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 !سنديکای واحد ، يک گام به پيش
 درآمد

لو نمنصور اسا"ه برکناری  سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و حوم١٣٩١ ]دلو[ دوم بھمن ماهۀبياني

  .را ضمن طرح نکاتی کلی و تا حدودی مبھم اعالم کرد"  سنديکاۀ مديرھيأتاز رياست 

http://www.syndicavahed.asia/index.php?option=com_content&task=view&id=403&Itemid=10 

محافل و سازمان ھای سياسی عالقه مند به جنبش کارگری ھمچون يک شوک غير  صدور اين بيانيه از سوی افراد،

.  روز ده ھا يادداشت و بيانيه صادر گرديد٣در مدتی کوتاه و کم تر از . منتظره و خبری کوتاه و باور نکردنی تلقی شد

ی عجيب و شگفت اسنديکا مانند پديده ۀ  از يک سو با بياني- که پنداری از روی ھم کپی شده است–غالب اين اعالميه ھا 

وجه ديگر اين بيانيه ھا در . کيد کرده اند أعمومی ھم تراز و مانسته تۀ لفؤچند مناک مواجه شده اند و از سوی ديگر بر 

انتظار  عزيزانی که عليه بيانيه موضع گرفته اند،يد اين امر است که غالب ؤگی آن ھاست و به يک مفھوم مشتاب زد

ۀ فھم اين شوکه شدن ھا و محتوای کم و بيش مشابه يادداشت ھای تعرضی عليه بياني .ی را نداشته انداچنين واقعه 

يات تحوالت ماه ھای اخير سنديکا نيستند و ئبيعی است دوستانی که در جريان جزبسيار ط .سنديکا چندان دشوار نيست

. دند و از متن و عمق زخم ھای مزمن گذشته  و حال خبر نداشتند و ندارند با اين رخ نمود شتاب زده برخورد کنندنبو

سبب " غير متعارف"مضاف به اين که ادبيات جديد و طرح نکات کلی در بيانيه و گنجاندن يکی دو عبارت استفھامی و 

 ۀانتقاداتی که به بيانيۀ جان مايه و فشرد.ترنتی قرار گيرد سنديکا به نحو عجيبی مورد تعرض اينۀ  مديرھيأتشد که 

  :سنديکا وارد شده است در چند سر خط خالصه می شود

  . مديره است ھيأتبرکناری منصور اسانلو امری طبيعی و در شمار حقوق قطعی 

چند ۀ  و مبارزات سرسختاناين برکناری می بايد با تقدير و تشکر از اھتمام و تالش اسانلو در روند شکل گيری سنديکا

سال اخير 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

 سنديکا نبايد از فدراسيونۀ  مديرھيأت..."تخلفات متعدد و عدم پای بندی به تعھدات "ی از او مھم تر اين که با ھر درجه 

و البته اين . از اسانلو می شد" ارتباطات ھمکاری ھا و حمايت ھاۀ خواستار قطع ھم"جھانی کارگران حمل و نقل 

  .مصرع آخر فصل مشترک تمام اعالميه ھای انتقادی است

ورد برخ" ،"بی پرنسيپی" مديره را به ھيأت و در نھايت اين که منتقدان و معترضان به بيانيه عالوه بر نکات پيش گفته،

يس سابق متھم ئاز ر" حرمت شکنی"و  "برخورد زشت و غير اخالقی" ،"عدول از سنت ھای کارگری"، "غير رفيقانه
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ھيچ کس از جھت گيری جديد سياسی سنديکا  .کردند و در نھايت خواستار عقب نشينی سنديکا و پس گرفتن بيانيه شدند

خواست که در اولين فرصت ممکن نسبت به روشن سازی  مديره نھيأتھيچ کس با حوصله و رفيقانه از  .سخن نگفت

 آن دسته از يک سلسله پند و اندرز اخالقی که پرنسيپ ھا و سنت ھای کارگری را به رخ. موارد مطروحه اقدام کنند 

 کارگری را بنا نھادند و تا یان پيشتاز جنبش کارگری می کشيد که در شرايط سياه اختناق صلب ترين تشکل توده فعاال

پای جان خود و اعضای خانواده از آن دفاع کردند و ھنوز چنين می کنند و با وجود تحمل زندان ھای طوالنی و مرارت 

کارگری برای " سنت و پرنسيپ"آموزش  .ھای طاقت شکن يک ذره از مواضع و منافع طبقاتی شان عقب ننشسته اند

 ھيأتد رضوی و ساير اعضای ويم مددی و رضا شھابی و داو چون من حتما الزم است اما اين که امثال ابراھیاتنابنده 

بانه به آ چه گونه می توان با يک يادداشت آقا معلم م–عينی و نظری ۀ  با آن ھمه تجربه و مبارز–سنديکا را ۀ مدير

