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  مھری رحيم زاده

 ٢٠١٣ مارچ ٢٧
  

 ]ن ديروز و چالشگران امروزااسانلو، مدافع[
  

 تلويزيونی ۀر برنامه ای از شبکنزديک به سه ھفته از پخش ويدئوی امير حسين جھانشاھی و مصاحبه منصور اسانلو د

سياسی او اعالم شده ۀ جايگاه تازۀ رھا ميگذشت که آقای اسانلو خبری که از سوی جھانشاھی ، در اين برنامه ، در بار

  .  خواند" سوء تفاھم"بود را يک 

 رابطه با کارگران وليت جديد ايشان درؤو مس" موج سبز" جھانشاھی پيوستن اسانلو به جريان ءمزبور ابتداۀ در برنام

. خروج اسانلو از ايران ، مصاحبه ای با او انجام دادۀ ايران را به اطالع رساند ، و به دنبال آن مجری تلويزيون به بھان

بعد از گذشت اين بيست روز، آقای اسانلو در پيام نوروزی خود اعالم کرده است که خبر پيوستن او به موج سبز 

تشکيالت وابسته به اين تلويزيون و صاحب امتياز آن به عنوان "رداشت بوده و ايشان به جھانشاھی ناشی از يک سوء ب

  .وابستگی و پيوستگی ندارند" حزب، سازمان و رسانه ای"و کال به ھيچ گونه " يک سازمان سياسی

مان برنامه اين که منصور اسانلو بعد از مصاحبه اش با مجری تلويزيون رھا که در پی اظھارات جھانشاھی و در ھ

اشاره کنند، ھر ضمير آگاھی را پيش از ھر چيز به " يک سوء تفاھم"پخش شد، به سه ھفته زمان نياز داشت تا به يک 

تازه کاری نيست که بعد از گذشت بيست روز تازه به ماھيت آقای ۀ اسانلو چھر. کند غير واقعی بودن آن مظنون می

برجسته و کھنه کاری مانند اسانلو از جوھر فعاليت ھای ۀ اين که چھر. اشدجھانشاھی و سازمان و تلويزيونش پی برده ب

از " موج سبز"ی اش بی اطالع بوده، و از کنار خبر پيوستن خودش به ئسياسی جھانشاھی و سازمان سياسی و مديا

  . زبان خود جھانشاھی مدت ھا با بی اعتنائی گذشته است، مورد باور ھيچ ناظر حقيقت جوئی نيست

 از چشم جھانشاھی واکنش ھای شديد و فراوانی ابراز شده که طبعاً ۀ بته طی اين مدت در تقبيح پيوستن اسانلو به جبھال

اين که آقای اسانلو پس از اين ھمه واکنش منفی، اکنون بخواھد با حساب و کتاب رفتار کند، . ھيچ کس پنھان نمانده است

وليت خطيرش در ؤد و آثار مذموم خبر پيوستن خود به جھانشاھی و مساين که ايشان بخواھد جاخالی ديپلوماتيک بدھ

او قرار دارد، يا معامالت سود آور تری از ۀ سازمان او را خنثی کند، اين که نھاد و سازمان ديگری پشت تکذيب نام

انع کننده ای اسانلو ھيچ توضيح ق. يک تغييری در اصل قضيه نمی دھد راز در پشت پرده در جريان است ، ھيچتھمين 

تنھا راه گفتن حقيقت است که اين ھم وقتی در . برای سه ھفته تأخير در تکذيب ھمکاری خود با جريان جھانشاھی ندارد

اما جای ترديد نيست که روزی تمامی حقيقت از پِس پرده ھای . را منتفی تلقی کرد جھت منافع گوينده نيست، بايد آن

  .  رياکاری و فريب بيرون خواھد افتاد
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 سنديکای واحد ۀت مديرأبه ياد داريم که بعد از انتشار اطالعيه سنديکای واحد در مورد برکناری اسانلو از رياست ھي

افرادی از گرايشات و جريانات سياسی موسوم به چپ با دفاع بی قيد و شرط از اسانلو ، به سؤال از سنديکای واحد در 

ن و دوستان سنديکا ، را به اآن ، و سپس مدافعۀ  نکرده و سنديکا و ھيأت مديرمورد ابھامات اطالعيه يا نقد به آن اکتفا

مدت طوالنی تحت آماج حمالت نوشتاری و گفتاری خود قرار دادند و يک کمپين تحريف و تخريب واقعی عليه آنان 

  . سازمان داده و پيش بردند

توان در مورد آن سکوت  دی چشمگير است که نمیدر اين جا اشاره به يک نکته الزم است ، در واقع اين نکته به ح

احزاب کمونيسم کارگری و حکمتيست قرار دارند ، يا ھم اکنون عضو اين ۀ بيشتر اين افراد از قضا به در جرگ: کرد 

