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همانطور که در شماره قبلی نشريه اطالع داديم ، طی : مقدمه 
فوروم " ساالنه  اکتبر ، گردهمايی 17 تا 15روزهای 

در اين رابطه . در لندن برگزار گرديد " اجتماعی اروپا 
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) در شبکه پالتاک " فوروم ايرانيان سوسياليست " فعالين 
   .ندکه يکی از سخنرانان گردهمايی لندن بود
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  "خانه عنکبوت" سناريوی     
   !فيلترينگ  و فاز دوم         

                                                                                              
  آرش کمانگر

  
در روزنامه "   رهبر" سردبير و  نماينده   ن شريعتمداری ،حسي

" وزارت اطالعات موازی" کيهان و کارشناس ارشد ولی فقيه در  
و يکی از  بازجويان، شکنجه گران و صحنه گردانان زندانها در 

 سال جنايات رژيم، از آن دست آدمهائی ست که گرچه 25طول 
ل يک ديپلمات ارشد خارجی شناسنامه ايرانی دارد، اما با او مث

قصاب ( مرتضوی . رفتار می شود که دارای مصونيت کامل است
که معموًال هيچ سطری از گاليه ها و انتقادات روزنامه ) مطبوعات 

را از نظر نمی اندازد و با بهانه  و بی بهانه، " اصالح طلب" های 
اشاعه " ،  " هتک حرمت" دست اندرکاران آنها را به جرم 

به بيدادگاههای رژيم می .... و " توهين به مقامات " ،  " يباکاذ
کشد، در برابر جنجال آفرينی ها و اتهام زنی ها روزنامه کيهان و 

در . ديگر جرايد جناح محافظه کار، واکنشی از خود نشان نمی دهد
واقع اين نوع مطبوعات از نوعی مصونيت بی حد و حصر و 

     .نانوشته برخوردارند
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خانم یاسيمين ميظر ضمن تشکر از پذیرش دعوت ما ، 
بگذاريد اولين پرسش را از چگونگی  سازماندهی اين 

نظر شما در مورد برنامه ريزی و کارهای . فوروم شروع کنيم
ز شروع برنامه ها مقدماتی فوروم اجتماعی اروپا تا پيش ا

چگونه است؟ چه نيروهايی درگير اين کار بودند و چگونه 
 عمل کردند؟

  
همانطور که ميدانيد . من هم متقابال از شما تشکر ميکنم . پاسخ 

و » حزب کارگران سوسياليست «دو سازمان چپ بريتانيا 
که جريان ترتسکييستی نزديک به » سوسياليست آکسيون«

است همراه با برخی » کن ليوينگستون«مواضع شهردار لندن 
 کارمندی انگليس و البته فعالين جنبش ضد - اتحاديه های کارگری

سرمايه داری، مدافعان محيط زيست و سازمانهای فمينيست در 
سازماندهی اين فوروم فعال بودند و اگرچه از نظر تعيين روز و 

ن اشکالی ساعت برنامه و درج آن در تارنما و تنظيم فعاليتها کارشا
حزب کارگران «نداشت ، تصميمات سياسی که عمدتا دو جريان 

در آن نقش داشتند، » سوسياليست آکسيون«و » سوسياليست 
انتقادهای شديدی را بر انگيخته است و مطمئنا در فوروم بعدی ، 

ايندي «چپ راديکال، آنارشيستها ، فعالين » اتونوميست«جريانهای 
کرد در فوروم اجتماعی سال ديگر که کوشش خواهند ... » ميديا 

بنا است در يونان برگزار شود دخالت سازمانهای سياسی فرسوده 
  . و سنتی چون حزب سوسياليست کارگران بريتانيا را کم کنند

برای اطالع شما الزم است اضافه کنم که حزب کارگران 
سوسياليست بريتانيا که در جنبش ضد جنگ فعال بوده است اخيرا 

 ايجاد حزب جديدی است که در آن ميکوشد همه مخالفان در پی
جنگ از مسلمانان فعال در مساجد گرفته تا سوسياليستها را متحد 
کند و طبعا اين موضع اختالتی ، در دخالتهای سياسی اين جريان 

اگرچه بر خالف فوروم .در تعيين برنامه های فوروم بی تاثير نبود
ی عليه جنگ بر مخالفت خود با پاریس اکثر سخنرانان در موضعگير

اسالم سياسی هم تاکيد داشتند  مخالفان پيگير بنيادگرايی 
عمال از يکی از دو "  کارزار عليه اختناق در ایران" از جمله - اسالمی

الکساندرا «محل عمده برگزاری جلسه ها حذف شدند و به جای 
ناگون این جریانها به محل دوم که عمدتا در ساختمانهای گو» پاالس

  . دانشگاه لندن بود تبعيد شده بودند
دعوت از شهردار لندن به عنوان يکی ازسخنرانان اصلی فوروم مورد 
انتقاد جوانان جنبش ضد سرمايه داری بود چرا که به رغم مواضع 
ضد جنگ او همچنان عضو پرو پا قرص حزب ارتجاعی تونی بلر است 

ت به او چند جا ديگری که حزب کارگران سوسياليس» شخصيت «. 
پتریبون داد و آنهم مورد انتقاد جوانان ، آنارشيستها و فعاالن 

