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زنده باد مبارزات سنديکای کارگرانزنده باد مبارزات سنديکای کارگران

شرکت واحد!شرکت واحد!

 ب��ه۹۱نامه رسمی سنديکای ک��ارگران ش��رکت واح��د اتوب��وس رانی ته��ران و ح��ومه در دوم بهم��ن 

) پيرام��ون برکن��اری منص��ور اس��الو از رياس��تI.T.Fفدراس��يون جه��انی ک��ارگران حم��ل و نق��ل (

هيئت م���ديرۀ س���نديکا، خ���روج اس���الو از اي���ران و موض���وعات ديگ���ری ک���ه متع���اقب آن رخ داد،
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بحث های زيادی را در ميان فعالن جنبش کارگری، سازمان ها، احزاب و علقه من��دان ب��ه جنب��ش

ک��ارگری در پ��ی داش��ت. برخ��ی ازاي��ن بح��ث و ج��دل ها پيرام��ون لح��ن و مض��مون ن��امه س��نديکا و

مس��ائل س��ازمانی  آن متمرکزگردي��د. برخ��ی ديگرحت��اوارد اي��ن بح��ث ش��دند ک��ه اق��دام س��نديکا ت��اچه

ان���دازه باض���وابط تش��کيلتی و اساس��نامه ای س��نديکا درانطب��اق ب��وده ي��ا نب��وده اس��ت، قراره��ای

تشکيلتی درمورد برگزاری جلسات درونی به مرحله اجرا درآم��ده ي��ا ب��ه اج��را درنيام��ده اس��ت و

ازاين قبيل بحث ها.

بديهی ست که اختلفات داخلی و تشکيلتی سنديکا و ضوابط سازمانی و اساس��نامه ای س��نديکا ب��ه

خود  سنديکا و اعضای آن مربوط است و ديگران مج��از نيس��تند درام��ور داخل��ی اي��ن س��نديکا و ي��ا

هرتشکل ديگری مداخله نمايند.اما وقتی ک��ه موض��وع اختلف��ات جنب��ه سياس��ی و بيرون��ی پي��دا م��ی

کن��د، روش��ن اس��ت ک��ه کمونيس��ت ه��ا ازموض��ع دف��اع از من��افع طبق��اتی طبق��ه ک��ارگر بايس��تی علي��ه

سياست ها و گرايش های انحرافی و رفرميستی دست به مبارزه سياسی و ايدئولوژيک بزنند ، آن

را افشا و ايزوله سازند  و از سياست های اصولی و گرايش انقلبی دفاع و حمايت کنند. 

برکناری رئيس هيئت مديره، گرچه بديهی ترين و ع��ادی ترين پدي��ده ای اس��ت ک��ه می توان��د در ي��ک

سنديکای کارگری اتفاق بيافتد، اما اين رويداد، لاقل در آغاز، با بهت و ناباوری در ميان فعالن

و دوس���تداران جنب���ش ک���ارگری روب���رو گردي���د. در ن���امه س���نديکای ک���ارگران ش���رکت واح���د ب���ه

فدراسيون جهانی کارگران حمل و نق��ل ک��ه در عي��ن ح��ال رونوش��ت آن ب��ه س��ازمان جه��انی ک��ار (

I.L.O) کنفدراس���يون اتحاديه ه���ای آزاد ک���ارگری ،(ITUC) کنفدراس���يون ک���ارگران فرانس���ه ،(

C.G.Tو کليه اتحاديه ها و نهادهای کارگری داخلی و بين المللی نيز ارسال ش��ده ، چني��ن عن��وان (

شده بود ک��ه "منص��ور اس��الو را ب��ه عل��ت انج��ام تخلف��ات متع��دد و ع��دم پايبن��دی ب��ه تعه��دات خ��ود و

ناديده گرفتن هشدارها و اعتراضات درون��ی س��نديکا از رياس��ت هيئت م��ديره س��نديکای ک��ارگران

شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه برکنار نم��وده و از اي��ن تاري��خ، هيچ گ��ونه مس��ئوليتی در
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اين سنديکا ندارد و از آن نهاد کارگری خواس��تار قط��ع هم��ه ارتباط��ات، همکاری ه��ا و حم��ايت از

نام برده می باشد". در نامه سنديکا همچنين تأکيد شده است که " س��نديکای ک��ارگران ش��رکت واح��د

اتوبوس رانی تهران و حومه، هيچ نماينده و سخنگوئی در خارج کشور ندارد"!

گرچه از کم و کيف تخلفات اسالو و عدم پايبندی به تعهدات و نيز هشدارها و اعتراضات درون��ی

ک��ه وی نادي��ده گرفت��ه اس��ت، س��خنی در مي��ان نب��ود، ام��ا اق��دام س��نديکا و لح��ن و مض��مون آن ک��ه

اختلفات شديد درونی سنديکا را بازتاب می داد، نگران��ی و عکس العم��ل بس��ياری ازکمونيس��ت ها،

فعالن سياسی و فعالن کارگری را در پی داشت. به فاصله کوتاهی بعد از انتشار اين ن��امه ده ه��ا

مقاله و يادداشت، هم در نقد مضمون و لحن نامه و برکناری اسالو از رياس��ت هيئت م��ديره و ه��م

در تأييد اقدام سنديکا انتشار يافت. اما نه سنديکای کارگران شرکت واحد که تح��ت ش��رايط خفق��ان

و پليسی و در زير سرنيزه فعاليت می کند و اعضای آن دائما  در معرض پی گرد و تهديد و زندان

قرار دارند و حق داشت و دارد که مسائل مربوط به اختلفات درونی خود را با توجه ب��ه ش��رايط

سرکوب، در هر اندازه ک��ه ماي��ل اس��ت علن��ی کن��د ي��ا نکن��د، و ن��ه رئي��س برکن��ار ش��ده هيئت م��ديره

سنديکا، پيرامون ابهامات موجود و کنه اختلفات سخنی نگفتند.

 اسالو در نوشته ای تحت عنوان "گزارش س��اليانه وض��عيت س��نديکای ک��ارگران ش��رکت واح��د در

 در تارنمای "هرانا" انتشار يافت، در عين تأکيد بر مسأله۹۱ بهمن ۴" که در تاريخ ۱۳۹۱سال 

"حقوق بشر"، به فشار نيروهای اطلعاتی و موان��ع تش��کيل جلس��ه هيئت م��ديره س��نديکا ک��ه ق��رار

 برگ���زار ش���ود، اش���اره می کن���د و در هم���ان ح���ال به ط���ور سربس���ته از۹۱ب���ود در اول دی م���اه 

"اختلفات درونی که اطلعاتی ها توسط عوامل نفوذی در درون سنديکا ايجاد می کنند، تا سنديکا

را از درون متلشی سازد" سخن می گوي��د. از آن ط��رف هم��ايون ج��ابری عض��و ديگ��ر س��نديکای

ش��رکت واح��د در مق��الت کوت��اهی تح��ت عن��اوين "فرج��ام ي��ک غ��رور" و "بگ��ذار منص��ور اس��الو

سخن بگويد" می نويس��د "اينک��ه س��نديکا پي��ام می ده��د ک��ه مج��امع م��دافع حق��وق ک��ارگر از اعض��ا و

ي��ارانش هي��چ حم��ايتی نکنن��د را قب��ول ن��دارم" وی اظه��ار امي��دواری می کن��د ک��ه اس��الو ب��ه تص��ميم
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دوستانش که در جلسه هيئت مديره، هم��ه ب��دون اس��تثناء ب��ه برکن��اری وی از رياس��ت هيئت م��ديره

رأی داده ان��د، ارج بگ��ذارد و مهم ت��ر از آن از اس��الو می خواه��د ب��ه "ب��ازی سياس��ت ک��ثيف خ��ارج

کشور وارد نشود"، آرزوی رئيس جمهور شدن را از سر خود بيرون کند و بالخره اس��الو را از

تبديل شدن به افرادی مانند گنجی ها و سازگارها بر حذر می دارد.

اين بحث ها و اشارات گرچه بازهم از شفافيت کامل برخوردار نبود اما خيلی حرف ها در آن زده

شده بود و از وقوع يک حادثه سياسی حول و حوش سنديکای کارگران شرکت واحد و رئيس آن

و نيز جنبش کارگری خبر می داد که زمانی کامل  روش��ن ش��د ک��ه اس��الو در تاري��خ ده��م اس��فند م��اه

۴۰ در تلويزيون "رها" وابسته به بخشی از اپوزيسيون بوژوا امپرياليستی ظاهر شد! ح���دود ۹۱

روز پس از برکناری اس��الو و ب��ی خ��بری از او، پيوس��تن وی ب��ه "م��وج س��بز" و مص��احبه وی ب��ا

امير حسين جهانش��اهی بنيان گ��ذار اي��ن جري��ان راس��ت ب��ورژوائی ک��ه در عي��ن ح��ال م��ورد حم��ايت

ارتجاع امپرياليستی ست، تمام پرده های ابه��ام را کن��ار زد. امي��ر حس��ين جهانش��اهی در مق��دمه اي��ن

گفتگ��و ک��ه به ط��ور زن��ده از تلويزي��ون "ره��ا" پخ��ش می ش��د گف��ت "از آق��ای اس��الو خواس��ته ام ت��ا

مسئوليت ستاد هماهنگی فعالن کارگری را به عهده بگيرد. مسئوليت اوليه آقای اسالو با توجه ب���ه

سابقه و تجربيات ارزشمند ايشان ايجاد هماهنگی ميان اتحاديه های کارگری و ک��ارگران رنجدي��ده

و معترض کشورمان می باشد که می بايد برای دست يافتن به حق��وق حق��ه خ��ود، در وق��ت مقتض��ی

وارد صحنه عمل شوند"!

اگ��ر چ��ه منص��ور اس��الو در اي��ن گفتگ��وی تلويزي��ونی ج��ز عل��ت خ��روج خ��ود و ش��رايط س��رکوب،

ضرورت آموزش کارگران و نکاتی کلی در مورد جنبش کارگری حرف خاصی نزد، ام��ا تعيي��ن

وی ب��ه عن��وان مس��ئول س��تاد هم��اهنگی فع��الن ک��ارگری در "م��وج س��بز"، يعن��ی جري��انی ک��ه ب��ا

برخورداری "امکانات لجستيکی و مالی کافی" و به کم��ک "اص��لح طلبان، روح��انيون، اعض��ای

سپاه و ارتش ايران" قرار اس��ت ب��رای "آزادی کش��ور" و "احي��ائ غ��رور و حي��ثيت مل��ی"! رژي��م

جمهوری اسلمی را کنار بزند، منصور اسالو رئيس پيشين هيئت م��ديره س��نديکای ش��رکت واح��د
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را تا حد يک مهرۀ بی اراده بورژوازی امپرياليستی سقوط داد. پيوستن اسالو به "م��وج س��بز" ن��ه

فقط اغلب ميانه بازانی که موضع نه سيخ بسوزد نه کباب را اتخاذ کرده بودند، بلکه ح��تی برخ��ی

از آنانی را که مستقيم يا غير مستقيم در رد  و نف��ی اق��دام س��نديکا مطل��ب نوش��ته و ي��ا موض��ع گيری

ک��رده بودن��د مج��اب س��اخت ک��ه در اي��ن گي��ر و دار، ص��رف نظر از اختلف��ات اخ��ص تش��کيلتی

سنديکا، بايد از اقدام سنديکای کارگران شرکت واحد به دفاع برخيزن��د. چرخ��ش و گزين��ش اس��الو

حتا از حدود همکاری با دارودسته اصلح طلبان حکومتی و جناح "ليبرال" ب��ورژوازی ک��ه پي��ش

از اين چنين تمايلی در وی ديده شده بود، بسی فرات��ر رف��ت. ب��ه خ��دمت گرفت��ه ش��دن اس��الو توس��ط

"م��وج س��بز" يعن��ی ب��ی آبرو تري��ن و راس��ت ترين بخ��ش اپوزيس��يون ب��ورژوائی ک��ه س��ر در آخ��ور

سازمان سيا و امپرياليس��م آمريک��ا دارد، وی را ت��ا ح��د انحلل در کم��پ ارتج��اع امپرياليس��تی پ��س

برد. اسالو که با شتاب فوق العاده زيادی به ته چاه سقوط کرده بود، با اين گزينش، در واقع ب��رای

هميشه با جنبش طبقاتی کارگران وداع کرد!