  . احزاب ھسستند ، يا عضو سابق اما حامل سنت ھای اين احزابند ، يا نزديکان فکری و سياسی به اين احزاب ھستند

غايت ارتجاعی و زن ستيز منصور حيات غيبی را با فرصت طلبی ه قريب به اتفاق اين افراد نامه و موضع باکثريت 

 ۀکليت ھيأت مديرۀ کار بردند تا وانمود کنند که انگيزه توش و توان خود را بۀ مزبور نسبت دادند و ھمۀ تمام به اطالعي

واقعيت . حيات غيبی بوده استۀ شرم آور و مردساالرانبرکناری اسانلو موضع ۀ سنديکای واحد در انتشار اطالعي

انعکاس مردساالری حاکم بر جامعه در جنبش کارگری ايران را بر سر سنديکای واحد کوفتن، و از آن دستاويزی برای 

اسانلو و ۀ ن اين طيف در قضياستتار اھداف خود در حمله به اين سنديکا ساختن، يکی ديگر از نقاط مشترک فعاال

  .يکای واحد استسند

يکی از وجوه دفاع بی قيد و شرط اين گرايش سياسی از منصور اسانلو در برابر سنديکای واحد در سنت ليدر ستائی آن 

کارگران نيست بلکه بر فراز ۀ  مشخص و جمعی تودۀدر اين سنت رھبر کارگری ساخته و محصول مبارز.  ريشه دارد

در احزاب " شخصيت"و " ليدر" از منظر اين گرايش انعکاسی از جوھر شاخص و رھبر کارگریۀ چھر. آن قرار دارد

آنان است که کيش شخصيت او در باورھا و پراتيک سياسی و سازمانی آنھا جاری است ، ليدری که خطا ناپذير ، 

ی واحد ن اين گرايش در مقابل سنديکااما اين تنھا يکی از جنبه ھای موضع گيری فعاال. جاودان و حساب پس نده است

  .   وجوه ديگر اين موضع گيری را بايد در پروژه ھای سياسی آنھا جست. بوده است

 بعد از اين که اعالم شد منصور اسانلو سر از باند اولترا راست و مفتضح فردی به نام امير حسين جھانشاھی در آورده 

" پيش بينی"ت خود گفتند، و بعضی ديگر بعضی از بھت و حير. ن مزبور به اظھار نظر پرداختنداست چند تن از فعاال

  .ازلی خود در مورد سير اسانلو به مقصد جديد را با ظفرمندی مضحکی به اطالع افکار عمومی رساندند

که در خصومت ( ھای مختلف، نقطه مشترک اين افراد " پيش بينی"رغم بيان واکنش ھای متفاوت ناشی از  اما علی

) ِن مدافع آن ھم مشترک بودند واحد ، اطالعيه اش در مورد برکناری اسانلو و فعاالسنديکایۀ خود نسبت به ھيأت مدير

نشانه ھای گمراه کننده ، ھم نسبت به ريشه ھای . موقعيت جديد اسانلو بوده استۀ نشانه ھای گمراه کننده دربارۀ در ارائ

  ". موج سبزش" و انتقال اسانلو به باند جھانشاھی و ھم نسبت به جايگاه و موقعيت جھانشاھی

سوء "در حال حاضر که اسانلو بعد از بيست روز و بدون ھيچ گونه توضيحی پيوستن خود به جريان جھانشاھی را 

 که در - ن مورد بحث اين طيف خوانده، تا تاريخ تدوين اين نوشته به استثنای يک موضع گيری مشخص از فعاال" تفاھم

به تعبيرنويسنده آنچه که .  ديگران ھنوز سخن نگفته اند- ظر کرده بودند مورد پيوستن اسانلو به جھانشاھی اظھار ن

نوشته شده ھمچنان " موج سبز"اسانلو و سير او به سمت جريانی چون ۀ تاکنون از سوی افراد اين طيف در مورد قضي

سوی افراد ی که در اين باره از ئحاضر نيز ھمين است، يعنی بررسی تحليل ھاۀ موضوع نوشت. قابل بررسی است

  . مختلف در گرايشات مورد بحث ارائه شده است
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مورد اشاره يعنی از يکسو داليل سير ۀ جنبش کارگری در مورد دو نکت" دست اندر کاران"و " صاحب نظران"اين 

 اسانلو به مقصد جديد او و از سوی ديگر منشأ سياسی کارفرمای اعالم شده اش، امير حسين جھانشاھی، متفق القول بوده

  . اند

  . اکثريت آنان گرايش رفرميستی و سنديکاليستی اسانلو را موجب افتادنش به دام جھانشاھی دانسته اند-

کنند و در مورد جنبه ھای اصلی تعلق سياسی او، يعنی  آنان جھانشاھی را به اپوزيسيون سبز داخل مرتبط میۀ  ھم-

کنند ، در مورد ماھيت مافيائی او کالمی  کدست سکوت میاو به نحو ھماھنگ و يۀ گون" چلبی"گرايش امپرياليستی و 