ايشان هم تنها ادعای . بود» جرج گالوی«قرار گرفت ... اتونوميست 
راديکاليسمش مخالفت با جنگ ارتجاعی بريتانيا در منطقه است 
وگرنه، نه سابقه سياسی يا شخصی درخشانی دارند، نه موضع 

 و شرطشان از جنبشهای اسالمی يا تملق گويی دفاع بی قيد
های ايشان به صدام حسين در سال قبل از جنگء قابل دفاع 

با اينهمه از سخنرانيها ي اين دو نفر و امثالشان که بگذريم . است
صدها جلسه توسط فعالين جوان و راديکال جنبش ضد سرمايه 

 در اروپا، آسيا داری در اين فوروم به مسائل گوناگونی از موقعيت کار
و آمريکای التين گرفته تا مبارزه  کارگران عليه خصوصی سازیها، از 
بحث حقوق کارگران مهاجر تا چپاول منابع نفتی عراق توسط 
شرکتهای آمريکايی و اروپايی ، مورد بحث قرار گرفت و متاسفانه 
وقت کافی برای شرکت در همه بحثها ی مورد عالقه وجود 

  .نداشت
اگر بنا باشد در ميان جلسه هايی که موفق :  پرسش 

شديد در آنها شرکت کنيد به چند نمونه مثبت اشاره گردد  
  اين نمونه ها کدام هستند؟

  
يکی از جلسه هايی که من از آن کلی ياد گرفتم جلسه : پاسخ  

در  » Friends of the Earth« فعاالن راديکال جنبش محيط زيست 
يکی از مزايای اين .  در عراق بودمورد خصوصی سازی صنعت نفت

 سخنران با اطالعات دقيقی دور از شعارهای ۴جلسه آن بود که 
سطحی برخی از اين سازمانهای چپ، به قراردادها و قولهايی که 
دولت موقت و نيروهای اشغالگر عراق به شرکتهای نفتی عمده 

» وم بریتيش پترولي«، » شل«اروپايی و آمريکايی داده اند از جمله 
يکی از سخنرانان اين جلسه با کارگران نفت شرکت . پرداختند..،

نفت جنوب عراق در بصره کار کرده بود و گزارش دقيق و جالبی از 
سازماندهی اين کارگران برای برپايی اعتصاب عليه نيروهای 

، » ای اف تی هيو«اشغالگر ، رابطه آنها با اتحاديه رفرميست 
حزب ( » شيوعی« و رابطه آن با حزب ترکيب سياسی اين اتحاديه

و ) باصطالح کمونيست عراق که در دولت دست نشانده حضور دارد 
. کارگران ديگر بخشهای شرکت نفت بيان کرد که بيسار جالب بود

تعدادی از شرکت کنندگان سئوالهای مهمی طرح کردند از جمله 
 رابطه بين سودهای شرکتهای نفتی و منافع سياسی اقتصادی دو

   -  ایاالت متحده آمریکا و بریتانيا-دولت درگير در جنگ 
يکی از سخنرانيهايی که بر خالف تصور من با استقبال شديد تعداد 
زيادی از فعالين جوان جنبش ضد سرمايه داری روبرو شد ، جلسه 

که به » نزول سرمايه داری«تحريريه نشريه کريتيک بود تحت عنوان 
استاد سياست بين » ميک ککس«علت غيبت پرفسور تيکتين ، 

المللی در مدرسه اقتصاد دانشگاه لندن در آن سخنرانی کرد و 
بربريت امروزی سرمايه جهانی و جنگ افروزی آنرا به بحث نسبتا 

اگر . کالسيک ترتسکييست مبنی بر دوران نزول سرمايه ربط داد 
چه سخنرانی نکته جديدی برای فعالين جبش چپ نداشت ولی 

انان جنبش ضد سرمايه داری برای شنديدن بحثی تشنگی جو
  . نسبتا تئوريک در سومين روز فوروم جالب بود

از سخنرانان ديگر اين فوروم بايد از هايفه زنگنه از اعضای سابق 
يکی از جريانهای مائويست عراق ياد کرد که طی دو سال گذشته 

 در از مبارزان پيگير جنبش ضد جنگ بوده و هميشه نکات تازه ای
مايک گونزالز نويسنده کتاب جديدی در مورد . صحبت او هست 

نيز یک سخنرانی در همين مورد در دانشگاه لندن » چه گوارا«
» جرج کافنزيس«. داشت که شنوندگان بيشماری را جلب کرد

استاد فلسفه در دانشگاه مين در آمريکا شايد يکی از بهترين 
 روزمره عليه سرمايه بحثهای که من شنيدم را پيرامون مقاومت

کافنزيس از فعالين راديکال جنبش مستقل . جهانی ، ارائه کرد
ضدسرمایهداری است که مقاله های بيشمار او در مورد مسائل 

خوانندگان » thecommoner«فلسفی و اقتصادی در سايت 
» Peoples Global Action«بيشماری ميان فعالين ايندی ميديا و 

  . دارد
 جلسه همبستگی با کارگران ايران شما در: پرسش 

نکات عمده سخنرانی شما چه بود و آيا . صحبت کرديد
موفق شديد حمايت شرکت کنندگان در جلسه را جلب 

