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اينچنين است شرحی اززندگی صنفی – سياسی آقای اسانلو ،آنھم ازمنظری منفی .زمانيکه خبراخراج
اسانلو ازرياست ھيئت مديره سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تھران وحومه پخش گرديد ،شاھد
واکنشھای گوناگونی بودهايم .بسياری ازتشکالت ،فعالين کارگری ومدافعان جنبش کارگری بدرستی
به دفاع ازاطالعيه ھيئت مديره سنديکای شرکت واحد پرداختند .اين دفاع ازدو سو درست وبجا بود.
يکم اينکه به خرد جمعی ھيئت مديره وتشکل تکيه داشت و دوم اينکه برخی لغزشھای سياسی آقای
اسانلو درگذشته ،تعمقی دوباره را بخصوص درارتباط با اقدامات جديدايشان الزم ميکرد .کسانی
نيزبه جانبداری ازاسانلو وحمله و ناسزاگوئی به ھيئت مديره سنديکا پرداختند .اينان بردوگروه بودند.
يکم کسانيکه ازآنچه رويداده بود ،ھيچگونه آگاھی نداشتند وتنھا با تکيه به مبارزات صنفی آقای
اسانلو ومقاومت وی درزندان وزيرشکنجه ،يا نمی توانستند ويا نميخواستند بپذيرند که ازاوخطاھای
بزرگی سرزند .دوم کسانی بودند وھستند که پشت کردن اسانلو به منافع وخواستھای طبقه کارگررا
موھبتی ميدانند .اسانلو به آرزو و برنامه ھای گروه آخرين لبيک گفت اسانلو ھم اکنون درخدمت به
يکی ازھارترين جناحھای مدافع سرمايه جھانی درآمده است وبا دريافت يک تکه نان قندی ازاين
جناح بعنوان نماينده و سازمانده کارگری آن جمع ،قصد دارد جنبش کارگری ايران را به زيرپرچم
اين بخش از مدافعان سرمايه داری جھانی بکشاند .البته با علنی شدن موضع واقعی آقای اسانلو و
ايزوله شدن ايشان ،بعد از گذشت چند ھفته ای به اصطالح تکذيبيه ای نوشته است ،ايشان سعی
ميکنند به ھمين سادگی ،ميخواھد با اين تکذيبيه جايگاه از دست رفته اش را در جنبش کارگری بدست
بياورد تا از آن برای مقاصد خود سواستفاده کند .اين تالش مذبوحانه اسانلو و فرمان دھندگان کنونی
اش ھرچند که برخی مشکالت را برای جنبش کارگری ايران به پيش خواھد آورد وليکن مسلم است
که با درايت ،ھشياری وادامه مبارزه آشتی ناپذير تشکالت مستقل کارگری ايران و فعالين ومدافعان
واقعی کارگری ،قادربه کشانيدن جنبش کارگری به زيرپرچم سرمايه نخواھند شد .مگر سياستھای
ارتجاعی وضدکارگری گردانندگان جمھوری اسالمی باتمامی دم و دستگاھھايشان چون خانه کارگر
وشوراھای اسالمی قادربه انحراف کشانيدن جنبش کارگری وخفه کردن صدای اعتراضی کارگران
شده اند که امروزه دارودسته ای ديگراز مدافعين سرمايه ،بتوانند جنبش کارگری را به زائده سرمايه
داری تبديل سازند؟ جنبش کارگری ،برآمد زندگی وشرايط کار کارگران واستثمارسرمايه داری
است .اين جنبش تابع فرمان اين يا آن رھبرکاذب خودشيفته نخواھد بود که باخواست او تغييرجھت
دھد وازمبارزضدسرمايه داری به مدافع سيستم سرمايه داری تبديل شود .تنھا بھنگام بوجودآمدن
تغييرات و بھبود نسبی درزندگی معيشتی وشرايط کاری کارگران ،چنين رھبران کاذبی احتماال
قادرخواھند شد ،جنبش کارگری را درآشتی گذرا يا نسبتا طوالنی با منافع سرمايه درآورند .دربرخی
ازکشورھای سرمايه داری غرب اينچنين اوضاع راشاھديم .ليکن چنين شرايطی درايران حاکم نيست
وکارگران و فعالين کارگری ايران به گفتاردروغين ھمکاران امروزی آقای اسانلو اعتمادی ندارند که
وی بتواند آرزوی کارگزاران امروزی خود را برآورد کند.