 که خود در سازمان ھا و یآن ھم از سوی بعضی از کسان .البد از شگفتی روزگار است صراط مستقيم ھدايت کرد،

نگفته پيداست که . روه ھای سياسی شان استاد شکستن پرنسيپ و پيشگام پشت سر نھادن سنت ھای کارگری بوده اند گ

  .له اين نيستأموضع گيرندگان نبايد ترديد کرد ، اما مس" نيت خير" در

  

  دوم

اھم پرداخت و انتظارم سنديکا حاوی نکات بسيار مھم و تا حدودی مبھم است که من در اين مجال مجمل به آن خوۀ بياني

 مديره بنا به ضرورت و صالح ديد و ارزيابی خود از اوضاع جاری نسبت به تکميل کاستی ھيأتاين است که عزيزان 

مخاطب بيانيه فدراسيون جھانی کارگران حمل و نقل است و رونوشتی نيز به . ھا و تصريح ضعف ھای آن اقدام کنند

ھمين که بيانيه رو به جنبش کارگری و توده  .بسيار خوب .فرستاده شده است... ھا سازمان جھانی کار تا کليه اتحاديه 

راتی به ظاھر بوروکراتيک اما به واقع سياسی در يييد اين نکته است که تغؤم ھای کارگر شرکت واحد صادر نشده،

 ھای کارگر عضو اين منتخب واقعی تودهۀ  مديرھيأتدر عين حال اذعان به اين که  . مديره صورت بستهھيأتسطح 

  .را پاک می کند) رو به باال بودن(سنديکاست به خودی خود اين ابھام 

واضح است که با چنين فرضی گنجاندن تقدير و تشکر و  .س سنديکا به علل مختلف سخن می گويد ئيبيانيه از خلع ر

درست که اخالق حکم می کند به  . جای چندانی ندارد– که امری واقعی است –مبارزاتی اسانلو ۀ پاس داشت از گذشت

 يک سره سياسی یااما چنان که گفتيم در اين جا با بيانيه ... عيب می جمله چو گفتی ھنرش نيز بگوی :قول حافظ 

 ۀ دارند ، جای تقدير و تشکر از گذشتئیمواجه ھستيم و مستقل از اين که اخالق سياسی و سياست اخالقی چه تناسب ھا

مضاف به اين که فعاالن پيشرو جنبش کارگری ايران ھوشمند تر از .  نيستیالو در چنين بيانيه پر فراز و نشيب اسان

  .ر دھنديي جھت گيری و قضاوت خود را تغیاآنی ھستند که با درج يا مکتوم ماندن يک سپاس نامه در چنين مکاتبه 

  

  سوم

ناديده گرفتن ھشدارھا و اعتراضات درونی "ا ت" تخلفات"بيانيه عالوه بر ذکر کلياتی تحت عنوان ۀ پر مناقشألۀ مس

وليتی در اين سنديکا ؤاز اين تاريخ ھيچ گونه سمت و مس"بر اين محور متمرکز شده است که منصور اسانلو " سنديکا

در اين جا به ". ھمکاری و حمايت ھا از نامبرده می شود ارتباطات،ۀ ندارد و از آن نھاد کارگری خواستار قطع ھم

دوستان معترض را به خم ۀ من البته فھم شخصی ام را از اين بند ارائه می کنم و توجه ھم.  کمی دقيق شد نظرم بايد

 ھيأتاين برکناری بر اساس تصميم اکثريت مطلق  .اسانلو برکنار شده است .ظريف جلب می کنمۀ شدن روی اين نکت

به . س سنديکا نيست ئي اسانلو ديگر رجريان  اينۀمديره صورت گرفته است، تا اين جا موضوع روشن است، در نتيج

" ارتباطات و ھمکاری ھا و حمايت ھایۀ ھم"سنديکا از مخاطبان خود می خواھد که ۀ ری است که بيانيييتبع چنين تغ
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اسانلو يک فرد عادی مانند ھر کارگر عضو ) ١٣٩١ ]دلو[دوم بھمن(در واقع از تاريخ صدور بيانيه . خود را قطع کنند

ت که به لحاظ حقوقی از اعتبار و جايگاه مکاتبه؛ ارتباط، ھمکاری و کسب حمايت از مخاطبان بيانيه سنديکاس

 ۀ مديرھيأتواضح است که نه . گاه حقوقی اسانلو خلع يد کرده استفقط از جايبه عبارت ديگر بيانيه . برخوردار نيست

يک کارگر ساده را از حق مکاتبه با سازمان ھای کارگری و در سنديکای واحد و نه ھيچ نھاد ديگری نمی تواند حتا 

مضاف به اين که اسانلو از چنان شھرتی بھره مند ھست که بيرون از سنديکا و با وجود . خواست حمايت محروم کند

