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 در مورد نظرات اخير منصور اسانلو در بحبوحه دادگاه فرمايشی ايشان

 
جنپ و داتشه هام دنفسا مهد                                                                                       ناريا زا ريقف رگراک  
 
    
 ی جمهوری و ضد کارگری ارتجاعميمقابل رژ از حقوق منصور اسانلو دردي باراني ای شک فعاالن جنبش کارگریب

. را صادر نموده استاين دادگاه فرمايشی رژيم  بنيادگرايان جمهوری اسالمی از قبل حکم خويش .  دفاع کنندیاسالم

مورد  نيادر. می باشد ايران محکوم  بقات خلقی  و تمامی اقشار و ط ران اي پرولتاريای انقالبی طرف و اين حکم از

.کوچکترين ترديدی نبايد داشت  

به زير برخی سر را . شده استقای اسانلو برخوردهای متفاوتی ازسوی فعالين کارگری خصوص ارائه نظرات آدر

خط سياسی غالب بر  يکجانبه خويش از وروی کورکورانه   و دنباله  طرفداری سالها بخاطر و  خاک فرو برده اند 

کارانه اسانلو مبادرت کرده اند وهمچون يک منشی سازش و  نظرات راست توجيه به  حد، فورًا سنديکای شرکت وا

خويش  بحبوحه دادگاه  ا اسانلو شخصی انقالبی است که درخفا به اشاعه اين نظر پرداخته اند که گويبورژوازی در

نموده و نظرات آن چنانی را به پيروی از  چنان تاکتيکی  خود و همکارانش مبادرت به اتخاذ  پنهان کردن رد  برای

 خط  را بر واقعيت  ديگر چشمان خود   برای مدتی اينان اگر می خواهند که. نموده است عنوان اوضاع  مصلحت 

 می توانند خط  و کماکان. چنين کنند  که  آزادندن   کامًال ببندند سياسی حاکم بر هيئت مديره سنديکای شرکت واحد 

 به يک خط  شازشکارانه و رفرميستی ارتقاع يافته   را که  در شرايط کنونی ۀ اسانلوها و تئوريرزه شد سيستماتيک

ا زدن در آن، غرق شدن طعمه را دربرخواهد و به عمق گرداب بی بازگشتی که تنها دست و پ. است  را تقديس کنند

ود را ادامه خواهد اسانلو بعد از دادگاه هم اين راه رفرميستی خ! را هم نداشته باشيدتظارمعجزه ان. داشت وارد شوند

يم است با نظرات ديروزی اش، ودرملک واليت فقيه يک شبه وحی ارتباط مستقرات کنونی ايشان درظچراکه ن. داد

!ايشان ناظل نگشته است و نخواهد گشتبر  

ننده اشين دست به فرمان هيئت مديره سنديکای شرکت واحد به عنوان شاگرد رارکاب مآنانکه طی سالهای گذشته در

که ذهن خود کنند بوده است بايد به خود آيند و اين نکته را مل" !! خوب رانديش"واژه تنها کارشان تکرارطوطی وار

ی شود که اين هيئت تيم هيئت مديره رانندگان به هيچ وجه دليل آن نمکه صرف تجربه درراندن سواری پيکان توسط 

باشند که بنا بر اصل علمی و تجارب شين باعظمت جنبش کارگری ايران ميدارای صالحيت رانندگی برای راندن ما

اگردرکاروان اتوبوس مبارزاتی . ميباشدجهانشمول ذاتی اين جنبش به رانندگانی با تصديق پايه يک حرفه ای احتياج 

و  کارگران را سرنشينان اش   اسانلو،  آقای است ري  به  هيئت رانندگی  تحت فرماندهی  واحد که شرکت  سنديکای

کرده بود، اما امروزه کامًال روشن است که سرنشينان صندليهای رديف اول  وديگرکارکنان شرکت واحد پررنجبران

 تشکيل "مسئوالن ارشد کشوررديگ به خصوص وزيرکارویمسئوالن مملکت" تا وسط آنرا سران دولت احمدی نژاد و

امروزه اتکا هيئت مديره اين سنديکا  به نيروی متحد کارگران اين شرکت نمی باشد بلکه، اتکا اصلی شان ! می دهند

به جناح " ضد " امپرياليسم اين رژيم يعنی دولت احمدی نژاد ميباشد !هيئت مديره اين سنديکا به کشف جناح جديدی 



به همين دليل هم است که  !  جناح ضد امپرياليست احمدی نژاد . اسالمی دست يافته است درون رژيم جمهوری در