آيا پيوستن اسانلو به جبھه سرمايه داری تعجبآوراست؟ اين پشت کردن به منافع جنبش کارگری و
دريوزگی از سرمايه داران تأسف آوراست وليکن امری تعجب آور و برای اولين بارنيست و آخرين
بارنيزنخواھد بود .درجامعه طبقاتی ،مبارزه ای دائمی بصورت گه آرام و گه خشونت آميزبين طبقات
متخاصم درجريان است .دراين ميان اندک نخواھند بود کسانيکه يا درپی فريب قولھای سرمايه داران
يا بعلت منافع شخصی درجھت تغييرموضع برآيند .يک بررسی کوتاه ازگذشته مبارزاتی آقای اسانلو

داللت براين دارد که وی را ازجمله فريب خوردگان نميتوان دانست .ارتباط شک برانگيز و طوالنی
اسانلو با شخصی شناخته شده بنام مھدی کوھستانی ،دفاع خجوالنه از دريافت کمکھای مالی مشکوک
ودعوت کارگران به شرکت درانتخابات سابق رياست جمھوری درايران ،موارد قابل تعمقی ھستند که
نشان ازاتخاذ مواضع ضدکارگری دارند .اتخاذ چنين مواضعی ريشه درنوعی تفکررفرميستی
وضدانقالبی دارند که درصورت عدم علت يابی وتصحيح انقالبی وبموقع ،زمينه مساعدی برای
کجرويھائی ديگروحتی خيانت به منافع طبقه کارگر راميتوانند درپی داشته باشند .ما ،نھادھای
ھمبستگی باجنبش کارگری در ايران -خارج کشوردرتمامی زمانی که اسانلو به دفاع ازمنافع صنفی
کارگران شرکت واحد وضرورت تشکل مستقل کارگری می پرداخت ودرتمامی مدتی که درزندان
جمھوری اسالمی دربند بود به دفاع ازوی پرداختيم ،زيرا برای آن مبارزات ارزش قائل بوديم
ومقاومت وحقوق انسانی وصنفی -سياسی وی قابل احترام ودفاع بود .اشاره علنی به نکات ضعف
اسانلو و پافشاری علل شکافی آنھا درآن زمان بصورت علنی ،مشکل گشا وحائزاھميت درجه اول
نبودند .جنبه غالب درآن زمان نکات مثبت درزندگی صنفی اسانلو بود .امروزبا اسانلوئی ديگر
برخورد داريم .حتی اگرھمدستی امروزی اسانلو با ساير مدافعين سرمايه جھانی پيش نيامده بود ،تنھا
نگاھی به دوگزارشی که اسانلو درباره سنديکای شرکت واحد تھيه وازجمله درصفحه اينترنتی خود
درج کرده است کافی بود که پی برده شود ،اسانلوی امروزی ،ديگرآن مبارز صنفی يک تشکل
مستقل کارگری نيست .دراين دوسند ،اسانلو از خود قھرمانی ميسازد که ديگر فعالين واعضای ترس
زده شده و حتی رميده ازمبارزه را ھمواره به جلوسوق ميداده است .او در آن گزارشات ،انسانی خود
شيفته است که ميخواھد و ميبايد ھمه چيز بنابر اراده او رقم خورد .اين چنين خودشيفتگی و ديگران
را ناچيز قلمداد کردن شايسه يک رھبر کارگری نيست .رھبر کارگری بايستی فروتن ،ھمدم وياری
رسان کارگران باشد .بسياربوده اند چنين خودشيفته گانی که زمانی درخدمت به جنبش کارگری بودند
و ليکن درپيچراھھای مبارزه طبقاتی ،به کجراه و دامان سرمايه داری غلطيده اند و منافع شخصی را
بر منافع طبقه کارگرارجحيت داده اند .در طول تاريخ فعالينی را ميتوان ديد که زمانی درخدمت به
جنبش سياسی طبقه کارگر و يکی از رھبران بزرگ جنبش کارگری بودند ،چنان درمنجالب سرمايه
غوطه ورشدند که ھنوز پس ازگذشت سالھا بعنوان نمونه ھای منفی مورد تنفرکارگران مبارز در
جھان ميباشد و نامشان درنزد مدافعان طبقه کارگر به بد نامی ياد ميشود .آقای اسانلو مسلما با تمام
خود شيفتگی ميداند که وی درقياس با خيلی از فعالين ،ازارزشی بمراتب کمتربرای سرمايه داری
برخورداراست و نان قندی امروزی مدافعان سرمايه بمعنای مقام و قدرت درآينده نيست ،ھمانگونه
که نصيب فعالين خود شيفته بيش ازتکه ای نان قندی نميشود .اسانلو اولين گامھا را درخدمت به
سرمايه جھانی درھمدستی با ياران جديدش برداشته است.
ھنوزميتوان با برخوردی انتقادی وانقالبی ازخود ازغرق شدن کامل درمنجالب سرمايه وسرمايه
داران ،جلوگرفت .آقای اسانلو خود بايد به انديشه بنشيند .فردا خيلی ديرميباشد.
سنديکای کارگران شرکت واحد چون ھميشه از پشتيبانی کامل نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری
در ايران – خارج کشور برخوردار خواھند بود.
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