  کنيد؟
همانظور که ميدانيد ما پارسال جلسه ای در حاشيه فوروم : پاسخ 

اجتماعی اروپا در پاريس با همين تيتر لزوم همبستگی با کارگران 
و امسال هم  به رغم مخالفتهيای برخی از  زار کرديم ايران برگ

دست اندرکاران سازمانهدی فوروم موفق شديم جلسه ای را در 
ليز «خانم . برنامه اصلی فوروم در اتحاديه دانشگاه لندن برگزار کنيم

از مسولين شورای اتحاديه های کارگری منطقه کامدن لندن » لستر
جنبش «و از اعضای » يونيسون«، عضو بخش بين المللی اتحاديه 

رياست جلسه را به عهده داشت و در مقدمه » برای سوسياليسم
در » IFTU«صحبت خود با اشاره به بحث و دعوا پيرامون اتحاديه 

جلسه های فوروم اجتماعی گفت بخش گسترده ای از چپ بريتانيا 
در رابطه با نقد جمهوری اسالمی و موضعگيری در دفاع ا ز مبارزات 

 نکات بيشماری از چپ راديکال ايران ٨٠ارگران ايران در دهه ک
ياد گرفتيم و ) يعنی آ بخشی که از جمهوری اسالمی دفاع نميکرد(

امروز هم درسهای آن تجربه برای بررسی نوع همبستگی که 
عليه بنياد گرايی مذهبی و ( کارگران عراقی به آن احتياج دارند 
 اياالت متحده و دولت نشانده آن درعين حال در مخالفت با مدافعان

  . از اهميت خاصی برخوردار است) در بغداد
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  ....    مصاحبه با یاسيمين 
  

که از چند ( صحبت من با تاکيد بر موقعيت سياسی جغرافيای ايران 
جهت توسط ارتش اياالت متحده و دولتهای دست نشانده اين 

د و پس شروع ش) قدرت بزرگ سرمايه جهانی احاطه شده است 
از . از آن سعی کردم  تصويری از موقعيت طبقه کارگر ايران ارائه کنم

بيکار سازی های گسترده ، خصوصی سازيها و عدم پرداخت 
دستمزدها صحبت کردم و توضيح دادم که طی چند سال گذشته 
روزی نگذشته است که تعدادی از کارگران ايران در يکی از شهرها 

هرات ، اعتراض ، جاده بستن يا بست يا در چند شهر دست به تظا
نشستن نزده باشند تا با ستم بيکارسازی ها و عدم پرداخت 

از انجا که عده ای از جريانهای . دستمزدها مبارزه کنند
حزب «و » سوسياليست آکسيون«ترتسکييست بريتانيا چون 

نسبت به جنبشهای اسالمی منطقه » کارگران سوسياليست
) ر اين اساس که اينها مخالف آمريکا هستندب( توهم آفرينی ميکنند

 سال پس از به حکومت رسيدن جمهوری ٢۵ الزم بود تاکيد کنم که 
جنبش «اسالمی در ايران،کارگران و زحمتکشان در کشور ما 

را مترادف با ثروت اندوزیهای نجومی، ماليان مرسدس » اسالمی
رزندانشان ماليانی که ف. بنز نشين ،و غرق در فساد مالی ميدانند

ثروت های خود را به جيب ميزنند و در اين ميان فقر و ) آقازاده ها(
بدبختی از آن اکثريت جامعه است که زير خط فقر زندگی ميکنند و 
قادر نيستند در برابر افزايش سرسام آور قيمتها از حق معيشت 

توضيح دادم که عدم پرداخت , متناسب با قيمتها برخوردار باشند 
ايران آنچنان رايج است که برخی سرمايه داران با حمايت حقوق در 

دولت عدم پرداخت دستمزدها را به ابزاری مطمئن برای افزايش 
الزم بود فعاالن جنبش ضد سرمايه داری . سود تبديل کرده اند

بدانند که صنايع نساجی در ايران با حمله بی سابقه سرمايه برای 
هستند ، صنايع نساجی در بهره گيری از سودهای نجومی روبرو 

پی خصوصی سازيها ، بسته شده اند و صدها هزار کارگر در شمال 
در صنعت نفت تقريبا . و مرکز ايران در بخش نساجی بيکار شده اند

همه بخشهای خدماتی خصوصی شده اند و در کل صنايع 
فوروم اجتماعی اروپا . دولتی اعتصاب غير قانونی است» حساس«

ان مناسبی برای توضيح و افشای اليحه های طبعا مکان و زم
اليحه هايی که کارگاههای . مصوبه مجلس جمهوری اسالمی بود 

 نفر را از قانون کار معاف ميکند و کارگاه های زير ده نفر را از ۵زير 
اجرای دهها ماده قانون کار معاف مينماید ، کارگاههايی که با 

 سال را با ١۶کودکان زير با خيال راحت » استثنا«استفاده از اين 
توضيح دادم که طبق گزارشهای . حقوق ناچيز به کار ميگيرند

روزنامه های داخل ایران، خريد يک کارگر خردسال قالی باف دوسال 
اينجا جای . دالر در سال تخمين زده شده است١۵٠ تا ۴٠پيش بين 

