در حاشيه اعالم برنامه فعاليتھای منصور اسانلو در خارج کشور
از :سعيد صالحی نيا
salehinia@aol.com
 ٤مارس ٢٠١٣
منصور اسانلوی گرامی!
من يک فعال کمونيست کارگری ھستم و نزديک به  ١٦سال است که در خارج از ايران زندگی می
کنم.سرنوشت منھم شبيه توست و بسياری از مبارزان راه آزادی  .منھم مثل شما دورانی سخت را در
ايران تحت حاکميت رژيم اسالمی که نماينده اسالم سياسی و نظام سرمايه داريست طی کردم و نقطه
ای رسيد که مثل شما ديگر امکان ماندن برايم ميسر نبود .سرنوشت ما و چند نسل از مبارزان راه
آزادی بسيار شبيه ھم است ھر چند از جايگاھھای مختلفی شروع می کنيم يا مشترکا سر از زندانھا و
شکنجه گاھھا و ميادين اعدام در می آوريم يا باالخره "قانونی يا غير قانونی" از مرزھا می گذريم و
در خارج کشور زندگی سخت و دشوار در تبعيد را شروع می کنيم.
منصور گرامی
من اولين مصاحبه شما را در خارج کشور ديدم) .(١ھم بسيار خوشحال شدم و ھم نکاتی به ذھنم
رسيد که با شما در ميان بگذارم.اميدوارم اين نامه سرگشاده که در چند سايت اينترنتی منتشر می کنم
بدست شما ھم برسد و ھر موقع ھم خواستی با من تماس بگير تا بيشتر با ھم تبادل نظر و تجربه
کنيم .ھدف ديگر من اينست که اين نامه خوانندگان ديگر را ھم درگير کند و اميد دارم ھمه اين
ارتباطھا کمکی بشود برای پيروزی ھدف مشترک ما يعنی ازادی و برابری در ايران و ھمه دنيا!
)(١داستان کشيده شدن مبارزه شما به خارج کشور و افق پيش رويتان
منصور گرامی
من سالھاست که فعاليتھای شما را دنبال می کنم از ھمان زمان که در سنديکای شرکت واحد بقول
خودتان نخواستيد سياسی باشيد و فقط خواستيد بطور صنفی خواستھای اوليه کارگران شرکت واحد
را به گوش جامعه برسانيد و زندگی کارگران اين واحد خدماتی را بھتر ببينيد .ھمانطور که شما در
تجربه متوجه شديد رژيم اسالمی نگذاشت شما غير سياسی بمانيد.بارھا به زندانتان انداختند و
شکنجه و تھديد کردند.تا دم مرگ رفته ايد و برگشته ايد و طبعا بيشتر متوجه شديد که در ايران
صحبت کردن از کار "سنديکائی غير سياسی" ممکن نيست .نظام ديکتاتوری در ايران به کارگر
اجازه نمی دھد فعاليت صنفی داشته باشد چون سھم کارگر فروختن کار ارزانست و جائی برای ازادی
فعاليت کارگر نمی ماند .زمان طوالنی گذشت تا شما باالخره به اين نتيجه رسيدی که حتی سنديکای
شرکت واحد ھم به تنھائی کاری از پيش نمی برد و ھمانطور که در مصاحبه ات ھم گفتی تالش کردی
که ساير تشکلھای کارگری را ھم سازمان دھی تا رسيدی به نقطه ای که ھمين ھم نشد و جانت به
خطر افتاد و سرانجام خودت را به خارج کشور رساندی.
حاال می گويند شما را اين جناب امير حسين جھانشاھی " ،به خدمت گرفته" و مدعی شده شما
"مسئول سازماندھی کارگری برای جنبش سبزش" شده ای! اينجاست نکته ای که من دارم و می
خواھم ازت بخواھم حواست جمع باشد پوست موز اين خاليق زير پايت نگذارند!
) (٢در باره تو چه گفتند و حقيقت چيست؟
اطالعيه ای بنام ھمکارانت در سنديکای شرکت واحد منتشر شد مبنی بر اخراجت از سنديکا و توصيه
به سازمانھای کارگری جھانی که تحويلت نگيرند! من ھمانموقع نوشتم که بوی گندی از اين اطالعيه
به مشامم می رسد(٢).نوشتم که نمی پذيرم تو را که سمبل مبارزات معاصر کارگری ايران ھستی
اينطوری به گند بکشند و تازه به دنيا اعالم کنند که اسانلو چون از ايران رفت که جانش را حفظ کند،

ديگر نماينده کارگر شرکت واحد نيست! نپذيرفتم اون مھملی که اينھا گفتند و من اصال شک دارم که
اين اطالعيه از زير قران ھمانھا که می خواستند در تھران "دوباره خدمتت برسند و بخارانندت"
نباشد! اينرا به صراحت نوشتم که کارگر جماعت با ھمکارش اينجوری تا نمی کند.