موجی از حملت نوشتاری علي��ه "م��وج س��بز" و قب��ل از آن علي��ه پيوس��تن اس��الو ب��ه "م��وج س��بز"

آغاز شد و ده ها مقاله و نوشته ديگر در اين زمينه ب��ه تحري��ر درآم��د و در رس��انه ها انتش��ار ي��افت.

اما منصور اسالو متأسفانه بازهم سکوت کرد. اسالو شايد ش��عور و آگ��اهی طبق��ه ک��ارگر را دس��ت

کم گرفته بود و احتمال  تصور نمی کرد ک��ه اي��ن چني��ن س��خت و گس��ترده م��ورد ته��اجم و اع��تراض

قرار گيرد. اما اين رويداد نشان داد که جنبش کارگری و طبق��ه ک��ارگر اي��ران هوش��يار اس��ت و ب��ا

هر پديدۀ مرتبط با حال و آينده اين جنبش، مستقيم و بی واسطه رو در رو می شود و بر سر منافع

دراز مدت و طبقاتی خ��ود ب��ا هي��چ ک��س مع��امله نمی کن��د! اي��ن روي��داد همچني��ن نش��ان داد ک��ه طبق��ه

کارگر و جنبش کارگری ايران، حتا نسبت به کسانی که از ميان خود برآم��ده ام��ا ب��ه ص��ف مقاب��ل

هزيمت می کنند، هوشيار و بی گذشت است. جريان پيوستن اسالو به "موج سبز" بار ديگر نش��ان

داد که جنبش کارگری و طبقه ک��ارگر اي��ران، گرچ��ه ق��در ش��ناس کسانی س��ت ک��ه در مب��ارزه علي��ه
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نظام سرمايه داری و در دامان خود پرورش يافته اند و آنان را تا حد رهبران و حتا قهرمانان خود

ارتقا می دهد و با شور و عشق و علقه از آن ها حمايت و پشتيبانی می کن��د، ام��ا در مقاب��ل کس��انی

که به آرمان های اين طبقه پشت می کنند و به ص��ف مقاب��ل طبق��ه ک��ارگر می پيوندن��د، ب��ی گذش��ت و

آشتی ناپذير اس��ت و ب��ا چ��ه س��رعت حي��رت آوری می توان��د چني��ن کس��انی را از ع��رش اعل پ��ائين

آورد، بر زمين سفت و سخت بکوبد! و از شمول عشق و علقه اش محروم سازد!

منص���ور اس���الو در براب���ر تم���ام حملت نوش���تاری پ���س از مص���احبه اش ب���ا تلويزي���ون "ره���ا" و

۲۰وظيفه ای که در "موج سبز" بر عهده او گذاش��ته ش��ده ب��ود، س��کوت اختي��ار نم��ود. ام��ا پ��س از 

روز ناگهان معلوم شد که همکاری وی با "م��وج س��بز" و مس��ئوليت او در "س��تاد هماهن��گ کنن��ده

فعالن کارگری" يک "سؤ تفاهم" بيشتر نب��وده اس��ت! اس��الو در ي��ک پي��ام کوت��اه ن��وروزی م��ورخ

  پيش هنگامی که ب��رای ش��رح خ��روج خ��ودچند هفته در اين مورد نوشت "متأسفانه  ۲۹/۱۲/۹۱

از ايران با يکی از رسانه ها يعنی تلويزيون رها گفت و گو کردم، توض��يحات اي��ن رس��انه پ��س از

گفتگوی من اين تصور را ايجاد کرد که من برای ادامه فعاليت به يک گ��روه ي��ا تش��کيلت خ��اص

پيوسته ام، از اين رو ضروری می دانم ياد آور ش��وم، مط��البی ک��ه پيرام��ون پيوس��تن اي��ن ج��انب ب��ه

تشکيلت وابسته به اين تلويزيون و صاحب امتياز آن به عنوان يک سازمان سياس��ی منتش��ر ش��د،

 در ط��ی گف��ت و گوه��ای مرب��وط ب��ه مص��احبه ب��وده اس��ت.س��ؤ تف��اهماز نظ��ر ش��خص م��ن نتيج��ۀ 

همچنين تأکيد می کنم که من هيچگونه وابستگی و پيوستگی به هي��چ ح��زب و تش��کيلت سياس��ی و

رسانه ای ندارم" [تأکيد از ماست].

البته که اين توضيح، در ميان منتق��دين اس��الو ج��دی گرفت��ه نش��د و ب��ه هيچ��وجه نمی توانس��ت م��ورد

پذيرش قرار بگيرد و نگرفت. اول  بسيار بسيار بعي��د اس��ت ک��ه امي��ر حس��ين جهانش��اهی ول��و آنک��ه

ي��ک ب��ورژوای ش��ارلتان ه��م هس��ت، س��ر  خ��ود و ب��دون هيچگ��ونه مش��ورت و هم��اهنگی و تواف��ق

صريح و يا ضمنی اسالو، رسما  و علن��ا  از تلويزي��ون "ره��ا" اعلم کن��د ک��ه اس��الو مس��ئوليت ادارۀ
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س��تاد هماهن��گ کنن��ده فع��الن ک��ارگری را در "م��وج س��بز" برعه��ده گرفت��ه اس��ت. ثاني��ا  اگ��ر چني��ن

چيزی واقعيت نداشت، اسالو به چه دليل و بنابر ک��دام ملحظ��ات نمی بايس��تی اي��ن موض��وع را در

 س��کوت"چن��د هفت��ه"هم��ان ف��ردای مص��احبه و ي��ا دو روز بع��د از آن اعلم می ک��رد و حتم��ا  باي��د 

 را آنه��م در حاش��يه ي��ک پي��ام ن��وروزی بي��ان م��ی"سؤ تف��اهم" روز اين ۲۰می کرد و آنگاه پس از 

کرد. ثالثا  اگر کاسه ای زير نيم کاسه نمی ب��ود و نباش��د، اس��الو چ��را نباي��د ب��ا ي��ک نق��د ج��دی تکلي��ف

خود را با اين جريان يک سره سازد؟ زمانی می توان از "سؤ تفاهم" صحبت ک��رد و احيان��ا  آن را

برط��رف س��اخت ک��ه در اي��ن م��وارد توض��يحات ص��ريح و روش��نی ارائه ش��ود. هي��چ زم��انی ب��رای

درس گيری، انتقاد جدی نسبت به عملکردها و ج��بران خطاه��ا دي��ر نيس��ت! باي��د اظه��ار امي��دواری

کرد که اين نکات در مورد اي��ن موض��وع خ��اص ه��م ص��ادق باش��د و هن��وز تم��ام فرص��ت ها ب��رای

بازگشت اسالو نسوخته باشد!؟

اسالو در پيام نوروزی خود پيوستن به "م��وج س��بز" و اص��ول  هرگ��ونه ح��زب سياس��ی را تک��ذيب

کرد. او ش��ايد هن��وز اي��ن را نمی دان��د ک��ه ب��دون پيوس��تن رس��می ب��ه "م��وج س��بز" حت��ا، ول��و فق��ط ب��ا

سمت گيری به سوی آن هم از جنبش کارگری ايران فاصله گرفته و به آن پش��ت ک��رده اس��ت. "س��ؤ

 روز ت���أخير اعلم ش���ود، روش���ن اس���ت ک���ه کس���ی آن را ب���اور نمی کن���د و۲۰تف���اهم"ی ک���ه ب���ا 

نمی توانست مورد پذيرش مخاطبان اس��الو ق��رار بگي��رد و نگرف��ت. ظ��ن  ق��وی تر ام��ا اي��ن اس��ت ک��ه

اس��الو بع��د از آنک��ه مت��وجه ش��د فاص��لۀ خ��ود ب��ه عن��وان ي��ک فع��ال ک��ارگری م��ورد اعتم��اد جنب��ش

کارگری، تا مرزهای بورژوازی اپوزيسيون را ب��ا ش��تاب فوق الع��اده زي��ادی ط��ی ک��رده و حملت

ش��ديد و گس��ترده ای را علي��ه خ��ويش برانگيخت��ه اس��ت، خواس��ت ت��ا ب��ه اي��ن وس��يله آب��ی ب��ر آن آت��ش

 ط��ی کن��د.کم ت��ریبپاشد، در ميان برخی ها ترديد و دو دلی ايجاد کند و مسير انتخابی را با ش��تاب 

شواهد اما حاکی از آن است که اين تلش و شيوه نيزمطلقا  فاقد کارآئی ب��وده اس��ت و اگ��ر نگ��وئيم

 (؟) ب��هقض��ااين "تکذيبيه" به ضد خودش تبديل ش��د، ام��ا باي��د گف��ت ک��ه عنص��ر "ص��داقت" ک��ه از 
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شعاری که سنديکای کارگران شرکت واحد معمول  در انتهای اطلعيه های خود می آورد، اض��افه

ش��ده اس��ت و اي��ن ش��عار ک��ه ب��ا "امي��د ب��ه گس��ترش ص��لح و ع��دالت در هم��ه جه��ان" ب��ود، در ن��امه

 در هم��ه جه��ان" [تأکي��د ازص��داقتبرکناری منصور اسالو، به "اميد به گسترش صلح، عدالت و 

ماست] تبديل شده است، از اين تکذيبيه و طرح "سؤ تفاهم" رخت بربسته است!