افشای قوانين قرون وسطايی جمهوری اسالمی در مورد غير 
دن تشکلهای مستقل کارگری بود و ما اين امر را باز قانونی بو

کرديم و توضيح داديم که شوراهای اسالمی ، ارگانهای ايدئولوژيک 
حکومت اسالمی هستند که عمدتا از جاسوسان کنونی و سابق 
رژيم در کارخانه ها تشکيل شده اند و اگرچه ممکن است سازمان 

 رسميت بشناسد جهانی کار اين سازمانهای صاحبکاران را به
جنبش ضد سرمايه داری و جنبش کارگری بايد در افشای اين 

عالوه بر اين سعی کردم رابطه . فعال شود» اسالمی«ارگانهای 
اين سياستهای اقتصادی و خصوصی سازيها را با نظام سرمايه 
جهانی و رايطه وامهايی که جمهوری اسالمی از صندوق بين 

  . فت کرده است را توضيح دهمالمللی پول و بانک جهانی دريا
من در بخش پايانی صحبتم به آلترناتيوهای سياسی که با در نظر 
گرفتن شرايط منطقه در پی دستيابی به قدرت هستند صحبت 
کردم و نظر خودم در مورد آلتراتيوهای بورژوایی چه از نوع سلطنت 

  . طلب و چه از انواع جمهوريخواه آنرا بيان کردم
ز اين جلسه ايجاد هماهنگی بين مدافعان مبارزات قصد اصلی ما ا

در نتيجه بخش مفصلی از . کارگران ايران در سطح اروپا و بريتانيا بود
صحبت من به لزوم ايجاد کارزار مستمر ، با برنامه و درازمدت در 
دفاع از مبارزات کارگران ايران بود و طبعا در اين بخش به کارگران 

 و کارزارهای دفاع از 83ل ماه مه سال دستگير شده در سقز در او
  . اين کارگران اشاره کردم

پاسخ نمايندگان سازمانهای چپ بريتانيا و برخی از فعالين مستقل 
و نسل جوان ايرانی و اروپايی به خواست ما مبنی بر الويت 
بخشيدن به همبستگی با کارگران ايران ، بسيار مثبت بود و من 

 خواهان همکاری درازمدت در اين رابطه اميدوارم با جمع کسانی که
بودند بتوانيم کارزار دفاع از کارگران ايران در بريتانيا و اروپا را فعالتر از 

  .هميشه ، به پيش ببریم 
  

   
   رژه اسکلتها ، نمادی از مخالفت با جنگ و کشتار       

    اکتبر در لندن 17در راهپيمايی                
  

کرديد به جلسه در مورد اتحاديه اشاره ای : پرسش 
 و اعتراض شرکت کنندگان ، ممکن است در IFTUکارگری

  اين مورد هم توضيحی بدهيد؟
  

بيش از دوهفته قبل از شروع فوروم اجتماعی اروپا بحثی : پاسخ 
در حد برخی از اتحاديه های کارگری و سازمانهای سياسی چپ 

 و ارتباط آن با IFTUبريتانيا پيرامون نقش اتحاديه کارگری 
. عراق درجريان بود"کمونيست "سياستهای حزب شيوعی يا حزب 

بسياری از اتحاديه های کارگری در بريتانيا ، اروپا وسراسر جهان از 
اين اتحاديه حمايت کرده بودند چرا که به رغم تاريخ ننگ آور حزب 

که مانند حزب توده ما گاهی از صدام حمايت ( شيوعی در عراق 
به نظر ميرسيد ) بود گاهی از کودتا و زمانی هم عليه صدام کرده 

 ولو در شکلی بورکراتيک ،خواستهای IFTU -اتحاديه کارگری 
از اينرو اين .بخشی از جنبش کارگری عراق را نمايندگی ميکند

. جريان از حمايت اکثر اتحاديه های عمده جهان برخوردار است 
 به شيوه سازماندهی اين برخی از فعالين جنبش ضد سرمايه داری

اتحاديه انتقاد داشتند ولی در هر صورت مدافعان اين اتحاديه از 
مخالفانش بيشتر بودند تا اينکه در حين برگزاری کنفرانس حزب 
کارگر بريتانيا اين اتحاديه در موضعگيری ای که آينه ای از موضع 

بود از قطعنامه پيشنهادی دولت بلر و » شيوعی«راست حزب 
ران رفرميست اتحاديه های کارگری وابسته به حزب کارگر رهب

انگليس، عليه قطعنامه جنبش ضد جنگ درگير شد و طبعا آماج 
حمله گسترده نيروهای چپ،فعالين راديکال در اتحاديه های کارگری 

تا آنجا که من شنيدم . و سازمانهای سياسی چپ قرار گرفت
اع از قطعنامه پيشنهادی نماينده اين اتحاديه تا حد سخنرانی در دف

دولت بلر در مورد ادامه حضور نيروهای نظامی بيريتانيا در عراق 
  . تنزل کرد و خشم و نفرت نيروهای ضد جنگ را بر انگيخت

طبيعی بود در چنين شرايطی سخنرانی نماينده اين اتحاديه در 
همانطور . فوروم اجتماعی اروپا جنجال برانگيز بود و چنين هم شد