ميزبان اسانلو شعبه ای از جنبش سبز داخل و يک سازمان ۀ گويند و سعی دارند چنين جلوه دھند که دار و دست نمی

  .  دارای پايگاه اجتماعی استۀی پيش پا افتادئ بورژواسياسی صرفاً 

 اين تحليل ۀ ھای اين افراد در ھر دو مورد ، و سپس به ريشه ھای ارائ"تحليل" خود به نادرستی ۀاين نوشته در ادام

  . پردازد ھای گمراه کننده و ھدفمند از سوی ايشان می

  

  " موج سبز"اسانلو ، رفرميسم و 

به ھمان ترتيب که در ابتدای نوشته اشاره شد، از ميان افرادی که پيش از اين از اسانلو بدون قيد و شرط در برابر 

کنند که پيوستن منصور اسانلو به جريان امير  برکناری او دفاع می کردند ، بعضی ادعا میۀ کای واحد و اطالعيسندي

عجيبی نيست و از قبل برايشان قابل پيش بينی بوده است ، به اين دليل که او ھميشه رفرميست و ۀ حسين جھانشاھی مسال

بعضی ديگر اين انتخاب اسانلو را غير مترقبه و تعجب آور ). ١(سنديکاليست بوده و اين انتخاب سرنوشتی محتوم است 

اول بر اين ادعا ھستند که انتخاب جريان جھانشاھی از سوی اسانلو از گرايش ۀ کنند ، اما اين ھا ھم مثل دست عنوان می

بی خود "  زدگانحيرت"قابل توجه اينست که ۀ بنابراين اولين نکت). ٢(گيرد  رفرميستی و سنديکاليستی او سرچشمه می

شدند ، زيرا   مثل اولی ھا قادر به پيش بينی مسير فعلی اسانلو میستباي و بی جھت و بدون تفکر حيران شده اند و می

خودشان اينان ھم با ماھيت رفرميستی و سنديکاليستی اسانلو آشنا بودند و از آنجا که اين ماھيت را منشأ جھت ۀ به گفت

  !مد  آدانند پس بايد مانند رفقای پيش گويشان تعجب و ابھامی برايشان پيش نمی یگيری سياسی کنونی اسانلو م

 و رفرميسم او می" سنديکاليسم"را " موج سبز" سر در آوردن اسانلو از باند أکه گفته شد، بخشی از اين افراد منش چنان

فرميست بوده است، اگر برای رفرميسم اسانلو بی ترديد پيش از اين و در زمان فعاليت خود در سنديکای واحد ر. دانند

ه تواند باشد، چون منظر ديگری ب مختصاتی قائل باشيم  از جمله اين که ھدف رفرميسم مبارزه با سرمايه در کليتش نمی

، و در ھمه جای جھان )اسانلو ھرگز به چيزی جز اين باور نداشته و عمل نکرده است(جز نظام سرمايه داری ندارد 

منافع کوتاه مدت ، مقطعی و بخشی اين طبقه ۀ کارگر نيست، بلکه تنھا نمايندۀ  دراز مدت و مداوم کليت طبقمنافعۀ نمايند

جويد، و  و ھمان ھدف بھبود موقعيت بخشی و محدود کارگری را ھم از طريق ھمکاری و سازش با سرمايه می. است

ز طريق مبارزاتی و راديکال پيش براند ، ھر جا مجبور شده در گذرگاھھای خاص تاريخی ھدف رفرميستی اش را ا

به اين ترتيب رفرميسم ھم اھداف و ھم  راه و روش ھايش را در سازش با سرمايه داری و . امری استنثائی بوده است

 چپ، راديکال و رزمنده ای ۀ تشکيل سنديکای واحد و اعتصاب آن به شيوۀاسانلو ھم در نحو. قانون آن دنبال می کند

 به دنبال آن مطالبات کارگران واحد را در قالب سازشکاری عريان و در چارچوب قانون اسالمی پی عمل کرد اما

  . گرفت

اسانلو در دوران فعاليت خود در شرکت واحد رفرميست بوده است، اما نکته ای که بايد به آن توجه داشت اين است که 

ط سياسی برای تحکيم و نفوذ خود در جنبش کارگری رفرميسم ايشان اگر بنا بود به شکل منطقی از امکانات و شراي

ی ئانتخاب باند مافيا. بايست از خطوط قرمزش باشد استفاده کند بی شک انتخابی که او پس از خروج از کشور نمود، می
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ی ترين جريانات اپوزيسيون اولترا راست چسبيده به ئی و فساد از حاشيه ئدلقکی چون جھانشاھی که عالوه بر رسوا

وی مبارک خود رخصوصيتی که تمامی افراد موضوع بحث اين نوشته زير سبيلی در می کنند و بر(رياليسم است امپ

قای اسانلو را به معنای واقعی کلمه زمين گير می کند، چون با اين انتخاب اسانلو آاين موقعيت رفرميسم ). ورند آنمی

