
يافت كمك مالي دارد ؟رآيا جنبش كارگري ايران نيازي به د

 متف��اوت ب��ا مس��اله پ��ذیرفتنو نهاده��ای گذشته م��ا ش��اهد برخورده��ای اف��راد هایدر روز

. خواس��ت کم��ک)1دریافت کمک مالی از طرف منصور اسانلو در تلویزیون اندیشه هستیمم

مالی در شرایطی که رژیم بخاطر کمک مالی اعدام می کن��د و چن��دین فع��ال ک��ارگری ک��ه

حکم تعلیقی داشته اند را خواسته که خودشان را به زن��دان معرف��ی کنن��د ک��اری اس��ت ک��ه

مسئولیت بسیار دارد.

ب��ارديگراست ، مالی كه بارها از سوي فعالن كارگري مطرح شده کمک های بحث مساله 

درست به مس��أله ،برخورداهمیت موضوع دلیل و به تبديل شده ی به مسئله چالش بر انگيز

زی��را چ��ه کس��انیکه. در جنب��ش ک��ارگری باش��یم اس��ت نه چندان دورنیازمند نگاه به گذشته 

میخواهند کمک مالی بگیرند و چه کمک مالی بدهند . نمونه ت��اریخی اعتص��اچ ودس��تگیری

گسترده کارگران سندیکای واحد را عن��وان میکنن��د، ب��ه توص��یه دوس��تان ک��ارگری در داخ��ل

 کارگری جهانی در مقطع خاص��ی کم��ک م��الی ب��ه جنب��شکنفدراسیونکشور و از آنجاییکه 

کارگری داده است و ای��ن کم��ک از دی��د جریان��اتی مثب��ت و از دی��د ع��ده ای منف��ی محس��وچ

 به آن مقطع و آن فعالیت اشاره شود.     دارد تمی شود پس  ضرور

تعدادی از جریانات سیاسی متش��کلگرفتن کمک  مالی در جامعه ما سنت خودش را دارد، 

در خارج از کشور روزگاری کمک مالی از کشورها و دولتها دریافت می کردن��د، چ��ه آنه��ایی

که کمک دریافتی خود را توجیه و یا مخفی می کردند و چه آنهایی که امروز بس��یار روش��ن

 قبول می کنن��د،آن کمک راهر دولتی پول بدهد بدون هیچ پیش شرطی که ند ناعلم می ک

خاطرات نوشته و گفته شده از جدا شدگان بسیاری از این تش��کلت نش��اننگاهی اندک به 

می دهد بسیاری از این کمکها در جهت درست استفاده نشده اس��ت، ح��ال دلی��ل خواس��تن

). وای��ن2 موضع گیری خود را به افرادش��ان واگ��ذار م��ی کنن��دماین کمکها به کنار، اما اکنون

رفتار تشکلت سیاسی و ی��ک ب��ام و دوه��وا تنه��ا ب��ه ب��ی اعتم��ادی جنب��ش ک��ارگری و س��و

استفاده نهادهای امنیتی منجر شده است.

در جنبش سیاسی ما هرگاه بخواهند کسی را ترور شخص��یتی بکنن��د از ان��گ ه��ای مختل��ف

ن را می توانآبسیار زشت  مانند مساله مالی و یا وابستگی استفاده می کنند که نمونه های

را ب��رای اثب��اتی م��دارک فراوان دید و کسانی که آنرا مط��رح م��ی کنن��د بن��درت توانس��ته ان��د



ادعایشان نشان دهند به عنوان نمونه در رابطه با بسیاری از فعالن کارگری این نوع تهمت

اند.در آخرین اطلعیه یکی از این نهاد در رابطه ب��ا اس��انلو مینویس��ند یازها را همیشه زده 

 ) ام��ا هی��چ3(جمله کمک ماهانه ی هزار و پانصد دلری اتحادیه حمل و نقل جهانی بود ی 

ند.ه اسند و مدرکی برای ادعای خود رو نکرد

) که بس��یاری4درسال هشتاد و چهار سندیکای شرکت واحد اقدام به انتشار فراخوانی کردم

از فعالین کارگری در داخل به حمایت از ای��ن فراخ��وان برخواس��تند و س��ندیکاهای دیگرنی��ز

چاره ای جز پذیرفتن این موضوع که باید برای حمایت از فع��الین دس��تگیر ش��ده عم��ل ک��رد

به حدی زیاد بود که برای اولین ب��ار در تاری��خ جنب��شگان زیرا تعداد دستگير شده . نداشتند

روب��روبزرگ��ی ه ن��وعی ب��ا مش��کل مجامع و فعالین کارگری بهمه ، کارگری بعد از انقلچ 

راننده شركت واحد دستگير شده بودن��د وب��ه ج��ز تع��دادي ان��دكر بيش از هزا. ند ه بودشد

همه آنان در خانه هاي استيجاري زندگي م��ي كردن��د وخ��انواده ه��اي آن��ان از ت��امين م��واد

ناتوان بودند .همه در اين فكر بودند که چه کار باید انجام داد ، غذائي اوليه 

فراخ���وانبود که ما شاهد ترجمه ی چاره جوئی بحثهاو درست در بحبوبه این فراخوان ها 

)4فرانس��ه ممنب��ع دوم ش��مارهدر ازجمل��ه ووحتی دادن شماره حساچ در کش��ورهای دیگر

این فراخوان به زبانه��ای بس��یاری ترجم��ه ش��ده  و ب��رای بس��یاری از اتح��ادیه ه��ا وبودیم . 

