنند و منفعت حقيرفردی خود را به منفعت طبقه کارگر ترجيح می دھند ، نبايد انتظار داشت که جنبش کارگری در مقابل اين حرکت غي

فعالين کارگری و .  امروزه نبايد اجازه داد تراژدی لخ والسا در ايران تکرار شود .  مسئوالنه سکوت اختيار نمايد و دست به افشاگری نزند
کای واحد  دي ن تمامی کسانی که منافعشان به تشکل ھای طبقاتی کارگری گره خورده است می بايست بدون ھيچ شک وشبھه ای از اقدام س

 !  حرکت سنديکای اتوبوسرانی واحد گام بلندی است در خدمت به جنبش کارگری ايران. دفاع کنند 
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 اما پرسش اين است تا کجا؟. آيا بايد از سنديکای واحد حمايت کرد؟ آری
 

ا .  مھم اين نيست که کدام خرده حسابھا در صدور اطالعيه سنديکای واحد و برکناری اسانلو نقشی داشته اند ه آي يست ک حتی اين نيز مھم ن
اھی دراز مدت و  دگ ی از او از دي ت اي ه حم ون تصميم به برکناری اسانلو از رياست ھيأت مديره و تصميم به اعالم درخواست قطع ھرگ

مھم اين است که اين .  چه بسا ابعاد و نتايج تصميمگيری ھيأت مديره بر خود اين رفقا نيز روشن نبوده باشد.  طبقاتی نشأت گرفته است يا نه
ارگری و  بش ک تصميم بر متن شرايطی واقع شده و به گونه ای اتخاذ و اعالم شده است که ھمراه با خود موجی از جابجائی در درون جن

ان .  در درون چپ را نيز آغاز کرده است لحظۀ اتخاذ تصميم و شکل بروز آن در شرايط ويژه ای از مبارزه طبقاتی، ديناميسمی را به جري
ه .  انداخته است که تعميق راديکاليزاسيون درون جنبش کارگری از نتايج گريز ناپذير آن است ي ل ه و ع موضعگيری ھای شديدا قطبی بر ل

ون  زاسي ي ال ک اين اقدام ھيأت مديره سنديکای واحد در مدت کوتاھی که از صدور آن اطالعيه می گذرد، خطوط اين تعميق شکاف و رادي
 چرا؟. گسستی قطعی با ھمۀ زائده ھا و دنباله ھای بورژوازی در لباس چپ به جريان افتاده است. جنبش را به روشنی به نمايش می گذارد

 
ه .  اطالعيه ھيأت مديره سنديکای واحد ھيچ چشم انداز ويژه ای را به ميان نکشيده است ی را ب ست نه افق و چشم اندازی طبقاتی و سوسيالي

ی است ون ن حظۀ ک ه، .  روشنی به ميان کشيده است و نه حاوی ھيچگونه برنامه و تاکتيکی برای پيشرفت جنبش کارگری در ل م ن ھ ا اي ب
ه .  اطالعيه ای است با صالبت طبقاتی چه ک آنچه که خرده بورژواھای سانتی مانتال و دست راستی ھای در لباس چپ را آزرده است، آن

ۀ دست  ب ع ل جوجه بورژواھای شبه فاشيست در لباس چپ را وادار کرده است که بی محابا به ھيأت مديره سنديکای واحد بتازند و آن را م
ده است.  وزارت اطالعات جمھوری اسالمی بخوانند، ھمين صالبت طبقاتی است . صالبتی که در چند جمله و به کوتاھترين وجھی بيان ش

صالبتی که در دست رد بی اما و اگر بر سينه کسی رقم خورده است که اگر نه از ھمۀ اعضاء ھيأت مديره سنديکا بيشتر رنج ايجاد آن را 
سنديکای واحد با اعتبار معنوی اش، با شاخص ترين چھره اش، .  به جان خريده باشد، کمتر از آنان نيز متحمل مرارت و سختی نشده است

دام .  با مؤثر ترين و با نفوذ ترين رھبر خود به راديکالترين شکلی بريده است و برای او جائی برای بازگشت باقی نگذاشته است صالبت اق
ن و  «کمونيسم»سنديکای واحد در ھمين نھفته است و ھمين نيز ھست که اينچنين ابواب جمعی فاسد  و را خشمگي ات دار ن ھدونيستی طرف

ه .  برآشفته کرده است اما پرسش اين است که اگر موضعگيری سنديکای واحد خود در برگيرندۀ ھيچ افق متفاوتی نبود و نيست، پس چگون
 .توانسته است چنين تأثيری از خود بر جا گذارد؟ پاسخ به اين پرسش را بايد در سوی ديگر اين رابطه، در اقدام منصور اسانلو، جست

 
ده .  خروج اسانلو از ايران يک خروج ساده نبود ع ش ر واق ؤث ران م رای خروج وی از اي ھر دليل شخصی ای نيز که در تصميم اسانلو ب

ون .  خروج اسانلو مانيفستی سياسی بود.  باشد، اين خروج عمال اعالم پيوستن به کمپی ديگر بود ن حقوق بشر و مبارزه برای دمکراسی اک
ن وجھی  ري جای سنديکاليسم متعھد به مبارزه طبقاتی را گرفته بود و ھمين نيز ھم در گزارش اسانلو و ھم در وبالگ رسمی وی به بارزت

ای .  نمود يافت ھ ل ه تشک ه ب ت ن وابس ي ال ع ساده لوحانی که ابراز اميدواری می کنند که اسانلو اکنون و پس از خروج از کشور مانند ساير ف
اده را  «کارگری»کارگری و شبه کارگری به فعاليتھای  ت در جھت جلب ھمبستگی بين المللی با کارگران رو بياورد، اين واقعيت پيش پا اف

تش .  ناديده می گيرند که نه شخص اسانلو آدم اين کارھاست و نه موقعيت وی به او اجازه چنين کاری را ميدھد اسانلو در تمام سالھای فعالي
سات  ه در جل زرگ در خارج از کشور ن نشان داده است که به بازی در ميدانھای بزرگ عالقمند است و جای اين بازی در ميدانھای ب
ادالت  ع ن در م ت رف رار گ پالتاکی و مصاحبه با راديو تلويزيونھای کم نفوذ باصطالح کارگری احزاب و دستجات کم نفوذ چپ، بلکه در ق