و بسته بود را به باد داد، و حکم تبعيد خود از جنبش کارگری  کارگر به اۀاعتبار پيشين خود و اعتمادی که بخشی از طبق

به اين معنا سير اسانلو به جھانشاھی عليه عقالنيت رفرميسم او عمل کرده، و در نھايت در مقابل آن .  کردءرا امضا

ل رفرميسمش امکانات و موقعيت ھا را برای اعماۀ اسانلو با اين انتخاب، دستکم در حال حاضر، ھم. قرار گرفته است

  .  به جنبش کارگری از دست داده و دروازه ھای اين جنبش را حتی از راست به روی خود بسته است

رغم مبارزات راديکالی که  و علی(س سنديکای واحد قرار داشت أبنابراين در اين بحثی نيست که اسانلو زمانی که در ر

او اعمال ديگری نيز ثبت ۀ در کارنام.  رفرميست بوده است)برای اين سنديکا در برھه ای انجام داد و به زندان رفت

در رژيم اسالمی تحت " انتخاباتی"ی که در جدال ھای ئتا جا شده است مانند حمايت علنی از اصالح طلبان حکومتی

رياست احمدی نژاد به نفع اصالح طلبان وارد عمل شده و تالش کرده است که رأی کارگران را به صندوق اين جناح 

  .  سنديکای واحد در جلسات سياسی اصالح طلبان و ملی مذھبی ھاۀت مديرأريزد، و يا شرکت او در در ردای رئيس ھيب

براستی اگر اسانلو از نظر نويسندگان مورد بحث ھمان رفرميست و سنديکاليست سابق است چرا رفرميسم او ھمراه با 

گرفت و  ن قرار نمیاگری و نقد اين دسته منتقدء مورد افشااً سابقمشارکتی شدن و فراخوان انتخاباتی به نفع اين جريان، 

عنوان باعث و بانی آن مورد غضب و شماتت آنان ه وقتی که باند جھانشاھی موفق به جذب او شد، ھمين رفرميسم ب

  گيرد ؟ قرار می

ی آن تالش کرده اند اين واقعيتی است که در تاريخ سرمايه داری ھميشه بورژوازی و نھادھا و سازمان ھای سياس

. دست آنان در نيل به اين ھدف شده است زير طرح ھا و برنامه ھای خود جمع کنند، و رفرميسم چوبه کارگران را ب

 کارگر ، تنھا به اتکای نقشه از بيرون و ۀگرايشات اجتماعی در جنبش طبقۀ اما ھر کس که نداند رفرميسم ھم مانند ھم

يابد بلکه خود از پايه ھای مادی برخوردار است و در ميان  ش کارگری توسعه نمیمور فرستادن در جنبأتوطئه و م

ثير گذاری و ايفای نقش به عنوان رھبر رفرميست در جنبش أبخشی از اين جنبش پايگاه دارد ، ھر کس که نداند برای ت

مشخص ۀ داشت ، الفبای مبارز اول فعال اين جنبش بود و در ميان بخشی از آن پايگاه اجتماعی ۀکارگری بايد در درج

رفرميسم در درون جنبش کارگری ، ۀ درک اين نکته سخت نيست که برای ھدايت و اشاع. طبقاتی را درک نکرده است

اما . خود را تحکيم کنندۀ  نمايندگان رفرميست بايد در آن حضور داشته باشند و با پيشبرد فعاليت ھای جمعی پايءابتدا

کند بلکه   کارگر ايران میۀو که او را ، نه تنھا به شکل خارق العاده ای بی ربط به جنبش طبققای اسانلآانتخاب جديد 

  . گذارد آشکارا در مقابل آن قرار می دھد ، رفرميسم وی را ھم پشت سر می

 با کلی وردند، اين حقايق را آکسانی که در گذشته گرايش رفرميستی و سنديکاليستی اسانلو را بروی خود نمیۀ تقريبا ھم

ھواخواھان بی قيد و شرط ديروز اسانلو که او . زنند  دروغين شان دور میاً گوئی ھا و ادعاھای خالی از محتوا و بعض

 بر طبق نھاده بودند، اکنون - کنند  آن را امروز بيان می" سرنوشت محتوم" که -را با ھمان رفرميسم و سنديکاليسمش 

با توجه به آن تناقضاتی که پيش از اين مورد . ز اين که به منتقد او تبديل شوندی چاره ای ندارند جئدر برابر اين رسوا

 به صرف توان نتيجه گرفت که اين افراد تنھا از روی ذھنی گرائی و برداشت ھای مکتبی و قطعاً  بحث قرار گرفت می

اسانلو پشت ضد رفرميسم سنگر گرفته اند ، بلکه موضع ضد رمانتيسم انقالبی نيست که برای بيان موقعيت کنونی 