درخواستهای خ��ود را ب��هفراخوان ،کنفدراسیونها فرستاده شده بود. نهادهای دریافت  کننده 

از ط��رفوای سی اف تی یو مکنفدارسیون بین المللی اتحادیه های کارگری) می فرس��تادند 

.کنفدراسیونهای کارگری ازبخش حقوقی آی سی اف تی یو می خواستند کاری انجام ده��د

بخش حقوقی تنها می توانست در حوزه آزادی کارگران ، گرفت��ن وکی��ل ک��ه ب��ودجه بخ��ش

بخش حقوقی س��ؤالت زی��ادی داش��ت و نم��ی خواس��تخودش بود عمل کند ، بهمین دلیل 

طوری حمایت کند که از طرف دولت که تئوری توطئه را تبلیغ می کرد و هم زمان با اشغال

وعراق ، افغانستان توسط امریکا بود.درضمن ای��ران را مح��ور ش��رارت نامی��ده م��ی ش��د) 

کافی بود این کمک ها مورد سؤال قرار بگیرد و بهانه برای سرکوچ بیشترکارگران به دست

.  مالبته کم نیستند افراد و جریاناتی که شرایط جنبش کارگری ای��ران را همیش��هرژیم بدهد 

 مقایسه می کنند که این مقایسه بسیار خطرناک57با شرایط کارگران شرکت نفت در سال 

است و جزدردسر، بیکاری و زندان برای فعالین جنبش کارگری چیز دیگری در پی ندارد) در



همان موقع دائم از طریق نماینده ایران در آی آل او تهدیدهایی با پیغام داده می ش��د ک��ه

برایتان نوار مصاحبه های ویدئویی فعالین کارگری در زندان را می فرستیم ، چه انها ک��ه در

کنفرانس برلین شرکت داشته اند وچه کسان دیگر ک��ه گفت��ه ان��د ب��ا اپوزیس��یون و غ��رچ در

ارتباط هستند. البته کنفدراسیون همیشه به نماین��دگان ای��ران کلم��ه ش��رم کنی��د را اس��تفاده

میکرد و یمگفت دروغ نگویید زیرا شما  فعال کارگری که در زندان اس��ت و همس��ر ایش��ان

کارگری میکند برای درآمد خانوادگی ولی شما در محل زندگی فعال کارگری شایع راه م��ی

اندازید که فعال کارگری بخاطر تخلفات مالی درزندان هست. ما هر کاری از دستمان برآید

برای فعال زندانی انجام میدهیم.

بنا براین با توجه به جو حاکم بر جریانات کارگری در داخل ایران سؤالت بسیار روشن ب��ود

چگونه باید عمل کرد  و اگر کمک حق��وقی بش��ود چ��ه کس��انی م��ی توانن��د ای��ن ک��ار را:که

ند بخش حق��وقی آی س��ی اف ت��ی ی��و پ��س از مش��ورت ب��ارسانانجام بپیگیری نمایند و به 

مس��ائل حق��وقی و ع��دم در رابط��ه ب��ا وکلی ایران و وکلی خودشان و تحقیق��ات ف��راوان

همانند اجاره خ��انه زن��دانیان، بیک��اریی مسائل، امکان حضوروکیل برای کارگران در دادگاه

ت��ا ش��رکت دردادگ��اه و آزادی از زن��دانو احتمال قطع حقوق آنان  کارگری فعالنگسترده 

آیا آی سی اف تی یو می تواند این کمک را بکن��د و اگ��ر ج��واچ مثب��تانجام داد تا بداند که 

است چطوروچگونه  و آیا اساسنامه شرکت واحد اجازه این کاریعنی دریافت کم��ک م��الی

سندیکا هیئتآیا پس از دستگیریها   حساچ بانکی متعلق به کیست  است را به آن ها داده 

در جامعه ایران چیست  سؤال اساسی دیگرکمک های مالی احتمالی امنا دارد  انعکاس 

برای مسائل حقوقی به دس��تمالی آیا می شود مطمئن بود که این نوع کمکهای که این بود

کارگران می رسد  تضمین عملی این کار چیست 

سوالتیپیرامون برمبنای در خواست فعالین کارگری داخل بعد از چندین روز بحث وگفتگو 

که بخش حقوقی آی سی اف تی یو ازما داشت، ما توانستیم به ای��ن ن��تیجه برس��یم ک��ه ب��ا