ل .  کالن قدرت است که در خارج از کشور نزد اپوزيسيون بورژوازی و در عرصۀ رسانه ھای پرنفوذ آن قابل جستجو است ي ن دل نه به اي
ه  که اپوزيسيون بورژوازی در خارج از کشور تحفه ای است، بلکه به اين دليل که اين اپوزيسيون از عقبه ای نيرومند برخوردار است ک
ۀ  م خي ز و دول ف از وزارت امور خارجه آمريکا و البی ضد ايرانی در کنگره آمريکا و پارلمان اروپا تا احزاب سوسيال دمکرات و سب

ن وی.  اروپائی را با تمام زراد خانه مديائی آن در بر ميگيرد وي . انتشار گزارش اسانلو از طريق ھرانا عمال تأئيدی بود بر اين خط مشی ن
ه  «نه»و اطالعيه سنديکای واحد، به طور عينی به معنای  داخت ک ان ان ه جري سمی را ب ي ام ن ای قطعی به اين استراتژی تعبير شد و دي

طه .  راديکاليزه شدن جنبش از نتايج آن است ل راب ي ب اين دليل اصلی و سياسی آن صالبت گذر از اسانلو است و نه مسائل فرعی تری از ق
 .رھبری جمعی و فردی و امثالھم

ه  ا   –ھم شکل نامتعارف بيان اطالعيۀ سنديکا و ھم واقعيت خروج اسانلو از ايران بر متن شرايط متالطم منطق ران چه بس ورد اي و در م
ديناميسمی .  ديناميسمی که آينده آن را الزاما سنديکای واحد تعيين نمی کند.  است که چنين ديناميسمی را به جريان انداخته اند  -پيشا انفجاری

ژيک .  که تا ھمين حاال نيز نيروھايی خارج از اين سنديکا را به تحرکی بيشتر واداشته است رات دازھای است ر سر چشم ان اينجا مبارزه ب
ه .  و دقيقا ھمين نيز پاشنۀ آشيل اطالعيه سنديکای واحد است.  است که بالواسطه به امر روز تبديل می شود در جدالی که اطالعيه سنديکا ب

رار داد.  آن شتاب بخشيده است، جای خود اين سنديکا ھنوز به ھيچ وجه روشن نيست ا .  سنديکا در مقابل پالتفرم اسانلو سدی محکم ق ام
ی خارج از  ورژوائ ون ب وزيسي خود وی به کدام سو خواھد رفت؟ آيا به حفظ وضع موجود رو خواھد آورد؟ آيا در مقابل بلوک ائتالفی اپ

آيا بايد از سنديكاي واحد : 3 -تحول در جنبش كارگري، به كدام سو؟ 
 بهمن شفيقحمايت كرد؟      
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د  خواھ ل ن اي م حاکميت، در مقابل خطر واقعی يا واھی دخالتگری امپرياليستی، خود سنديکا به بلوکھای ائتالفی درون و حاشيۀ حاکميت مت
و.  شد؟ اسانلو حقوق بشر را شاغول فعاليت سياسی خود اعالم کرده است ال ت ي اپ و ک ي ات -اين يعنی گذار از آلترناتيو اسالمی سرمايه به آلترن

چ .  پارلمانتاريستی ي ه ھ وان ب می ت اما آيا سنديکا باز ھم به ھمان استناد به قانون اساسی اکتفا خواھد کرد؟ اگر چنين باشد، آن وقت ديگر ن
کشاف و .  وجه به دفاع از سنديکا برخاست دورانی که سنديکای واحد با ھمان استناد به قوانين رسمی کشور می توانست و توانست در ان

در واقع خروج اسانلو محصول .  گسترش مبارزۀ طبقاتی و خود سازمانيابی طبقه نقشی چشمگير ايفا کند، اکنون مدتھاست سپری شده است
گه .  به پايان رسيدن ھمان دوران است اسانلو با خروج خود حلقۀ بسته ای را که در سالھای اخبر جنبش کارگری را در خود محصور ن

ن .  داشته بود ترک کرده است ا اي ز ب بش سب اين حلقۀ بسته را برخی از فعالين کارگری با خروج از ايران در دوران پس از شکست جن
ه سمت .  تئوری فرموله کرده بودند که امکان فعاليت  در داخل ديگر موجود نيست ن و ب ي ع ه ای م ه از زاوي خروج اسانلو ترک اين حلق

ۀ . بلوک قدرت رقيب آلترناتيو اسالمی سرمايه بود ق ل سؤالی که در مقابل سنديکای واحد قرار گرفته است اين است که آيا اين سنديکا نيز ح
ه  ه ھر درجه ای ک ه؟ ب ا ن بستۀ کنونی را ترک خواھد کرد و به سمت شکل دھی به يک بلوک قدرت جديد طبقاتی گام برخواھد داشت ي

 .نه بيش از آن و نه کمتر از آن. سنديکا در اين راه گام بردارد، به ھمان ميزان نيز در آينده بايد از آن به دفاع برخاست
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يست.  طيف رفرميسم چپ اسير وضع اسفباری است د ن ون ي ی در پ ات ق ن وجود از دعوی .  با ھيچ مشغله زمينی ھمپيوند مبارزه طب ا اي ب
ی .  نمايندگی پرولتاريا و پرچمداری پيکار اين طبقه سر موئی پائين نمی آيد دعای ب ادعائی که از بيخ و بن دروغ است و برای اثبات اين م
ه .  اساس نيازمند جعل مستمر مدرک و توسل به انواع رسانه پردازی ھاست ھمسلک زارعان ديمکار عھد باستان که فرجام کار زرعشان ب

کاچی  آسمان زنجير بود، پروانه بقای اينان به درز خبری بی رنگ يا پررنگ از درون جنبش کارگری، علی الخصوص نجوای يک سندي
د جواز .  قفل است ماھھا چشم به ره دارند تا شايد سنديکاليستی حرفی بر زبان آرد و آکندن اينترنت از گفته وی را دستمايه کافی برای تمدي

آنچه اين چپ در طول چند ھفته اخير در رابطه با اسانلو انجام داده است مصداق بارز ھمين کار برای دميدن در صور .  ھستی خويش کنند
 .ھستی مجازی و مريخی خود است

 
ح، اخراج  وضي چ ت ي مدت ھا پيش بود که اعضای سنديکای شرکت واحد با انتشار اطالعيه ای عميقاً رمزآميز، ماالمال از ابھام و بدون ھ