  . کند رفرميستی و ضد سنديکاليستی امروزشان بعضاً به عنوان يک توجيه چپ پسند از خطاھای ديروزشان عمل می
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و خروج از " حقوق بشر"خود بر مدار ۀ راستی پس از پشت کردن به سنديکای واحد و قرار دادن مبارزه آيا اسانلو ب

پيشبرد سياست ۀ ور انتخاب ديگری به جز جھانشاھی در برابرش داشت، انتخابی که بتواند اعتبار سابق او را پشتوانکش

  ھای راست نمايد ؟

ھر محفل يا . شد ھمکاری او با برخی سازمان ھا و نھادھا زده میۀ ی در بارئبعد از خروج اسانلو حدس و گمان ھا

ھر کدام در اين خيال بود که با کمی . انب اسانلو داده بود از ظن خود شد يار اوسازمانی با ھر افقی، که حق را به ج

شکی نيست که در اين ميان تشکل ھای راست حاضر به يراق تر از ھمه ). ٣(را به خود بچسباند " منصور جان"تالش 

ای گوناگونش در پی اين بوده که استقبال از او بودند ، به ھمان روال که بورژواری ھميشه با جناح ھا و سازمان ھۀ آماد

  . کار گيرده  کارگری را در جھت اھداف خود بۀچھره ھای شناخته شد

ی ، بلکه به نھادھای ئاگر اسانلو سرنوشت سياسی و اجتماعی خود را نه مستقيمأ به سازمان ھا و احزاب سياسی بورژوا

توانست در موقعيت چيدن ميوه ھای رفرميسم  زد، می بورژوازی از جمله محافل حقوق بشری گره می" غير مستقيم"

شايد به اين .  در خدمت اين ھدف قرار دھدخود را تماماً ۀ در جنبش کارگری ايران قرار گيرد و ثقل مبارزاتی گذشت

مبارزاتی اش را در ۀ گذشتۀ توانست برای آمال رفرميستی خود در محدوده ای از اين جنبش مانور دھد، چھر طريق می

  . کار گيرد و ھنوز شانسی در شاخه ای از جنبش کارگری داشته باشده و کار سياسی روز خود بخدمت کسب 

ش را به يک جريان بی بته و بی مقدار موجود در اولترا راست سرمايه اين ھا خود را و رفرميسمۀ اما او به جای ھم

  . ز طبقه و جنبش کارگری ايران طرد کردداری، به يک دلقک سياسی پولدار فروخت ، و با اين انتخاب آلوده خود را ا

داليل اين که اسانلو به يکی از کناره ای ترين و بی آبرو ترين سازمان ھای بورژوائی امپرياليستی تکيه زد روزی 

او برای مبدل شدن به الترناتيو ۀ تا ھمين جا ھمه از ثروت و توانائيھای مالی جھانشاھی و انگيز. روشن خواھد شد

اما تا مقطع خروج اسانلو از ايران . نداباخبر" رھبر دولت در تبعيد" قابل اعتماد برای امپرياليسم از نوع  سياسی جدی و

  . او ھمخوانی زيادی نداشتۀ موقعيت سياسی جھانشاھی با ثروت پر آواز

غم داشتن ر گرفت ، و علی جھانشاھی را پيش از استخدام اسانلو کمتر کسی در ميان اپوزيسيون بورژوازی جدی می

ژی خود را بر قصه يبيش نبود که سترات" آوت سايدری"ی و امپرياليستی او ئثروت فراوان در محافل سياسی بورژوا

سرائی از نفوذ در سپاه و مراکز امنيتی و اطالعاتی ناراضی جمھوری اسالمی، و فعاليت ھای مديائی در کنار محمد 

. تالش می کرد از اين مسير برای خود در محافل مزبور جا باز کندسوار کرده بود و ) سردار سابق سپاه(رضا مدحی 

او خالف ھم قطارانش ، سازگارا ، گنجی ، مھتدی . ژی  بود که برايش شھرت به بار آورد يی اين ستراتئولی تنھا رسوا

 از او و چند ءادر کنفرانس واشنگتن ابتد. در ھيچ يک از کنفرانس ھای بروکسل و استکھلم و پراگ شرکت نداشت... و 

جھانشاھی يک . تن ديگر دعوت شده بود ، اما به دنبال اعتراض مدعوين ديگر به حضور آنھا ، اين دعوت لغو شد

  .  بود جلسهی برای اينئرسواۀ عنصر در حاشيه و بی آبرو و ماي

ی ئ موقعيت لمپن بورژوابعد از اين که جھانشاھی روی اسانلو سرمايه گذاری کرد و او را به استخدام خود درآورد، در

با خريدن نام و . ی غرب افتادئبر سر زبان رسانه ھای معتبر بورژوا" نيکی"وجود آمد و نامش به ه او تغييراتی ب

اسانلو . وی جھانشاھی باز شودررفت که بر شھرت اسانلو درھای شھرت و اعتبار در محافل سياسی امپرياليستی می

