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ت اسیگونه اعتبار فاقد هرمياعالم موضع از درون زندان به نفع رژ  

 
 ماه هشتاد و ششاسفند م چهار بيست                                                       دفر ق،يشف ،یخسروشاه ام،يپ ،یافشار

    
 منصور به نام گفتگويی مجلس جمهوری اسالمی، از جانب جريانات اصالح طلب یانتخابات  مضحکهدو روز قبل از

عالم اسانلو، دبير اول سنديکای کارگران شرکت واحد، منتشر شده است که در آن حمايت خود را از اصالح طلبان ا

رأی " ياران خاتمی"انتخابات شرکت نموده و به اصطالح  اين بهخواند که در   داشته و مردم و کارگران را فرا می

 و سازش با  اسانلو عنوان شده است، نقض آشکار استقالل طبقاتی جنبش کارگرینامهمه آنچه در اين گفتگو به . دهند

  . استتی کارگران سرمايه برعليه منافع آنی و آ و پاسداران صاحبان

همه و هر گونه . سی سال است که جمهوری اسالمی فالکت بار ترين زندگی را بر طبقه کارگر ايران تحميل کرده است

تالش کارگران برای دفاع از ابتدايی ترين حقوق خويش و برای تأمين معاش خود و فرزندانشان، به شديدترين وجهی 

ساختن ای از حيات خويش حق طبقه کارگر ايران برای  المی در هيچ دورههيچ جناحی از رژيم اس. سرکوب شده است

اشک تمساح سردمداران رژيم، اعم از اصالح طلب و . تشکل های آزاد و مستقل خود را به رسميت نشناخته است

م و دفاع  کشاندن آنان به عرصه دفاع از کيان اسالن همواره دامی بوده است برای، برای کارگرا و اصولگراعدالتخواه

صدها هزار خانواده . از منافع سرمايه داران و نهايتا بکارگيری نيروی کارگران در نبردهای جناحی درون خود

  چه در دوران اصالحات و چه در دوران مهرورزی،کارگری چه در دوران جنگ و چه در دوران پس از جنگ،

به يمن سرنيزه اسالم يکی از بهترين . اند  يران شدهتاکنون قربانی مطامع سيری ناپذير سرمايه داری هار و وحشی ا

دوره های انباشت سرمايه و تمرکز ثروت در دست اقليت قليلی از جامعه و تمرکز فقر در توده انبوه کارگران و 

چنين . بنيان کل رژيم اسالمی برنقض حق کارگران بنا شده است. زحمتکشان در همين سی سال اخير واقع شده است

  .  تواند از جانب هيچ فعال صديق جنبش کارگری مورد حمايت قرار گيردرژيمی نمی

شود که همه اين تجربه سی ساله را  امروز اما از درون ديوارهای زندان همين رژيم گفتگويی از اسانلو منتشر می

 و قربانی اسانلوی دبير سنديکای واحد. خواند  يکسره کنار نهاده و کارگران را به حمايت از همين رژيم فرامی

خواند  می  تعرضات چاقوکشان رژيم در اين گفتگوی ادعايی کارگران و مردم را به حمايت از ليستی در انتخابات فرا

اين . که از جمله دربرگيرنده نام مزدوران سرسپرده خانه کارگر و طراحان هجوم به دفتر همان سنديکای واحد است

 شکنجه هم هيچ شباهتی با  وشالقزندان و زندانبان است که حتی بدون زندانی و صدای . اما صدای اسانلو نيست

اين اولين بار نيست که رژيم شکنجه و کشتار از درون زندانهای خود . ی آزاد انسانی ندارد صدای برخاسته از اراده

 فعالين مصاحبه های تلويزيونی و اعترافات کذائی. رساند  صدای مبارزين جنبشهای اجتماعی را به بيرون می

جنبشهای اجتماعی در تمام سی سال گذشته يک جزء جدائی ناپذير سيستم تحقير و در هم شکستن حرمت انسانها در اين 

اين يک اصل تخطی ناپذير در برخورد به رژيم اسالمی است که آنچه از درون زندانهای آن به بيرون . رژيم بوده است

کند که اظهارات قربانيان  دفاع از حرمت انسان ايجاب می.  استکند، فاقد هر گونه اصالت و مشروعيتی  درج می
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  . دربند رژيم پيشاپيش رد شده و به عنوان محصول دستگاه جهنمی خشونت و قهر محکوم شوند

هديد و  ت، و بدون هراس نظر خود را آزادانه در شرايط معمول زندگِی کارگری وتا زمانی که اسانلو آزاد نشده است

تا . شود، فاقد هر گونه مشروعيت و اعتباری است ، آنچه به او نسبت داده میبيان نکرده استندان های ز محدوديت

زمانی که تيغ تيز از گلوی فعالين همه جنبشهای اجتماعی و فعالين جنبش کارگری برداشته نشده است، هيچ يک از 

  .  را نبايد به پای آنان نوشت در اسارتاظهارات آنان

ی ادعايی بيش از هر چيز بيانگر آن است که رژيم اسالمی امروز نسبت به جنبش کارگری و فعاالن  گفتگو اينانتشار

از . آن نيز همان روشی را در پيش گرفته است که پيش از اين بر عليه صدها و هزاران مخالف خود به کار گرفته بود

بايد هشيار . کثيف ترين شيوه های جنگ روانیفرود آوردن ضربات شالق بر پيکر فعالين اين جنبش، تا به راه انداختن 

کنند، اين حربه  را به   بود و با اعالم بی اعتباری مطلق مواضعی که از درون زندانهای رژيم به بيرون راه پيدا می

  . شکست کامل کشاند

اند، سند   داده شدهتا زمانی که چنين نشده است، اظهاراتی که به او نسبت. قيد و شرط آزاد شود اسانلو بايد فورا و بی

 اين بايد به يک سنت خدشه ناپذير در جنبش کارگری تبديل شود که هيچگونه .اند بر محکوميت رژيم اسالمی ديگری

  .اسدناظهار نظری را از درون زندان و به نفع زندانبان به رسميت نش
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