پيوستن اسالو به يک جريان بورژوائی گرچه مايۀ تأسف است اما موضوعی دور از ذهن و ام��ر

فی البداهه ای نبوده است. اين رويداد نمی توانست بی زمينه باشد و يک شبه اتفاق افتاده باش��د بلک��ه

ريش��ه در گذش��ته داش��ت. گراي��ش ب��ه راس��ت اس��الو از هم��ان س��ال های اولي��ه ده��ه هش��تاد ک��ه پ��ای

 به جمهوری اسلمی باز شد، خود را در حشر و نشر اس��الو ب��ا وزرای خ��اتمی وILOهيئت های 

افراد وابسته به اي��ن جن��اح و ت��وهم نس��بت ب��ه آن ه��ا متبل��ور س��اخت. س��ال های زن��دان او ني��ز گرچ��ه

سرشار از مبارزه با دژخيمان و مقاومت جانانه در برابر ش��کنجه گران اس��ت، ام��ا خ��الی از ت��وهم

، تارنم��ای "ن��وروز" وابس��ته ب��ه۸۶نس��بت ب��ه اص��لح طلبان نيس��ت. ب��ه خ��اطر داري��م ک��ه در س��ال 

اص��لح طلبان، ب��ا منص��ور اس��الو در زن��دان اوي��ن ي��ک گفتگ��وی تلفن��ی انج��ام داد و س��ؤالتی را

پيرام��ون انتخاب��ات و ش��رکت در آن مط��رح ک��رد و س��پس از ق��ول اس��الو در م��ورد هش��تمين دوره

انتخابات مجلس نوشت "اعضای هيئت مديره و فعالين و کارگران در اين انتخابات ش��رکت ک��رده

و به ائتلف اصلح طلبان رأی بدهند چرا که اي��ن ائتلف م��ورد قب��ول بن��ده می باش��د". ب��ه گ��زارش

خبرنگ���ار "ن���وروز" اس���الو در اي���ن گفتگ���وی تلفن���ی، ض���من تعري���ف از "دس���تاوردهای مثب���ت

اص��لح طلبان" چني��ن گفت��ه ب��ود ک��ه يگ��انه راه ب��رای "حف��ظ دس��تاوردهای انقلب" آن اس��ت ک��ه

ک��ارگران و م��ردم اي��ران ب��ه ي��اران "خ��اتمی" رأی بدهن��د. "ن��وروز" در اي��ن م��ورد از ق��ول اس��الو

نوش���ت "حم���ايت ق���اطع خ���ود را از ليس���ت ي���اران خ���اتمی اعلم ک���رده و از م���ردم می خ���واهم در

انتخابات شرکت کرده و به ائتلف حداکثری اصلح طلبان رأی دهند"!

گرچ���ه حرف ه���ای زن���دانيان در زن���دان های جمه���وری اس���لمی من���اط  اعتب���ار نيس���ت و يک���ی از

شگردهای هميشگی جمه��وری اس��لمی اي��ن ب��وده اس��ت ک��ه زن��دانی را در زي��ر ش��کنجه و اجب��ار،
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وادار به اعتراف و يا موضع گيری خلف نظر خويش سازد، اما بعدها نيز منصور اس���الو در رد

و نفی اين صحبت ها چيزی نگفت! در عوض اما هم��ان موق��ع، رض��ا ش��هابی عض��و هيئت م��ديرۀ

 ب��ا اي��ن موض��ع گيری راس��ت اس��الو مرزبن��دی۲۲/۱۲/۸۶سنديکا با صدور اطلعيه ای در تاري��خ 

کرد. شهابی با اشاره به نام محجوب و جلودار زاده و تنی چند از اعضای خان��ۀ ک��ارگر در هيئت

ائتلفی اصلح طلبان، رأی دادن به کسانی را که خود ج��زء س��رکوب گران س��نديکا بوده ان��د منتف��ی

اعلم کرد، نظر اسالو را نظر شخصی وی دانست که ربطی به سنديکا ندارد و تصريح نمود ک��ه

سنديکا از هيچ حزبی دستور نمی گيرد و دنباله رو هيچ حزبی نيست!

البته تلش های مذبوحانه و اقدامات سرکوب گرانه رژي��م جمه��وری اس��لمی را ب��رای انحلل و ي��ا

به انحطاط کشاندن سنديکای کارگران شرکت واحد که يک تشکل مستقل و توده ای کارگری بوده

است نبايد از نظر دور داشت. از همان آغاز فعاليت کارگران شرکت واحد برای احياء س��نديکای

خ��ود، تم��ام تلش جمه��وری اس��لمی و جن��اح اص��لح طلب آن اي��ن ب��ود ک��ه نگ��ذارد ي��ک تش��کل

کارگری مستقل پا بگيرد. اين تشکل اما در زير س��رنيزه و س��رکوب و ب��ا تلش ک��ارگران پيش��رو

ش��رکت واح��د از جمل��ه منص��ور اس��الو ش��کل گرف��ت. اينک��ه در ه��ر اتح��اديه و س��نديکائی، گ��روه

بندی ها و گرايش های مختلفی وجود داشته باشد، يک امر بديهی ست. س��نديکای ش��رکت واح��د ني��ز

همين گونه است و از ابتدای دور جديد فعاليت اش يک گرايش راست در آن وجود داشته است. 

فع��اليت س��نديکائی اگرچ��ه در اس��اس فعاليتی س��ت ص��نفی در چ��ارچوب ق��وانين و نظ��م موج��ود و

مطالب���ات آن ني���ز عموم���ا  از همي���ن چ���ارچوب فرات���ر نمی رود، ام���ا رژي���م س���رمايه داری و ض���د

دمکراتيک جمهوری اسلمی ظرفيت پذيرش حتا اين نوع از تشکل ک��ارگری و فع��اليت آن ب��رای

متحقق ساختن مطالبات صنفی کارگران که مستلزم وجود حد معينی از آزادی های سياسی ست را

ندارد. بورژوازی ايران مصلحت و ماندگاری خود را در توحش بيشتر، اس��تثمار وحش��تناک تر و

تحميل بی حقوقی مفرط ب��ر ک��ارگران می دان��د. علوه ب��ر اي��ن در اي��ران تح��ت ح��اکميت جمه��وری
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اس��لمی و ديکت��اتوری عري��ان و اختن��اق م��ذهبی، ه��ر مب��ارزه و خواس��ت ص��نفی طبق��ه ک��ارگر ب��ه

فوريت می تواند از چارچوب های صنفی فراتر رود و به يک مبارزه و مطالبه سياسی ف��را روي��د.

سنديکا ک��ه مط��ابق خواس��ت ب��ورژوازی قاع��دتا  باي��د وس��يله ای باش��د ب��رای مه��ار و کن��ترل مب��ارزه

سياسی و خيزش های کارگری، اينجا نه فقط نمی تواند چنين نقشی را به طور کامل ايفا کند، بلک��ه

خود، وسيله ای برای متشکل شدن کارگران و عبور از مب��ارزات و مطالب��ات ص��نفی می ش��ود. از

اي��ن رو گراي��ش رفرميس��تی درون جنب��ش ک��ارگری ک��ه خواس��تار س��ازش طبق��ه ک��ارگر ب��ا نظ��ام

س��رمايه داری و خواس��تار اح��تراز جنب��ش ک��ارگری از مب��ارزه ب��رای ن��ابودی اي��ن نظ��ام اس��ت ني��ز

گرچه آزاری به نظم موجود نمی رساند، اما نظ��م از آن اس��تقبال نمی کن��د بلک��ه آن را ني��ز س��رکوب

می کند. در اين جا يک رفرميست هم اگر بخواهد دست به ايجاد يک تشکل توده ای کارگری بزن��د

نه فقط از جانب حاکميت تحمل نمی شود بلکه چنين گرايشی در عمل و تحت تأثير شرايط و فشار

از پائين بايد از چارچوب های سنتی سنديکائی و رفرميستی فراتر برود. اس��الو ب��ه عن��وان نماين��ده

گراي��ش راس��ت درون س��نديکای ک��ارگران ش��رکت واح��د در اس��اس ت��ا وق��تی ک��ه در اي��ران و در

سنديکای شرکت واحد است، وضعيت اش چنين است. بديهی ست ک��ه در خ��ارج از اي��ران و تغيي��ر

شرايط و پاره شدن قي��د و بن��دها، وض��عيتی متف��اوت خواه��د داش��ت. نظ��رات و اي��ده ها اين ج��ا ب��دون

مانع انکشاف می يابد و ديدگاه رفرميستی فورا امکان بروزعلنی م��ی ياب��د. گراي��ش رفرميس��تی ام��ا

در يک فرد خلصه نمی شود. اسالو نه اولين و نه آخرين کارگری است که به اردوی بورژوازی

می پيوندد! البته منصور اسالو تا کنون در مورد برکناری خود از رياس��ت هيئت م��ديره س��نديکای

شرکت واحد سکوت کرده است. سنديکای شرکت واحد نيز پس از برکناری اسالو، راجع ب��ه وی

و اق��داماتش اظه��ار نظ��ر نک��رده اس��ت. روش��ن اس��ت ک��ه اختلف��ات درون��ی و تش��کيلتی س��نديکای

کارگران شرکت واحد، تا آنجا که به اجرای مصوبات و ج��اری ب��ودن اص��ول س��ازمانی ح��اکم ب��ر

سنديکا و برگزاری مجمع عمومی و جلسات و امثال اين ها برمی گردد، به خود ک��ارگران س��نديکا

مربوط است. هر فردی که تنها چند ماه در جمه��وری اس��لمی زن��دگی ک��رده باش��د اي��ن را می دان��د
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که سرکوب و خفقان پليسی که رژيم ضد کارگری جمهوری اسلمی بر ک��ارگران تحمي��ل و م��دام

آن را تشديد نموده است، می تواند اجرای روتين اين اصول و قرارهای سازمانی را نيز با مشکل

و يا وقفه روبرو سازد و در هر حال اين خود سنديکا و اعض��ای آن هس��تند ک��ه باي��د ب��رای آن راه

حل مناسبی را پيدا کنند. آن چه که ب��ه کمونيس��ت ها و طرف��داران طبق��ه ک��ارگر برمی گ��ردد، آگ��اهی

رس���انی و س���ازماندهی ک���ارگران  درراس���تای ايجادآم���ادگی طبق���ه ک���ارگر ب���رای کس���ب ق���درت

سياسی ست. کمونيست های ايران درهرشرايطی بايد ازکارگران ومبارزات آن ها حم��ايت کنن��د و

به امر تشکل يابی طبقه کارگر ياری رسانند.

 ب��ورژوازی اپوزيس��يون و حامي��ان بين الملل��ی آن در راه پي��اده ک��ردن اه��داف بلن��د م��دت خ��ود در

اي��ران، طي��ف گس��ترده ای از عناص��ر ران��ده ش��ده از حک��ومت را در عرص��ه های مختل��ف سياس��ی،

اجتماعی و حقوق بشری پرورش داده و زير بال و پر خود گرفته اند. گنجی ها، سازگارها، ف��اطمه

حقيقت جوها، شيرين عبادی ها، علی مزروعی ها و چندين دوجين امثال اين ه��ا را ک��ه ه��ر روز در

مديای تصويری اشان ظاهر می شوند، به خدمت گرفته اند و در جستجوی آن هستند که در عرصه

مس��ائل ک��ارگری و جنب��ش ک��ارگری ني��ز عناص��ر قاب��ل اتک��ائی داش��ته باش��ند. اين ه��ا خ��ود را حت��ا

طرفدار کارگران جا می زنند. اخبار ک��ارگری پخ��ش می کنن��د، پيرام��ون مس��ائل ک��ارگری ص��حبت

می کنند و سايت های کارگری نيز راه انداخته ان��د. از اي��ن رو مس��تقل از اينک��ه س��رانجام اس��الو چ��ه

خواه��د ش��د، تأکي��د ب��ر اس��تقلل طبق��اتی ک��ارگران و اس��تقلل جنب��ش ک��ارگری و تش��کل های آن در

شرايط کنونی از اهميت بسيار زيادی برخوردار شده است.