صدور اين اطالعيه از ھمه لحاظ و در جميع جوانب خود با ھويت سنديکاليسم و !!  دبير خويش را به چند سنديکای کارگری دنيا اطالع داد
ود . نوع نگاه رفرميسم سنديکاليستی به کارگر، به تشکل کارگری، رابطه تشکيالت با توده ھای عضو يا کالً به انسان ھمساز و ھمگن ب

سنديکا ماکت محقری از جامعه سرمايه داری .  بنياد کار سنديکا بر ارزش ھا، اصول و مالک ھای مخلوق نظام بردگی مزدی استوار است
وده .  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 ت

د .  ھای کارگر نيست ن است چ کارگران در آن به موجودات مفلوکی می مانند که تنھا خواصشان ايفای نقش محمل برای بودن سنديکا و ري
اعضای سنديکای واحد نيز طبق بنمايه و سنت سنديکااليسم وقتی دبير نورچشمی چندين ساله خود را اخراج کردند خبر .  سنديکاليست است

وجود توده کارگر عضو تشکيالت را .  اخراجش را نه با کارگران که با شرکای صدرنشين دکه ھای سنديکاليستی ھمراز در ميان نھادند
 .قلم گرفتند، آن ھا را نه فقط اليق نظرخواھی که حتی شايسته اطالع رسانی و دريافت گزارش ماوقع ھم ندانستند

 
ن طيف را در .  با انتشار اين خبر بازار کسب و کار طيف رفرميسم چپ از حالت رکود خارج شد ل اي اف ح ز و درشت م موج اعتال، ري

ر .  خروش خود پيچيد رنت را پ ت ن حات اي سايت ھا به کار افتاد، مصاحبه ھا يکی پس از ديگری به روی آنتن رفت، گفتگوھای کتبی صف
ی، !  ويژگی مشترک کل مصاحبه کنندگان، تحليلگران.  تلويزيون ھا از ساير رسانه ھا پيشی گرفتند.  کرد ون زي وي ل ردھای ت ز گ ي مھمانان م

ر و ھر چه  !!  نويسندگان مقاله ھا و رساله ھا اين بود که ھيچ کدام ھيچ کالمی از کنه ماجرا نمی دانستند رشورت اما ھمگی بايد ھر چه پ
ی از دست می  رفت.  فاضالنه تر سخنوری می کردند د جواز ھست دي ه .  در غير اين صورت دوره رونق تمام می شد و فرصت تم م ھ

ه  اي ھمساز نوشتند و گفتند که اعضای سنديکا کار درستی نکرده اند زيرا اصول مقدس دموکراسی سنديکاليستی، اين موھبت عظمای سرم
ز حرف می .  را ناديده گرفته و نقض کرده اند، زيرا حرمت اساسنامه را پاس نداشته اند!! داری ھيچکس نگفت چرا اينھا اين ھمه رمزآمي

ی .  چرا به کارگران ھيچ چيز نمی گويند.  زنند، چرا صريح و شفاف سخن نمی رانند ست ي ال ک دي ن چرا به جای کارگران روی به نھادھای س
ه .  شريک و مطيع دولت ھای سرمايه داری نھاده اند ت چرا در اختفای حقايق از توده ھای کارگر دست ارتجاع بورژوازی را از پشت بس

دو  ران مخفی می دارن ارگ اند، چرا زير نام کارگران به ھر امامزاده سرمايه دخيل می بندند اما صدر و ذيل مسائل سنديکا را از ھمان ک
 .فراوان چراھای ديگر که نيازی به ليست کردن آن ھا نيست

 
ی  ن رفرميسم چپ خود مظھر بی مثال حمل زشت ترين تلقيات غيرانسانی از وجود، نقش و حقوق واقعی انسانھای کارگر است، شمع آجي

د «سانتراليسم دموکراتيک »کارگران به حزب نخبگان، حلق آويزی نقش اعضای حزب به   ن راي ارگر از ف وده ھای ک امل ت ، انفصال ک
درت  اثرگذاری بر پروسه پيکار طبقاتی، تعيين جايگاه جنبش کارگری به عنوان مرکب راھوار سوارکاران حزبی برای معراج به عرش ق
ن طيف است ی اي ود ھست . سياسی و در يک کالم القاء به کارگر که وجودش صرفاً محمل رسالت و اعتبار اشراف سکت ھاست تار و پ

ی  ات ق ی و طب وق انسان ا حق قش ي عی ن رج واق سران و اعضای اين محافل با چنين خميرمايه  اجتماعی علی االصول نمی توانستند از ب
ن .  اين کار در ظرفيتشان نبود.  کارگران به نقد اطالعيه سنديکای واحد پردازند ي ام چن ج ه ان ف د وظي وان ھمان گونه که ھيچ نيروئی نمی ت

 .کاری را بر اندام رفرميسم راست ساز کند
 

ره .  دو ھفته ای گذشت دي ئت م ي کنجکاوان سکت ھا کشف نمودند که اسانلو ھمراه مريم ضياء سنديکاچی ديگر و ھمسر يکی از اعضای ھ
ه  ن خروج ب ع اي ف سنديکای واحد از ايران خارج شده است، در يکی از کشورھا تقاضای پناھندگی کرده است و به احتمال قريب به يقين ن

سايت ھا،  «کشتی بان را سياستی دگر آمد »با نشر اين مکاشفه .   ھر دار و دسته ای که رسد چيزی نصيب طيف رفرميسم چپ نخواھد شد
اطالعيه ھيئت مديره اين بار تقدسی شگرف .  تلويزيون ھا، جرايد و کل رسانه ھای طيف رفرميسم چپ از اين روی به آن روی چرخيدند

ه .  محتوای آن تجلی عالی ترين شناخت ممکن بندھای اساسنامه سنديکا گرديد.  نماد عالی دموکراسی شد.  يافت ه ب ي ان اطالع دگ ن صادر کن
ن سخن اغراق .  عرش عزت رفتند و اتخاذ موضع به نفع آنان معيار آھنين تعيين پايگاه طبقاتی آدم ھا شد ه اي شايد خواننده ای خيال کند ک

 سنديكاي واحد، اخراج اسانلو و بازار كسب و كار رفرميسم راست و چپ
 فعالين جنبش لغو كار مزدي
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نفری يکی از سکت ھا را دقيقه ای نگاه کنيد و افاضه ھای عجيب و  4مصاحبه تلويزيونی .  آميز است، اما راه رفع شبھه کامالً باز است
ر .  غريب شرکت کنندگان در گفتگو را خوب گوش دھيد تا با علم جديد معيارشناسی در زمينه تعيين ھويت طبقاتی افراد آشنا گرديد بحث ب

