آقای اسانلو تو باختی
رضا رخشان
امروز اولين مصاحبه آقای اسانلو)پس از خروج( را در يکی از شبکه ھای تلويزيونی ديدم.آنطور که شنيده
ام گويا ايشان بسالمتی مسئول بخش کارگری موج سبز شده اند .
مبارک است .آقای اسانلو ضمن تبريک مقام حضرت عالی ،خواستم ياد آور شوم که شما در گذشته خيلی بلند
پرواز تر بوديد .چه اتفاقی افتاده که حاال پادوی سبزھا شده ايد .سبزھايی که ھيچ وقت ما کارگران برايشان
مھم نبوده ايم .و اتفاقا آنھا خود را نماينده بخش متمول وتحصيل کرده و طبقه متوسط جامعه می دانستند.
ھنوز گفته عباس عبدی از يادم نرفته است که ،اگر رای واقعی ما ھمان سيزده مليون باشد ولی کيفت رای ما
از ٢٤ميليون احمدی نژاد بيشتر است .چرا که در ميزان رای ما ،مملو از دکتر و نويسنده و کارگردان و نخبه
است .درين گفته يک تضاد و يک تحقير بزرگ نھفته است .تضاد از اين لحاظ که ،حتی برخالف ادعای
رياکارانه اصالح طلبان ،يعنی اعتقاد به ھمان دموکراسی بورژوازی ) چرا که از اصول پايه ای دموکراسی
)ليبرالی( پذيرش اصل ھر نفريک رای می باشد .جدا از شغل ودارايی وپايگاه طبقاتی افراد( .واما تحقير
بزرگ اينکه عدم اعتقاد به پذيرش اصل ھر نفريک رای  ،يعنی توھين وتحقير نسبت به طبقات فرودست
)بخوانيد کارگران(.يعنی اشرافيت فئودالی .برای انھا بسيار دردناک بود که مشتی پابرھنه و پاپتی برايشان
رئيس جمھور انتخاب نمايند .
آقای اسانلو دعوای جنبش سبز از اساس فقط ھمين بود .آن وقت تو به اين جماعت پناه برده ای .ای کاش در
ايران می ماندی .حتی اگر ھيچ کاری نميکردی و حداقل در حافظۀ کارگران بعنوان يک قھرمان ميماندی .نه
اين چنين آمال وارزوھای اين طبقه را به مفت نمی فروختی .راستی اقای اسانلو خود را چقدر فروختي؟
برخی از مخالفانت تو را با لخ والسا مقايسه می کنند .اما تو نشان دادی که حتی قد و قوارۀ تبديل شدن به لخ
والسا را ھم نداری .ھر چند که خود لخ والسا ھم در خدمت منافع سرمايه درآمده بود وھمه ميدانيم که در
دوران رھبری او بر کشور لھستان چه گندی به منافع طبقه کارگر زد .با اينھمه اقای اسانلو شما حتی وزير
کار که ھيچ ،ابدار چی وزير کار ھم نمی شويد .اصوال شما باختيد.شما شرافت کارگری خود را ھم باختيد.
رفاقت را باختيد .وبدتر از ھمه اخالق را ھم باختيد .آيا جدا فکر ميکنی که کارگران ايران به پادوی کسی به
نام امير حسين جھانشاھی که خودش پادو است اجازه اين را می دھند که آنھا را سازماندھی کند؟ يعنی تو بعد
از اين ھمه سال ھنوز اين قدر اين طبقه را نشناخته اي؟ اين ھمه مبارزه کرده ايم ،محروميت کشيده ايم،
سختی ھا تحمل کرده ايم ،زندان رفته ايم ،کار خود را از دست داده ايم که بعد شاخۀ کارگری يک جنبش ضد
کارگری بشويم؟ نه ھمرزم سابق .بد جور اشتباه کره ای .
به اين مصاحبه ھای ابکی و دوزاری دلخوش مباش بعد از مدتي ،مانند خيلی از کسانی که در سنوات اخير به
محض اينکه اسمی در می کردند بالفاصله به ديار کعبه امال خود )يعنی غرب( پناه می بردند.يه چند صباحی
بعضا صحبتی می کردند .بعد ھم مانند يخ اب ميشدند ودر دل زندگی خود فرو می رفتند .انشاﷲ انجا حتما
خوش می گذره .ما بخيل نيستيم .ولی لطفا دست از سرما کارگران بردار.ما نيازی به پادو و قيم نداريم .
برای تو به عنوان يک ھمرزم سابق متأسفم .جنبش ما ھم از تو و ھم از ھر کس ديگری که بخواھد اينطور
منافع جنبش را چوب حراج بزند ،عبور خواھد کرد .آرزو ميکنم که در مسيری که در پيش گرفته ای تجديد
نظر کنی و به منافع طبقه ات وفادار بمانی .ھر چند اميدی به چنين شھامتی در تو ندارم .برايت واقعا متأسفم .
زنده باد استقالل طبقاتی کارگران
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