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  فريبرز سنجری

 ٢٠١۴ جون ٢۶
  

  از نمايش اخير اسانلو چه درسی بايد گرفت؟
  

عد صاحب کانال تلويزيون ، ظاھر شد و ب )١" (ھمصدائی "ۀاز زمانی که منصور اسانلو در تلويزيون انديشه، برنام

 به وی کمک کرد تا به اصطالح صندوق کمک به کارگران زندانی و معترض را شکل دھد، چند ھفته دالرصد ھزار 

 تحليل ھائی در افشای اھداف پشت اين برنامه و نقش اسانلو در ۀمی گذرد و در اين فاصله نيروھا و افراد مختلف با ارائ

می  چه که کمتر به آن پرداخته شده است پاسخ به اين پرسش غير قابل اجتناب اما آن. فته اندو سخن گ اين برنامه نوشته

ھائی که خود را چپ و راديکال ھم می نامند ھمواره  باشد که چرا نيرو ھای اپوزيسيون و به خصوص برخی از آن

و بدون آينده نگری ، بر طبلی می می شوند ) طور که در مورد اسانلو بود ھمان(دنباله رو پروژه ھای شخصيت سازی 

  کوبند که تجربه نشان داده دير يا زود عليه خودشان به صدا در خواھد آمد و به ھمين دليل ھم چوبش را خواھند خورد؟

 عليه نقشی که اسانلو در پيش گرفته سخن می گويند ، کسانی حقبدون شک در ميان نيروھا و افرادی که امروز به 

پيش در ھر حرکتی نام و عکس اسانلو را حمل می کردند، و امروز به عينه می بينند که نامی را که ھستند که چند سال 

می بينند که وی تحت عنوان .  برنامه ھای ضد کارگری گشته استۀطور آشکاری بازيچه به پرچم خود نوشته بودند ب

حاميان جھانی اش می رقصد و نام و  به ساز بخشی از بورژوازی و اکنون عمالً " رھبران جنبش کارگری"يکی از 

 خود را جھت پيشبرد پروژه ھائی قرار داده  که ضديتشان با جنبش کارگری و ھر آن چه به کار و کارگر مربوط ۀوجھ

اما اين گروه از خود نمی پرسند و يا ترجيح می دھند از ياد ببرند که چنين چرخشی نه . است ، امر پوشيده ای نيست

  . قابل پيش بينی بوده استاتفاقی و نه غير 

انسانيت : "سينه زده و يا تز ھای نخ نما شده ای ھمچون" ھمبستگی ملی"و " ھمه با ھم"اين که امروز اسانلو زير بيرق 

 وی و روند ۀرا تبليغ می کند امر دور از انتظاری از فردی با گذشت" فراتر از نگاه ھای بستۀ طبقاتی می تواند عمل کند

 تالش ۀی وارد پروسئواقعيت اين است که وی در شرايط خاصی از تحوالت جامعه با تفکر توده . باشدحرکتی اش نمی 

برای ساختن سنديکای شرکت واحد شد ، اما به دليل عدم تحمل اين تالش از سوی ديکتاتوری حاکم، اراذل و اوباش 

 دستگير و نش را داشتند و بعد ھم رسماً  ضمن ضرب و شتم وی، به طور وحشيانه ای قصد بريدن زباءحکومتی در ابتدا

 اسانلو در زندان ھم که بود از جناح اصالح طلب جمھوری اسالمی دفاع نموده و کارگران را دعوت می .  زندانی شد

روشن است که چنين کسی  وقتی که پايش به خارج از کشور برسد عجيب .  ی دھندأکرد که در انتخابات به آن ھا ر

امير حسين جھانشاھی در آورد که آشکارا در خط امپرياليست ھا گام " موج سبز" از تلويزيون رھا نخواھد بود که سر

اقدامی . نام ببرند" ستاد ھماھنگی فعاالن کارگری در موج سبز"ول ؤمسبر می دارد، و اين دار و دسته از وی به عنوان 

وابستگی نداشته و آن " ای حزب، سازمان و رسانه"چ که تازه پس از سه ھفته  وی را مجبور کرد تا اعالم کند که به ھي
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 ۀ که چنين فردی با چنين ديدگاه ھائی در ادامطبيعی است. می باشد" سوء تفاھم" يک ۀچه از سوی وی گفته شده نتيج

فرد مورد اطمينان و اعتماد صاحب  سرانجام ھم در کنار محسن سازگارا می نشيند و" تفاھمسوء "ش بدون تفعالي

" انسانيت"ی نامبرده را پيدا کند و آن گاه برای دالروليت پخش کمک صد ھزار ؤو مسون انديشه معرفی شده تلويزي