گرايشی ولو خام و نپخته و بی پايگاه در جنب��ش ک��ارگری ب��ر اي��ن تلش اس��ت ک��ه مب��ارزه مس��تقل

جنب��ش ک��ارگری علي��ه س��رمايه داری اي��ران و رژي��م سياس��ی آن را ک��ه ب��ه ط��ور روزم��ره و ب��رای

دست يابی به مطالبات خود در تقابل و درگيری دائمی با آن است، تح��ت پوش��ش ض��د امپرياليس��ت

ب��ودن ک��ارگران و جنب��ش ک��ارگری، اي��ن مب��ارزه را ب��ه س��طح تش��کل ه��ای وابس��ته ب��ه رژي��م مانن��د

شوراهای اسلمی کار و خانه کارگر و مسيرمبارزه ی به اصطلح ض��د غرب��ی و ض��د آمريک��ائی
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م��ورد نظ��ر حاکم��ان بکش��اند وجنب��ش ک��ارگری را در دل جمه��وری اس��لمی مض��محل س��ازد و ي��ا

مب��ارزه آن را ب��ه اب��زار دس��ت ارتج��اع اس��لمی علي��ه ارتج��اع امپرياليس��تی مب��دل س��ازد. گراي��ش

ديگ��ری ام��ا تح��ت عن��وان مب��ارزه ب��ا جمه��وری اس��لمی، دس��ت ب��ه دام��ان دولت ه��ای خ��ارجی و

نهاده���ای م���الی امپرياليس���تی و س���ازمان های ب���ه اص���طلح حق���وق بش���ری می ش���ود و در نه���ايت

می خواهد جنبش کارگری را به ابزار دست ارتجاع امپرياليستی عليه ارتجاع اسلمی تب��ديل کن��د.

گرچه نبايد خطر اين دو گراي��ش در جنب��ش ک��ارگری را دراز م��دت دس��ت ک��م گرف��ت، ام��ا جنب��ش

ک��ارگری اي��ران ت��ا کن��ون نش��ان داده اس��ت ک��ه نس��بت ب��ه اي��ن تلش ه��ا و تحرک��ات از ه��ر دو س��و

هوشيار است و بايد هوشيار باش��د. عکس العم��ل ف��وری و محک��م جنب��ش ک��ارگری و فع��الن آن در

قبال چرخش اسالو از يک سو و تأکيدات مکرر اين جنبش و نيز سنديکای کارگران شرکت واحد

بر استقلل و به وي��ژه موض��ع گيری مک��رر آن نس��بت ب��ه تش��کل های وابس��ته و س��رکوب گر دول��تی

مانن��د ش��وراهای اس��لمی ک��ار و خ��انه ک��ارگر از س��وی ديگ��ر، نش��ان دهن��ده آن اس��ت ک��ه جنب��ش

کارگری ايران آنطور که ارتجاع حاکم ب��ر اي��ران و ارتج��اع امپرياليس��تی و ن��وکران آن ه��ا تص��ور

می کنن��د خ��ام نيس��ت! برعک��س نس��بت ب��ه اي��ن مس��ائل دقي��ق و هوش��يار اس��ت! ب��ا اي��ن وج��ود هم��ه

کمونيست ها و مدافعان منافع طبقه کارگر به ويژه در شرايط کنونی بايد بيش از پيش ب��ر اس��تقلل

جنبش کارگری از جناح های س��رمايه داری اع��م ازس��رمايه امپرياليس��تی و ي��ا نظ��ام س��رمايه داری

جمه���وری اس���لمی و جناح ه���ای آن تأکي���د و ب���ر آن پافش���اری کنن���د و ه���ر دي���دگاه و نگرش���ی ک���ه

وابس��تگی جنب��ش ک��ارگری ب��ه قط��ب س��رمايه را ب��ه ه��ر ش��کل و زب��انی ک��ه بخواه��د ت��وجيه کن��د،

بيرحمانه افشاء و طرد کنند!

روشن است که رشد جنبش طبقه کارگر، ضرورتا  تع��دادی از عناص��ر خ��رده ب��ورژوا را ني��ز ک��ه

پايگ��اه اص��لی رفرميس��م در درون جنب��ش ک��ارگری را تش��کيل می دهن��د، ب��ه خ��ود ج��ذب می کن��د.

بديهی ست که کمونيست ها مبارزه برای اصلحات يعن��ی ب��رای اق��داماتی ک��ه ب��اعث بهب��ود ش��رايط
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توده کارگران و زحمتکشان بدون انه��دام ق��درت طبق��ه ح��اکم می ش��ود را می پذيرن��د ول��ی در هم��ان

حال عليه رفرميست ها که به طور مستقيم يا غي��ر مس��تقيم اه��داف و تلش ه��ای طبق��ه ک��ارگر را در

حوزه کسب اصلحات محدود می سازند، قاطعانه دست ب��ه مب��ارزه می زنن��د. چ��را ک��ه ب��ورژوازی

"ليبرال" ممکن است اصلحات محدودی را با يک دست خود به کارگران اه��دا کن��د، ام��ا هميش��ه

با دست ديگرش آن را پس می گيرد و يا تا حد صفر ک��اهش می ده��د و از آن ب��رای ب��ه اس��ارت در

آوردن ک��ارگران، تقس��يم آن ه��ا ب��ه گروه ه��ای ج��داگانه و ج��اودانه س��اختن بردگ��ی م��زدی اس��تفاده

می کند. به اين دليل رفرميسم حتا آن هنگ��امی ک��ه ک��امل  ب��ی ري��ا باش��د، در عم��ل مب��دل ب��ه س��لحی

می ش��ود ک��ه ب��ورژوازی ب��ا آن ک��ارگران را فاس��د می س��ازد و تض��عيف می کن��د. ه��ر ان��دازه نف��وذ

رفرميس��تی در مي��ان ک��ارگران نيرومن��دتر باش��د، ب��ه هم��ان ان��دازه ک��ارگران ض��عيف تر هس��تند.

هرچق��در جنب��ش طبق��ه ک��ارگر مس��تقل تر، اه��داف آن عميق ت��ر و وس��يع تر باش��د و ه��ر چق��در از

محدوديت رفرميستی آزادتر باشد، به همان اندازه برای کارگران حفظ و استفاده از پيش���رفت ها و

دستاوردها آسان تر خواهد بود. کمونيست ها بايد از استقلل طبقاتی کارگران و از مب��ارزه مس��تقل

سنديکای ک��ارگران ش��رکت واح��د اتوب��وس رانی ته��ران و ح��ومه ک��ه از ه��ر س��و تح��ت فش��ار ق��رار

گرفته است حم��ايت کنن��د. م��ادام ک��ه س��نديکای ک��ارگران ش��رکت واح��د، مس��تقل  در راس��تای تحق��ق

مطالبات و منافع کارگران مبارزه و فعاليت می کند، مجدانه بايد از آن دفاع و حمايت نمود. 

زنده باد استقلل طبقاتی کارگران! زنده باد مبارزات سنديکای کارگران شرکت واحد!

۱۳۹۲ نيمه اول فروردين ۶۴۲نقل ازنشريه کار ارگان سازمان فدائيان(اقليت) شماره
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جنبش کارگری ايران هوشیاراست وجنبش کارگری ايران هوشیاراست و

"لخ والسا" بردارنیست"لخ والسا" بردارنیست

وق������تی که منص������ور اس������انلو (اس������الو) رئي������س س������ابق هي������ات م������ديره س������نديکای ک������ارگران

 روز پس از برکناری از اين سمت در۱۰شرکت واحداتوبوس رانی تهران و حومه، تنها يک ماه و 

يکی از تلويزيون ه��ای وابس��ته ب��ه اپوزس��يون ب��ورژوا- امپرياليس��تی به ن��ام "ره��ا" ظ��اهر ش��د و از
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ط��رف اميرحس��ين جهان ش��اهی "مس��ئوليت س��تاد هم��اهنگی فع��الن ک��ارگری" در "م��وج س��بز"

برعهده وی گذاشته شد تا در کن��ار "اص��لح طلبان، روح��انيون، اعض��ای س��پاه پاس��داران و ارت��ش

ايران" و سلطنت طلب ها، جمهوری اسلمی را کن��ار بزن��د و "آزادی کش��ور" و "احي��ای غ��رور و

حيثيت ملی" را تامين سازد،او در واقع ازهم��ان لحظ��ه ب��رای هميش��ه ب��ا جنب��ش طبق��اتی ک��ارگران

وداع گف��ت و اس��تعداد و آم��ادگی خ��ود را ب��رای انحلل در کم��پ ارتج��اع امپرياليس��تی نش��ان داد.

 روز س��کوت در۲۰جنب��ش ک��ارگری ب��ا چش��می بازوهوش��يار، وی را ط��رد ک��رد. اس��انلو پ��س از 

براب��ر رگب��ار تن��دی از انتق��اد فع��الن ک��ارگری و م��دافعين من��افع طبق��ه ک��ارگر، ب��ا ص��دور ي��ک

"تکذيبيه" آن ماجرا  را يک "سوءتفاهم" خواند. اين ادعای منص��ور اس��انلو را البت��ه هي��چ ک��ارگر

آگاه و منتقد جدی روی کرد وی ک��ه مس��ير س��قوط در قع��ر چ��اه را برگزي��ده و آن را ب��ا ش��تاب ط��ی

 روز۱۰می ک��رد، ب��اور نک��رد، گرچ��ه راه منطق��ی بازگش��ت وی، ب��از گذاش��ته ش��د. س��يزده م��اه و 

پس از اي���ن ادع���ا، ظه���ور تم���ام ق���د وی ب���ه عن���وان ي���ک مه���ره و همک���ار ب���ورژوازی در برن���امه

) نه فق��ط ب��ر اس��تعداد و۹۳ ارديبهشت ۱۲ (برابر با ۲/ ۵/ ۲۰۱۴تلويزيونی "همصدائی" مورخ 

آمادگی منصور اسانلو برای هم دستی با اپوزيسيون بورژوا- امپرياليس��تی و س��قوط کام��ل در قع��ر

چاه ارتجاع امپرياليس��تی ص��حه گذاش��ت، بلک��ه اي��ن اس��تعداد را ج��دی تر از گذش��ته از ق��وه ب��ه فع��ل

درآورد!