ازنهاده��ای ک��ارگری بخ��واهیم ک��ه ای��ن کم��ک م��الی، مسئولیت یدا خسرو شاهی و م��ن

مستقیما داده شود وآن هم درراستای امرحقوقی، و تضمین دادیم که کلیه پروس��ه ش��فاف

فرس��تاد.ند ی آی سی اف تی یو خواهااست و گزارش های آن را سندیکای شرکت واحد بر

زیرا اساسنامه این تشکلت اجازه می داد در زمانی که فعال کارگری درزندان اس��ت ب��رای



ک��م. مالبت��ه )5ش��ود.مدری��افت کمکهای قانونی و هزينه هاي دادگاه وخانواده ، كمك م��الي 

ب��ه ک��ارگران دادهنی��ز در ده سال گذشته حق الزحمه خودش��ان راه نبودند وکلی شریفی ک

نح��وهموظف بود پس از دریافت کم��ک ،گ��زارش سندیکای شرکت واحد ما طبق تعهد .)اند

باشد تا هیچ گونه ابه��امی ب��رای اعض��او شفاف تهیه و داشته وشن ا ررا هزینه شدن کمکه

سندیکا وجود نداشته باشد.

همیش��ه وکلگیرندگان و  ن چهارچوچ و به صورت مقطعی بودهیکمکها در هم دریافت این

نهاد كارگري بوده اند و در نتيجه بايد نهاد كارگري خود پاس��خ گ��و باش��د . کس��ی غي��ر ازیا و

فعالن سندیکای کارگری و وکلیبخشی از نهاد سنديكا نمي تواند از افراد بازخواست كند. 

د .ند صحت و سقم این ادعا را روشن کننآن ها در خارج هستند و می توان

ما هیچ موقع از هیچ سندیکای و کنفدراسیونی در هیچ کش��وری بخص��وص امریک��ا کمک��ی

) و کلیه کمک بخش حقوقی به س��ندیکاها درآن زم��ان براس��اس ادع��ای6دریافت نکردیم م

در آن مقط��ع و ب��ه ج��ز خودشان یک سوم کمکی بود که از ط��رف م��ردم در داخ��ل ب��وده 

دیگرهیچ کمک مالي دری��افت نک��رده ان��د و تنه��ا کم��کخاص که شرح آن در بال داده شد ،

هاي انتشاراتی اتحادیه های هلند، بر اساس جایزه حقوق بشر اتحادیه ه��ای هلن��د در ام��ر

آموزش بوده است .

بارها اين مسئله را در پاسخ به افراد معلوم الحالي كه كارشان اته��ام زدن ب��ه اف��راد اس��ت

گفته ام كه هر گونه مدركي خلف اين گفته هارا دارند ارائه دهند اما پس از گذشت چندين

سال دريغ از يك مدرك و دريغ از يك معذرت خواهي ساده ... كه اين چنين با حيثيت اف��راد

بازي مي كننددددد

اسانلو،1385) در رابطه با اسانلو نوشته که در سال7آقای حبیب رضا پور در یاداشت خود م

برای روش��ن ش��دن ای��ن مطل��ب بای��داست . از دادن کمکی که به سندیکا شده طفره رفته 

بگوییم که در همان زمانی که بچه های سندیکا مشکل داشتند، از کانالهای متفاوت ب��ه آنه��ا

گفته شده بود که از سوئد پول فرستاده شده است .ماز جانب ایرانیان) 

 و من هم خبردار شدم که امیر جواهری چند هزار دلر به حساچ شخص��ی اس��انلو ریخت��ه

بود و خود بنده در کنفرانس لندن از اسانلو پرسیدم ک��ه چ��را آن پ��ول را ب��ه اعض��ا س��ندیکا

ندادی ایشان در جواچ گفتند پول برای من فرستاده شده و نمی خواستم ب��ه کس��ی ب��دهم



 راه292البته ایشان در مصاحبه با تلویزیون براب��ری ک��ه درش��ماره چون کمک شخصی بود.

کارگر هم چاپ شد گفتی ایرانیان ، دوستانی که در سوئد هستند ، در شب عی��د نزدی��ک ب��ه

 میلیون تومان کمک برای کارگران سندیکای شرکت واحد فرستادند . از داخل کشور هم13

کمک های جزیی می شود. به این طریق ما می فهمیم که کسانی در ای��ن دنی��ا هس��تند ک��ه

قدر این مبارزه سخت ودشوار م��ا را م��ی دانن��د. وای��ن ب��ه م��ا روحی��ه م��ی ده��دکه بت��وانیم

 برخي از اعض��ایبه هر چند من اين مسأله را در همان زمان کارهایمان را ادامه بدهیمی  

گفته بودم  اما به علت آن كه پس از بازگشت،سنديكا كه درارتباط بودم و سؤال می کردند 

آنها سكوت را ترجيح دادند . همچني��ن در، به ايران به فاصله كو تاهي دستگيرشدند اسانلو 