 ھزاران ھزار کارگر بيکار و گرسنه و به جان آمده از مظالم ھمين ۀسرمايه داران در مقابل دوربين تلويزيونی و ديد

  سرمايه داران و دولت و نظام حامی آنان، اشک ھم بريزد؟

له بايد آموخت نه أمس واقع آن چه از نمايش کنونی اسانلو  و چگونگی برخورد برخی از نيروھای مدعی چپ به اين به

 درک تالش بورژوازی امپرياليستی برای نفوذ در جنبش کارگری و فاسد کردن آن ھاست که واقعيتی انکار صرفاً 

پ نبايد انرژی خود را در برنامه ھای چھره سازی ھا و ناپذير می باشد؛ بلکه اين امر است که نيرو ھای انقالبی و چ

 نيروھای چپ و انقالبی ۀوظيف. شخصيت پردازی ھائی از اين نوع به صرف اين که طرف کارگر است ، صرف نمايند

 جنبش کارگری و يافتن راه اصلی برای از بين بردن موانع  کارگر و کالً ۀ دفاع از خواست ھا و مطالبات طبقاساساً 

 برای خيلی از  اسانلو ظاھراً ۀپروند. انيابی اين طبقه و سرکوب مبارزات آن در شرايط ديکتاتوری حاکم می باشدسازم

 افرادی که - بسته شده اما آيا آن ھا ياد می گيرند که دفاع از جنبش کارگری را به دفاع از افراد چپ ھای انقالبی عمالً 

 تقليل ندھند و ھر روز نام و - رت اطالعات اھريمنی آن گرفتارند  ھم در چنگال رژيم جمھوری اسالمی و وزاعمالً 

عکس يک کارگر زندانی را که مورد تبليغ رسانه ھای مختلف قرار می گيرد ، بر سينه نزنند؟ به نظر می رسد که 

يدا کند توجه به اين واقعيت يکی از مھمترين درس ھای اين تجربه است که صرف نظر از اين که اسانلو چه سرنوشتی پ

  . کارگر قرار گيردۀھم چنان بايد راھنمای حرکت نيرو ھای مدافع طبق

 کارگر فراموش نکنند که به جای باال بردن عکس فالن کارگر زندانی که ممکن ۀ اگر ھواداران آرمان ھای انقالبی طبق

ن به افشای تالش امپرياليست ھا  کارگران زندانی شوند و در کنار آۀاست مورد احترام ھم باشد ، بايد خواھان آزادی ھم

در نفوذ در جنبش کارگری و راه ھا و روش ھای اين امر بپردازند ، آن گاه چھره ھائی نظير اسانلو قادر نخواھند بود 

 چپ و مدافع کارگران انجام می گيرد، به مدد ھمين تبليغات کوته فکرانه ای که توسط برخی از نيروھای ظاھراً 

  .ضربات جانکاھی به مبارزات و جنبش کارگران وارد سازند

 ما که موجب رشد جنبش ۀ تحت سلطۀ سياسی در جامع-واقعيت اين است که به موازات تداوم و تشديد بحران اقتصادی 

ا  ھمگام بامريکا حاکم شده سال ھاست امپرياليسم ۀويژه رشد مبارزات کارگران عليه نظام وابسته ھای اعتراضی و ب

از جنبش زنان گرفته تا جنبش ملل تحت . بقيه امپرياليست ھا در صدد نفوذ در جنبش ھای اجتماعی در ايران می باشد

وجود آوردن ه ستم و از جنبش دانشجوئی گرفته تا جنبش کارگری؛ خالصه در ھمه جا امپرياليست ھا می کوشند تا با ب

ه ھای خود را داشته و برای ھمفکران خود فضا سازی کرده و و تقويت مادی و معنوی نيروھای وابسته به خود مھر

 اين ۀاھميت پيشبرد پيگيران.  اجتماعی شکل دھندچھره ھای مطلوب خود را در ھر حوزۀ حرکات اعتراضی و ظاھراً 

اسی  کشتار زندانيان سيألۀسياست ضد انقالبی برای امپرياليست ھا به حدی ست که ما شاھد بوديم که آن ھا حتی از مس

ھم که اتفاقاً در زمان وقوع آن فاجعه مھر سکوت بر لب زده بودند نيز نگذشتند و ديديم که با کارگردانی محافل و مھره 

ھم علم " تريبونال دادخواھی" امپرياليسم و البته با کمک نيروھای خودی جنبش، آن ھا چگونه برای ما ۀھای شناخته شد

سرھم کردند و در ھر مورد ھم از قرار " پارلمان موقت در تبعيد آذربايجان جنوبی "دالرکردند؛ و يا با خرج ميليون ھا 