ش��و تلويزي��ونی را ک��ه ب��ا همک��اری منص��ور اس��انلو و فرام��رز فروزن��ده مج��ری برن��امه ب��ه اج��را

درآم��د، بس��ياری ديده ان��د. م��اجرا به ط��ور خلص��ه اي��ن ب��ود ک��ه مج��ری برن��امه مش��غول گفتگ��و ب��ا

منصور اسانلو در م��ورد مس��ائل ک��ارگری و روز اول م��اه م��ه ب��ود ک��ه ناگه��ان مج��ری ب��رای چن��د

دقيق��ه برن��امه را قط��ع می کن��د. س��پس مج��ری و اس��انلو روی ص��حنه ظ��اهر می ش��وند. فروزن��ده ب��ه

 ه��زار۱۰۰اسانلو مژده می دهد که نادر دورم��انی ص��احب ش��بکه تلويزي��ونی انديش��ه، درج��ا مبل��غ 

دلر کمک ک��رده اس��ت ک��ه تح��ت نظ��ارت منص��ور اس��انلو ک��ه "يک��ی از ره��بران جنب��ش ک��ارگری

اس��ت"، ب��رای ک��ارگرانی ک��ه ب��ه زن��دان افتاده ان��د و خانواده ه��ای ک��ارگری مص��رف کن��د. منص��ور
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اسانلو نيز از خوشحالی اشک ش��وق می ري��زد و اي��ن اق��دام را نش��انه "همبس��تگی مل��ی" می خوان��د.

ديگرانی نيز از طريق تلفن برای کمک مالی اعلم آمادگی می کنند تا در نهايت ص��ندوقی "ب��رای

کمک" به کارگران ايران زير نظر منص��ور اس��انلو ک��ه "ف��رد م��ورد اعتم��اد تلويزي��ون انديش��ه" و

گردانندگان آن است، ايجاد گردد! جالب اين است که فرامرز فروزن��ده، ت��ا پاي��ان برن��امه چن��د ب��ار

اعلم ک��رد ک��ه اي��ن موض��وع از قب��ل برن��امه ريزی نش��ده اس��ت و بی آنک��ه هن��وز کس��ی گفت��ه باش��د

دست اندرکاران تلويزيون انديشه، از قبل چنين برنامه ای را تدارک ديده اند، او اص��رار داش��ت ک��ه

هيچ نقشه قبلی برای اجرای اين شو، در کار نبوده است!

تم��ام آن چ��ه ک��ه در اي��ن برن��امه گذش��ت ام��ا نش��ان از ي��ک تلش هماهن��گ و برن��امه ريزی ش��ده

اپوزيس��يون ب��ورژوا- امپرياليستی س��ت ب��رای خري��دن فع��الن ک��ارگری، ب��ه ه��دف نف��وذ در جنب��ش

کارگری و استفاده اب��زاری از آن در راس��تای تحق��ق اه��داف طبق��اتی خ��ويش! در ط��ی اي��ن برن��امه

البته حرف ها و موضوعات بس��يار زي��ادی خ��واه توس��ط فروزن��ده مج��ری برن��امه و خ��واه منص��ور

اسانلو "مهمان" برنامه مطرح شد که پرداختن ب��ه تم��ام آن ه��ا از حوص��له اي��ن مق��اله خ��ارج اس��ت.

برای پی بردن به ماهيت اين تلش های رسوا، تنها اشاره به چند مورد کافی ست.

فرام��رز فروزن��ده، ه��ر ج��ا م��ی خواس��ت جايگ��اه اس��انلو را ب��ه عن��وان ي��ک عنص��ر م��ورد اعتم��اد

ب��ورژوازی روش��ن س��ازد، چ��ون ي��ک مج��ری ح��رفه ای عم��ل ک��رد، او ام��ا هنگ��ام درآوردن ادای

ط��رف داری از ک��ارگران، فوق الع��اده ناش��ی ب��ود و ناش��يانه  عم��ل ک��رد ک��ه البت��ه غي��راز اي��ن ه��م

نمی توانست باشد. مجری برنامه که به استناد صدهزار دلر کمک مالی - بخوان سرمايه پيش ريز

شده- صاحب تلويزيون انديشه، پی درپی می گف��ت ک��ارگران اي��ران بع��د از اي��ن تنه��ا نيس��تند و ادع��ا

می کرد سرمايه داران و ثروتمن��دان ايران��ی ه��م ب��ا آن ه��ا هس��تند و آماده ان��د ب��ه زن و بچ��ه ک��ارگران

زندانی کم��ک کنن��د و "زک��ات" بدهن��د، تاکي��د زي��ادی ب��ر اي��ن موض��وع داش��ت ک��ه ک��ارگران اي��ران
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هيچ چيز نمی خواهند جز "حداقل زندگی"! که البته اين گونه نيست! صرف نظر از ک��ارگر دوس��تی

مشمئزکننده کارگزار سرمايه و نگاه تحقيرآميزوی به کارگران ام��ا ک��ارگران اي��ران فق��ط "ح��داقل

زندگی" را نمی خواهند. حداقل زندگی وبسياربيشترو بهتر از حداقل زن��دگی را می خواهن��د. طبق��ه

کارگر که آفريننده همه کالها و نعمت هايی ست ک��ه امث��ال فروزن��ده ني��ز از آن به��ره  می برن��د و آن

را مص����رف می کنن����د، خواه����ان ي����ک زن����دگی انسانی س�������ت،خواهان آزادی وبراب����ری و ق����درت

سياسی ست، خواهان پايان ظلم و ستم واستثمار و بر افتادن نظام وارونه سرمايه داری ست! و البته

 ب��ه "ح��داقل زن��دگی" مح��دود کن��د، س��ابقه فق..طهر کس که بخواهد خواس��ت طبق��ه ک��ارگر اي��ران را

کارگری داشته باشد يا نداشته باش��د م��امور و حق��وق بگير مس��تقيم ب��ورژوازی باش��د ي��ا به ط��ورغير

مستقيم اهداف آن را دنبال کند، صاف و ساده خواهان ادامه وضع موجوداست، خواه��ان اس��تثمار

و بردگی مزدی ست، ابزاردست طبقه سرمايه دار و دشمن طبقه کارگر است.

از ک���ارگر دوس���تی تص���نعی مج���ری برن���امه ک���ه بگ���ذريم او ام���ا نتوانس���ت تم���ام ني���ات واقع���ی

برنامه ريزان و بورژواهای سخاوتمند درپس اين سخاوتمند را پنهان کن��د و ش��مه ای، فق��ط ش��مه ای

از آن را برمل ساخت! مجری برنامه پس از اظه��ار اي��ن نکت��ه ک��ه ک��ارگرانی ک��ه در اول م��اه م��ه

بازداشت شدند فقط سنديکا می خواستند که اين هم در نظام سرمايه داری ام��ری معم��ول و پ��ذيرفته

سنديکا درده..ا را کان..الیزه می کن..د وشده است، در اهميت و نقش سنديکا به مضمون چنين گفت؛ 

اگر چنین نهاده..ايی ب..رای مه..ار راديکالیس..م جنب..ش ک..ارگری ايج..اد نش..ود، آن گ..اه کس..ی جل..ودار

. مج��ری برن��امه س��پس ب��ه س��رمايه داران هش��دارشورش کارگران، فقرا و گرسنگان نخواه..د ب..ود

می دهد موض��وع را دريابن��د و ت��ا دي��ر نش��ده آس��تين ها را ب��رای کن��ترل جنب��ش ک��ارگری ب��ال بزنن��د

وگرنه همه چيز از کنترل بورژوازی خارج خواهد شد و دودم��انش به ه��وا خواه��د رف��ت! فرام��رز

فروزنده پی درپی از سرمايه داران می خواه��د، از ص��احب تلويزي��ون انديش��ه بياموزن��د ب��ا پول ه��ای

کن��ترل جنب��ش ک��ارگری را در دس��ت خ��ود گيرن��د خصوص��اخود "جنب��ش همبس��تگی" به پ��ا کنن��د و 
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آن که اکنون منصور اسانلوی زندان رفته و شکنجه شده و مورد اعتماد سرمايه ني��ز آم��ادگی خ��ود

را ب���رای ايف���ای نق���ش اول در اي���ن س���ناريو اعلم ک���رده اس���ت. مج���ری برن���امه س���عی می کن���د

سرمايه داران را متوجه اين واقعيت سازد که "کمک مالی" آن ها به کارگران، در اصل کم��ک ب��ه

خودشان و برای حفط منافع خودشان است.

سخنان مجری برنامه "هم صدايی" هرچق��در ه��م ک��ه افش��اء کنن��ده اص��ل ماجراس��ت، ام��ا ب��ر او ک��ه

ج��ی نيس��ت. ب��ازيگر اص��لی اي��ن س��ناريو ام��ا منص��ور رج مجری برنامه و کارگزار س��رمايه  اس��ت حج

اسانلوست که تا ته خط سرمايه رفت!

اسانلو که غرق در بده بستان های جريان های بورژوائی و معلوم الحال شده است، با اظهار ش���عف

و خوش��حالی از ص��دهزار دلر اه��دائی س��رمايه، آن را نش��انه "همبس��تگی مل��ی" خوان��د و چني��ن

اظهار اميدواری کرد که اين "روند"(منظور وی نگاه فراطبقاتی ست) در تفکر "ايراني��ان" ايج��اد

شود تا وسيله عبور از ديکتاتوری فراهم گردد. اسانلو هم چنين مژده داد ک��ه ب��ا اي��ن اق��دام، "زم��ان

شکس��تن ديکت��اتوری نزدي��ک ش��ده اس��ت". منص��ور اس��انلو ک��ه از اعتم��اد س��رمايه و تن��ی چن��د از

کسانی که با تلفن به وی ابراز علقه می کردند، غرق در رؤياهای ن��وع ل��خ والس��ائی، از "اعتم��اد

ملی" به خودش "تشکر" کرد و پنهان نس��اخت ک��ه در "جنب��ش همبس��تگی" وی ک��ه ق��رار اس��ت ب��ا

پول ه�����ای ص�����دهزار دلری اه�����دائی س�����رمايه ايج�����اد ش�����ود، ان�����واع جريان ه�����ای ب�����ورژوايی،

جمهوری خواه، سلطنت طلب، اصلح طلب و نيروهای سبز و غيرسبز درون ي��ا بي��رون نظ��ام حت��ا

از ن��وع ف��ائزه رفس��نجانی ني��ز حض��ور خواهن��د داش��ت ت��ا ب��ه اتف��اق ه��م ب��رای نج��ات کش��ور از

ديکت��اتوری و ايج��اد" ايران��ی  آب��اد و آزاد"، البت��ه ب��ه کم��ک جنب��ش ک��ارگری تح��ت ه��دايت اس��انلو،

تلش کنند.

منصور اسانلو در همان حال که فوق العاده تحت تاثير "انسانيت" صاحب تلويزي��ون انديش��ه ق��رار

گرفت��ه و مفت��ون دلره��ای اه��دائی وی ش��ده ب��ود، به  ناگ��اه، نگ��اه غيربس��ته ی س��رمايه دارانی امث��ال
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فرهاد دورمانی را کشف می کند و می گويد "انس��انيت فرات��ر از نگ��اه بس��ته طبق��اتی می توان��د عم��ل

کند" او مدعی شد که در اين ماجرا، "شرافت انسانی" ک��ارگر و س��رمايه دار را ب��ه ه��م پيون��د داده

است! منصور اسانلو تا آن ج��ا ک��ه اي��ن برن��امه تلويزي��ونی اج��ازه می داد ن��ه فق��ط ص��ريح و بی پ��رده

پيرام��ون آش��تی طبق��ات ب��ه م��وعظه پرداخ��ت، بلک��ه از ک��ارگران ني��ز دع��وت ک��رد ب��ه ب��ورژوازی

اعتماد کنند.