بعد از داستان ھای بی سر و . خود جلب کنده ته با آن تفقد محافل امپرياليستی را بطعمه ای است که جھانشاھی قصد داش

جلب چندين ھزار نفر نيرو در مراکز کليدی رژيم اسالمی و غيره که پيش از اين موجب تمسخر نھادھای ۀ ته او دربار

مورد توجه و عنايت محافل تواند سری ميان سرھا  در آورد ،  شد، جھانشاھی به اين ترتيب می دست اندرکار می

  . سياسی مزبور قرار گيرد و نام خود را در ميان نامزدھای الترناتيو ساز ثبت کند
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گرايش ھای کمونيسم کارگری و حکمتيست که در اين مورد " صاحب نظران" نويسندگان و ۀبه اين ترتيب خالف ھم

سبز اسانلو را در خارج از کشور به خدمت خود در  نيست که يک شاخه از جنبش  اين قضيه ابداً ،اظھار نظر کرده اند

  امپرياليست ھا میۀی با حمايت و يا نقشئبورژواۀ از سوی ديگر چنين ھم نيست که يک جريان پاخورد. آورده است

خواھد با کمک اسانلو جنبش کارگری ايران را بفريبد و اعتماد او را جلب کند ، بلکه بيشتر اين است که يک جريان 

سروده ، با  که دور و بر دولت ھا و سازمان ھای اطالعاتی امپرياليستھا ميلوليده و از فتوحات خود داستان میمھجور 

در حالی که اسانلو با . او به جلب اعتماد اين محافل پرداخته استۀ اتکاء به اسانلو و سرمايه گذاری وسيع بر نقش گذشت

بورژوازی کار خود را تمام کرد، و دستکم ۀ ی در جبھئح و حاشيه سوی اين فرد مفتضه اين انتخاب خود يعنی عزيمت ب

عروج جھانشاھی در ميان پايگاه خود در . ثير و نفوذ بر جنبش کارگری را از دست دادأتا زمانی دراز امکانات ت

  .بورژوازی و امپرياليسم مترادف است با نزول اسانلو در ميان جنبش کارگری

  

  سانلون امروز ااجھانشاھی و منتقد

را مربوط و محدود به " موج سبزش" سينه چاک اسانلو و امروز منتقد وی ، جھانشاھی و اما چرا بيشتر افراد سابقاً 

ست از دلدادگی به نھادھای امپرياليستی و ادانند که جھانشاھی ملقمه ای  نمايند ؟ آيا آنھا نمی جنبش سبز در داخل می

می ، که ھم با دولت ھا و مراکز امنيتی فرانسه، اسرائيل، امريکا و در ارگان ھای جمھوری اسال" نفوذ"افتضاح 

کند، ھم نگاھی به سلطنت دارد ، ھم در آرزوی جذب نيرو از مراکز اطالعاتی و امنيتی رژيم  انگلستان ھمکاری می

م طرفدار ھم حقوق بشر خواه و انتخابات آزاد طلب است، ھ. اسالمی است و ھم به اپوزيسيون سبز روی خوش دارد

شکی نيست که او يکی از مھره ھای اپوزيسيون . گذرد ، و ھم روز و شبش در خيال کودتا می"اعتصاب عمومی"

او يکی از دنبالچه ھای پروژه . ی دنباله رو دولت ھای امپرياليستی است، اما بی اھميت ترين آنھائاولترا راست بورژوا

  . نانغرب است، اما بی مقدارترين آ" رژيم چنجی"ھای 

چرا تقديس گران ديروز اسانلو و دلسوختگان و دلگيران و مالمتگران امروز او تنھا روی رنگ سبِز چسبيده به نام باند 

جھانشاھی مکث می کنند ، و تالش دارند او را به عنوان زايده ای از اين اپوزيسيون در ايران جلوه دھند ؟ چرا در 

 لوليدن جھانشاھی در ۀاين وجه برجستۀ ند ؟ چرا اين منتقدين در بارغالب او ساکت ا" درخشان"برابر خصوصيات 

  کنند ؟   دولت ھای امپرياليستی غرب سکوت میۀجبھ

سمپاتی دارند و داشتن " رژيم چنجی"ن چون در سنت ھائی قرار دارند که به پروژه ھای اآيا دسته ای از اين منتقد

" موج سبز"، بر اين وجه از حقيقت )۴(در آن جايز است " غير اسالمی"از دولت ھای " کمک"و قبول " رابطه"

خود را ) ۵(مريکا در ميان طيفی از آنان حالل شناخته شده است ااندازند ؟ آيا چون پول گرفتن از  جھانشاھی پرده می

  زنند ؟ به نديدين و نفھميدن جنس سياسی جريان جھانشاھی می

خطر ألۀ اين حضرات حساسيت شديدی نسبت به طرح مسۀ  انداخت که ھمتوان و نبايد اين را از قلم از سوی ديگر نمی