اما ماجرا اونجا تمام نشد و از يکطرف توی ايران اطالعاتيھا تو را به "انحرافات اخالقی" متھم
کردند و از اينطرف اين روزھا عده ای تو را متھم می کنند که می خواھی لخ والسای ايران شوی!
اون يکی رضا رخشان) (٢که تو را بازنده ناميده در حاليکه دردش از اينست که به جمع سرنگونی
طلبان رژيمش پيوسته ای! اون ديگرھا که نقاب چپ زده اند اين خبر پيوستن تو را به جنبش سبز
عالمت نھائی انحراف تو و خيانت تو دانسته اند!
من اما به اينھا کاری ندارم! خوب به حرفھای خودت گوش کرده ام و می دانم توی دنيای ديگری
ھستی! فھميده ای کارگر کيست و فھميده ای که چيزی ھست بنام دنيای بھتر و زندگی انسانی  .اينھا
را ھم فھميده ای و ھم به ھمکارانت و جامعه اموخته ای .من از تو درس مقاومت گرفته ام .فکر نمی
کنم اھل اينھا باشی که زور می زنند تا خودشانرا با تو تداعی کنند .نمی توانم بپذيرم که منصور
اسانلو اينھمه از زندگيش گذشته تا بشود ملعبه دست سرمايه دارانی که خودشانرا زير زرورق سبز
پيچيده اند و قرار دارند به کمک نظام سرمايه جھانی خودشانرا به انقالب مردم ايران زورچپون کنند!
نمی توانم بپذيرم که منصور اسانلو سرانجامش بشود لخ والسائی که او ھم يک کارگر شريفی بود که
موز زير پايش گذاشتند و بدجوری خودش و طبقه کارگر لھستانرا به نظام بربريت سرمايه فروخت!
)(٣رھبر کارگری صنفی و سياست
منصور عزيزم:
اين معضل کار صنفی و ارتباطش با سياست بواقع دعوای مھمتری را نمايندگی می کند .وقتی تو گفتی
که می خواھی فقط کار صنفی کنی معنيش اين بود که نمی پذيری کارگر با ھمان تعريف درستی که در
مصاحبه ات کردی حق دارد باالخره حکومت ھم بکند! چرا نمی پذيری که نوبتی ھم باشد نوبت کارگر
است که حکومت کند؟ چرا بايد ديگران ،آخوندھا و بازاريھا و مفتخورھای سرمايه دار حاکميت کنند و
وقتی نوبت من و تو برسد  ،ما بايد "صنفی" بمانيم؟ شايد خودت را سانسور می کردی وقتی توی
ايران مرتب اين "صنفی بودن" را تکرار می کردی اما حاال؟ توی دنيائی که می شود ادم حرف
اخرش را بزند چی؟ به من و ھمکارانت چگونه می خواھی بقبوالنی که ما عرضه حکومت کردن
نداريم و حداکثرش اينست که برويم سنديکا بزنيم و دنبال يک قران بيشتر ھميشه بجنگيم؟
اين نکته مرکزی است که حاال که در خارج وقت بيشتر داری بايد خوب تکليفت را باھاش روشن کنی!
وقتی قبول کردی که کارگر محق است حکومت کند و از قضا اگر حکومت کند جامعه ازاديش و
برابريش تامين و تضمين است  ،اون موقع منصور اسانلوئی شدی که جلو آمده  .نه فقط از خودش
بلکه از چند نسل ھمقطارش از ھمانموقع ھا که سنديکای صنعت چاپ را ساختند تا شورای متحده
مرکزی و شرکت نفتيھا که پدرت درش فعال بود تا ھمين االن که چشم ھمه اونھا که مرده اند و زنده ،
به توست و ما ھمه قبول نکرده ايم که تو را به "خدمت حاميان سرمايه" ببرند و اجير "سبزھا
شوی"!
تکليفت را سعی کن درست معلوم کنی و نگذاری که اين پوست موزی که زير پايت گذاشته اند تو را و
ما را سرنگون کند که خسته شده ايم از اميد بستنھا و نااميد شدنھا و ديگر راضی نمی شويم که
رھبرانمان را به دادگاه بکشانند و خوردشان کنند!