 اسانلو ياد پدرش افتاد که به وی گفته بود "هر کسی از پولش گذشت به او اعتماد کن"! 

البته که منصور اسانلو جوان خام و بی تجربه ای نيس��ت ک��ه ندان��د اي��ن پول ه��ا ب��ه چ��ه منظ��وری ب��ه

ايشان اهدا می شود! بسيار بسيار بعيد است که او نداند سرمايه، هم ام��روز در جمه��وری اس��لمی

و هم در نبود جمهوری اسلمی، خواهان شرايط امن و بی دردسر است، خواهان کارگر مطيع ب���ا

ديد محدود است که ب��ه زن��دگی در چ��ارچوب نظ��م س��رمايه داری رض��ايت ده���د،عليه نظ��م س��رمايه

چيزی نگويد و حرفی از حکومت شورايی و سوسياليسم بر زبان نراند. بورژوازی خواهان ي��ک

جنبش کارگری تحت کنترل و محتاج به خود است که ه��ر ج��ور خواس��ت آن را – البت��ه ب��ه کم��ک

امثال منصور اسانلو – هدايت کند و در کشمکش قدرت، نيروی ک��ارگران را در راس��تای اه��داف

طبقاتی خود کاناليزه و از آن استفاده نمايد. بورژوازی ب��رای پيش ب��رد اه��داف خ��ويش ب��رای حف��ظ

نظم سرمايه داری و برای کسب سودهای بيشتر، ص��دهزار دلر ک��ه چي��زی نيس��ت، حاض��ر اس��ت

ميليون ها و ميلياردها دلر هزينه کند. برای طبقه سرمايه دار اين پول ها در حکم سرمايه پيش ريز

شده  ايست ک��ه بايس��تی ب��ا کن��د ک��ردن مب��ارزه راديک��ال ک��ارگران و حف��ظ نظ��م از گزن��د اعتص��ابات

گسترش ياينده کارگران و پيکار طبقاتی تعيين کننده ای که دق الباب ک��رده اس��ت، اس��تثمار بيش��تر و

سودهای بيشتر آينده را تضمين کند.

منص��ور اس��انلو عض��و مب��ارز پيش��ين س��نديکای ش��رکت واح��د، البت��ه مج��از اس��ت ام��روز ب��ا ه��ر

جانوری از قم��اش اميرحس��ين جهان ش��اهی ها و فره��اد دورمانی ه��ا ب��ه زد و بن��د بپ��ردازد، ب��ا آن ه��ا

سازش و همکاری نمايد، سرمايه داران را در اين آينده نگری همراهی و هم ي��اری کن��د، اعتم��اد ب��ه
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ب��ورژوازی را م��وعظه کن��د و ب��الخره روی گردان��ی از ک��ارگران و آرمان ه��ای ک��ارگری را ت��ا

انتهای خط خيانت به پيمايد. او اما ناتوان ترازآن اس��ت ک��ه خ��زعبلت ف��را طبق��اتی را ب��ه ک��ارگران

فج��ن م��الی ب��ورژا – امپرياليس��ت ها بقبولن��د، و مهم  ت��ر از آن، ق��ادر نيس��ت ک��ارگران اي��ران را ب��ه عج

بياليد و با آن مسموم کند.

منص��ور اس��انلو ک��ه مج��ذوب ب��ه اص��طلح انس��انيت و ش��رف انس��انی امث��ال دورم��انی ص��احب

تلويزيون انديشه شده است، يقينا اين را می داند ک��ه ايش��ان ت��ا همي��ن چن��دی پي��ش خ��زانه دار جري��ان

دست س��از ن��وه رض��ا خ��ان به ن��ام "ش��ورای مل��ی اي��ران" ب��ود و هم اکن��ون ني��ز يک��ی از نزديک��ان و

ارادتمندان رضا پهلوی است. اسانلو حت��ا از خ��ود نمی پرس��د ک��ه ص��احب تلويزي��ون انديش��ه ک��ه در

 دقيقه پخش برنامه (به جای يک ساعت!) توسط چند سازمان چپ و انقلبی ک��ه عموم��ا۵۰ازای 

به قصد آگاهی رسانی به کارگران و در راستای منافع جنبش کارگری تهيه می ش��ود، ص��رف نظر

 دقيق��ه برن��امه چن��د ص��د دلر۵۰از محدوديت های مختلفی که برای آن ها ايجاد می کند، ب��رای ه��ر 

از هر يک از آن ها که عموما در فشار و وضعيت ب��د م��الی به س��ر می برن��د، اخ��ذ می کن��د، چگ��ونه

ممکن است حاضر شود صدهزار دلر "برای کمک به کارگران" به اسانلو بپردازد؟

 در جنبش کارگری بسيار ديده شده است عضوفعال يا رهبر اي��ن س��نديکا و آن اتح��اديه ک��ارگری،

پ��س ازس��ال ه��ا مب��ارزه وفع��اليت درراه تحق��ق مطالب��ات ص��نفی ک��ارگران، ص��ف هم طبقه ای ه��ای

خودرا ترک نموده، به اردوی مقابل پيوسته و خ��ودرا ب��ه س��رمايه داران فروخت��ه اس��ت. درجنب��ش

ک��ارگری ام��ا کم ت��ر س��ابقه داش��ته اس��ت کس��انی که زم��انی م��دافع من��افع ص��نفی ک��ارگران بوده ان��د،

اين گونه آشکار از بورژوازی پول بگيرند. البت��ه بوده ان��د کس��انی ک��ه رش��وه گرفته ان��د ام��ا در مي��ان

کسانی که از من��افع ک��ارگران دف��اع می کنن��د، چني��ن چي��زی س��ابقه نداش��ته اس��ت. حت��ا در س��نت های

سنديکاليستی و فعاليت های اتح��اديه ای ني��ز هرگ��ز دي��ده نش��ده اس��ت ک��ه ک��ارگران از لح��اظ م��الی و

ايجاد صندوق کمک م��الی ب��ه س��رمايه داران متک��ی گردن��د. اتک��اء ک��ارگران هم��واره ب��ه خودش��ان،
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هم طبقه ای های خودشان وبعضا  نيروهای انقلبی هوادار ش��ان ب��وده اس��ت  ن��ه ب��ه س��رمايه داران ب��ه

اصطلح سخاوتمند و "خيرخواه هوادار" طبقه کارگر! بنابراين روشن اس��ت ک��ه م��اجرای کم��ک

به اسانلو و صندوق مالی که اين ها ايجاد کرده اند، اساس��ا هي��چ ربط��ی ب��هصدهزار دلر دورمانی 

کارگران ندارد.

ص��دهزار دلر اه��دايی س��رمايه ب��ه اس��انلو، البت��ه تنه��ا بخش��ی از پول ه��ا و سرمايه هايی س��ت ک��ه

اپوزيس��يون ب��ورژوا- امپرياليس��تی ق��رار اس��ت ب��رای خري��دن ک��ارگران ومص��ادره و تح��ت کن��ترل

درآوردن جنبش کارگری، آن را هزينه کند و در هماهنگی با نهادهای امپرياليس��تی نق��ش خ��ود را

در تح��ولت آت��ی، جابج��ائی و ي��ا کس��ب ق��درت از ب��ال ايف��ا کن��د. پوش��يده نيس��ت ک��ه ب��ورژوازی

اپوزيسيون و حاميان بين المللی آن که برای اجرای اين پروژه، از سال ها قبل طيف گسترده ای از

عناص��ر ران��ده ش��ده از حک��ومت را در عرص��ه های مختل��ف سياس��ی، اجتم��اعی و حق��وق بش��ری

پرورش داده، زير بال و پرخودقرار داده و به خدمت خويش گرفته اند، در زمينه مسائل کارگری

و جنبش ک��ارگری ني��ز در جس��تجوی عناص��ر قاب��ل اتک��ائی بوده ان��د. منص��ور اس��انلو هم��ان کب��وتر

شانسی ست که برای تکميل اين پروژه، بربام سرمايه نشسته است.

اين استعداد و آمادگی که اسانلو در اين جايگاه ايفای نقش کند، البته از قبل در او وجود داشت ک��ه

پ��س از برکن��اری اش از هي��ات م��ديره س��نديکای ک��ارگران ش��رکت واحد و همين ک��ه اي��ران را ت��رک

کرد وپايش به خارج کشور رسيد، اين استعداد بيش ازپيش شکوفا شد. بيه��وده نب��ود ک��ه در هم��ان

مقطع برکناری وی از سنديکا، عضوی از اين سنديکا از وی خواست وارد بازی سياس��ت ک��ثيف

خارج کشور نشود، آرزوی رئيس جمهور شدن را از سرش بي��رون، و از تب��ديل ش��دن ب��ه اف��رادی

نظير گنجی ها و سازگارها حذر کند! اين توصيه نشان دهنده اين واقعيت است ک��ه مس��ير و مقص��د

اسانلو از قبل روشن و قابل تشخيص بوده است. بنابراين کشف "انسانيت" سرمايه توسط اس��انلو،

ناشی از ناآگاهی يا برخاسته از خصائل خيال پردازانه وی نيست! اين، انتخ��ابی آگاه��انه اس��ت ک��ه

منطبق بر منافع و ديدگاه رفرميستی وی و اشرافيت کارگری ست.
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بگذار گريزندگان از صفوف طبقه کارگر مانند تمام خرده بورژواها، اعتماد به ب��ورژوازی را ب��ه

مردم بياموزند. زندگی واقعی و وضعيت اجتماعی و اقتصادی کارگران ب��ه آن��ان آم��وخته اس��ت و

بي��ش از اي��ن خواه��د آم��وخت ک��ه ب��ه س��رمايه داران و عم��ال آن ه��ا ي��ا کس��انی ک��ه ازمي��ان ک��ارگران

برخاسته اند اما خودرا به سرمايه داران فروخته اند اعتماد نداشته باشند.

 بگذار منصوراسانلو شيفته سرمايه داران باشد ، به آن ها اعتماد کند و اعتم��اد ب��ه ب��ورژوازی را

توصيه کند ، درعوض اما کارگران آگاه عدم اعتماد به بورژوازی را به مردم می آموزند. بگ��ذار

ای بورژوائی سرگرم شود ومنصور اسانلو که به انحطاط کامل کشيده شده است، به پراکندن ايده 

تمام استعداد و ه��م خ��ود را ب��رای آن ک��ه ب��ورژوازی جنب��ش ک��ارگری را زي��ر نف��وذ و کن��ترل خ��ود

درآورد، بک��ار بن��دد، در ع��وض ام��ا ک��ارگران آگ��اه و کمونيس��ت ها، ب��ا برخ��ورد ق��اطع و افش��ای

بی امان اين کوشش ها، نخواهند گذاشت اين اي��ده ها ذه��ن پرولتاري��ا را مش��وب س��ازد و بی وقف��ه ب��ر

استقلل طبقاتی کارگران، به ويژه استقلل م��الی جنب��ش ک��ارگری از س��رمايه داران و جريان ه��ای

بورژوائی تاکيد خواهند نمود.

