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  منصور اسانلوري اخۀمصاحب

ن آهيج توی راست براسمي رفرمۀو تالش مذبوحان  

 
هفتماه هشتاد وفروردين ششم                                                                      رکارگ ديجمش  

 
  

 ٢٢ نوروز وابسته به بخشی از ارتجاع بورژوازی ايران مصاحبه ای از منصور اسانلو را در شماره روز روزنامۀ

 کارگران اسانلو در اين مصاحبه ضمن ستايش اين بخش از بورژوازی ايران از همه. اسفند خود درج کرده است

اسانلو بسيار . خواسته است که با شرکت در انتخابات دولت سرمايه داری، به کانديداهای باند دوم خرداد رأی دهند

  : صريح تأکيد کرده است که

ام   آردهیدر زمينه انتخابات مطالعه و بررس ی سياسی هایفضا سازاز اينجانب آامال به صورت مستقل و به دور « 

پيشرفت است  و یظيم ايران آه همان استقالل، آزاد انقالب عیراه حفظ دستاوردهاام آه تنها  سيدهو به اين نتيجه ر

  »  به دست خواهد آمدیدر راي به ياران خاتم

ته اند با ايشان و هم  که دار و دسته دوم خرداد، زمانی که نقش مسلط را در دولت و پارلمان داشاسانلو گفته است

نزديک داشته اند و در کار برپائی سنديکای شرکت واحد  کمک های بسيار زيادی به او  همکاری بسيار فکران او

 ی سنديكاILO و نمايندگان یبراساس توافق وزير آار دولت خاتمما در دولت اصالحات توانستيم « . نموده اند

نيز با وزير وقت و  یئ آنيم و حتي ديدارهای راه اندازی قانون به طور آامًال١٣٨٤اتوبوس رانان را در سال 

  »مسئوالن داشته باشيم

 انتخابات رژيم اسالمی  با در ارتباطرفرميستی ايشانس مواضع سنديکاليستی  براسانلو در اين مصاحبهاساسخنان 

 ايشان بارها اعتقادش را به فعاليت قانونی د،ند و نبايد باعث شگفتی گردن تازگی ندار که به هيچ وجه است بودهسرمايه

 از . است ايران را متذکر گرديده پايبنديش به نظام و دولت سرمايه داری   بدفعات.چوب رژيم بيان داشته استدر چار

اصالح ( ائتالف با بخشی از بورژوازی ايران   با گرايش چارچوب  رفرميسملحاظ عملی نيز فعاليت هايش در

   .بوده است سرمايۀ بين المللی رابزار کا سرمايه و اتحاديه های کارگری ، سازمان جهانی کار)طلبان

 تحميل شده بر طبقه کارگر دنيا، محافل مختلف اتحاديه های ضد کارگری سازمان جهانی کار، حمايت های تاکنونی

ن رويکرد و همين مضمون توجه به همي سرمايه داری جهانی و باالخره دار و دسته دوم خرداد از اسانلو نيز دقيقًا با

  . ست بوده افعاليت هايش 

خواست ايشان و  اعتصاب کارگران واحد نيز نه تنها متناظر بر مواضع  اسانلو،بر اساس سياست سه جانبه گرايی 

  .  مخالف بودند با آن  ايشان و يارانشبلکه رفرميست های راست سنديکاليستی نبود

يل مطالبات برحق اشان  برای تحم ضرورت مبارزۀ طبقاتی ضد سرمايه داری توده های کارگر رانندهاين اعتصاب
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  اعتصاباتی که در حوزه های مختلف کار و توليد در ايران جريان تمامیمانند. بر نظام جنايتکار سرمايه داری بود

 اين ص اسانلو و يارانش در آن ايام تمام تالش رفرميسم راست سنديکاليستی و شخ.  داردداشته و هم اکنون نيز جريان

مواضع .  سنديکا کنندن و برسميت شناختا وسيلۀ متقاعد ساختن بورژوازی به پذيرشبود که اين اعتصاب پرشور ر

  . است در آن بوجود نيامده تغييری گونه هيچ نيز چنين است و در حال حاضراسانلو چنين بوده و

 رژوازی و دولتش بديهی است که حتی رفرميسم راست سنديکاليستی هم در ايران و جوامع مشابۀ آن از جانب بو

 تمام نکاتی که در  تعلق به طيف رفرميسم راست سنديکاليستی واسانلو برغم از همين روست که پذيرفته نمی شود و

 و در معرض زندان و شکنجه و ی اخير مورد پيگرد دولت بورژوازیم در سال ها رويکرد ايشان برشمردمورد

يا خارج از حاکميت نيز رفرميسم راست » حکومتیاصالح طلبان «ناگفته نماند که جناح  .جنايات اين رژيم بوده است

را صرفًا در حد يک وسيله برای رقابت با حريفان در مجادالت درونی خود می خواهند و زمانيکه همين مطالبات 

نازل معيشتی از جانب رفرميست های راست سنديکاليست مطرح شود با آن همان برخورد را خواهند کرد که هم 

   .کم بورژوازی می کندحامسلط و اکنون بخش 

 از اسانلو بارها در نوشته های فعالين ضد سرمايه داری  حمايت بی قيد و شرط رفرميسم چپ و راستدر بارۀ علل

 علت وحدت اساسی اين طيف با اسانلو و فقدان هر نوع  در مورد توضيع داده شده است  وجنبش طبقۀ کارگر 