ی .  سخن از انحطاط بی مھار کل طيف رفرميسم چپ است.  سر اين تلويزيون و ميزگردنشينانش نيست ن طيفی از آدمھا که در معادالت زمي
بش  ه جن ا شخص خويش ب ق سکت ي مبارزه طبقاتی جاری تاريخ سوای سکت بازی و کندوکاو محمل برای اثبات مدعای دروغين تعل

 .کارگری ھيچ مشغله ديگری ندارند
 

چه  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 آن
خست  حظه ن ان ل سم از ھم ي ون مثل روز روشن بود، آنچه بند بند اطالعيه سنديکا آن را بانگ می زد، آنچه ھر کارگر آشنا به الفبای کم

د.  روشن ترين مسلمات قلمدادش می کرد رده آم ا .  آنچه بنمايه ھستی سنديکاليسم و سنديکاسازی است در برابر  انظار ھمگان به روی پ ام
شه و .  بسيار ساده است.  اين بديھی ترين بديھيات که محافل طيف رفرميسم چپ قادر به حدس آن نبودند چه بود ي م ا ھ ک دعوی درون سندي

ورژوازی .  ھمه جا و در سراسر تاريخ حيات اين پديده بر سر يک چيز بوده است ه يک بخش ب ارگری ب عده ای آماده  آويختن جنبش ک
ن .  ھمين و بس.  ھستند، در حالی که عده ای ديگر حلق آويزی اين جنبش به بخش ديگر بورژوازی را مناسب تر می بينند و در آخري اسانل

ه تالش .  پيوسته است «موج سبز »مصاحبه اش اعالم کرد که به جريانی با نام  م ه ھ ود ک ح داده ب او پيش تر در مصاحبه ديگری توضي
اجرا .  مراد وی از بازسازی نيازمند ھيچ توضيح نيست.  خويش را به کار گرفته است تا سنديکای واحد را بازسازی کند ق م ي برای فھم دق
ا .  بايد سنديکا و جنبش سنديکاليستی را با نگاھی مارکسی کاويد ه ب سنديکا زمانی يکدست و کانون الفت صدرنشينان سنديکاليست است ک

ارگر .  تمامی تار و پود ھستی خود در نظم سرمايه منحل باشد سنديکاچيان به طور متحد و يکدست پروسه پيکار ضد سرمايه داری طبقه ک
ل از  ق ردگی مزدی مست را در مصالح و ملزومات پويه بازتوليد سرمايه اجتماعی منحل سازند و جنبش توده ھای کارگر را به کل نظام ب

اينکه ھمه صدرنشينان اتحاديه و .  حالت ديگری نيز برای اين انسجام يا وحدت مفروض است.  جناح بندی ھای درونی بورژوازی بياويزند
ردد .  سنديکا در آويختن قدرت پيکار کارگران به يک حزب يا جناح بورژوازی ھمداستان باشند تشتت درون سنديکا نيز زمانی آغاز می گ

د.  که متوليان اين امامزاده در آويختن به اين يا آن بخش بورژوازی دچار کشمکش گردند وي ال خروج از .  اسانلو راست می گ ب ه دن او ب
است ھای يک  زندان ھای جمھوری اسالمی ماھھا تقال کرده است تا ھمگان را به شمع آجين سازی قدرت کارگران شرکت واحد در سي

يش .  اما تقالی وی با مخالفت ديگران رو به رو شده است.  باند از طبقه سرمايه دار متقاعد سازد گری پ چرا؟ زيرا که ديگران راھھای دي
حالل جامع و .  روی داشته اند د ان اي عده ای حتماً خواستار تبديل جنبش کارگری به نردبان باند ديگر بورژوازی بوده اند و عده ای نيز ش

اختالفات از ھمين جا شروع می شود، شاخه می .  کامل سنديکا در پويه نظم سرمايه را برای ايفای رسالت خود کافی تلقی می نموده اند
اء راه .  تالش ھا برای رفع آن به جائی نمی رسد و کار به افتراق و ناسازگاری و جدائی از ھم می انجامد.  کشد، می بالد اسانلو و مريم ضي

روسه ساخت و  ا پ ھی شود ي ت خود را می گيرند و ديگران از ترس آنکه کارھای اين دو تن به تعرض بيشتر دولت اسالمی عليه آنان من
قی است .  باختشان با جناح ديگر بورژوازی مختل گردد دست به صدور اطالعيه و افشاگری عليه دبير معزول سنديکا می زندد اي اينھا حق

کر و  الق ف ات خوان در ب ا مغز است که حتی بدون درز ھيچ خبر برای فعالين جنبش لغو کار مزدی بسيار بديھی بود اما رفرميسم چپ ت
خی خويش .  اين طيف ظرفيت فھم اين حقايق را دارا نيست. پراکسيس بورژوازی منحل است ري ی م ه ھست ي وج آنچه برای او مھم است ت

 .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
 

يست غم عشق  »کالم کوتاھی است که بارھا با کارگران در ميان نھاده ايم اما . تکليف طيف رفرميسم چپ روشن است يش ن يک قصه ب
ان است.  کز ھر زبان که می شنوم نامکرر است  -واين عجب  ي اچ ک دي طه .  سخن از بنمايه وجود سنديکاليسم و شالوده کار سن ن راب در اي

قط . است که نکات زير را از آرشيو مباحث مشروح و مفصل چند ساله خود بيرون آورده و باز ھم مطرح می کنيم ه ف توده ھای طبقه ما ن
ن تعرض روز  ري ت م برای رھائی فرجامين از جھنم بردگی مزدی، نه فقط برای تحميل کمترين عقب نشينی بر بورژوازی که برای دفع ک
طبقه سرمايه دار عليه ھست و نيست معيشتی و اجتماعی خود نيز سوای سازمانيابی سراسری شورائی ضد سرمايه داری ھيچ راه ديگری 

ه .  اين بديھی ترين واقعيت تاريخ عصر ماست.  ندارند ان ب دوران سنديکاسازی و مبارزه سنديکائی ساليان متمادی است که در سراسر جھ
ا .  سر رسيده است زرگ ي چ تعرض ب ي ه ھ اتحاديه ھای کارگری دنيا در شرائط موجود ظرف به ثمر رساندن ھيچ اعتراض کارگری علي