بگذار منصور اسانلو در ن��زد س��رمايه داران و ص��احبان وس��ائل تولي��د ک��ه ک��ارگران را اس��تثمار و

سرمايه انباشت می کنند خودشيرينی کند، استثمارکننده و استثمارشونده رابه يک چشم نگ��اه کن��د و

از "پيوند کارگر و سرمايه دار" سخن بگويد، پرولتری که اما هيچ چيز ندارد و برای ادامه حيات

مجبور است نيروی کار خود را به سرمايه دار بفروشد، جز اين مناسباتی ک��ه ب��ا پيک��ار طبق��اتی و

آشتی ناپذير پرولتاريا بايد زيرورو شود، هيچ "پيوند"ی ميان خود و سرمايه دار نمی شناسد.

بگ��ذار اپوزيس��يون ب��ورژوا- امپرياليس��تی س��عی کن��د از منص��ور اس��انلو ي��ک ل��خ والس��ای ايران��ی

بسازد، کارگران آگاه و کمونيست ها اما ن��ه فق��ط در براب��ر اي��ن تلش خواهن��د ايس��تاد و آن را خنث��ا

خواهند کرد، بلکه هم چنين ب��ه آن��ان خواهن��د گف��ت؛ ص��رف نظر از تغيي��ر ش��رايط و اوض��اع جه��ان

نسبت به زمان ظهور "لخ والسا"، پشت سر"لخ والسا" يک جنب��ش ک��ارگری ق��وی و اتحاديه ه��ای
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ک��ارگری پرق��درت وج��ود داش��ت، اس��انلو ام��ا حت��ا از حم��ايت ک��ارگران س��نديکايی ک��ه خ��ود آن را

بازگشائی نمود، برخوردار نيس��ت. ي��ک کلم اين ک��ه، جنب��ش ک��ارگری اي��ران هوش��يار اس��ت و ل��خ

والسا بردار نيست! اسانلو و حاميان بورژوای وی، بيهوده دل خوش کرده اند.آن ها خشت ب��رآب

می زنند.

1393 نيمه اول خرداد 670نقل از نشريه کار،ارگان سازمان فدائيان(اقليت)- شماره 
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برنامه "هم صدايی" تلويزيونبرنامه "هم صدايی" تلويزيون

انديشه، مرکز بده و بستان با وزارتانديشه، مرکز بده و بستان با وزارت

اطلعات جمهوری اسلمیاطلعات جمهوری اسلمی

سرمايه داران همواره کوشيده اند به ط��رق مختل��ف در جنب��ش ک��ارگری نف��وذ کنن��د و اي��ن جنب��ش را

تحت انقياد و اسارت خود درآورند. يکی از رسواترين شيوه های آن ها، رش��وه دادن ب��ه عناص��ری

از درون اين جنبش و يا پرداختهای پ��ولی تح��ت عن��وان کم��ک، ب��ه قص��د فاس��د ک��ردن ک��ارگران و
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منحرف ساختن آن ها از مبارزه انقلبی ست.

از اين روست که اقدام منصور اسانلو، يکی از افراد اخراجی س��نديکای ش��رکت واح��د، ب��ه گرفت��ن

 هزار دلر از يک سرمايه دار سلطنت طلب، تحت عنوان کمک به کارگران، با واکنش۱۰۰مبلغ 

س��ريع و ق��اطع س��ازمان های کمونيس��ت و چ��پ، فع��الن ک��ارگری داخ��ل و خ��ارج از کش��ور و حت��ا

کارگران اسير در زندان های جمهوری  اسلمی روبه رو گرديد. هم��ه ب��ه اتف��اق، م��اهيت اي��ن عم��ل

سلطنت طلبان را افشا و اقدام اسانلو را شديدا محکوم کردند.

از ابراز خشم سلطنت طلبان و عوامل آن ها که در برن��امه "هم ص��دايی" تلويزي��ون انديش��ه، نم��ايش

به اصطلح کمک سرمايه دار سلطنت طلب را به کارگران بر پا کردند، آش��کار اس��ت ک��ه بيش��ترين

نقش و تاثيرگذاری را در افشای ماهيت کثيف اي��ن اق��دام عوام��ل ب��ورژوازی س��لطنت طلب و خنث��ا

 نش��ريه ک��ار تح��ت عن��وان "جنب��ش ک��ارگری۶۷۰کردن و به شکست کش��اندن آن را مق��اله ش��ماره 

هوشيار است و لخ والسا بردار نيست" ايفا نم��وده اس��ت. از اي��ن روس��ت ک��ه برن��امه "هم ص��دايی"

تلويزيون انديشه دست به دامان وزارت اطلعات جمهوری اسلمی شد، تا گويا برای جبران اين

شکست، يک برن��امه ي��ک س��اعته را علي��ه س��ازمان ف��دائيان (اقلي��ت) اختص��اص ده��د. ام��ا پي��ش از

پرداختن به اين مسئله ب��بينيم ک��ه پيش��برد پ��روژه س��لطنت طلبان توس��ط منص��ور اس��انلو، ت��ا چ��ه ح��د

برای آن ها ح��ائز اهيم��ت ب��ود ک��ه افش��ا و خنثاس��ازی آن، اي��ن چني��ن دارودس��ته س��لطنت طلب را ب��ه

رعشه های مرگ آور دچار ساخته است.

واقعيت اين است که سلطنت طلبان به ويژه در چند سال اخير بسيار کوش��يدند ت��ا نق��ش و نف��وذی در

ميان جنبش ه��ای اجتم��اعی م��ردم اي��ران و ي��ا اقش��ار معين��ی ک��ه بيش��تر اقش��ار مرف��ه باش��د ب��ه دس��ت

آورند. در مرحله ای که جنبش دانشجويی فعال بود، دندان های خود را برای آن تيز کردند. ام��ا ب��ه

رغم اين که چند نفری هم طرفدار پيدا کردند، چيزی عايد آن ها نشد. سپس ب��ه طبق��ه متوس��ط امي��د

بس��تند ک��ه آن ني��ز طرف��دار اص��لح طلبان حکوم��تی از ک��ار در آم��د. مب��ارزات اقش��ار غي��ر ک��ارگر

تدريجا فروکش کرد. تنها نيروی فعال در ص��حنه اجتم��اعی، طبق��ه ک��ارگر ب��اقی مان��د ک��ه بن��ابه ب��ه
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سرشت انقلبی و رسالت ت��اريخی اش، دش��من آش��تی ناپذير جمه��وری اس��لمی و تم��ام نظ��م موج��ود

است. اين بار، سلطنت طلبان برای نفوذ در جنبش کارگری، دندان تيز کردند.

سلطنت طلبان که اکنون خود را در تشکلی به نام "شورای ملی ايران" تحت رهبری رضا پهلوی

سازمان داده ان��د، تلش نمودن��د از طري��ق پ��ول و امکان��ات تبليغ��اتی خ��ود در اي��ن جنب��ش نف��وذ پي��دا

کنند. اما کارگر و سلطنت طلب، آب و آتش اند. طبقه کارگر ايران در دوران سلطنت پهلوی ها، ب���ا

بی رحم���انه ترين س���رکوب، س���تم و اس���تثمار روبه رو ب���وده اس���ت. بن���ابر اي���ن روش���ن اس���ت ک���ه

سلطنت طلبان در اين جا با دشواری بيشتری مواجه بودند. اما م��ايوس نش��دند. نخس��ت ي��ک ت��وده ای

رسوا به نام حشمت رئيسی را که نقشی فعال در لو دادن و سرکوب و کشتار هزاران آزادی خ��واه

و کمونيست در سال های اوائل دهه شصت توس��ط جمه��وری اس��لمی برعه��ده داش��ت و در خ��ارج

از کشور مورد نفرت همه مخالفان واقعی جمهوری  اسلمی قرار داشت، اجي��ر کردن��د ت��ا ب��ه ن��ام

کارگر، سخنرانی های پالتاکی رضا پهلوی را بر پا کند. اما اي��ن ف��رد ب��د ن��ام و رس��وا نمی توانس��ت

نق��ش ديگ��ری ج��ز پ��ادوئی برعه��ده بگي��رد. ل��ذا ن��تيجه ای ب��رای س��لطنت طلبان نداش��ت و عجالت��ا

تشکيلت به اصطلح کارگری شورای ملی رضا پهلوی عقيم ماند. در همين ايام، برنامه فرامرز

فروزنده، مج��ری برن��امه "هم ص��دايی" تلويزي��ون انديش��ه يک��ی ديگ��ر از س��لطنت طلبان، وظيفه اش

جمع آوری پول برای رضا پهلوی و شورای ملی او بود که بعد هم ب��ا ج��ار و جنج��الی ک��ه ب��ر س��ر

 هزار دلری که به حساب وی ريخته شد و هن��وز در ص��فحات اين��ترنت م��ورد بح��ث اس��ت،۵۰۰

از مديريت تلويزيون انديشه برکنار شد. 

اما اين دلل سلطنت طلب، مدتی است که مجددا برنامه "هم صدايی"اش را راه ان��داخته، ت��ا ب��ا اي��ن

ادع���ای مض���حک ک���ه خ���ودش ک���ارگر اس���ت و س���ال ها فع���اليت س���نديکايی داش���ته، پ���روژه ناتم���ام

سلطنت طلبان را به همراه پادو رضا پهلوی، حش��مت رئيس��ی و همک��ار جديدش��ان منص��ور اس��انلو

پيگيری کنند. سلطنت طلبان تصور می کردند که ب��ا پيوس��تن اس��انلو نقش��ه آن ه��ا عمل��ی خواه��د ش��د.

البته اين خيالی باطل بود. لاقل در ميان بخش پيشرو کارگران و رهبران سنديکای شرکت واح���د
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و سازمان های کمونيست و انقلبی، وی به کلی بی اعتبار بود. چرا ک��ه اس��انلو حت��ا زم��انی ک��ه در

ايران بود و هنوزعضو سنديکا، به آرميدن در آغوش بورژوازی اش��تياق فراوان��ی از خ��ود نش��ان

می داد. کسی فراموش نکرده است که او با جناح موسوم به اصلح طلب رژي��م ک��ه ع��املين اص��لی

کشتار هزاران تن از مردم ايران در دهه شصت هستند، زدوبند داشت. اطلعي��ه ص��ادر ک��رد ک��ه

سنديکای شرکت واحد، از اين باندهای رژيم حمايت کند. هيات مديره سنديکا، البته پاس��خ ق��اطعی

به وی داد و اعلم نمود که اي��ن نظ��ر شخص��ی اوس��ت و ربط��ی ب��ه موض��ع س��نديکا ن��دارد. اس��انلو

درس نگرفت، به راه خود ادامه داد و نخواست تابع نظر سنديکای شرکت واحد باشد، اخراج ش��د

و به خارج از کشور آمد. همين که پای اش به خارج از کشور رسيد، س��راغ همي��ن دارودس��ته های

بورژوايی رفت و شروع به گفتگوهای تلويزيونی با آن ها کرد. سازمان ما بيش از يک س��ال پي��ش

به وی هشدار داد که به نفع خود اونيست وارد بند و بست با اين دارودسته های بورژوايی ش��ود و

ته مانده اعتبار اش را نيز از دست بده��د. ام��ا گوي��ا اش��تياق بي��ش از ح��دی وی ب��ه خ��دمتگزاری در

آستان بورژوازی، او را به جايی رساند که به همکاری خود با سلطنت طببان مرتج��ع افتخ��ار کن��د

و به عامل آن ها برای فاسد کردن کارگران تبديل شود و تنها مدافعين اش س��لطنت طلبان و اف��رادی

از قماش فروزنده و پادو رضا پهلوی، حشمت رئيسی باشند.