  شده است، بويژه در مورد رفرميسم چپ کهاز رژيم بطور مبسوط بحث به بخشی حساسيت آنان در مورد تعلق اسانلو

  . می باشدفاقد هر گونه بار طبقاتی و سوسياليستی و کارگریساسی اش رژيم ستيزی  ا های مشخصهيکی از

 شريک مستقيم بورژوازی نبوده و نيست و در  اش،از آنجايکه اسانلو با تمام اين رويکرد و تعلق سياسی و اجتماعی

جنايتکار اسالمی سرمايه قرار دارد، وظيفۀ هر کارگر و ال حاضر بعنوان يک کارگر مورد شکنجه و آزار دولت ح

  .هر انسان معترض به توحش سرمايه داری است که عليۀ اسارت و شکنجۀ و آزار ايشان با تمام قوا اعتراض کند 

 بطور مقصل  ضد سرمايه داریا فعالين نوشته هنکات بسيار فشردۀ باال توضيح واضحات است و بارها در گفته ها و

  : مسئلۀ اصلی اين نوشته چيز ديگری است که بطور خالصه به آن می پردازم. شرح داده شده استتر

عده ای در رابطه با اين مصاحبۀ  اسانلو اطالعيه ای صادر نموده اند و در آن نوشته اند که آقای اسانلو اين مصاحبه 

راستش اينها آدمهای عجيب و غريبی هستند و . اده  است و مصاحبه درون زندان بی اعتبار استرا در زندان انجام د

دفاع از سنديکاليسم راست و ضديت با هر عمل ضد سرمايه داری و ضد کار مزدی آنان را به روزی انداخته است 

تعبيراتی .  تعبيرات مختلفی داردحرف اين آدم .که حاضرند هر پرنسيپ و مالک معتبر انسانی را هم زير پای بگذارند

  . است  و بی معنی ترغير واقعی تر از ديگریکه هر کدام 

.  انجام نداده استبرداشت نخست از حرف اين جماعت سنديکاليست راست اين است که شايد اسانلو اين مصاحبه را

 سياسی اذعان داشته اتها و تعلقاين باور توضيح دادم اسانلو همواره به هتادر اين نوشته بصورت کوهمان گونه که 

فرق اسانلو با .  اختالفی ندارد گونهاو يک سنديکاليست راست رفرميست است و با طيف دوم خرداد نيز هيچ. است

واقعًا  آدم  در قياس با جماعت نگارنده اطالعيه باالج کشوری مدافع او اين است که بويژهرسنديکاليست های راست خا

داران خارج کشوری اسانلو بر طرف. و سياسی خود را بيان می کندصريح تعلقات اجتماعی صادق تری است و بطور 

. عکس خود ايشان آدم های بسيار ناصادقی هستند و در تمامی عمرشان واقعيت سياسی  خود را وارونه جلوه داده اند
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 شهامت ش او حد اقل به زعم خود بلعکس.دار و دستۀ مسلط رژيم نبوده استاز اين که بگذريم مصاحبۀ اسانلو به نفع 

 نشان داده که دوم خرادادی بودن خود را به رغم ناخوشايندی جناح مسلط رقيب دوم خردادی ها از درون زندان اعالم

  .بنابراين تالش سنديکاليست ها برای غير واقعی جلوه دادن مصاحبۀ اسانلو بسيار مذبوحانه است. استکرده 

 است که وقتی يک زندانی شروع  به نليست های راست اگر خيلی خوشبين باشيم اي حرف سنديکاازدومين برداشت 

ستايش از دولت بورژوازی يا بخشی از آن می کند بايد اساس را بر مجبور بودن او گذاشت و به همين دليل نه او 

ای پوشاندن دروغ به کار در اين تعبير نيمی از حقيقت نهفته است اما نيمی از حقيقت که بر. بلکه رژيم را محکوم کرد

  .گرفته می شود

گر بورژوازی باشد اما  متوجۀ دولت سرکوب  کردن ها و محکوممعلوم است که در اين گونه موارد بايد تمام اعتراض

 باز هم تکرار می کنم که  هر چند.اين به هيچ وجه به اين معنی نيست که سازش و تسليم افراد مورد ستايش قرار گيرد

  وباشد  و بزور انجام داده  اجبارًا رارورتی ندارد که اين مصاحبهبنا به تمام داليلی که برشمردم  ضنلو در مورد اسا

ايشان هرچه در اين مصاحبه بر زبان رانده است متناظر بر .  قضيه نبايد از نوع  سازش و تسليم ارزيابی گردداين

   . راست می باشدنوان يک سنديکاليستمواضع و تعلقات سياسی و اجتماعی اش بع

 که صادر کنندگان اطالعيه يا همان محفل خارج کشوری سنديکاليست های راست در گفته سومين برداشت اين است

 معيارهای معتبر رايج ميان فعالين کارگری هر پرنسيپی را زير پا گذاشته و همه  در اطالعيۀ مورد بحث،های خود

کل  شديکاليسم حاضر شده اند راست ترين اين آقايان از شدت عشق به سنمنظورم دقيقًا اين است که. را لوث کرده اند

هم مورد چشم پوشی قرار  را  ايران يعنی دار و دستۀ اصالح طلبانبورژوازیسازش اسانلو با بخشی از ارتجاع  

 . توجيه کنند  ايشان سازش با رژيم را به صرف زندانی بودندهند و ارتجاعی و ضد کارگری بودن

 

  

  جمشيد کارگر

  ٢٠٠٨ مارش ٢٣
   

 