ا .  بالعکس ھمگی ھموارساز راه تحميل اين تعرضات عليه طبقه کارگرند.  کوچک بورژوازی نيستند ه ھ ت ذش ه ای اگر در گ جنبش اتحادي
دور تاريخ در چند کشور جھان دستاوردی داشته است اين دستاورد را از طريق به صف کردن قدرت مبارزه کارگران عليه سرمايه داری 
ه  ت ی خود ساخ ان ھست به چنگ نياورده است، بلکه با فروش جنبش ضد کار مزدی طبقه کارگر به بورژوازی کسب کرده و وجه الضم

ی از .  مسأله در مورد جامعه ما فاجعه بارتر است.  است ائ رای رھ ه ای ب ن زي چ ھ در اينجا بورژوازی تاريخاً خود را ملزم به پرداخت ھي
وده است.  خطر پيکار ضد کار مزدی کارگران نديده است ن خطر ب ع اي رای دف ا سالح او ب . سرکوب، حمام خون، زندان و شکنجه تنھ

ه .  بورژوازی در اينجا نيازمند سنديکا نيست تا از طريق آن جنبش ضد سرمايه داری توده ھای کارگر را در ھم کوبد ن زي به جای تحمل ھ
ار .  سنديکا حمام خون راه می اندازد طبقه کارگر ايران نيز سوای توسل به تمامی راھھای ممکن، تمسک به ھمه اشکال علنی و مخفی ک

گری  برای سازمانيابی شورائی آگاه ضد کار مزدی خود و به صف کردن قدرت پيکار اليزال خويش در يک جنبش شورائی ھيچ چاره دي
. کارنامه سنديکای واحد نيز از آغاز تا فرجام ھمين را خاطرنشان می سازد.  سنديکاسازی بستن راه بر اين سازمانيابی حياتی است.  ندارد

ا  10 م ي ه ک اي ه سرم ي سال پيش در شرائطی که اوضاع برای گذاشتن سنگی بر روی سنگ در راستای متشکل شدن شورائی کارگران عل
ن .  نه فقط آنان.  بيش قابل باال و پائين کردن بود سنديکاليست ھا بساط ساختن سنديکا را پھن کردند ي ز ھم کل محافل طيف رفرميسم چپ ني
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ارگری .  راه را پيش گرفتند و ھر چه توانستند در صور سنديکا و سنديکاليسم دميدند ن ک ي ال ع روسه تالش ف آن ھا تا آنجا موفق بودند که پ
ن  ري شت ي برای سازمانيابی شورائی ضد سرمايه داری توده ھای کارگر را سوزاندند اما در ساختن سنديکا ھمان گونه که بارھا و بارھا با ب

ن است 10.  صراحت توضيح داده ايم راھی به پيروزی در پيش پا نداشتند وي ن د در حساب و ».  سال است که وجود سنديکا شبيه نون ت آي
ارگری نشد، .  بر زبان می آيد و در معادالت واقعی مبارزه طبقاتی ھيچ مکانی دارا نيست «نيست معلوم چ ک ي ان ھ ق ن ات سنديکای واحد ق

ی سکت ھای طيف  د ھست دي م حتی برای ھيئت مديره سنديکا ھم بالی جان شد و در اين ميان تنھا و تنھا خاصيتش توليد محملی برای ت
د و .  رفرميسم چپ بوده است ن فقط اينانند که شب و روز به وجود غيبی اين امامزاده دخيل می بندند تا از اين طريق بودن خود را اثبات کن

ل .  در چھارسوق سکت بازی سياسی کسب و کار نمايند اف ح ن م ري روت ی آب کی از ب فرجام کار سنديکا فرار دبير شھير آن و پيوستن به ي
که .  بورژوازی بوده است ن ا اي تا روز انتخابات آتی دولت سرمايه مخالفان اين فرار چه کنند؟ آيا به جناح ديگری از بورژوازی بياويزند ي

 .اما يکی از اين دو حالت حتمی است. به انحالل ھميشگی سنديکايشان در پويه نظم سرمايه بسنده کنند، کداميک معلوم نيست
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است " اخيرن اطالعيه ای را تحت عنوان "  سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه"  و از ري ل ان برکناری منصور اس
ل و "  ھيئت مديره سنديکا ائ ارگری و مس بش ک ا جن اط ب ب ی در ارت ت ي م انتشار داده است که از برخی جھات حاوی نکات و موارد با اھ

ر روی 1:  اھم آن ھا عبارتند از.  است"  درونی اين سنديکا" موضوعات  ژه ب ه وي اه خود، ب وت ه ک ي ــ ھيئت مديره اين سنديکا، در اطالع
ده " برکناری منصور اسانلو، از رياست ھيئت مديره اين تشکل کارگری، "  ادي دات و ن ھ ع ه ت دی ب ن به علت انجام تخلفات متعدد و عدم پايب

ه   سمت   و " ، تأکيد کرده و اعالم نموده است که نامبرده " گرفتن ھشدارھا و اعتراضات درونی اين سنديکا چگون از   اين   تاريخ   ھي
( سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه ھمچنين از فدراسيون جھانی کارگران حمل و نقل ."  مسئوليتی در   اين   سنديکا ندارد

ITF  )  خود را از " ھمه ارتباطات، ھمکاری ھا وحمايتھای"ــ  به اين دليل که خود را عضوی از آن فدراسيون می داند ــ خواسته است تا
 ."قطع نمايند) منصور اسانلو ( ايشان 

ده " عدم پايبندی" و "  انجام تخلفات" اين که دقيقن کدام مسائل و معضالت و در واقع تا چه درجه از  و، سبب ش ل ان ھا از جانب منصور اس
ن  است اي است تا ھيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد به اتفاق آرا اطالعيه ای را با اين لحن و مضمون برای برکناری وی از ري

ست ي ا روشن ن ر م وز ب ن ن .  سنديکا در دستور کار خود بگذارد و آن را در سطح جنبش کارگری اعالم نمايد، ھ ت ا آن چه از خود م ام
رار  م اطالعيه استنباط می شود و ظاھرن ھيئت مديره را متفقن به عکس العمل در قبال عملکرد شخص منصور اسانلو واداشته، ھمانا است

ا "  تعھداتی" او به "  عدم پايبندی" نامبرده و يکه تازی و "  تعدد تخلفات" و ر روی آن ھ ن تشکل ب بوده است که سنديکا و ديگر اعضای اي
ه .  نشان می داده است"  پايبندی" تأکيد داشته و خود اسانلو نيز زمانی به آن ھا  ھيئت مديره سنديکا در اطالعيه خود ھمچنين تأکيد می کند ک

