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 ً    در پی چيست؟منصور اسانلو واقعا
 

 آقای ۀکريمان در مصاحبه با فرامرز فروزنده، در دوم می، در کانال انديشه، پس از بذل و بخشش منصور اسانلو

 در چشمانش حلقه زده ککه اش  سرمايه دار ايرانی ساکن کانادا و صاحب کانال تلويزيونی انديشه، در حالیدورمانی

 طبقاتی می تواند عمل کند و يک پيوند ۀانسانيت فراتر از نگاه ھای بست" آنست که ۀبود، اظھار داشت که اين نشان دھند

  ." به پاس انسانيت. ند انسان ھا بر قرار کۀعميق بين ھم

 اين بود که وی فراموش کرده بود که اين معجزه صدھزار اسانلوچندان کوچک در اين گفتار قصار آقای تنھا اشکال ن

 رھبر کارگری را در آورد، و ک طبقاتی اشۀدالری  انسانيت که اينچنين توانسته بود با پرواز بر فراز مرزھای بست

 ضد انسانی و عامل ۀد از روی شکاف عميق طبقاتی خود را به او برساند، خود، يک پديداينچنين چاالک با يک پرش بلن

  .   آن استۀ طبقات و مرزھای بستۀوجود آورنده ب

اتحاد ملی بين ۀ  مفقودۀکه حلق  در جای ديگری از اين نمايش سرگرم کننده، خوشحال و ھيجان زده از اينمنصور اسانلو

 اتحاد کار و سرمايه را دريافته، نتيجه گيری ۀ پيدا کرده و اينچنين آسان راز نھفته و سربست کارگر و سرمايه دار راۀطبق

اين گفته بی اختيار انسان را ". دھند و کارگران جان سرمايه داران پول می"اين ترتيب، در اين اتحاد ملی ه می کند که ب

، می اندازد، جنگ ھائی که سرمايه داران مخارج ياد جنگھای ميھنی که در آنھا کارگران گوشت دم توپ می شونده ب

ھمان چيزی که ھم اکنون با سرمايه ھای عربستان سعودی، . راه اندازی و کارگران مخارج جانی آنھا را می پردازند

  .   ديگر جھان فاجعه آفرينی می کندۀامارات، ايران و امپرياليست ھای غربی در سوريه و نقاط فلک زد

دست آوردن مجدد شغل از دست رفته اش در کانال انديشه ه  نيز که او ھم ھنوز در شور برز فروزندهفرامدر اين ميان 

ی می کند ئاز پا نمی نشيند و اظھار لحيه ھاغوطه می خورد، در نقش مجری برنامه و دالل محبت اين اتحاد نا ميمون 

  :گويد از جمله می.  کمتر از اظھارات رھبر کارگری پر معنا نيستکه ظاھراً 

مشعلی را برافروخت و جنبش بزرگی راه ) منظور دورمانی سرمايه دار(کسی . امشب يک جرقه ای روشن شد"

کجائيد سرمايه داران : "، و بعد در تشويق ساير سرمايه داران به اين جنبش بزرگ با ھيجان فرياد می زند"انداخت

، و ."کارگر ديگر تنھا نيست... "،." روی زمين بگذاردايرانی؟ چرا کارگر ايرانی که حق طلبی کرده بايد سر گرسنه

 سرمايه داران بايد قبل از اين"  داخلی ھشدار می دھد که آنوقت شاه بيت خود را رو می کند و به سرمايه داران مسلماً 

نوشت که سر کارگران را دريابيد قبل از آن"، و " ثروت خود را از دست بدھند بجنبندۀکه کار از کار بگذرد و ھم

  ."دردناکی به سر پول داران پيش بيايد
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اين ترتيب معلوم می شود که تمام اين داد و قال ھا، ھدفش، خالف آنچه که آقای اسانلو سعی در حقنه کردن آن به ه ب

. کارگران دارد، آزادی و نجات ملی نيست، بلکه تالش و مبارزه برای نجات سرمايه داران از انقالب کارگری است

و با چه صراحت و ! چه تک بيت زيبائی". سرمايه داران پول بدھند و کارگران جان"ی که در آن قرار است مبارزه ا

  !صداقت قابل تحسينی

اينھا بی شک تجليات . طور اتفاقی بر سر زبان رھبر کارگری و دالل محبت ما نيامده انده  باين بيانات مشعشع مسلماً 

مايه داران قصد دارند، مانند ھر چيز ديگر، جنبش کارگری را نيز با پول خود سر. افکاريست که در سر آنھا وجود دارد

 آماده اند که با استفاده از نفوذ خود، اين از نظر آنھا متاع ذيقيمت را، به آنھا بخرند، و رھبران کارگری نيز بعضاً 

صورت يک فکر، راھکار و ه که آنچه که تاکنون ب جز آن. پس در واقع ھيچ چيز تازه ای رخ نداده است. بفروشند

را يافته که در   وجود داشته است، اکنون فرصت ايناسانلو، در ذھن آقای ءسياست سازشکارانه، ھميشه و از ھمان ابتدا

که آيا اين تالش بورژوازی نيز مانند تالش ھای ديگرش تنھا در حد يک جار و جنجال  اين. دنيای واقعی نيز تحقق يابد

اما . ن و رھبران آنھا بستگی داردبه عکس العمل کارگران و فعااله، به جائی می رسد يا نه، به آينده و تبليغاتی باقی ماند

. تا ھمينجا حد اقل يک چيز بايد برای حتی کارگری که چندان از چند و چون سياست سر در نمی آورد، روشن شده باشد

 ل چيست؟دنباه  بش واقعاً  ا در فعاليت ھای کارگریاسانلواينکه آقای 
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