بگ��وییم از انج��ایی ک��ه ای��ن ب��ا س��وليداريته س��نتر و نماين��ده ایران��ی آن اس��انلومورد ارتباط 

جماعت تا بحال در یک جلسه غیر ایرانی شرکت نداشته اند نمی دانند که در این جلسات هر

کس اسم اش بر روی کارتی نوشته شده اس��ت و ه��ر ک��س خ��ودش ب��ا هرک��س بخواه��د

صحبت می کند و کسی نیاز به معرف برای آشنایی با دیگری ن��دارد ،هم��ه از کاره��ای ه��م

خبر دارند. ولی تکرار مرتب این مس��أله در دی��دگاه مردس��الری ای��ن جم��اعت ریش��ه دارد و

بحث فساد آن ها از بحث عشق آزاد آنها جدا نیست..اسانلو چه در رابطه با کاره��ای س��ایت

سندیکا وچه  ارتباطاتش با دنیای فعالیت کارگری اش بیشتر با کسان خاصی از تشکیلتهای

سیاسی خاصی ارتباطاتش راپیش می برد که بسیاری از اعضای سندیکا و ش��خص م��ن در

آن حوزه قرار نمی گرفتم و تفکرات ایشان در اروپا بسیار روشن ب��ود و از زم��ان بازگش��ت

 دیگر هیچ گاه با ایشان تا به ام��روز ارتب��اطی نداش��تم، ح��تی2007اسانلو به ایران در سال 

ایشان زمانیکه در زندان بودند ابتدا عروسشان و در ادامه آن کارمند سابق سالیدریتی سنتر

را بعنوان نماینده «سندیکا» که در اصل یعنی خودش بود به نهادهای کارگری معرفی کرد،

ف چیزی مطرح نکرد. با همین ش��رایط س��ندیکا ه��ر ک��اری سندیکا بخاطر مسائل امنیتی اصل

البته هیئ��ت م��دیره س��ندیکا ب��ابرای آزادی ایشان و فرزندانش در ترکیه میتوانست انجام داد.

نوشتن مطلبی بسیار روش��ن گف��ت م��ا نماین��ده ای در خ��ارج ن��داریم و ش��ما مط��الب م��ا را

میتوانید از طریق وبسایت سندیکا دنبال کنید و خواست خودم��ان را علن��ی مط��رح میکنی��م و

نیاز به واسط نداریم، سندیکا به ارتباط شما از هر طریق که شما میخواهی��د داش��ته باش��ید

احترام میگذارد.



اتهامات نارواي مشتي اتهام زن ب��ي اعتب��ار را ب��ي،سالها به خاطر زنداني بودن آقاي اسانلو

. بنظرم در طول مبارزه افراد و نهادهای بسیاری با ه��م آش��ناوسکوت کردمپاسخ گذاشتم 

می شوند و مهم نیست هر کسی چه فکری از این ارتباطات در ذهن اش پی��ش بیایی��د مه��م

دو طرف از ه��م اس��ت. م��ا بعن��وان اف��رادی ک��ه درآگاهانه و خواسته های روابط ادامه آن 

جاهایی می توانستیم نشان دهیم که وجودمان نمایندگی بخشی از مبارزات کارگران ایران

باید در چهارچوچ اساسنامه همان نهادهای موج��ود، انجام وظیفه کرده و می کنیم واست 

حرکت می کردیم و اگر اشکالی هم پیش می آمد جوابگوی آن بودیم. م البت��ه ای��ن موض��وع

دو جانبه است حتی زمانی که سندیکاهای جهانی سوالی در رابطه ب��ا ارتب��اط خودش��ان ب��ا

نهادهای مستقل کارگری داشتند مستقیما سوال می کردند بطور نمونه ب��رای روش��ن ش��دن

،نامه های خسروشاهی در رابطه ب��ا ارتباط��ات نهاده��ای ک��ارگری درون و بی��رون از ای��ران

 ای��ن ن��امه ه��ا را ب��اداخ��ل که خود تش��کلت مس��تقل ک��ارگری دیده شد و در نتیجه این شد

توافق سندیکاهای جهانی علنی کردند)

ک��ه دیگ��ر نی��ازی ب��ه کم��ک هی��چ نه��اد واست جنبش کارگری ایران امروز به رشدی رسیده 

فردی ندارد و اين امر را بارها فعالن و نهادهای كارگري داخل اعلم كرده اند و سنديكاي

اعلمشرکت واحد نيز در يك بيانيه رسمي دريافت هرگونه كمكي را از خارج كشور ممن��وع 

كرد . وساير گروه ها و فعالن كارگري بارها بي نيازي خود را از دري��افت ه��ر گ��ونه كم��ك

مالي از خارج اعلم كرده اند و در صورت هرگونه نیازي نهاد آنها می تواند علنا اعلم کند و

.جوابگو باشد

کمکهای این دوره از خارج را شاید بتوان در حیطه کمکهای انسانی ر ن��ه طبق��اتی بررس��ی

مس��ألهو تفاوت نهاد با شخص در این است که درخواست شخص یک امر خصوص��ی کرد. 