نم لستر در معرفی جلسه هماهنگی دفاع از کارگران ايران که خا
مطرح کرد اين جنجال هم درسهايی برای جنبش دفاع از مبارزات 
کارگران ايران دارد و هم برای فعالين جنبش چپ و کارگری بريتانيا 

از يکسو حمايت بخشی از چپ بريتانيا از جمله حزب . اهميت دارد 
 بنياد گرا فقط به صرف -ی مذهبی کارگران سوسياليست از نيروها

اينکه ضد آمريکا هستند موضع خطرناک و انحرافی است و از طرف 
حزب ( ديگر نميشود در رابطه با اتحاديه و جريان سياسی 

  در عراق » انتقالی «که کميته مرکزی آن در دفاع از دولت ) شيوعی
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  ....  مصاحبه با یاسيمين   
  
  

مداحی ميکند ) مريکا استمنظور دولت دست نشانده آ( 
اين روزها . نکرد.کوتاه آمد و اين موضع ارتجاعی را افشا 

اتخاذ موضع راديکال در قبال اوضاع پيچيده منطقه ما کار 
ساده ای نيست اما اگر کسی دفاع از مبارزات طبقاتی و 
مبارزه کارگران را در راس آمال خود قرار دهد اين امر چندان 

ی سياستهای اياالت متحده و افشا. هم مشکل نيست 
دولت دست نشانده اياذ علوی در راس وظايف نيروهای 
مدافع طبقه کارگر عراق و منطقه است اما اسالم سياسی 

را در ... و ارتجاعيونی که کارگران نپالی، ترک ، پاکستانی و 
عراق سر ميبرند نيز قابل دفاع نيستند و آن بخشی از چپ 

 دشمن دشمن دوست است که در فرمول سطحی و ساده
) مثل حزب کارگران سوسياليست بريتانيا( غرق شده 

افشای هر دو . انحرافات اساسی ديگری را دنبال ميکنند
  . انحراف از وطايف عاجل ما است

  
مسئله ايجاد فوروم اجتماعی ايران و : پرسش  

خاورميانه مطرح شده است ، نظر شما در اين مورد 
  چيست؟

  
فورم «اهمهای بيشماری در مورد مقوله متاسفانه سو تف 

ميان فارسی زبانان وجود دارد که قبل از هر چيز » اجتماعی 
!! چه نيست» فورم اجتماعی«الزم است مشخص کنيم 

فورم اجتماعی جبهه سياسی نيست ، اتحاد عمل برای 
دمکراسی در ايران نيست، اتحاد حزبی گروهی نيست ، 

ای ضد سرمايه داری جنبش جنبشه. اتحاد چپ هم نيست 
 از سرمايه ٢١چر اکه در قرن ) نه فقط جهانی شدن ( است 

ديگری نميشود صحبت کرد و حتی مدافعان جنبش دفاع از 
محيط زيست ، مدافعان راديکال جنبش زنان در فورم های 
اجتماعی به اين نتيجه رسيده اند که جهانی شدن سرمايه 

بر عکس .  آن استنتيجه اجتناب ناپذير اين مرحله از رشد
تصور نيرويهای ايرانی که اصرار دارند فورم اجتماعی را تنها 
محل گردهم آيی مخالفان جهانی شدن معرفی کنند ، اين 
فورم ها بيش از پيش محل گردهم آيی جنبشهای گوناگون 

در ايران هم فورم اجتماعی معنی . مخالفان سرمايه است
اجتماعی نخواهد داشت جز جنبش مبارزات طبقاتی 

کارگران، زحمتکشان، جوانان و زنان نتنها عليه جناحهای 
جمهوری اسالمی بلکه عليه نظام سرمايه داری در کشور 

انتقاد بخش . ما حاال با هر تعريف و تعبيری از جايگزين آن 
وسيعی از جنبش جوان اتونوميست، آنارشيست و حتی 
ی بخش راديکال جنبش دفاع از محيط زيست به سازمانها

سنتی چپ اروپايی ، چه از نوع استالينست و چه از نوع 
ترتسکييست آن ، محافظه کاری و راست روی اين احزاب 

در نتيجه اين تصور غلط ميان برخی از مدعيان دفاع . است 
از فرم اجتماعی که ميشود در چنين فورمهايی سازش 

از طرف ديگر به .طبقاتی راتبليغ کرد ، کامال اشتباه است 
 من درخارج از مرزهای ايران نبايد از باال و با اليت نظر

ساخت اما ضروریست در » فوروم  اجتماعی «روشنفکری 
هدف .  دفاع از جنبشهای اجتماعی ایران فعاالنه دخالت کرد

تشويق جوانان بيکار شده، کارگران قربانی خصوصی سازی 
ها ، جنبش زنان راديکال ، مدافعان محيط زيست به 

در " جنبش جنبشها "  همسويی برای ايجاد اين همکاری و
  . ست ادرون کشور

  فوروم اجتماعی اروپا " گزارشی از   
  = لندن 2004اکتبر  =           

  
            اميد پيوندی                    

  
   
دنيای "  فوروم اجتماعی اروپا امسال در شهر لندن با شعار  

" ایی دیگر در دنيایی دیگربرای اروپ" و " دیگری ممکن است 
شرکت .  اکتبر برگزار شد17 تا 14، در فاصله روزهای بين 