بيانيه . ده کند به مراتب تندتر؛ از امتياز مکاتبه و دريافت حمايت از نھادھای کارگری بين المللی استفائیصدور بيانيه ھا

پشتيبانی ھا و ۀ س سابق سنديکا از کليئيبا کمی لغزش قلم و سھو نگارش می خواھد بگويد آقای اسانلو به عنوان ر

  ...ارتباطات پيش گفته خلع يد شده است اما

بيانيه  .يد بيانيه نمی گويد که از منصور اسانلو به عنوان يک فعال کارگری حقيقی حمايت نکن .مھم ھمين اماستألۀ و مس

در اين جا  . فردا به مشکالت مختلف گرفتار آمد از او حمايت نکنيد– زبانم الل –نمی گويد اگر آقای اسانلوی حقيقی 

 سنديکا از اين درجه آگاھی طبقاتی و ۀت مديرأھيبی گفت و گو اعضای . شخصيت حقوقی اسانلو خلع يد شده است 

 خود ۀ نه فقط از حقوق شھروندی و کارگری و اجتماعی ھمرزم گذشتارزش و مدارای انسانی برخوردار ھستند که

کما اين که تا کنون چنين کرده . بل که اين حمايت را تا فعاالن کارگری بيرون از سنديکا نيز تعميم دھند حمايت کنند ،

  :خاستگاه استثر از دو أبه طور مشخص مت) عدم حمايت از اسانلو(کيد يک سويه بر اين وجه از فراخوان أت .اند

  .کلی و نامفھوم بودن ھمين بخش از بيانيه که بی ترديد ناشی از يک سھو نگارش معمولی است .اول

  .برداشت نادرست معترضان .دوم

 که بھترين سال ھای عمر خود را در بدترين شرايط زندان و مرارت و فشار سپری ئیچگونه می توان پذيرفت انسان ھا

طبقاتی فوالد آبديده شده اند و ھدف شان چنان که در ذيل بيانيه نيز آمده است ۀ  ترين مبارزکرده اند و در عمق پيچيده

است نسبت به حقوق فردی و اجتماعی ھمرزم سابق خود " عدالت و صداقت در ھمه جای جھان گسترش صلح ؛"

  !موضع سلبی بگيرند

به ھمين  .جمعی از فعاالن پيشتاز کارگری استۀ تاندست کم گرفتن تعلقات عميقاً انسان دوس .اين ديگر بدبينی است! نه

سنديکا انتظار می رود که نسبت به تصريح ۀ  مديرھيأتاز عزيزان  سبب نيز، اگر فھم من در اين مورد درست باشد ،

  .بديھی اقدام کنندۀ اين نکت

گری ايران از اين حق جنبش کارۀ او به عنوان يک فعال شناخته شد .منصور اسانلو از کشور خارج شده است .سوم

 کارگری يا سياسی خود را در خارج از کشور به نحوی که مقتضی می داند ،ۀ انکار ناپذير برخوردار است که مبارز

. در اين يا آن رسانه ظاھر شود و نسبت به ھر آن چه که مايل است اظھار نظر نمايد .نھاد يا انجمنی داير کند .پی بگيرد

اسانلو می تواند . کما اين که طی صدور گزارشی مبسوط چنين کرده است . از خود دفاع کندوارده" اتھامات"نسبت به 

از  .سنديکا آنان را از حمايت و ارتباط با او منع کرده اند ، ارتباط برقرار کندۀ  مديرھيأت که ئیبا تمام اتحاديه ھا

ت ھای قابل توجھی نيز برخوردار خواھد شکی نيست که او چنين خواھد کرد و از حماي. حمايت آنان برخوردار شود

مصوب کارگران و از جمله خود آقای اسانلو ۀ له اين است ؛ بيانيه بر اساس اساس نامأمس .اين ھا محل مناقشه نيست. شد

گان و از به عبارت ديگر بيانيه از ھم. ردندا" نماينده و سخن گو"کيد می کند که سنديکا در خارج از کشور أبه وضوح ت

شگفتی نيست و ھيچ بخشی از ۀ اين نيز پديد.  آقای اسانلو می خواھد که قواعد بازی را در زمين جديد رعايت کنندجمله

  .سنت ھا و پرنسيپ ھای کارگری را نقض نمی کند

  

  چھارم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 يک چرخش پروسه مند سياسی در روند حرکت رو به پيش سنديکای شرکت واحد است که می ]اسد[دوم مردادۀ بياني

از جمله حق (حق نمايندگی  .دست آوردی بسيار مھم و سازنده برای جنبش کارگری ايران نيز به ھمراه داشته باشدتواند 