شخصی است و نه طبقاتیم افراد می توانند تغییر کنند ولی نهادها براساس فع��الیت ش��ان

در دراز م��دت س��نجیده م��ی ش��وندکه نم��ونه اس��انلو یک��ی از ای��ن فعالیته��ای شخص��ی

ایشان امروز به روشنی اعلم می کند که دیگر در چهارچوچ تنگ طبقاتی فک��ر نم��یاست .

،  زمانی که در سندیکا فعالیت می کرد گفت داگر قرار است ب��ه م��ا کمک��ی بشود،هی���چکند

 برایش نباشد ، که ما این کمک را ب��رای فلن ک��ار س��ندیکا م��ی دهی��م . م��ن بعن��وانآرمی



رئیس سندیکا  از حق خود استفاده می کنم و می خواهم که ه��م میهن��ان م��ا ، ک��ارگران ،

اتحادیه هایی که صدای من را می شنوند، کمک را فقط مس��تقیما ب��ه ن��ام س��ندیکا بکنن��د .

اجازه بدهید که در نوع هزینه کردن آن ، خود هیئت مدیره و یا بالتر از آن ، مجمع عمومی

سندیکا ، تصمیم بگیرد تا کار آموزشی که شما خواستید ، بتوانیم انج��ام ب��دهیمی راه ک��ارگر

و البته به فاکتورهای بسیاری بستگی دارد که در داخل کشور م��ی توانن��د ای��ن )292شماره 

در داخل کشور به کارگری که برای فعالیت کارگری اخ��راج ش��ده باش��دکار را انجام بدهند، 

فق��ط کس��انیکمک مالی بصورت قرض می دهند و بسیار مخالف پ��ول خیرات��ی هس��تند و 

برادامه دریافت کمک مالی ازخارج پافشاری می کنند که می خواهند در داخل یارگیری کنند

 هیچ الزامی به اینحمایت از کارگرانو در نهایت بی عملی خودشان را توجیه نمایند.وگرنه 

.گونه شایعه پراکنی و شوهای تلویزیونی نیست

ثابت کرده اند که در بدترین ش��رایط نی��ازی ب��ه کمک��ی غی��ر از  ی شرکت واحدکارگر فعالین

نیروی خودشان ندارند درغیراین صورت م��ی توانس��تند در هم��ان ش��رایط س��خت ب��ا قب��ول

بق��ول آق��ای س��لیمی ک��ه .ن��دنگرفتن اتوبوس از معاون رئیس جمهور مشکلش��ان را ح��ل ک

می گفت یزمانی که مسئول دفتر رئیس جمهور در جلسه ای که بمنظور آشنایی با مش��کلت

بعد از اعتراض به آقای سلیمی برای بیکار بودنشان ،از ای��ن فع��الین، حضور داشت آنها بود

سوال می کند که وضعیت م��الی ش��ما چطوراس��ت و انه��ا ه��م ص��ادقانه م��ی گوین��د خ��وچ

شما هم اگر چند روز در این جامعه بیکار باشید آیا مش��کل نداری��دد، مشکل مالی که داریم

او در جواچ می گوید می خواهید یک نامه ب��دهم ک��ه ب��ه ه��ر ک��دام ش��ما ف��ردا ص��بح ی��ک

اتوبوس بدهند  اعضایی هیئت م��دیره یکص��دا م��ی گوین��د ماش��ین نم��ی خ��واهیم ، بذاری��د

".)8(برگردیم سر کارهایمان

عناصرو نیروهای حامیبه که باید به اسانلو فقط نه و انتقاد اصلی در انتها باید بگویم ایراد 

برگ���ردد،عملکرد م��ا ت��اکنونجنبش کارگری و فعالن آن از جمله خ��ود م��ن پشتیبانی و...از 

نشان می دهد که شناخت آگاهانه ای از هم و از فعالین کارگری نداریم ب��ا ش��ناختی ن��ازل

به هم اعتماد می کنیم و با هم نرد رفاقت می بازیم وهر یک دیگری را به اوج می رسانیم

و در اولین چرخشها و گاه برداشت های شتاچ زده ناشی از تحمیل شرایط ناهنجار و ... از



اوج رهایش م��ی کنی��م ت��ا ب��ر زمی��ن س��خت فروافت��د و متلش��ی ش��ود، بس��یاری فروپاش��ی

سازمانها و... بر همین بستر بوده است.