 سازی و پيشبرد چنين سياستی ءدر جريان فضا. گانی دريغ نورزيدند" چھره"دادن تريبون ھای خود در اختيار چنين 

 در حال اعتصاب غذا و يا ست که می بينيم يک روز زندانی را با پابند در تخت بيمارستان نشان می دھند و روز بعد

آن ھم در شرايطی که بسياری از انسان ھای .  ھای به اصطالح ضد حکومتی ، آن ھم از داخل زندان" مانيفست"انتشار 
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ن کارگری تنھا به دليل بيان واقعيات و مطالبات بديھی کارگران و خلق ھای تحت ستم، در زير شکنجه ، رز و فعاالمبا

  . به قتل می رسند،ه نامی از آن ھا انتشار يابدقصابی شده و بدون اين ک

ی را در داخل کشور دستگير کرده و در حالی که سياسي" فعال"اين ھمه در شرايطی رخ می دھد که ھر از چند گاھی 

صدھا زندانی سياسی بدون مطرح شدن نامی از آن ھا در سخت ترين شرايط به سر می برند ، ناگھان نام و عکس اين 

 در زمانی که در زندان ھستند به روی آنتن می رود و خيلی ھا ھم ساده دالنه برای اين افراد کف می زنند و افراد حتی

از آن باالتر اعالميه ھای غرای آن ھا که از سياه چال ھای جمھوری اسالمی و با شعارھای بلند باال در نابودی نظام 

بديھی ست چھره ھائی . ه و در فضای مجازی پخش می کنندسرمايه داری تزئين و به بيرون صادر شده را توزيع کرد

از اين نوع وقتی که پايشان به خارج از کشور می رسد از رسانه ھای امپرياليستی سر در می آورند و گاه بر اثر باال 

 موران وزارت اطالعات که بازجوی آن ھا بوده اند ، در دسترسأ شان با مۀگرفتن اختالفات شان حتی نوار مکالم

بنابراين آن چه قبل از ھر چيزی بايد از اين روند ھا آموخت اين است که به ھيچ وجه نبايد !  ھمگان قرار می گيرد

  . دنباله رو سياست چھره سازی ھای کاذب شد

 کارگران ايران باز می گردد به خصوص بايد توجه کرد که اگر تا ۀتا آن جا که به جنبش کارگری و مبارزات دالوران

جھت نفوذ در جنبش کارگری گام " سوليدارتی سنتر" نظير ئیطور مثال از طريق ارگان ھاه ئی ھا بامريکاديروز 

برمی داشتند ، امروز با توجه به ابعاد وسيعی که اعتراضات کارگری در ايران پيدا نموده و با توجه به نقش غير قابل 

ونی دارد ، فعاليت ھای امپرياليست ھا نيز نه تنھا فزونی ر اوضاع نکبت بار کنيي کارگر در تغۀانکاری که مبارزات طبق

يافته بلکه اشکال و روش ھای گوناگون و پيچيده تری ھم يافته است و در نتيجه، برخورد با اين واقعيت ھوشياری دو 

 ۀنامتنھا توجه به اين نکته در سخنان مجری بر.   کارگر طلب می کندۀچندانی را از نيروھای واقعاً طرفدار طبق

 کافی ۀی قرار می داد خود به اندازدالرصد ھزار " کاتز"تلويزيون انديشه در زمانی که اسانلو را در جريان ھديه و يا 

 خود را صرف معيشت ۀاو به سرمايه داران و متمولين ھشدار می داد که اگر کمی از سرماي. گويای وضع کنونی است

: عين جمله او چنين است. ل مواجه خواھيد شدوورشی غير قابل کنتر کارگران زندانی و معترض نکنيد با شۀخانواد

کارگران را دريابيد . يک ضربه بيدار شونده است به سرمايه داران و پولدار ھای ايران. اين در واقع يک ھشدار است"

در انتظار کسانی سرنوشت دردناکی . قبل از اين که کار به جائی برسد که نتوانيد کمک ھائی که آرزو داريد را بکنيد

  ."می باشد که فقط به مال و منال و منافع شخصی خودشان به ھر قيمتی فکر می کنند

اين سخن به حد کافی شدت ھراس و وحشت حافظين نظام سرمايه داری در شرايط کنونی از رشد و گسترش جنبش ھای 

ھا به مثابه سرمايه داران جھانخوار است درست اين خوف و ھراس نمايندگان امپرياليست . کارگری را بر مال می سازد

  . که باعث می شود آن ھا بکوشند مقاصد ضد کارگری خود را با نفوذ در جنبش کارگری با نام خود کارگر به پيش ببرند
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