لذا با موضع گيری قاطع فعالين کارگری، س��ازمان های کمونيس��ت، چ��پ و انقلب��ی علي��ه اس��انلو و

افش��ای نقش��ه س��لطنت طلبان، اين��ان ب��ار ديگ��ر شکس��ت را تجرب��ه کردن��د و دريافتن��د ک��ه ب��از ه��م ب��ا

ناک��امی روبه رو ش��ده اند. ن��اراحت و خش��مگين، عقل ه��ای ناقص ش��ان را روی ه��م گذاش��تند ت��ا از

سازمان فدائيان (اقليت) که به گفته آنها شديدترين موضع گيری را داشته، انتقام بگيرند.

 اما چيزی به نظرشان نرسيد، جز اين که از وزارت اطلعات جمهوری اسلمی ي��اری بگيرن��د و

به اصطلح افشاگری چند سال پي��ش اي��ن س��ازمان کش��تار و س��رکوب جمه��وری اس��لمی را علي��ه

فدائيان اقليت، بدون ن��ام ب��ردن از منب��ع آن ک��ه وزارت اطلع��ات اس��ت، در برن��امه خ��ود نش��خوار

کنند.
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وزارت اطلعات جمهوری اسلمی در سال های گذشته دو جلد کت��اب تح��ت عن��وان "چريک ه��ای

فدائی خلق ايران" با يک سری اسناد جعلی و اظهارنظرهای قلبی، عليه س��ازمان م��ا انتش��ار داد.

جلد اول اين کتاب به دوران قبل از سرنگونی رژيم سلطنتی اختص��اص ي��افت و جل��د دوم مرب��وط

به دوره پس از قيام است. صفحات متعددی از اين کتاب به  فدائيان اقليت اختص��اص ي��افته اس��ت.

وزارت اطلعات چندين سند جعل شده نيز در اين کتاب انتشار داد ت��ا گوي��ا نش��ان ده��د، از دول��ت

عراق کمک مالی و تسليحاتی دريافت شده است.

 ک��ه وزارت اطلع��ات اي��ن کت��اب را انتش��ار داد، در ش��ماره های۱۳۹۰سازمان ما در هم��ان س��ال 

 نشريه کار جعلی بودن اين اسناد را به همگان نشان داد و پاسخ دندان شکنی۶۰۳ و ۶۰۲، ۶۰۱

ب��ه وزارت اطلع��ات داد. ناش��ی گری وزارت اطلع��ات در جع��ل اي��ن ب��ه اص��طلح اس��ناد چن��ان

رسواکننده بود که اين وزارتخانه جاسوسی و کشتار هم ديگ��ر حرف��ی ب��رای گفت��ن نداش��ت. اکن��ون

اما سلطنت طلبان برنامه "هم ص��دايی" تلويزي��ون انديش��ه، پ��س از گذش��ت چن��د س��ال از انتش��ار اي��ن

کتاب و اسناد قلبی و جعلی آن، يک ساعت برنامه خود را به به اصطلح افشاگری علي��ه ف��دائيان

(اقليت) با همين اسناد جعلی وزارت اطلع��ات اختص��اص می دهن��د، ب��دون اي��ن ک��ه ن��امی از منب��ع

اسنادشان ببرند. 

هر آدمی با کمی آگاهی، می داند که وقتی در يک روزنامه يا تلويزيون می خواهند از طري��ق ي��ک

گفتگو عليه يک فرد، سازمان، حزب و دول��تی افش��اگری کنن��د، اولي��ن س��ئوال مص��احبه کنن��ده اي��ن

خواهد بود ک��ه منب��ع اي��ن گفت��ار ي��ا اس��ناد ش��ما چيس��ت؟ دلل س��لطنت طلب برن��امه هم ص��دايی يعن��ی

فروزنده، دقيقا همين س��ئوال را مط��رح نمی کن��د و خط��اب ب��ه پ��ادو رض��ا پهل��وی، حش��مت رئيس��ی

می پرسد آيا اين اسناد معتبرند و ايشان هم پاسخ می دهد: "در اين که کامل واقع��ی اس��ت، تردي��دی

نيست". بعد هم شروع می کند به خواندن اسناد جعلی کتاب وزارت اطلعات.

اين که چرا مجری اين برنامه منبع اين اسناد را ذکر نمی کند، دلئل آن ب��ر کس��ی پوش��يده نيس��ت.

واضح ترين دليل آن نيز اين است که اگر گفته می شد، وزارت اطلع��ات جمه��وری اس��لمی منب��ع
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اين اسناد است، آن گ��اه م��اهيت اي��ن برن��امه ومج��ری آن ب��رمل می ش��د. ممک��ن اس��ت گفت��ه ش��ود ک��ه

فروزنده عامل جمهوری نيست، بلکه اي��ن ش��يوه ک��ار ي��ک س��لطنت طلب اس��ت ک��ه ش��بيه بازجوي��ان

س���اواک رژي���م س���لطنتی  اس���ت، ي���ا ادع���ا ش���ود ک���ه اين ه���م از نم���ونه ب���ده و بس���تان های هميش���گی

سلطنت طلبان و جمهوری اسلمی در مبارزه مشترکشان عليه کمونيست های ايران است. ام��ا ه��ر

چه باشد، فروزنده، مجری اين برنامه، وقتی که اسناد جعلی وزارت اطلعات را بدون نام ب��ردن

از منبع آن از برنامه خود پخش می کند و آن ها را معتبر اعلم می نماي��د، در نق��ش م��امور وزارت

اطلع��ات جمه��وری اس��لمی عم��ل ک��رده اس��ت. مه��م نيس��ت ک��ه او حق��وق بگير وزارت اطلع��ات

است يا نيست. کاری که او انجام داده است، همان کار مامور وزارت اطلعات اي��ن رژي��م اس��ت.

اگر جز اين می بود، او می بايستی صريحا اعلم می کرد که ما می خ��واهيم اس��نادی را ک��ه وزارت

اطلعات انتشار داده است، پخش کنيم. شک و تردي��دها در م��ورد برن��امه "هم ص��دايی" تلويزي��ون

انديشه و مجری آن وقتی افزايش می يابد که بدانيم منصور اسانلو يک��ی از همک��اران اي��ن برن��امه،

از خ��ط قرمزه��ا ني��ز عب��ور می کن��د و ب��ر س��ر اي��ن م��اجرای پ��ول گرفت��ن از س��لطنت طلبان، پ��ای

زن��دانيان سياس��ی، خانواده ه��ای آنه��ا، فع��الن ک��ارگری و ک��ارگران بيک��ار را ب��دون اي��ن ک��ه حت��ا

اطلعی از اين پول و اهداف پشت پرده آن داشته باشند، به وسط اين ماجرای کثيف می کشد.

ه��ر آدم ن��ادان و احمق��ی ه��م می دان��د ک��ه س��ازمان های رنگارن��گ جاسوس��ی و س��رکوب جمه��وری

اس��لمی، به وي��ژه تلويزيون ه��ای م��اهواره ای را تحت نظ��ر دارن��د و آن چ��ه را ک��ه از آن ه��ا پخ��ش

می شود، می بينند، می شنوند و حت��ا ض��بط می کنن��د ک��ه از آنه��ا در خ��دمت اه��داف خودش��ان اس��تفاده 

کنند.

اسانلو اما در همين برنامه در پاسخ سؤال مجری که می پرسد " همان طور که آقای رئيسی دارن���د

 س��ال قب��ل امض��ا و هم��ه اي��ن حرف ه��ا هس��ت، وض��ع اي��ن۳٤سندی را مطرح می کنند، مربوط ب��ه 

کمکی که در اختيار شما قرار شد قرار گيرد چه جوری بود. بر چ��ه اساس��ی تابه ح��ال انجام ش��ده و

الن م��ا در کج��ا هس��تيم؟" وقيح��انه پاس��خ می ده��د: "ب��ه ه��ر ح��ال بخش��ی از اي��ن تعه��دی ک��ه آق��ای
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دورمانی تعهد کردند به تدريج و به آرامی و ب��ا نه��ايت وس��واس ک��ه کس��ی ص��دمه نبين��د انجام ش��ده و

 هزار دلر از اين پول تابه ح��ال اندک ان��دک در اختي��ار ده ه��ا خ��انواده  زن��دانی ک��ارگری،۲۴حدود 

فعال، اخراجی قرارگرفته است". اسانلو رسوايی را به نهايت خود می رساند و ب��ه ن��اروا و دروغ

ده ه��ا خ��انواده زن��دانی ک��ارگری، فع��ال ک��ارگری و اخراج��ی را ب��ه س��هم بری از پ��ولی ک��ه وی از

س��لطنت طلبان گرفت��ه اس��ت، مته��م می کن��د و ب��ه جمه��وری اس��لمی اطلع��ات می ده��د. درح��الی که

فع��الين ک��ارگری، حت��ا ک��ارگران زن��دانی، آش��کارا و ب��ا انتش��ار اطلعي��ه، پ��ول گرفت��ن اس��انلو از

سلطنت طلبان را محکوم کردند و از او خواستند که اين پول را به آن ها باز پس دهد، اسانلو اما با

اي��ن اراجي��ف امک��ان پرونده س��ازی، آزار و اذي��ت ش��ديدتر زن��دانيان سياس��ی، فع��الين ک��ارگری و

خانواده های آن ها را توسط جمهوری اسلمی فراه��م ک��رده اس��ت. اي��ن اظه��ارات س��خيف و پليس��ی

اسانلو، فقط و فقط به رژيم حيوان صفت جمه��وری اس��لمی در س��رکوب بيش��تر فع��الن ک��ارگری،

زندانيان سياسی و خانواده های آن ها ياری می رساند. اينجاست که بايد هش��دار داد و گف��ت: اس��انلو

از خط قرمز گذشته است و برنامه تلويزيونی "هم صدايی" نيز به مرکز بده و بستان با جمه��وری

اسلمی تبديل شده است.از وزارت اطلعات جمهوری اسلمی خوراک می گي���رد و در ازای آن،

اطلعات می دهد. اين است يگانه وظيفه و نقشی که سلطنت طلبان برن��امه "هم ص��دائی" تلويزي��ون

انديشه برعهده گرفته اند. آن ها وظيفه ای جزا اين ندارند. چراکه سلطنت در ايران ب��ه گ��ور س��پرده

شد. مرده ای که به عصر قرون وسطا، ارباب ورعيتی، آقائی و نوکری تعلق داشت، زنده نمی شود

و تنها وظيفه ای که برای سلطنت طلبانی امثال فروزنده و همکاران او باقی می مان��د، ب��ده و بس��تان

با وزارت اطلعات جمهوری اسلمی است.

۱۳۹۳ نيمه دوم تير ۶۷۳نقل ازنشريه کار ارگان سازمان فدائيان(اقليت) شماره 
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تهيه و تنظيم:تهيه و تنظيم:

هواداران سازمان فدائيان (اقليت)هواداران سازمان فدائيان (اقليت)
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