 م��ی کنی��م و تبلیغ��ات ف��راوان برای��ش راهبیش از حد و ت��وانش برجس��تهوقتی کسی را در 

و چشم بر تنگناهایش ، بر مش��کلتش ، ب��ررهبر شود در نقش نماینده و گاه تا  می اندازیم

  چرا درکار بعدی آن رهبر باید خودش به تنهایی جوابگو باشدکجراه هایش می بندیم ، 

من شاهد درگیری درونی اعضای سندیکا ب��ودمبه بلژیک آمد اسانلو   2007سالدر وقتی 

و کم نبودن اعضای هیئت م��دیره ک��ه مخ��الف آم��دن ایش��ان بودن��د  و ح��تی اتح��ادیه ه��ای

ب��ا پ��ذیرفتن نظ��رات منص��ور وم��ن کارگری به هیچ وجه مواف��ق آم��دن ایش��ان نب��ودن ول��ی 

هماهنگی با ایشان در یک کنفرانس تلفنی سعی کردی��م اتح��ادیه ه��ا را متقاع��د کنی��م ک��ه

آمدن ایشان می تواند کمک��ی باش��د ب��رای وارد ک��ردن فش��ار ب��ر روی رژی��م  و به��تر ش��دن

وض��عیت ک��ارگران س��ندیکا و ب��ه دوس��تان س��ندیکای ه��م بگ��وییم ک��ه آم��دن ایش��ان ب��ه

زمانی که او در زن��دانحامی و همراه او بودم و بلندپروازیهای ایشان نمی انجامد. بله من  

 برای نشان دادن در می��انبرای آزادی ایشان یک سی دی به تعداد بسیارکم بود، سندیکاها

 چندین ه��زار از ای��نبدون اطلع سندیکا کسانی ، متاسفانه درداخل ندکارگران درست کرد

درست کرده و پخش کردند که فعالین س��ندیکا جل��وی ای��ن کاره��ا را در داخ��ل سی دی را 

.گرفتند. پس باید قبول کرد که هر کسی جای او بود خودش را گم می کرد

ی ای��نچ��را م��ا نبای��د جوابگ��وب��ه اختی��ار و آگ��اهی نرفت��ه اس��ت، خودش را راه این اسانلو 

باشیم موقعیت و شرایط 

از جنبش کارگری و نقش و وظ��ایفبعنوان فعالن آگاه و مدعی ایراد از درکی است که ما 

به نظرم م��ی رس��د ک��ه از آچ. ایراد از نظم و فرهنگی است که بر ما حاکم است آن داریم

!خرد ماهی خرد خیزد

مهدی کوهستانی

ژوئن دوهزارو چهارده

1  /http://andisheh.tv/index.php/hamsedaee

http://andisheh.tv/index.php/hamsedaee


طرح مسأله مالی و پرداختن به اسانلو از جانب برخی از باصطلح تشکلت ک��ارگری را بای��د

دقیق تر بررسی چرا که این نهادها فقط به دنبال ضربه زدن به فعالیتهای متشکل در ای��ران

هستند وال میتوانستند نگاهی هم به دیگر نهادهای که به اس��م ک��ارگران ای��ران پ��ول جم��ع

میکنند هم داشته باشند ، بعنوان مپال سالهاست در کشور انگلستان حزچ کمونیست بریتانیا

با کمک نمایندگان مجلس آن کشور به اسم کارگران ایران پول جمع می کنند ، بنظر نمی آید

که کارگران ایران از این کارخبر دارند ولی فعالیت عام المنفعه این حزچ ادامه دارد 
http://www.cpgb.org.uk/home/weekly-worker/online-only/running-for-workers-
fund-iran

755البته این حزچ باصطلح ضد امپریالیستی در نه فوریه دوه��زارو ن��ه در نش��ریه ش��ماره 

هفتگی کارگر خود به کارهای فعالین خارج اتهاماتی زد که ما هم قصد داش��تیم ج��واچ آن

اتهامات را بدهیم که دوستان درداخل و خارج پرداختن به این ح��زچ را ص��لح نمیدانس��تد و

حتی میگفتند نویسنده آن مطلب ابتدا باید به اعمال خودش در چهار بهم��ن ب��پردازد دخ��الت

در امور جنبش کارگری در حیطه ایشان نیست.      

2 /
http://www.hekmatist.com/2014/komonist184-fatahi.html
http://www.azadi-b.com/J/2014/05/post_379.html

3/

اما محفل اتح��اد سوسیالس��یتی ممحف��ل زرد ژورنالیس��تی ) ک��ه ب��ه س��بک پاپ��اراتزیاکیه��ان

شریعتمداری فعالیت می کند، یکی ازمحافلی است که همیشه س��عی ک��رده ب��ا تهم��ت زدن

د به ت��رور شخص��یتنبدون سند و تنها بر اساس شایعاتی که خودشان و یارانشان می ساز

افراد می پردازد. این محفل درآخرین اطلعیه خودش نوشته است ی از جمله کمک ماه��انه

ی هزار و پانصد دلری اتحادیه حمل و نقل جهانی بود هم��ه ی اینه��ا در ش��رایطی ص��ورت