دی" و خطاھای خود ناديده گرفته و "  تخلفات" را در ارتباط با "  ھشدار ھا و اعتراضات درونی سنديکا" آقای اسانلو به دفعات  ن ب اي " عدم پ
ايت .  نشان داده است "  ھشدارھا و اعتراضات" خويش را به آن  د و حم ي أي ره و ت دي لذا با توجه به رای و تصميم جمعی اعضای ھيئت م

 .برخی ديگر از کارگران و اعضای اين تشکل از اين تصميم، از رياست ھيئت مديره اين سنديکا برکنار شده است 
رد  ي رار گ ی ق . اين البته سنتی خوب و پسنديده است که بايد از جانب کارگران آگاه و فعالين و تشکل ھای کارگری مورد حمايت و پشتيبان

ه حد .  بارقه ھا و نشانه ھای يک سنت ديرپا و ارزشمند کارگری، سنت شورايی کارگران، آشکارا در اين حرکت ديده می شود را ب بايد آن
د و .  کافی برجسته کرد و تقويت نمود و از جوانب و ابعاد مختلف گسترش داد ي أي تقويت اين حرکت و حرکت ھايی از اين دست به منزله ت

اشد.  تکريم کار و خرد جمعی کارگران است  ده ب ام ش ج ی ان ی و درست ه .   به ويژه اين که در راستای امر اصول ن است ک عيت اي واق
ده است . بخصوص در کشور ما و در روند کار و فعاليت تشکل ھای کارگری سال ھای اخير، کم تر به اين سنت و اين روال کار توجه ش

ام " سنت ياد شده بر اين پايه و منطق استوار است که   ج در يک تشکل جدی کارگری، افراد با ھر درجه از سابقه و اعتبار، اگر مرتکب ان
اب از "  ھشدارھا و اعتراضات" گردند و مھم تر از آن، به "  تخلف" خطا و  ن ت ران، در خصوص اج ارگ گر اعضا و ک ات" دي ف ل خ و "  ت

 خطاھای ارتکابی بی اعتنا باشند و در يک کالم به گونه ای برخورد نمايند که گويی تشکل و نھاد مورد نظر، ملک ِ طلق ِ آن ھا است، بايد
راضات" که از جانب ديگر اعضا و کارگران مورد سؤال و مؤاخذه قرار گرفته و در صورت  ا و اعت ران "  عدم پايبندی به ھشدارھ ارگ ک

ن در شرکت واحد و در .  حتی از منصب و جايگاھی که در آن قرار گرفته اند برکنار شوند ن ي اين اطالعيه نشان می دھد که اين روند ع
ا، .  خصوص شخص منصور اسانلو طی شده است ک دي ن ن س با توجه به متن اطالعيه و نظر اکثريت قريب به اتفاق اعضای ھيئت مديره اي

د "  تخلف" نامبرده بارھا دست به  ي از ضوابط و معيارھای موردنظر و قبول اين سنديکا ــ که بعضن در اساسنامه اين تشکل کارگری نيز ق
ه .  شده است ــ زده و آن ھا را زير پا گذاشته است ردارد، ب ردی ب ال ف ه اعم ون ن گ و وقتی ھم که به او ھشدار داده می شد که دست از اي

جنبش اصيل کارگری بايد جايی در برابر اين يکه تازی ھا و و بی حرمتی ھا نسبت .  ھشدارھا توجه و پايبندی الزم را نشان نمی داده است
ران .  به تصميمات و عملکردھای جمعی کارگران و تشکل ھای کارگری  قد علم کند و در مقابل آن بايستد ارگ کای ک دي ن ره س دي ئت م ي ھ

م  ي ه تصم شرکت واحد در واقع با اين اطالعيه، اقدام به اين کار  کرده است و دقيقن از ھمين زاويه است که بايد اطالعيه مورد نظر را ک
پسنديده ای را در اين خصوص گرفته و شجاعانه اقدام به انعکاس آن در سطح جنبش کارگری کرده است، به فال نيک گرفت و مضمون 

ه .  آن را تقويت نمود و برجسته کرد ان ب ل کارگران شرکت واحد و ھيئت مديره محترم آن، ھيچگاه اقدامات و فعاليت ھای کارگری و حق ط
منصور اسانلو و ھر شخص ديگر را، تا آن جا که به منفعت کارگران ربط پيدا می کند و در دفاع از منافع و حرمت آن ھاست از ياد نبرده 

خ .  و نخواھد برد اري اين قبيل فعاليت ھا ــ چه بخواھيم و چه نخواھيم، چه موافق آن ھا باشيم و چه نباشيم ــ از جانب ھر کس که باشد  در ت
ه و .  فعاليت ھا و مبارزات جنش کارگری ثبت شده اند اما سئوال اين جاست که ھمه ی آن ھا آيا می تواند توجيھی برای اقدامات خودسران

ن  ل بعضن نگران کننده برخی افراد و فعالينی باشد، که يک نمونه آن، انعکاس گزارش ساالنه اين سنديکا از جانب آقای اسانلو است که کام
 خودسرانه و بدون حتی کوچکترين ھماھنگی با ھيچ يک از اعضای اين تشکل در سطح جنبش منتشر شده است؟

اين سنت را که فالن شخص يا بھمان فعال سرشناس جنبش کارگری ــ و يا ھر جنبش ديگری ــ حق داشته باشد، به صرف ِ سال ھا فعاليت 
ی  ا را حت ک دي در اين عرصه و دفاع از حقوق کارگران حتی، به گونه ای دلبخواھی و سرخود، بدون اين که ديگر کارگران و اعضای سن

در حمايت از اطالعيه اخير سنديكاي كارگران شركت واحد، در راستاي 
 تصميم گيري جمعي و شورايي

 كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري
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در جريان برخی اعمال و اقدامات خود قرار دھد ــ مشورت پيشکش ايشان ــ و يک تنه دست به ھر اقدامی بزند و ھرعملی را ــ اگر چه 
" اعتراضات و ھشدارھای" بعضن ناپسند و نگران کننده ــ توجيه نموده و به طور دلبخواھی در صدد انجام آن ھا برآيد و بدتر از ھمه  به 

ی . . .  ديگر ھمکاران کارگر خود نيز وقعی نگذارد و اصلن آن ھا را به حساب نياورد و  ديگر بايد دور ريخت و در زباله دانی تاريخ جاي
ارگری .  بايد با اين قبيل جاه طلبی ھا و چھره سازی ھا به مقابله برخاست.  برای آن در نظر گرفت بش ک ی جن ال ع اين خود نشانه رشد و ت