کنندگان در فوروم لندن که تعدادشان بيست هزار نفر بر 
آورد می شد، فرصت  داشتند که در حدود پانصد جلسه 

بعلت گنجایش محدود سالن . بحث و سخنرانی شرکت کنند
 1500تعدادی حدود محل برگزاری مراسم افتتاحيه، فقط 

اما .  نفر توانستند در این بخش از برنامه شرکت کنند
جلسات بحث و سخنرانی در چند نقطه شهر لندن برگزار 

در شمال لندن " الکساندر پاالس" شد که مرکز اصلی آن
  . بود

موضوع اصلی سخنرانی ها عبارت بود از جنگ و صلح ، 
ت اجتماعی دمکراسی و حقوق پایه ای ، همبستگی و عدال

و جهانی شدن ، عدالت در سطح جهان، بر عليه نژاد 
پرستی، راست افراطی و تبعيض ها، بحران محيط زیست و 

  .مسائل مربوط به آن
 - در کنار جلسات بحث و سخنرانی مراسم های هنری

فرهنگی نيز سازمان داده شده بود که ار جمله شامل اجراء 
تر ، کارهای موسيقی ، رقص، نمایش فيلم، عکس، پوس

در سالن بزرگ الکساندر پاالس تعداد . دستی و غيره بود
بيشماری ميز و محل نمایش از مليت ها و تشکل های 
مختلف وجود داشت که به شيوه ها و زبانهای مختلف هر 
یک چيزی را عرضه می کردند ولی همه این تالشها و همه 

به مصاف طلبيدن نظم . این تنوع در خدمت یک هدف بود
در سالن های . موجود و تالش برای ایجاد دنيائی دیگر

مختلف بحث، سخنرانان را می دیدی که هر یک از زاویه ای 
به این مطلب می پرداختند و در راهروها تجمعات بحث 
کوچک و بزرگ را می دیدی که افراد با شور و حرارت 

در اتوبوس ، پيرمرد اسپانيائی . نظراتشان را بيان می کردند
 انتر ناسيونال را به زبان اسپانيائی می خواند و سرود

بدنبال او جوانی سرود کمونيست های ایتاليا را سر می 
شرکت جوانان در فوروم لندن بسيار چشمگير و عمده . داد

  .شرکت کنندگان مربوط به این طيف سنی بود
سازماندهی فوروم لندن به تائيد بسياری خوب صورت 

ی از جلسه ها در یک محل ، از گرفته بود و تمرکز بسيار
به غير از امکانات . نقاط برجسته این سازماندهی بود

ميلی " داوطلبين برای اسکان دادن مهمانان ، در سالن 
همزمان تعداد . نيز هزاران نفر جا داده شده بودند" نيوم ُئم

زیادی از سخنرانيها بزبان های دیگر ترجمه می شد و 
ها را می توانستند به زبانهای شرکت کنندگان این سخنراني

انگليسی، آلمانی، فرانسوی، اسپانيائی و ایتاليائی 
این کار بوسيله تعداد زیادی مترجمين داوطلب . بشنوند

صورت می گرفت که از جمله پنج هزار داوطلبی بودند که 
  . مجموعه کارهای تدارکاتی و انتظاماتی را بعهده داشتند

 گروه، تشکل و اتحادیه یا در تعداد بسيار زیادی سازمان ،
سازماندهی فوروم لندن شرکت داشتند یا از آن حمایت 

 گروه و تشکل در این 200تنها تا اول اکتبر حدود . کرده بودند
  .رابطه ثبت نام کرده بودند

یکی از مسائل مطرح شده در جلسات سخنرانی و بحث 
این بود که فوروم اجتماعی اروپا موفق شده است نيروی 

ظيمی را برعليه جنگ اشغالگر سازمان دهد، اما از این به ع
بعد باید تالش کرد این نيرو را بر عليه نئو ليبراليسم و 

از طرف دیگر تعداد قابل . خصوصی سازیها بسيج نمود
  بردن   ضرب   زیر  اصلی شان  بحث توجهی از سخنرانان
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    ......گزارشی از                         
  
  

تم حاکم بر جهان و حمله مستقيم به نظام  پایه های سيس
در این ميان تعدادی هم بودند که به . سرمایه داری بود

نحوه سازماندهی فوروم از این جهت که نيروها 
وسازمانهای بزرگ بيشتر نفود دارند و منفردین و نيروهای 

  . کوچک، آنچنان دخالت داده نمی شوند اعتراض داشتند
ضور نيروهائی از ترکيه و ونزوئال در فوروم امسال اروپا، ح

تعدادی از سخنرانان بنحو ویژه ای اشاره به . چشم گير بود
کشور ونزوئال داشتند و حضور نيروهائی از این کشور را خير 

از جمله معدود جلساتی که بوسيله . مقدم می گفتند
نيروهای ایرانی سازمان داده شده بود، جلسه ای بود از 

 فوروم خاور ميانه، اتحاد چپ –لتن طرف نشریه ایران بو
کارگری ، فوروم سوسياليستی ایران و کمپين بر عليه 
اختناق در ایران، در این جلسه خانم یاسمين ميظر ضمن 
تشریح وضعيت کارگران ایران توضيح داد که دستمزدهای 
پائين، عدم پرداخت دستمزد، بيکاری و عدم شامل بود ن 

