بگذار منصور اسالو سخن بگويد
پس از نگارش متن فرجام يک غرور فرصتی پيدا شد تا نکته نظر منتقدين و مخصوصا دوستان و
ھمکاران خود را جويا شوم ،مسلما دوستان داخل کشور با فشارھای ناشی از سوی دولت حرفھايشان
را بيشتر با محتاطی بيان ميکردند .ولی خوشبختانه از طريق فيسبوک ،اسکايپ و ای ميل تا حدودی
نظرات دوستان را دريافتم و بحث خود را تمام شده ميدانستم تا اينکه مطلب آقای قراگوزلو و وبالگ
منصور اسالو نگذاشت که سکوت کنم ،بخصوص ھمسر چنان بھم ريخته که ميگويد" :چگونه ميشود
کسی با دوستان خودش که ساعتھا برايش بازجويی پس داده اند اينچنين حرمت شکنی کند؟" ،افراد
زيادی در اين مدت کوتاه مطلب نوشته اند ولی نکاتی که واقعا ً نشان از شناخت از شرايط سنديکا و
مشکالت آنھا باشد را نميتوان در مطالبشان ديد و واقعا سوال اينجاست که چکونه نھادھای ايرانی با
داشتن سابقه ھشتاد ساله و جريانات بسياری مانند فدايی ،مجاھد ،پيکار ،حزب کمونيست ،رزمندگان و
تشکالت مستقل کارگری در زمينه سياست و جنبش کارگری ايران سکوت کرده اند ولی اين نظريه
پردازان در خارج ميتوانند و متعلق به يک گرايش سياسی بخود اجازه دھند و بگويند که از حق
منصور اسالو بايد دفاع کرد و يا دست دستگاھی امنيتی در کار است؟ چگونه است که حق آقای اسالو
مھم شده است ولی حق کسانی که آقای اسالو به آنھا تھمت ميزند مھم نيست؟ اينکه بحث و گفتمان
کارگری توليد شود کاری است پسنديده اما نه به شرط اينکه کسی را که در ايران مبارزه ميکند را
شرايط اش را نديده گرفت و يک طرفه به قاضی رفت.
منصور اسالو در اقدامی که البته بيش از اين ھم انتظار نميرفت وبالگ جديدی را راه اندازی کرد .که
ميتوانست شروع خوبی باشد و حسن نيت خود را به سنديکا نشان دھد و با نشانه گيری دولت جمھوری
اسالمی نشان که چه مشکالت غير گفتنی در مقابل سنديکا قرار دارد و تا ميتوانست از اعضاء
سنديکای کارگران تعريف کند! و نشان دھد که در ره عشق ات ای صنم شيفته بال منم ،اما در دو
گزارش متفاوت که بنظر ميرسد يکی است اما در اولی به شرايط و مشکالت سنديکا پرداخت )ھرانا(
ولی بعد از بيرون آمدن اطالعيه آی تی اف با اضافه کردن بخش ھای به گزارش اول در وبالگ
خودش يک تصويه حساب بی ارزش با ھمکاران خودش کرد گه اگر اعتباری در ميان فعالين کارگری
در ايران داشت آنھم به باد رفت .بماند که اگر به نظر من نامی از ابراھيم مددی و رضا شھابی ھم به
ميان مياورد .ما رو از قرار دادن اسم اين دونفر در پرانتز ھمه سنديکای واحد بجز) ....و ( ...معاف
ميکرد .اينجا کليک کنيد.
آقای اسالو مگر فعالين سنديکا قبل از ورودشان به کار سنديکای راھھای مبارزه در زير شکنجه را
آموخته بودند و يا ما کالس ھای چگونه برخورد با نيروھای امنيتی داشتيم و آيا اصال فعاليت ما سياسی

بوديم که شما اينطور وانمود کرديد که اطالعات خواسته و غيره .اين حرفھا را اگر کسی ميزد که
خودش با بازجو روبرو نشده بود قابل فھم بود ولی شما چرا؟ مگر ساعتھا بازجويی و وادار کردن ھر
کدام از ما به کار ناکرده کم اتفاق افتاده بود؟ شما که ميدانيد که تمامی ما زنان جوان داشتيم و بعضی از
ما حتی دختر جوان و ميدانيد در زمان بازجويی با متلک ھای اينطوری که شما ميدانيد که برادران از
دختر ده دوازده ساله بدشان نمی آيد ،کاری ميکنيم که زنت ازت طالق بگيرد ،تمام فاميل را ازت
فراری ميدھيم و در رابطه با آخرين دستگيری خودت در اتوبوس يادت ھست که چگونه کتک ات
ميزدند و ميگفتند که مواد فروش است .چرا ميخواھی نشان دھی دست اطالعات در کار است ،آيا اين
نوع کار در جنبش سياسی کارگری کم اتفاق افتاده است که شما آنرا تکرار ميکنيد ،فرق شما با علی
نجاتی اين است که ايشان شرافتمندانه کار دوستان خود را پذيرفت ولی شما ميخواھی تصويه حساب
کنی که دودش توی چشم جنبش کارگری ميرود نه خودت و تاريخ بعدا اين عمل شما را قضاوت خواھد
کرد.