" خارجیفشار"مپرياليستی برای مقابله با مبارزه ضد ادولت احمدی نژاد را متحد خويش درهيئت مديره اين سنديکا 

.                             ارزيابی می کند  

 برنامه ای قبلی به صورت علنی و گسترده ای در دسترس نظرات کنونی ارئه شده از طرف اقای اسانلو که باطرح  

اين سند اعالم ! جمهوری اسالمی را  دارد" مقابل"فاعيات ايشان در همگان قرار گرفته است در حقيقت حکم سند د

به ! رسمی مفهوم و محتوای وظايف مبارزاتی اين سنديکا در شرايط کنونی خطاب به سران جمهوری اسالمی است

گفتنها و غير شفاف و در لفافه " بسمهی تعالی"ر هيئت مديره اين سنديکا به رهبری اسانلو بعد از سالها عبارت ديگ

يران ريخته، و گفته حرف زدن، به يکباره آب پاکی به روی دست کارگران شرکت واحد و فعالين جنبش کارگری ا

 قطب آن نيروهایرويک س ازآن که درملی وتضاد برخواستهالمللی وخطرناک بين است که ما درمصاف و شرايط 

قطب ديگرش امپرياليسم جهانی م جمهوری اسالمی قرار دارد و درجهان و رژيارتجاعی بنيادگرای اسالمی سراسر

.و رژيم جمهوری اسالمی را گرفته ايم" خودی"به رهبری امريکا قرار دارد جانب نيروی   

ليسم اين نظام حکومتی امپريا" ضد"م کرده است که در صف ارتجاع هيئت مديره اين سنديکا علنًا در اين بيانيه اعال

و از اين پس مبارزات خويش را در چارچوب حفظ اين نظام در مقابل خطر حمله نظامی امپرياليسم . داردايران قرار

لو رئيس کل بيانيه هيئت مديره سنديکای شرکت واحد که از طرف اسان! نه کمتر نه بيشتر! آمريکا به پيش خواهد برد

 مقابلرد طبقات خلقی  و قطب سوم انقالبی اقشار وترناتيو برپائی آل و رئه داده شده است، مخالف ايجاد اين سنديکا ا

راه کار هيئت مديره اين شرکت مخالف ايجاد . امپرياليستها می باشدی دو قطب ارتجاع جمهوری اسالمی و آرائصف

ت در مخالفت آشکار با  و بيانيه اسانلو اعالم علنی راهکار اين هيئت اس.صف مسقل انقالبی طبقه کارگر ايران است

برنامه  راهکار آقای اسانلو با  و اين برنامه . زنان ايران و ت مستقل جنبش کارگری، دانشجوئی حرک شکل گيری و

وازی خودی  در زمان وقوع جنگ جهانی دوم و پشتيبانی کائوتسکی از بورژانترناسيونال دوم به رهبری کائوتسکی

. مهاجم، هيچ فرقی نداردمقابل بورژوازی بيگانه واد با سرمايه داران کشور خودی دربه اتحخواندن طبقه کارگرفراو

 و يک راهکار سياسی تاريخی   يک سيسم فکری در تحليل نهائی هر دو آقايان کائوتسکی و اسانلو  به عنوان نماينده

بورژوازی کشور مهاجم می  با   بورژوازی کشور خويش برای مقابله خواهان گوشت دو توپ شدن کارگران توسط

.         باشند  

 آنجا پيش رفته است که نه تنها  تا" دفاعيات"اين .  بيش نيست هر کس که اين مسئله را نبيند يک عوام فريب سياسی

 سرنگونیی طبقاتی وانقالب به جای مبارزه  را   بلکه سازش طبقاتی  .بخشيده است حاکميت اين رژيم را مشروعيت 

 بنيادين جمهوری  ايشان مدتهاست که اصل. و طبقات خلقی توصيه کرده استاين حکومت را به تمامی اقشارآميزقهر

و با قبول چنين اصلی خواهان پيشبرد مبارزات . را پذيرفته است  واليت فقيه  رهبری  و قبول  يعنی تمکين اسالمی 

  .                ی می باشدسنديکائی در چارچوب اين نظام حکومت

آقای اسانلو  راهکار معينی را امروزه با باال گرفتن تضاد بين خلق و ضد خلق جمهوری اسالمی انتشار توصيه های 

 حق دمکراتيکازدفاع نتيجه در. داده استضد امپرياليستی ايران قراراعی وانقالبی جنبش ضد ارتجمقابل راهکاردر

 ء ارتقاشانياآلترناتيو و یاسيخط س دفاع از به  دي وجه نباچيبه ه  بل دادگاه فرمايشی رژيم آخوندیمقادر  آقای اسانلو