اين واقعيت را . و جريانھای مشابه در جنبش کارگری ايران دارند) یئمرکز ھمبستگی امريکا(نفوذ سوليداريتی سنتر 

 شان ھميشه ۀيبا ھمگری از سوليداريتی سنتر بوده اند ، و تقرء مخالف افشاتوان تصادفی دانست که آنان ھميشه قوياً  نمی

 ۀی که ھمين اواخر در جريان اطالعيه ھيأت مديرئاز طرح خطر نفوذ سوليداريتی سنتر کف به دھان آورده اند ، تا جا

ن ا مخالفۀسنديکای واحد در مورد اسانلو نيز ھمگی با خشم و خروش چشمگيری کينه و خصومت خود نسبت به جمل

  ).۶(ز کرده اند سوليداريتی سنتر را بازنويسی يا به رو



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

 دولت ھای امپرياليستی غربی قرار دارد قطعاً ۀ اين موقعيت با پرده پوشی خصلت غالب جريان جھانشاھی که در جبھ

ميان رژيم اسالمی و دولت ھای ۀ ی است که ھميشه در مجادلئ افراد و جريانھاۀاشتراک ھمۀ اين نقط. بيگانه نيست

  .*رياليستی حساب باز کرده اندغربی به ھر شکل و صورت بر نھادھای امپ

  

  :پانويس ھا

  ""باز ھم می آموزيم..." کارگر ۀ مربوط به طبقاتفاقی مستقيماً " مظفر محمدی، ١

  !"خاندان جھانشاھی از آب درآمد" فعال کارگری"اسانلو " محمود قزوينی ، ٢

نويسنده به )". نامه ای سرگشاده!(منصور اسانلو مراقب باش زير پايت پوست موز انداخته اند" سعيد صالحی نيا ، ٣

منصور " باز مقاله ای نوشته به نام ايشان ھم اخيراً . اسانلو يادآوری کرده که جای او در ميان کمونيسم کارگری است

و ضمن اين که از اسانلو به خاطر تکذيب پيوستن به جھانشاھی !" قدمھای بعديت پايدار !اسانلو ما را روسفيد کردی

  .دوباره به او يادآور شده که در جريان کمونيسم کارگری جا داردتجليل کرده ، 

جز دولت ھای ه ،  که رابطه و کمک گرفتن از ھر دولتی ب١٩٩٩ جونحزب کمونيست کارگری مصوب ۀ  قطعنام۴

اين قطعنامه در حزب . کند کند و تصميم گيری در ھر مورد را به  دفتر سياسی واگذار می اسالمی را مجاز می

   .ست کارگری کماکان معتبر استکموني

ابراھيم عليزاده در . کند له کمک می  از نظر مالی به کومه مريکا مستقيماً ا دانند مثالً  اين ھا می: " کوروش مدرسی ۵

مريکا کمک اله از  تا آنجا که به ما مربوط است، در اين که کومه . کند يد میأئيکی از سخنرانی ھای خود ھمين را ت

مريکا، اله در قبال  بيند بايد اين ايراد را در سياست کومه اگر کسی ايرادی می.  ای نمی بينيم ايراد فی نفسهمالی بگيرد 

اگر چنين سازشی نيست نفس قبول کمک . مريکا و سياست ھای آن در منطقه يا جھان را نشان دھداانعطاف يا سازش با 

  . "  و ھستاين موضع سر راست ما بوده. مريکا ايرادی نداردامالی 

 ۀدر جلس" کمونيست ھا در دادگاه ليبراليسم چپ "  سخنرانی کورش مدرسی تحت عنوان ۀمتن پياده شده و اديت شد(

فايل ھای صوتی اين سخنرانی در .  است١٣٨٧ ]سرطان[ تير٢ -  ٢٠٠٨ جون ٢٢اعضای حزب در لندن در تاريخ 

اين متن توسط محمد .  قابل دسترس ھستند)www.koorosh-modaresi.com( اينترنتی کورش مدرسی ۀصفح

  . ))فتوحی سرا پياده و توسط سخنران اديت شده است

سنت ”دفاع از " اسد گلچينی ، - "در رابطه با معضل سنديکای شرکت واحد! اگر در ترکيه بوديم"محمود قروينی ، . ۶

 ۀت مديرأاھنگی در خصوص تصميم ھي ھمۀ کميتۀ اطالعيۀيا نھادينه کردن اپورتونيسم ، در بار“ ی کارگرانئشورا

 ۀدربار"  امير پيام ، - " اسالو“ برکناری”پيرامون برخی احکام نامربوط در مورد " ايرج فرزاد ، - " سنديکای واحد

  "یئپيوستن منصور اسانلو به اپوزيسيون بورژوا

يد ياد آوری نمود و اتی را بااين آخرين مطلب که بعد از پيوستن اسانلو به جھانشاھی نوشته شده است ، نکۀ در بار