 و به اعتنای خرد ئیمادام العمر نيست و به اعتبار تصميم سازی ھای گروھی و شورا) رياست بر سنديکا و اتحاديه

 ھر عضو ديگر به نمايندگی از توده ھای کارگری آن س يائيجمعی ھر تشکل کارگری می توان به ھنگام ضرورت از ر

 امری مذموم است، اما فروريختن – از تخلف و غيره یا با ھر درجه - گسستن شخصيت اسانلو . تشکل خلع يد کرد

  و مستقيم ،ئیسنت ھای ليدربازی و رھبر سازی و شکستن اتوريته ھای فردی و اساطيری و عمل به دموکراسی شورا

طيف ھای سازمان ده و عناصر عمل  جنبش کارگری از پيشتازان آگاه طبقه ؛ . دست آوردھای بيانيه استاز مھم ترين

 ۀمھم ترين پيام بياني.  تمکين کندئیگرا تشکيل شده است و از ھر منظری مورد ارزيابی قرار گيرد نمی تواند به فردگرا

  .يجه به نظر من بيانيه يک گام به پيش استدر نت .سنديکا زنگ اين تذکر را کنار گوش ما به صدا درآورد 

  

  بعد از تحرير

و تحت فشارھای سيستم " مشکوک"امری   سنديکا،ۀت مديرأدام اعضای ھيقدر يکی دو اظھار نظر سخيف ا .الف

کسانی که بيانيه را عبور از پرنسيپ و سنت ۀ ھم! شرم ھم چيز خوبی است البد .اطالعاتی و امنيتی جا زده شده است

واقعيت اين است که .  که در مقابل اين مواضع مذبوحانه بايستند– و دارند –کارگری تلقی کردند وظيفه داشتند ھای 

معرفی می کند و از " ھر که با ما نيست را بر ما ست" ژدانفی – ئیثير آموزه ھای برياأبخشی از چپ ما ھنوز تحت ت

اگر در اپوزيسيون باشد او را به لجن . ھای اطالعاتی می نوازداين سکو بالفاصله مخالف خود را به انواع و اقسام انگ 

سی و چھل شوروی را کپی خواھد ۀ می کشد و اگر خدای نکرده به پوزيسيون برسد رونوشتی از اعدام و ترورھای دھ

ی بگذريم از اين که نوچه ھا. ضد سوسياليستی و ضد ھرگونه پرنسيپ انسانی است اين سنت ھا ضد کارگری ، .کرد 

وطنی و چھار تا فعال به اصطالح ملی مذھبی متعصب نيز وقتی که پروپاگاندشان برای باال کشيدن ۀ بورژوازی گنديد

  .....فالن ليدر نھضت آزادی در بھمان دانشگاه مسدود می شود، با ھمان طناب پوسيده به چاه می روند

فرجام يک "ۀ مقال(دوستان خود نوشتهۀ ه بر بيانيضمن تحليل مفيدی ک) آقای ھمايون جابری(يکی از اعضای سنديکا .ب

فردی در ۀ از جمله  اتھام اطالعاتی زدن به مخالفان و عواقب بدخيم اتوريت(روی بخشی از مسائل پيش گفته ") غرور

  :معنادار به پايان برده استۀ خود را با اين جملۀ متمرکز شده و مقال) تشکل ھای کارگری

نه  .ت فکر کردن  گذشت و فداکاری ھست و به ياراننياز به . بودن کار ھر کسی نيست مبارزه سخت است ولی مبارز"

  ا"س جمھور بودن را از سرت درکنئييای رؤبه غرور و خودخواھی است و ر

http://www.roshangari.net/as/sitedata/20130125232138/20130125232138.html 

بی گمان " س جمھور شدنئييای رؤر"و زدن نقب به " رھبر کارگری"اگر درست فھميده باشيم بحث در مورد يک 

ھمان طور  .شايسته بود اين دوست عزيز کمی منظورش را می شکافت! نمی دانم . حضرت لخ والسا را تداعی می کند 

س ئيسنديکا با حفظ و رعايت تمام جوانبی که خود بھتر می دانند، در راستای انتخاب رۀ  مديرھيأتت که  بايسته اس

  .جديد برخی از ابھامات بيانيه را نيز روشن کند

حاِل ما سنت ھای کارگری مبتنی بر دموکراسی کارگری و احترام به تصميم گيری ۀ از انترناسيونال اول تا لحظ .پ

ۀ  مديرھيأتاگر اين اصل را قبول داريم و اگر می پذيريم که اعضای  .استوار شده است  ئیھای جمعی و شورا

پس کم ترين ادای دين به اين ھمه  سنديکای واحد در شمار صادق ترين و آگاه ترين فعاالِن جنبش کارگری ھستند ،

  .حمايت از سنديکای واحد است مبارزه و زندان ؛
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