. ابدي  



 یبخش ی اصلفهيوظ" راني ایجنبش کارگرو کارگرقه طبی کنونتيوضع" تحت عنوانشيخوريمقاله اخدر اسانلویآقا

 ی اسالمی جمهورميچارچوب رژدر" جامعه اقشارري کارگران و سایابيرفع موانع تشکل "از روشنفکران جامعه را 

 ۀهمه آموزش همپيش از": دي گویممقاله خود  خود درآخریستي طرح رفرمشبردي پی اسانلو برایآقا. داده استقرار

دعوت  وی سنديکايی ملیکنفدراسيون ها ها واتحاديه ها و فدراسيون تشکيل سنديکاها وی که هستيم برایجايهرما در

حقوق  دفاع ازی ايجاد کميته هایبراسطح کشور  حقوق کارگران در تالشگران عرصه  ۀهم ازی و سراسریعموم

،  کار اعم از کارگران ، روشنفکرانی و جهانیپايه حقوق ملکشور برسراسرگران با عهدنامه و منشور واحد درکار

 یو خدمات یتوليد کارۀمزدبگيران عرصديگرپرستاران و، ، استادان دانشگاه، معلمان، دانشجويانی دادگستریوکال

از دورترين نقاط و روستاها تا شهرهای بزرگ  و پايتخت  و طرح موضوع با مسئوالن مملکتی به خصوص وزير 

کار و ديگر مسئوالن ارشد کشور برای ايجاد درک درست و رفع موانع نسبت به موضوع فوق به عنوان يگانه راه 

حل بحران ها و تنش های اجتماعی و ايجاد وحدت ملی در برابر فشارهای خارجی  که خود نيازمند اجرای به  دور 

ه ها ، تشکل ها ، سنديکاها  بيان ، مطبوعات ، رسانی و انحصارطلبانه حقوق بنيادين مردم مثل آزادیاز تنگ نظر

که موجب ايجاد وفاق ملی واستفاده ازتمام ظرفيت خالقه توده مردم که  ngo احزاب، سازمان های غيردولتی

 کشور آنها هستند و ی دهند و حافظ و صاحب اصلیو خانواده هايشان تشکيل م) مزدبگيران( آنرا کارگران اکثريت

يگانه راه حل بحران ها " که دي گوی ممي رژني خطاب به سران اشانيا."  آنها باشد دمتگزاردولت و حکومت بايد خ

از ايجاد وحدت " اسانلو یمنظور آقا! باشديم" ی خارجی در برابر فشارهای و ايجاد وحدت ملی اجتماعیو تنش ها

بقول (شوندگان  استثمارني بیقات همانا سازش طبراني به اکاي آمرسميالي امپریاحتمال ضربه نظاممقابل در "یمل

ديگر  ، پرستاران و دانشگاه ، استادانن، معلما، دانشجويانی دادگستری، وکال، روشنفکرانکارگران اعم از "شيخو

 ستيرفرم -بورژوا روشنفکرکيبه عنوان  اسانلویآقا.  استی اسالمی جمهورمياستثمارکنندگان رژو") بگيران مزد

 ليتشک ازشانيا منظور. کندي حکومت منيا نمودن  قانع  صرفرا   اش هينظر طرفداران   وشيخو غم هم و یتمام

سطح کشور تالشگران عرصه حقوق کارگران درۀ  از همی و سراسر یدعوت عموم... " و .  هاهياتحاد و کاهايسند

برای ايجاد کميته های دفاع ازحقوق کارگران با عهدنامه و منشورواحد درسراسرکشور بر پايه حقوق ملی و جهانی 

کار اعم از کارگران ،..." چيزی جز به کجراه بردن جنبش کارگری ايران به خيابان بن بست آيت اهللا های حکومتی 

 ی طرانيحزب خائن توده او بخشًا مرتبط با رهي مدئتي هیستيرفرم سازشکارانه ویهمانگونه که طبق مش.  باشدینم

 فرمانبستربر  وی اسالمی دولت جمهورانهسال گذشته مبارزات کارگران شرکت واحد را در چارچوب سازشکاردو

د کرده اند و  محدوستهايالي امپری کارگریبازوو  یستيالي امپر ادي بن نيا کارین جهانسازما  یراهکارها  ازیبردار

 کارگران با یهمکارمنع  دریستيالي امپر یراهبردها را به منجالب  واحد  رنجبران شرکت  مبارزات زحمتکشان و

 کار و ی سازمان جهانیدار هي خود را طبق مفاد سرمای رهبران آنچنان استرتژنيا . ساخته اندان روکاليرادو  چپ