از جمله مسائل و مشکالت قانون کار بر همه کارگاهها 
او خواهان حمایت بين . جدی طبقه کارگر ایران است

  .المللی از کارگران ایران شد 
در چهارمين و آخرین روز فوروم اجتماعی اروپا در لندن 

شعارهای . تظاهرات و راهپيمائی عظيمی صورت گرفت 
اصلی این تظاهرات توقف جنگ، نه به نژاد پرستی ، و 

در حاليکه پليس تنها .  متوقف کنيد، بودخصوصی سازی را
اعالم کرد بيست هزار نفر در این حرکت شرکت کرده اند، 
سازمان دهندگان اعالم نمودند حدود صدهزار نفر در 

ساعتها طول کشيد تا . خيابانهای لندن راهپيمائی کرده اند
"  ترافالگار اسکوئر"راهپيمایان توانتسند خود را به ميدان 

سياری از تظاهر کنندگان وقتی به این محل ب. برسانند
. رسيدند، سخنرانيهای پایان مراسم تمام شده بود

سندیکاهای کارگری ، نيروها و سازمانهای چپ ، 
سازمانهای سياسی مليت های مختلف، زنان، جوانان، 
پيرمردان و پيرزنان ، گروههای مدافع صلح و مدافع محيط 

بسياری دیگر با حمل زیست، تشکل های ضد نژاد پرستی و 
پالکاردها، پحش اعالميه ، اجراء موسيقی ، رقص و پایکوبی 
و سر دادن شعار نفرت خود را از نظم موجود و سياست 
های حاکم بر دنيا با مضامين مختلف بيان داشتند و خواهان 

  . ایجاد دنيائی دیگر شدند
از ویژگيهای این راهپيمائی سر دادن شعار به زبانهای 

بود و این تنوع ، جلوه خاصی به راهپيمائی لندن مختلف 
پایان اشغال عراق و دفاع از مبارزات فلسطينی .  داده بود

دفاع . ها از محوری ترین شعارهای تظاهرات بزرگ لندن بود
از عدالت اجتماعی ، اعتراض به سياست های دولت ها در 
معدود و محدود کردن خدمات اجتماعی ، دفاع از حقوق 

ن و بازنشسته گان ، اعتراض به سياست های بيکارا
پناهنده ستيزی، اعتراض به نقض حقوق بشر در زندانهای 
عراق، اسرائيل و کمپ گوانتانامو  و تعداد بسيار زیادی دیگر 
خواسته های ریز و درشت، شعارهائی بود که در تمام 

راهپيمایان . طول مسير راهپيمائی فریاد زده می شد
حل نخست وزیری رسيدند خشمگينانه هنگامی که جلوی م

" ، "سربازان را از عراق بيرون بکشيد: " شعار می دادند
  " !تونی بلر تروریست است" و " تونی بلر شرمت باد

در محل پایانی تظاهرات،،تظاهر کنندگان به سخنرانی  
  .تعدادی از شخصيت های سياسی گوش فرا دادند

اح چپ حزب کارگر نماینده پارلمان از جن" جرمی کوبن " -
اعالم کرد ما آن نيروئی هستيم که تبدیل به آلترناتيو در 

یک جنبش جهانی در . مقابل این دنيای تک قطبی شده ایم 
مقابل اشغال عراق، افغانستان و اشغالهای  احتمالی دیگر 

  .از جمله اشغال ایران ،خود را دارد نيرومند می کند
ن کالجها و دانشگاهها  نماینده اتحادیه استادان و معلمي-

بيان کرد معذرت خواهی از جانب تونی بلر کار ناچيزی است 

درمقابل صدها هزار کشته و مجروح عراق، اینکار هم دیر و 
او گفت اگر ما پولی داریم بجای . هم غير پاسخگو است

  . صرف آن در جنگ باید بر عليه فقر هزینه شود
تشکل اتحاد بر  لی جاسپر مشاور شهردار لندن و مسئول -

عليه نژاد پرستی از جمله گفت، صندوق بين المللی پول، 
وی . آفریقا و کشورهای دیگر نقاط دنيا را نابود کرده است

ضمن حمله به نژاد پرستی که در خيلی از جاها باعث مرگ 
انسانها می شود روز دوم آوریل را به عنوان روز اعتراض بر 

نمایندگان اروپا خواست که عليه نژاد پرستی اعالم کرد و از 
این روز بعنوان روز مقاومت بر عليه نژاد پرستی تعيين 

  .شود
 بروس کنت از کمپين بر عليه سالحهای هسته ای از جمله -

گفت زمانی من به انگليسی بودنم افتخار می کردم ولی با 
اشغال عراق من شرم دارم از اینکه انگليسی هستم وی 

کشتار جمعی وجود نداشت و اینها در عراق سالح : بيان کرد
مغذرت خواهی در مقابل اقداماتی که شده . همه دروغ بود

وقتی یک نفر کسی را می کشد قتل . بی معنی است
انجام داده است ولی کسی که به یک کشور حمله و مردم 
آنجا را می کشد جنایت جنگی انجام داده است و باید در یک 