کای .   است که ديگر اين گونه چھره پردازی ھا و فرد گرايی ھا را نمی پذيرد و در برابر آن می ايستد دي ن ره س دي ئت م ي اتفاقن حرکت ھ
يک .  کارگران شرکت واحد، در انعکاس اين اطالعيه، درست در ھمين جا و از اين زاويه است که ارزش پيدا می کند ال ن ه ف بايد آن را ب

ه را .  نبايد آن را تضعيف کرد و به باد ناسزا و تھمت گرفت.  گرفت و در حد يک  الگو، در اين قبيل موارد از آن استفاده نمود ي اين اطالع
اری )  منصور اسانلو( ھيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد، به اتفاق آرا و پس از يک دوره طوالنی برخورد با اين شخص  در بسي

ده"  و "  ارتجاعی"  ، "  اطالعاتی" ، " مشکوک. " از زمينه ھا، در دستور کار گذاشته و در سطح جنبش انعکاس داده اند ان دن "  عقب م خوان
ه  ن ردي ي ان چن دگ ن ويس د، ن ان اين حرکت و اين اطالعيه، بيش از آن که اين برچسب ھا را به اين اطالعيه و ھيئت مديره اين سنديکا بچسب

از ظاھر امر پيداست .  ھايی را افشا می کند و ادبيات و شيوه ھای برخورد آن ھا را در مواجھه با يک تشکل کارگری به نمايش می گذارند
تضی .  که ھيئت مديره سنديکا، ھنوز خيلی چيز ھا را نگفته و خيلی قضايا را رو نکرده است ق اين قضايا ممکن است در آينده و به وقت م

ه دادن .  روشن شوند و در معرض نگاه و قضاوت جنبش قرار بگيرند قضايايی که ھيئت مديره اين سنديکا را به حد کافی نگران کرده و ب
ود و .  فوريت و لحن اطالعيه، دقيقن به خاطر ھمين نگرانی است.  اين اطالعيه ترغيب نموده است ب م ن ه ھ ون بگذريم از اين که اگر اين گ

ره  چنين نگرانی ھايی ھم وجود نداشت، در آن صورت ھم، ما و ھر جريان جدی ديگری حق نداشتيم که تصميم جمعی و متشکل ھيئت مدي
چنين برخوردھای نسنجيده ای .  اين سنديکا را بدون ھر گونه تحقيق و بررسی ای مورد تخطئه و انکار قرار دھيم و مھر باطل بر آن بزنيم

ه روال .  قطعن در آينده ای نه چندان دور دامن اين افراد و جريانات را خواھد گرفت ار را ب ود و ک م بايد از اين گونه برخوردھا پرھيز ن
ی ھای .  صحيح آن انداخت بايد از اين ھيئت مديره و اين دوستان به خاطر چنين حرکت درستی حمايت کرد و صدالبته ضعف ھا و نارساي

ری .  آن را نيز گوشزد کرد ي واقعيت اين که کارگران شرکت واحد اگر بتوانند به عنوان يک حرکت پسنديده و ارزشمند، اين گونه تصميم گ
ارگری  ھای جمعی و شورايی را دنبال نموده و با اتکا به دخالت روزافزون کارگران، آن را به ساير موارد، تصميم گيری ھا و اقدامات ک
دعت  ی ب خود سرايت دھند و برای گسترش و ھمه گير شدن آن تالش کنند دست به کار مھمی در سطح جنبش کارگری زده اند و به راست

 .  درست و پسنديده ای را در سطح اين جنبش بر جای نھاده اند
گو، در " ــ از ديگر نکات برجسته و قابل تعمق اين اطالعيه، تأکيد ھيدت مديره محترم اين سنديکا، داير بر عدم پذيرش 2 ده و سخن ن نماي

رای .  است "  خارج از کشور اس ميش ب اين موضع گيری اصولی و انقالبی، مطمئنن برخی افراد فرصت طلب و گرگ ھايی را که در لب
جنش کارگری ايران و تشکل ھای موجود در آن دندان تيز کرده اند يکسره نا اميد می کند و خواب ھای طاليی آن حضرات و جريانات را 

زاد گفت .  سخت آشفته و پريشان می سازد  برای اين موضع گيری نيز بايد به سنديکای کارگران شرکت واحد و ھيئت مديره آن دست مري
راد و .  و آن را نيز به فال نيک گرفت ه اف ن ي اين سنديکا و اين کارگران با اين اطالعيه و اين قبيل موضع گيری ھا در واقع دست رد بر س

نھادھای ارتجاعی و سرمايه ساالری زده اند که به عنوان دالالن و جيره خواران سرمايه ھموارد مترصد دخالت در اين جنبش، به منظور 
ی .  به انحراف کشاندن آن و سوق دادنش به دامان اربابان سرمايه ھستند ت ام چنين موضع گيری ھايی ھمچنين داللت بر سالمت و راست ق

کارگرانی که با توجه به بحران عميق اقتصادی و اجتماعی و دستمزدھای تا چھار برابر زير خط فقر، حتی يک لحظه در .  اين جنبش دارد
و ھدفمند آن "  با منظور" عدم پذيرش وعده ھای چرب و نرم دالالن خارجه نشين سرمايه درنگ نمی ورزند و عطای پول ھا و وعده ھای 

 .ھمان گونه که تا کنون بوده اند . ھا را به لقايشان می بخشند به راستی مستحق قدردانی و احترامند 
ه خود .  ــ آخرين موردی را که بايد در خصوص اين اطالعيه مطرح کرد راجع به لحن و شيوه بيان آن است3 وب در واقع ھمين مسئله به ن

ر .  مخالفت ھای زيادی را عليه اين اطالعيه و ھيئت مديره سنديکای کارگران اين شرکت برانگيخته است ه اخي ي بايد توجه کرد که  اطالع
ا آن  ( ITF( فدراسيون جھانی کارگران حمل و نقل "اين سنديکا خطاب به  يش ب م و ب که سنديکا خود را يکی از اعضای آن می داند و ک

وان "  فدراسيون" مکاتبات و مراوداتی دارد نوشته شده است و منظور آن البته اين بوده است که اين  ه عن و، ب ل ان از اين پس با شخص اس
ق "  رياست ھيئت مديره اين سنديکای کارگری" ا، از طري ک دي ن ن س ا اي ارتباط برقرار نکند و ھمکاری ھای احتمالی خود را در ارتباط ب