. خفه ساخته اندگلو درراني ایکه نفس جنبش کارگرداده اند  قراریکائيامر ویکانادائ،یاروپائ زردی هاهي اتحادیمشت

د را حمبارزات کارگران شرکت وا  اند ودهيرس  یقاتف به توا ی اسالمیجمهور  مي پرده با رژ پشترهبران در  نانيا

واحد  شرکتايشان بقا و ادامه رهبری خويش در.داده اند قراری اسالمیجمهور وشيخوبری ره ی بقایبرا ی اقهثيو

اين مورد هيچ و کارگران انقالبی ايران در. اندننگين رژيم بنيادگرای جمهوری اسالمی می دادامه عمررا منطبق بر

.ترديدی نبايد به خود راه دهند  



  

نقالبی و راديکال ايران و به يک کالم از ادامه انقالب جدا نموده است و به آقای اسانلو راه خويش را از کارگران ا

.راه سازش طبقاتی و رفرم داخلی اين رژيم گام نهاده است  

دولت ضد امپرياليست ديدن  ناک و آپورتونيستی  دريکا به دليل ارزيابی به غايت خطرهيئت رئيسه اين سنداسانلو و

 و خالی تحت تاثير ژستهای توخالی" رهبران"اين . را ارئه داده است) سازش طبقاتی(احمدی نژاد راهکار وفاق ملی

سران جمهوری اسالمی برای نشستن کرده است که احمدی نژاد و " فراموش"گرفته است وبنديهای احمدی نژاد قرار

 ای حفظ حکومت ننگين خود ازاينان بر. رو به قبله کاخ سفيد می شوندمذاکره با آمريکا روزانه هفت بارروی ميز بر

 اول به حکومتهمان روزاين حکومت از. هستندآمدن با شيطان بزرگ نيزبه کنارهيچ کاری ابا ندارند و حتی حاضر

برای نشستن امروزه نيزاجتماعی کشانده است ورا به ورطه نابودی و فقر ايرن با وعده و وعيد طبقه کارگررسيدنش 

و فردا که به . خرمن می دهدکا به کارگران ايران وعده های سرمتجاوز آمريا دولت اشغالگر وروی ميز مذاکره ببر

مذاکره با آمريکا نشستند، ميزاحمدی نژاد سر" ضد امپرياليسم"ت کارگران ايران با دولبخشی از" وفاق ملی "خاطر 

با " یوفاق مل"به همانهائی که امروزدانها را ازو زن. به يکباره به تمامی آنچه که قولش را داده اند پشت خواهند کرد

 اينکارنامۀ ديگری را ازهای شصت و شصت و هفت به جز اين، تجربه سال. خواهند کرداين حکومت بله گفته اند پر

.              رژيم ترسيم نمی کند  

 ی بود منظور و مقصود اصلني اايآ است که، ني شرکت واحد نمود اسهي رئئتي اسانلو و هیآقا ازدي که بایسوال اصل

با رژيم   ملی   و وفاق آيا هدف شما از ايجاد اين سنديکا همراهی کارگران شرکت واحد؟ یکاي سندی برپائیشما برا

 درشرکت واحد اعتصاب کارکنان خواندن فراهمفکرانتات از  هدف شما وايآ  حامی سرمايه داران بود؟ استثمارگر و

 یطرح موضوع با مسئوالن مملکت "طي شراجادي ای فقط براجي رایزدنها" چک و چانه"همان  به هيبا تکسال گذشته 

قموضوع فو  نسبت به  رفع موانع درست و  ايجاد درک یبرا کشور ارشد مسئوالن ديگر و کاربه خصوص وزير  

ه است؟ ها بود." او. یج. ان  "جاديو ا"  اقشار  جامعه ري کارگران و سایابيرفع موانع تشکل  "یعن ي"  

 یجنبش کارگرانقالبی  فعال چي هی برای اسانلو شکیآقاو اعالم موضع سياسی  نوشته ني رسد که طبق ایبه نطر م

 ی اسالمی جمهورمي آوردن رژميشان به صراط مستقهمفکران وشانيتنها هدف اهمان ابتدا ازماند که  ی نمی باقرانيا

 بيترغدر واقع  ی اسالمی جمهورمي نژاد است و سران رژیولت احمدلو خطاب به د اسایقا ااميپ!  بوده است و بس

 نشده خود چي که هنوز هشاني به ادياو اينکه ب. باشدمي کاي آمریضربه نظام مقابله با خطریبرا" وحدت ملی"آنان به 

اکمان اسالم پناه وقت ستثمارکنندگان ح داند، اجازه داده شود که در دولت ای  مرانيطبقه کارگر ا" یواقع "ندهيرا نما