رميان کسانی که نسبت به افشای سوليداريتی سنتر در رابطه با تالش برای نفوذ در جنبش کارگری ايران د. توضيح داد

جايگاه " یئپيوستن منصور اسانلو به اپوزيسيون بورژواۀ دربار"ۀ  مقالۀحساسيت ھای فوق العاده نشان داده اند، نويسند

ايشان از زمانی که تالش ھای سوليداريتی سنتر برمال شد تاکنون ، چند سالی است که پيگيرانه و بی . ويژه ای دارد

ن جنبش کارگری وقفه در مقابل اشاره به تمھيدات نھاد امپرياليستی سوليداريتی سنتر برای رخنه کردن در ميان فعاال

مريکائی ھمبستگی در جنبش اا سر و صدای اقدامات مرکز کار برده اند ته ايران ايستاده اند ، و تالش خارق العاده ای ب

ايشان البته ھميشه اين بوده است که اين سازمان خطری برای جنبش کارگری ايران ندارد ۀ بھان. کارگری ايران  بخوابد

 ھمه البته. و بحث در مورد اين خطر انحرافی و بی پايه است چون جنبش کارگری ايران ھوشيار تر از اين حرفھا است
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. ن کارگری ايران از کانال پول و کمک مالی برنامه ريزی شده استمی دانند که فعاليت ھای سوليداريتی در ميان فعاال

مورد اشاره در مقاله از منشأ واقعی سياسی " ن امنتقد"اخيرخود آقای پيام عالوه بر اين که ھمانند ھمه ۀ اين بار در مقال

پروژه ھا و سياست ھای دولت ھای غربی ھيچ نمی گويد و برای الپوشانی  اين جھانشاھی و نزديکی و تعلق او به 

 کارگری می چرخاند، تھديد جريان جھانشاھی برای ۀسوی موسوی و کروبی و کلمه موضوع فرمان جھانشاھی را ب

 که خالف کند جنبش کارگری ايران را از سوليداريتی سنتر بسيار جدی تر و خطرناک تر ارزيابی کرده و ادعا می

ستاد ھماھنگی فعاالن کارگری در موج " جھانشاھی و ۀمورد سوليداريتی سنتر که تحرکات آن در نطفه خفه شد پروژ

تھديد واقعی عليه جنبش مستقل کارگری ايران است ، و خالف سوليداريتی که موضوعيت خود را از دست داده " سبز

  . ره از ملزومات است و طرد اين جريان در جنبش کارگری در اين دوءافشا

کند تا تمھيدات سوليداريتی را نامرئی و بی خطر جلوه   تالش میاً  ، خالف اظھارات ايشان که چند سال است مستمراوالً 

اين تحرکات ۀ دوم ، اگر دامن. دھد، تحرکات سوليداريتی در جنبش کارگری ايران از سوی مھدی کوھستانی ادامه دارد

خاطر ه گرانه در جنبش کارگری ايران عليه آن بوده است، بء ، به يمن کمپين وسيع افشانسبت به گذشته پائين آمده

. شھادت ھا و اطالعات زنده ای بوده که از شکل و سبک نفوذ آن در اختيار جنبش کارگری و عموم قرار داده شده است

ه دادن خود و فعاليت ھای ، ايشان برای محق جلو" موج سبز"سوم، اکنون در جريان پيوستن اسانلو به جريان 

از منظر . سوليداريتی شوئی شان بايد جايگاه جھانشاھی را آنقدر بزرگ کنند تا خطر مرکز ھمبستگی کمرنگ شود

مريکا اايشان نھادی چون سوليداريتی سنتر  که يک سازمان قوی و برنامه ريزی شده و ھدايت شده از سوی امپرياليسم 

 سياسی ايران،  بی تأثير تر است ، و ۀبی مقدار خوش رقص و بی بنيان در صحنۀ در سطح جھان است، از يک مھر

ستاد "جنبش کارگری ايران در برابر افسونگری ھای ھزار توی سوليداريتی سنتر واکسينه است اما در برابر مترسک 

 نشان داده شد که در تمام طول اين مقاله!  جھانشاھی ضعيف و بيدفاع است" ھماھنگی فعاالن کارگری در موج سبز

ستاد "به اين اعتبار لولوی . اسانلو درقبای جھانشاھی از مزايا و قدرت نفوذ خود در ميان کارگران ايران تھی شده است

ن کارگری ايران را بترساند يک موجود خواھد با آن فعاال که آقای پيام می" ھماھنگی فعاالن کارگری در موج سبز

اين ھشدارھای ايشان که در مورد جريان جھانشاھی در ظاھر امر در .  جھانشاھی استافسانه ای ھمانند کارفرمای آن

مريکائی ھمبستگی در اکند، باز ھم در خدمت تطھير فعاليت ھای مرکز  لباس ضد بورژوائی و راديکال خودنمائی می

  .جنبش کارگری ايران قرار دارد
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