اينکه خواستی بگويی که بسياری از فعالين سنديکا عمال نميتوانند شما را عزل کنند چون در جلسات
نيامده اند ديگر چه حرفی است؟ مگر شما کنترل رھبری داشتيد درون زندان و مانند جريانات چريکی
از طريق رھنمود فعاليت سنديکا را کنترل ميکرديد که رئيس بودن را حق خود ميدانيد که عضو بودن
را حق آنھا نميدانيد؟ مگر زمانيکه که آقای رضوی از صندوق داری سنديکا کنار گذاشته شد ايشان
اينھمه شلوغ کاری کردند که شما انتظار داريد که سنديکا قباله اش را دست شما بدھد و برويد و با ھر
که خواستيد نشست و برخاست کنيد و در جھت سياست خواستی برنامه ريزی کنيد بغير از فعاليت
سنديکای؟ از سفر لندن که بازگشتيد )تيرماه ھشتاد و شش( آنچنان غرق در خودبينی شديد که فرياد
زدی :اگرتمام اعضائ سنديکا کناره گيری کنند من خودم يک سنديکای يک نفره تشکيل ميدھم!!!
برای شما اشتياق کارگر تعميرگاه شرکت واحد مھم نبود که حقوق يک روزکاريش را برايتان دسته
گلی خريده بود و قامت بلندش را برای بوسيدن دست شما در سالن انتظار فرودگاه مھرآباد خم ميکرد.
شما آنچنان اين سنديکا را از خود ميدانستيد که حتی در زمانيکه از زندان به بيمارستان آورده شديد
برای عمل چشم شروع کرديد به داد و ھوار که تنھا عروستان ميتواند نماينده شما با سنديکاھای جھانی
باشد نه افراد سنديکا و يادتان ھست که اعضای ھيئت مديره به شما چه گفتند و بماند که اگر عروستان
را نتوانستيد جا بندازيد ،کسی را نماينده کرديد که چه بالی سر شما آورده است و شما اگر او را در
کنار خود داشتيد حتما وبالگتان را انگليسی ميکرديد و ايشان ھم از نھادھای که با آنھا کار ميکند بودجه
عظيم ميگرفت و چند نفر را استخدام ميکرد که گفته ھايتان را در کمترين زمان به انگليسی ترجمه
کنند و در وبالگ نه در سايت شخصی اتان بگذاريد!!! که در زمان مناسب خود سنديکا به ايشان ھم
ميپردازد و نشان ميدھد که اشتباه اساسی شما از کجا شروع شد ،و چرا بجای کار سنديکای بيشترين

وقت خودت را با از ما بھترون ايشان ميگذاشتيد .البته کم نيستند گروھھای که فکر ميکنند با حمايت از
شما در اين دوره شايد شما را بعضويت خودشان در آورند ،يک پست مشاور کميته مرکزی يا حتی
خود کميته مرکزی ،ولی شمای که ما ميشناسيم برای ھمه آنھا برنامه داريد و زمان ثابت خواھد کرد
ھمان کاری را با شما ميکنند که با دوستان ديگر خود کردند ،سياست در خارج نه دوست دائم دارد و
نه دشمن ثابت شما ميدانيد که اگر در رابطه با آقای مددی سکوت کرديد شايد ايشان را ھم به سکوت
وادار کنيد ولی اين را بدانيد که ايشان بر سر اصول ميماند و برخالف خودتان که نوشته ايد که توافق
آزادی شما شد ولی ايشان ھم ميتوانست بعد از سه روز بماند و نرود زندان ولی رفت و مانند نسرين
ستوده کاری ستودنی از خود نشان داد و سنديکا را پای رفقات ديرينه با شما به باد نميدھد و بر سر
اصول سنديکای خود ميماند.
مطلبی رو ھم به قلم آقای )محمد قراگوزلو( در دفاع از سنديکای واحد يافتم :سنديکای واحد يک گام به
پيش اينجا کليک کنيد.