می گرفت که شماری از کارگران شرکت واحد به دلیل عض��ویت در س��ندیکا و مب��ارزات پ��ی

گیرشان اخراج شده بودند و در وضعیت مالی وخیمی به سرمی بردند وحتی در تهیه ک��ردن

منص��ور. مایحتاج اولیه زندگی دچار مشکل بودند ی این ادعا ی��ک دروغ بزرگ��ی بی��ش نیس��ت

اسانلو هیچ کمکی از کنفدراسیون حمل و نقل نگرفته و این کنفدراسیون هیچ گاه کمکی نه

http://www.lajvar.se/karegari/kohestani05-01-28.htm


، تنه��ا ح��ق عض��ویت س��ندیکا را بخ��اطراس��ت تنها به منصورحتی به سندیکای واحد نداشته 

پاپ�اراتزیا کیه�ان ش�ریعتمداری ب�ا س�بک ماکیاولس��یتیاست. نخواسته ، شرایط موجودش 

استفاده می کند.راش از هر ابزاری برای رسیدن به هدفش 

http://www.wsu-iran.org/bayanie/wsu_osanlu_may2014.pdf

4/

http://asre-nou.net/1385/ordibehesht/29/m-wahed.html  
http://asre-nou.net/1385/khordad/20/m-hambastegi.html

http://www.lajvar.se/karegari/gay-rayder.htm

البته یکی از دلیل اصلی درگیری من با رضا مقدم بر این اساس بود که چرا افراد کمیته /5

هماهنگی بدون مشورت با ایشان و یارانش قبل از اعتراضات سندیکای واحد در رابط��ه ب��ا

دادگاههای زندانیان سقز ازبخش حقوقی کنفدراسیون بین المللی درخواس��ت کم��ک ک��رده

افراد در چهارچوچ منافع تشکیلت محف��ل ایش��ان ای��ن درخواس��ت را م��ی اند . البته اگرآن

کردن��د اش��کالی نداش��ت ول��ی زم��انی ک��ه اختلف بی��ن آن ه��ا افت��اده ب��ود، ایش��ان از ای��ن

برای انتقام گیری سوءاستفاده می کرد و از م��ن م��ی خواس��ت آن عم��ل را علن��ی ،اختلف

کنم که بنظر من بسیار غیر اخلقی و امنیتی بود.

6 / این موضوع که چرا من با اتحاد بین الملل و شخص یدا خس��رو ش��اهی فع��الیتم را 

 ب��ه مون��ترال86قطع کردم به این موضوع برمی گردد که یکی از همکاران اتحاد در س��ال 

آمد ومن هم برای دیدار دوستی که سرطان داشت به انجا رفتم که این شخص در جمع��ی

نفر فعال اجتماعی بودن��د توض��یح داد ک��ه بعن��وان م��ترجم حس��ین زه��ریمبه��رام) ب��ه7که 

سازمان امنیت فرانسه می رفته و اطلعات اپوزیسیون را به دول��ت فرانس��ه م��ی دادن��د ک��ه

بعد از بیرون آمدن ازآن خانه من حتی از دست دادن برای خ��داحافظی امتن��اع ک��ردم. ای��ن

موضوع را به دوستان گفتم ولی برای آنها مهم نبود وحتی این شخص بع��د از چن��د م��اه در

یک جلسه مسئولیت بخش بین المللی را بعهده گرفت. این افراد در نیافتن راه حل همکاری

http://www.lajvar.se/karegari/gay-rayder.htm
http://asre-nou.net/1385/khordad/20/m-hambastegi.html
http://asre-nou.net/1385/ordibehesht/29/m-wahed.html
http://www.wsu-iran.org/bayanie/wsu_osanlu_may2014.pdf


 رابرای همکاری با سالیداریتی سنتر ک��ه2004مشترک در چند ماه بعد با طرح مسائل سال 

که من مخالف همکاری ب��ودم و کس��انی ک��ه یواش��کی ای��ند چند شاهد در آن جلسات بودن

بحث را مطرح می کردند خودشان بس�یار مواف��ق همک��اری نه��ادی بودن�د.وص��د البت�ه بع�دا

قضایا را به گونه ای دیگر بیان کردند.

کسانی هم که بعدا من را سرزنش می کردند که نگذاشتم ث ژ ت به ای��ران ب��رود هیچگ��اه

نپذیرفتند که دلی��ل آن ب��ه م��ن رب��ط نداش��ت و خودش��ان بع��دا ازکارمن��د س��الیدریتی س��نتر

شدند.خواهان همکاری برای فرستادن نمایندگان کارگری به ایران 

 7/
http://sardarsima66.wordpress.com/2014/05/18/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D

9%84%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-
%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-

%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88

8/
http://azadi2008.wordpress.com/2008/08/06/%DA%98%D9%88%D9%84%DB

%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%DA
%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF

%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-
%D9%88-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-

%D8%AC/#more-824

بر خلف روحیه بسیار بال و اخلقی فعالین سندیکا واحد که در تم��ام م��دتی ک��ه بیک��اری و

نها بوجوداورده بود با همان امکانات کم برایآ یند گی مشکل بسیاری برایآ بی پولی و بی

همدیگر فداکاری می کردند هر کاری بود انجام می دادند از نامه رسانی با موت��ور ت��ا چ��ای

و از کسی انتظار هیچ کمکی نداشتند ، در همان شرایط  فروشی در ایستگاههای قطار....