ط .  و اين البته حرف بسيار درستی است.  ھمين و بس.  نامبرده دنبال ننمايد  وان راب کسی را که از رياست سنديکا برکنار شده است  نمی ت
شه .  اين تشکيالت با ديگر تشکل ھا و نھاد ھای کارگری دانست ي از ديگر مسائل و قضايا ھم که بگذريم، اسانلو به صرف اين که برای ھم

ار می  ن رک از کشور خارج شده است بر اساس اساسنامه اين تشکل کارگری، از عضويت در اين سنديکا و به طريق اولی از رياست آن ب
ه ای .  اين مسئله را بايد سنديکای کارگران به طور علنی و رسمی به اطالع اين فدراسيون می رساند. شود ي م طی اطالع و اين کار را ھ

زوم، .  انجام داده است  ع ل واق ه در م واضح است که نه سنديکا به عنوان يک نھاد حقوقی و نه تک تک اعضای آن راضی نخواھند شد ک
اين مسئله  اگر چه تا حدود زيادی از ھمين متن کوتاه ].  1[ اسانلو به عنوان يک انسان و يک فعال کارگری از ھرگونه حمايتی محروم شود

ن  استنباط می شود، اما بھتر بود که ھيئت مديره محترم اين سنديکا بيش از اين به آن وضوح و روشنی می بخشيد تا احتمالن ابھامی در اي
 ... زمينه باقی نماند 

يش امر  با آرزوی سالمتی و راست قامتی ھر چه بيش تر جنبش کارگری و تالش روز افزون ھمه فعالين کارگری برای پيشبرد بيش از پ
 .              مبارزه ی طبقاتی

ول خودش ] 1[  خ والسای" ــ بر اساس شنيده ھای تا کنونی خيلی از ھمان نھادھا و جريانات معلوم الحال از ھر طرف به دنبال اين به ق " ل
 .آنان ظاھرن برنامه ھايی نيز برای ايشان طرح ريزی کرده اند. کنند !!! ) حمايت ؟( ايرانی راه افتاده اند تا از او به نحو احسن حمايت 
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رد و  ام ک دن منصور اسانلو رئيس ھيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد که خود را مدافع حقوق کارگر می دانست خود را رسوا و ب
 .با خيانت به اعضای سنديکا روی کثيف خود را نمايان کرد

ا(  حدود دو ماه پيش با اعالم اين مطلب که برای درمان به تھران می آيد در منزل منصور حيات غيبی  ک دي ن ی )  يکی از اعضای س سکن
ان .  گزيد و حيات غيبی که گمان می برد که ايشان نياز به کمک دارد به وی پناه داد يت زن ال ع د از ف ع ه ب مريم ضيا ھمسر حيات غيبی ک

د و  ه مشکل خوردن ی ب دستگير و بعد از آزادی دچار مشکالت روحی و روانی و فشار خون شده بود بعد از حضور اسانلو با حيات غيب
 . روابط عاطفيشان متزلزل شد

ريب دادن  کر ف ه ف منصور اسانلو که از درگيری اين زوج با خبر شد بدون اجازه حيات غيبی مريم ضيا را به جلسات متعدد می برد و ب
ن ,  خانواده وی و متالشی کردن اين کانون بود تا باالخره به ھدف کثيف خود رسيد و در تاريخ پانزدھم دی ماه نود و يک ريب دادن اي با ف

ه عرفی خود ب ا م اه ب م م دي  خانواده بدون اطالع آنھا را مخفيانه به خارج از ايران و به شھر استانبول ترکيه انتقال داد و در تاريخ ھجدھ
راض .  عنوان ھمسر مريم ضيا با حضور در سفارت آمريکا درخواست کمک می کند اعث اعت و ب ل ان ی، منصور اس ن رسوائ بعد از اي

ده  ر ش ذي ران پ اعضای سنديکا و فعالين کارگری قرار گرفت در اين حالت مشخص می شود که اسانلو و ضيا مرتکب خالف و خيانت جب
وجود )  پروانه ( اند و ھيچ جايگاھی در سنديکای شرکت واحد ندارند، در حال حاضر شرايط بدی در زندگی حيات غيبی و ھمسر اسانلو  ب

 .آمده است
د در  اه می شون ن موضوع آگ ه از اي ی ک ام کسان م اسانلو با وعده ھای رويايی و دروغين مريم ضيا و فرزندانش را اغفال نموده؛ از ت
ا ھمگان  خواست می شود تا فريب اين زوج خيانتکار را نخورده و احتمال ربط اين نامه به اطالعات و ديگر نيروھای دولتی داده شود ام

 .برای تاييد اين مطلب می توانند با اعضای آگاه سنديکا ارتباط بگيرند
ا  رده و ب زديک ک وقتی می شنويم فرشته اسانلو مطرح می کند که رفتار برادرم خالف نبوده و اين مريم ضيا بوده که خود را به برادرم ن
ه  ه انسان ب ت گرف وجود متارکه سه ساله مريم از حيات غيبی و نيازش به اسانلو نزديک شده در حالی که ھيچ متارکه و طالقی صورت ن

 .روابط اينگونه خانواده ھا مشکوک می شود 
ود ای .  در خاتمه اذعان می داريم ضربه ای که اسانلو به اعضای سنديکا زد درد آن بسيار بيشتر از زندان اوين و بازجويی ھای مکرر ب

ا  کاش سالھا در بند می مانديم و اين خيانت را نظاره نمی کرديم و از ھمه عزيزان می خواھيم که به اين زوج که از نظر انسانی واخالقی ب
 .مشکل مواجھند دست ياری ندھند و منصور و مريم نيز بدانند که ھميشه منفر جامعه کارگری خواھند ماند 

ارگری می  ل ک ق در آخر نياز اعالم اين مطلب را می بينيم که پناه دادن به نامردانی چون اسانلو و ضيا مساوی خيانت به ھمه فعالين مست
 .باشد

عی  ره واق اين پيام برای تمامی نھادھای کارگری و حقوق بشری و سياسی و دانشجويی و اتحاديه ھای کارگری ارسال می شود تا شايد چھ
 .ايشان مشخص شود تا آسيبی با حضورشان به ھيچ نھاد ديگری وارد نيايد

 
 .تا سيه روی شود ھر که در او غش باشد

 ديماه نود و يک
 
 

 منصور اسالو با خيانت ذات واقعي خود را هويدا كرد
 تعدادي از فعالين كارگري و سنديكايي
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ی ی کار ش  ن ژپو رات ا  ا