ايشان از جنس جنبش اجتماعی ما نيست و مانند کسی است که رفت وسط دو پاسبان و گفت من را کجا
ميبريد معلوم نيست چرا به خود اجازه داده است در رابطه با سنديکا بنويسد ،شايد يک عکس ھم با
منصور اسالو دارد که ما نميدانيم و عيادت ايشان در بيمارستان ھم رفته است ،ما که ايشان را در ھيچ
گلگشت ،پارک چيتگر و تظاھرات اول ماه می ھشتاد وھشت پارک الله نديدم  .واال ايشان ميدانست
افراد مستعد زيادی ھستند که ميتوانستد بجای ايشان نظر بدھند ولی از يک عبارت من استفاده کرده اند
که يک مسئله ديگری را نشان بدھند و يک ادعای بی اساس را مطرح کنند .عنايت نموده و منصور
اسالو را به لخ والسا تشبيه نموده اند ،و عبارت حضرت رو ھم برای نام لخ والسا به کار برده!
جناب آقای محمد قراگوزلو من ھيچ موقع نظرم اين نبود که اسالو مانند لخ والسا است ،موضوعی که
واقعا خنده دار بنظر ميرسد ،تفاوت جنبش لھستان دھه ھشتاد و جامعه ايران يک تفاوت بنيادی است،
جنبش لھستان يک جنبش کاتوليکی مذھبی )باور به مالکيت خصوصی( که پشتوانه ژان پل دوم را
داشت ،بسيار ضد روس و از ھمه مھمتر اساسا با تفکر اشتراکی مخالف بودند .حال بماند که چگونه
فشار اقتصادی و استبداد و افزايش قيمت ھا در دھه ھفتاد و ھشتاد اين مبارزه را رشد داد و به آنجا
رساند.
يادآوری اين نکته بد نيست ،ميشود با اسالو مخالف بود ولی بايد پذيرفت برخالف شما که در زمان
فروپاشی بلوک شرق نامه روح ﷲ خمينی و يا به قلم شما )امام به گوروباچف( را تاييد ميکرديد ،اسالو
و اسالوھا در ايران يک لحظه نه تنھا خوشحال نبودند بلکه اشک ميرختند برای از بين رفتن آن بنيادھا
و شايد شما در ھمان زمانھا از آقای جاسبی برای رياست جمھوری حمايت ميکرديد که دانشگاه آزاد را
تبليغ ميکرد و جاده صاف خصوصی سازی علم و صنعت بود ولی امثال اسالو برای عدالت اجتماعی

مبارزه ميکردند و اگر کسی حامی لخ والسا ھا باشد اين شماھا بوديد که نفی عدالت و آوردن مذھب در
ايران را خواھان بوديد و ھستيد ،تمام حرف اين است و شما نميتوانيد به اسالو اين برچسب ھا را بزنيد.
ھنوز تمامی جريانات اپوزيسيون ھشتاد ساله ايران از مذھبی اش گرفته مانند مجاھد تا چپ ترين اش
مرام اشتراکی را اعتقاد دارند و از زمان قانون ضد اشتراکی ھزارو سيصد و ده رضا شاه تا قانون
پانصد و ده حکومت اسالمی ھمه مبارزه اشان بر عليه تفکر اشتراکی است که شما ھم زياد از آن دور
نيستيد.
در حالی که اسالو کارگری برخواسته از تودهء مردم بود.آنجايی که من نقل قول ايشان را ذکر کرد) :ما
انقالب نکرديم که  (...نه منظور اين باشد که اسالو و ھمکارانش با حکومت اسالمی رابطه ای دارند و
در اين کش و قوس ھر بی سروپايی برکناری منصور اسالو را به نفوذ جمھوری اسالمی در سنديکا
منصوب کند .اسالو مغرور انعکاس چھره اش دررسانه ھای ضد مردمی ايران نظير صدای آمريکا و
نشر نامش در سايت ھايی نظير ھرانا بود .امروز در ايران متوليان انقالب ھر روز انگشت به دھان از
آنچه که کرده اند مانده اند .انتقاد ما به اسالو اين است که زياد دل در گرو شيفتگان رياست جمھوری
ھای مانند کروبی نده و خودت ھم اگر در ايران اين آرزو را داشتی که بتوانی ھمانند آنھا يک روز
رئيس جمھور شوی ديگر از سرت دور کن و با اين وبالگ ھم ما را ياد جمله معروف انداختی از
درختان جنگل سوال شد :شما با اين ھمه عظمت چرا از تکه آھنی به نام تبر می رنجيد؟ گفتند :رنج ما
از تبر نيست از دستۀ آن است که از جنس خود ماست!
ھمايون جابری  -شنبه دوم فوريه ٢٠١٣
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