سخت در جلسات سندیکا حضور پیدا می کردند و در غم و شادی با هم ب��وده و هسس��تند.

منصور مانند همه انسانها و مبارزین محصول ش��رایط و محیط��ش اس��ت متأس��فانه منص��ور

 بی مورد ک��ار دس��تش داد وبزرگ بینیتا به امروز بسیار دگردیسی کرد،  83اسانلو از سال

در بسیاری از جاها یادش رفت از کجا آم��ده و ریش��ه اش کجاس��ت.  ه��ر روز ب��ر غ��رورش

را طبق��اتی اضافه می شد و از فروتنی که خصلت مبارز کارگری است دور می شد. مس��ائل

ندید و در سیاست درجا زد.  ایشان در کوتاه مدت می خواست یا سندیکا را به حزچ ک��ارگر

http://azadi2008.wordpress.com/2008/08/06/%DA%98%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AC/#more-824
http://azadi2008.wordpress.com/2008/08/06/%DA%98%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AC/#more-824
http://azadi2008.wordpress.com/2008/08/06/%DA%98%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AC/#more-824
http://sardarsima66.wordpress.com/2014/05/18/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88
http://sardarsima66.wordpress.com/2014/05/18/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88
http://sardarsima66.wordpress.com/2014/05/18/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88


بدون  با سندیکا یا تبدیل کند و یا خودش کسی شود که هر کاری بخواهد بتواند انجام دهد

سندیکا.،  توهم داشت که شاید در داخل همان نظم و چهارچوچ بتواند کارهایش را پی��ش

. آنج��ایی، حتی تا هفته قبل از انتخابات سال گذشته می گفت هنوز نمیگوییم رأی ندهیدببرد

که دیگر کم آورد به خارج آمد ولی بدون مشورت دل به دری��ا زد نم��ی دانس��ت در خ��ارج ت��ا

پایت روی زمین نباشد دائم سر می خوری، دوستانت دیگر فعال کارگری ایران نیستند و هر

روز در کنار یک طیف قرار می گیرد. ایشان در هم�ان ابت�دای آم�دنش ب�ه خ��ارج ب�ا داش�تن

توهم بسیاردرخواست کمکهای مالی زیادی را به اسم فعالین سندیکا با داشتن چند نش��ریه

در دست داشت و کسانی هم که ایشان را به خارج اوردن��د هن��وز ی��ک هفت��ه نگذش��ته ب��ود

فهمیدن که هوا خیلی پس است م کسانی که خودشان را در ترکیه دوبل منصور کرده بودند

) همان دوستانش سریع راه خود را عوض کردند و به اتح�ادیه ه��ا فش��ار آوردن��د ک��ه او را

 س��کوت ب��ود . وان. تنها جوابش��این نوع برخوردها را قبول ندارندرسوا کنند که اتحادیه ها 

تنها راه حل سندیکای واحد در مقابل این خواستهای منصور هم همان اطلعیه بود.

بالطبع امروز منصور اسانلو هم نماین��دگی ی�ک بخ�ش از جنب��ش ک��ارگری ای�ران را میکن��د ،

بخشی که طبقه کارگر ایران سی و شش سال پیش با آن مرزبندی کرده و مطمئن��ا جنب��ش

 ژوئ��ن دوه��زار و ن��ه در بس��یاری از26اجتماعی ما کم احتمال دارد به گذش��ته برگ��ردد. در 

کشورها برای آزادی فعالین کارگری از جمله منصور اسانلو تظاهرات اعتراضی برگذار ش��د

 نفر در آن تظاهرات شرکت کردند1500و در شهر تورنتو بیش از 
https://www.itfglobal.org/campaigns/osanloo-ITFpress.cfm

دز حین تظاهرات جریانات طرف��دار س��لطنت طل��ب بس�یار زش��ت و ب�د ب�ه ش��رکت کنن��دگان

برخورد میکردند که حتی به ضرچ و شتم و زخمی کردن یک خانم منجر شد

هفته گذشته در همین ش��هر منص��ور اس��انلو یک��ی از س��خنرانان ش��ورای مل��ی ایرانی��ان ک��ه

بسیاری از همان سلطنت طلبان را بر میگرفت بود.  
http://www.shahrvand.com/archives/50704

http://www.shahrvand.com/archives/50704
https://www.itfglobal.org/campaigns/osanloo-ITFpress.cfm