حمله مقابل خطردر" یايجاد وحدت مل وی اجتماعیحل بحران ها و تنش ها  "یبرا تا به رفع و فتق امورابنديحضور

بايد  است که ني باشد اشيپاسخگو  ديباآقای اسانلو  که یگري د ی سوال اساسجهيدر تت!  ندي مبادرت نماکاي آمرینظام

 چه فرق ده و خائن توستيونيزي حزب رویاسي با برنامه و خط سشي خوتي در کلشانيمه ا برناني ااروشن کنند که آي

     دارد؟یاساس

 الي ام استفاده مورد سوء  )مشخصطور  به  کارگران شرکت واحد ( رانيا  کارگر طبقه ازی بخشاي صورت آنيادر

آيا هيئت مديره اين سنديکا در راه  قرار نگرفته است؟هيئت مديره سنديکای شرکت واحد  یستيونيزيرو و یستيرفرم  

 



 تغيير اين سنديکا به يک سنديکای زرد قدم نگذارده است؟

 در دي کند بای مديتاکهمچنان  راني ایبر جنبش کارگرآقای اسانلو  یاسيکه در مورد ادامه خط ستمامی انان امروزه 

 از شي برادر زاده لخ والنسا را بني اسانلو ا همچونیاني آقاراني ایآنان که در جنبش کارگر.  مورد پاسخگو باشندنيا

" خدمات" چگاهي هی مبارزه طبقاتخيمنطق قضاوت تار ورانيا بدانند که طبقه کارگرديحد بزرگ نموده اند نه تنها با

 ی اسالمیجمهور مي رژیبقاو عمرن کردیطوالن وسمي به راه رفرمراني ایبه کجراه بردن جنبش کارگرنان را درآ

. ت را نخواهد دادص فرني ایراني ای به امثال لخ والنساهاراني ای انقالبیايبلکه پرولتار. فراموش نخواهند کردرا 

عبرت گرفته   همچون لخ والنسا درسی سازشکارانیلهستان تحت رهبرتجارب شکست طبقه کارگر ازرانيانقالب ا

.خواهد خواستبر راني ایف غرب را به داخل جنبش کارگرطر شده ازدهي دمیدم بادهان هريانفوذ به مقابله با اند و  

آقای اسانلو  راهکار معينی را امروزه با باال گرفتن تضاد بين خلق و ضد خلق جمهوری اسالمی انتشار توصيه های 

ه  برای ادام ايشانراهکار. داده است ايران قرار  و ضد امپرياليستی  اعی جنبش ضد ارتج انقالبی مقابل راهکاردر

همچون نهادهای امپرياليستی سرنه موضع مشخصی برجاع حاکم است وارتانقالب نه مستقل ازو پيشبرد امرمبارزه 

دو قطب از يک  همکاری با هر راه  قای اسانلوآ. دبازوهای کارگری امپرياليسم جهانی دار ديگرو ساليداريتی سنتر

از يک طرف . را باز گذارده استا به رهبری امپرياليسم آمريکا  داخلی و نيز قطب و آلتر ناتيو امپرياليسته ارتجاع

" عهدنامه و منشور"با تکيه به طرف ديگرزند و ازليستهای دولت احمدی نژاد رکاب ميامپريا" ضد"و کنارجواردر

ارچوب قوانين طبق پيشنهاد اين نهاد در پيوستن به دولت و قانونی عمل کردن در چامپرياليستها وسازمان جهانی کار

عاقبت انديشی که  پيمانی را با هم و دست همکاریاوئی . جی. اتحاديه های ان يکا وايجاد سند جمهوری اسالمی در

مقابل حمله امپرياليستها زمانی که سنبه اين رژيم درباشد، درميانی و غير پرولتری می خصلت های طبقات جزئی از

و طبق اصل، از اين در نشايد، پس از . را با اين قطب نيز باز گذارده استکارائی خود را از دست دهد، راه سازش 

.   راه را برای سازش با هر دو قطب ارتجاع و امپرياليسم باز گذارده است، آن در ببايد  

لو را با دقت اسان ایق اارران است که مفهوم طبقاتی راهکامروزه وظيفه تمامی فعالين انقالبی جنبش کارگری اي

هر گونه سکوت و کم بهائی در مقابل چنين نظرات خطر ناکی، به مفهوم تاييد . ن به بحث و تبادل نظر گذارندفراوا  

.و همراهی با  يکی از دوآلترناتيو ارتجاع داخلی و يا امپرياليسم جهانی تلقی می شود  

 

 کارگر فقير از ايران