)(٤تعيين تکليف با طبقه کارگر ،دو راھی مھم سرنوشت تو
منصور عزيزم:
وقتی که اون ديگران تالش کردند بگويند که رھبر کارگری وقتی از ايران رفت ديگر رھبر نيست ،من
ھمانموفع نوشتم که اين مھمل است! کارگر جماعت رھبرش را با بيرون رفتن از مرزھا رھا نمی
کند.تو ھمچنان بايد خودت را رھبر کارگران ايران بدانی که شايسته اش ھستی .من نوشتم که
ھيچکس حق ندارد به گذشته پرافتخار تو خط قرمز بکشد .اما خودت می توانی! اين خودت ھستی که

اينجا تصميم می گيری که در اينده از تو به چه ياد کنند!
نگذار اين فريب سبزھا که توی جامعه مدنی خياليشان کارگر جماعت ھنوز "جيره خوار صاحبکار
است" و حداکثرش بايد ناله و فغانش را به طريق قانونی به گوش ارباب برساند ،بشود رويای تو!
رويايت را وسيعتر کن و برای آقائی و سروری طبقه کارگر مبارزه کن .طبقه کارگر يعنی اکثريت
مطلق جامعه و مدنيتی که حاکميتش ببار خواھد آورد تضمين کننده سعادت ھمه جامعه است.
دو راھی جلوی تو ھمينست که ايا می پذيری که نماينده جنبش رھائی جامعه از سرمايه داری بشوی
يا آنکه به نوکری سرمايه داران در لباس سبز دل خوش کنی؟
منصور جان!
ما را از خودت نا اميد نکن! اين داستان پرشکوه مقاومت را در دلمان نشکن! بگذار ما سربلند بمانيم
و بگوئيم که رھبر کارگری تا آخرش رفت و و وسط راه زمين نخورد و فريبش ندادند! ما با ايستادن
تو آرزوھايمان را متحقق می بينيم!
جای تو در کنار ما کمونيستھای کارگريست .در کنار جنبشی است که پايان دوران ستم سرمايه ،آزادی
و برابری را امری فوری می دانند .خوشحالم زنده ماندی و صورت پر اميد و چشمھای پرفروغت
نگذاشت که غبار اين مھملھا و اين ھرزه ھای سياسی و خود فروخته ھا و نوکران و اراذل رژيم ،
يک لحظه ھم که شده اميد ما را نا اميد کند.
با ما و طبقه کارگر بمان .کمکمان کن که حکومت کارگری بسازيم .توانش را داريم باور کن!
اما کارھای زياديست که بايد کرد و قله ھای زياديست که بايد فتح کرد!
از راه دور می بوسمت!
سعيد صاحی نيا
منابع ديگر:
) (١لينک اولين مصاحبه خارج کشوری اسانلو
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nTsJvXUxb
T0&noredirect=1
)(٢برخی اظھار نظرھا در مورد اسانلو:
سعيد صالحی نيا :چه کسی می خواھد من و تو ما نشويم؟ خانه اش ويران باد!در حاشيه حکم
مشکوک “اخراج منصور اسانلو” از سنديکای شرکت واحد
http://www.azadi-b.com/arshiw?/p=38954
محمد آسنگران :آقاى رضا رخشان! دفاع از احمدى نژاد و دفاع از موج سبز ھر دو ضد کارگرى
است
http://www.azadi-b.com/J/2013/٠٣/post_455.html
نادر بکتاش :سنديکای شرکت واحد و اسانلو  ,ملغمه سياست و سنديکا ودلدادگی و اخالق
http://www.azadi-b.com/G/2013/٠٣/post_511.html
رضا رخشان :آقای اسانلو تو باختی
http://www.azadi-b.com/J/2013/٠٣/post_441.html
محمود قزوينی :اسانلو "فعال کارگری" خاندان جھانشاھی از آب درآمد!
http://www.azadi-b.com/G/2013/٠٣/post_506.html
اسانلو به صف دشمنان پيوست!)محمد اشرفی(
http://www.azadi-b.com/G/2013/٠٣/post_510.html
)(٣موج سبز :امير حسين جھانشاھی
/page/6اميرحسين-جھانشاھیhttp//:organization.greenwavenews.com/journal/tag/
)(٤سعيد صالحی نيا:پاسخی محترمانه به رضا رخشان
http://www.azadi-b.com/arshiw?/p=26723
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