ل ميلوسوئيج نشانده شده و دادگاه بين المللی تونی بلر بغ
  .به جرم جنایات جنگی محاکمه شود

نه به جنگ، نه به اشغال ، نه به :  جرج گالوی اعالم کرد-
وی تاکيد کرد . بربریت کاپيتاليستی، نه به جهانی سازی 

. آمریکا می خواهد نيروهایش را روی فلوچه متمرکز کند
گراد فلوچه استالينگراد عصر ما است و حماسه استالين

 هزار نفر از مردم 350. دارد در فلوچه تکرار می شود 
فلوچه بسيج شده اند که در مقابل نيروهای اشغالگر 

از اینجا که می روید روی یک مسئله فکر . مقاومت کنند
  .حمایت از مردم فلوچه : کنيد 

 تونی بن از نمایندگان قدیمی پارلمان گفت این جمع -
او با تاکيد بر اهميت . گی می کنداکثریت مردم دنيا را نمایند

نيروهای  سازمان یافته در طول تاریخ گفت یکی از کارهایی 
که ما داریم می کنيم مقاومت در برابر یک جنگ 

  . امپریاليستی خشونت بار است
فوروم امروز دارد :  اعالم کرد) دختر چه گوارا (  آليه گوارا -

او گفت .  استتمام می شود، اما آنچه ادامه دارد مبارزه
  . جنگ بر عليه امپریاليسم باید ادامه پيدا کند

ماحرکت متحدی :  کریست نایلم ازائتالف ضد جنگ بيان کرد-
را بر عليه اشغال استعمارگرانه سازمان می دهيم و تاکنون 
توانسته ایم پيش رویم اما باید در تدارک هر چه بيشتر 

م و آن را  مارس باشي20 و 19سالروز حمله به عراق در 
 فوریه 15تبدیل به همان حرکت بزرگی بکنيم که در 

 روز باید بر عليه جنگ و بر عليه نئو 2در این . داشتيم
  .ليبراليسم در هر جای دنيا تظاهرات کنيم 

 والدین جند تن از کشته شدگان انگليسی در جنگ عراق -
نيز سخنرانی کردند و دولت بریتانيا را مسئول مرگ فرزندان 

  .  اعالم کردندخود
پس از پایان سخنرانيها تظاهر کنندگان به اجراء موسيقی از 

مضامين و کالم . گوش فرا دادند" بنياد آسيائی داب" جانب 
بخش های زیادی از این موسيقی حمله به سياست های 

  . سلطه گرانه آمریکا و دولتهای غربی بود
امه پایان به این ترتيب فوروم لندن با اجراء این بخش از برن

اگر چه رسانه های رسمی و نيمه رسمی موزیانه در . یافت
مقابل این حرکت عظيم سکوت کرده و از کنار آن گذشتند 
اما همانطوریکه برخی از سخنرانان اعالم کردند ابرقدرت 
جدیدی متولد شده و این نيرو سلطه زورگویان بر جهان ما را 

  . در وجوه گوناگون به چالش طلبيده است 
باشد که فعالين جنبش های مختلف اجتماعی در کشور ما 
در پرتو تجربيات فوروم اجتماعی اروپا قادر شوند هر چه 

  .بيشتر مبارزات خود را هماهنگ و متمرکز سازند
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  عليرضا ثقفی  متن مصاحبه راديويی 
      )فعال اجتماعی داخل کشور  نويسنده ، اقتصاد دان و(   

  
  قانون اساسی 44اصل خصوصی سازی و تغيير پيرامون

  
  

  : ياد داشت 
به دنبال اهميت بحث خصوصی سازی های دولتی در ايران ، راديو 
برابری گفتگويی را با آقای عليرضا ثقفی نويسنده و از فعالين 
اجتماعی داخل کشور پيرامون سياستهای خصوصی سازی 

ی اسالمی و همسويی آن با سياستهای بانک جهانی و جمهور
 ما به لحاظ اهميت اين ٠صندوق بين المللی پول انجام داده است 

مصاحبه در ارائه داده های عينی خصوصی سازی در ايران 
وعواقب به جا مانده از آن در اقتصاد کشور و همينطور نگاهی به 

 فاجعه دلخراش  ماه بعد از٩وضعيت شهرستان بم ، پس از گذشت 
زلزله ، با برخی تعييرات گفتاری به نوشتاری ، گفتگو را عينا پياده 

 عنوان مطلب از نشريه ٠کرده و به اطالع خوانندگان می رسانيم 
  !هفتگی است 

  »   هفته نامه راه کارگر                                  « 
  

        **************************************  
            

آقای ثقفی ضمن سپاس از شما که در اين گفتگو  : پرسش 
 قانون اساسی جمهوری ۴۴شرکت کرديد ؛ اخيرا اصل 

مجمع تشخيص « اسالمی ، طی مصوبه ای از طرف 
 به موجب اين تغيير ، مسئله ٠تغيير کرده است » مصلحت 

بانکداری ، : خصوصی سازی در همه عرصه ها از جمله 
رجی ، بيمه و بويژه نفت و گاز مجاز اعالم شد ه بازرگانی خا

با توجه به موج :  نخستين پرسش ما اين استکه٠است 
خصوصی سازی که طی سالهای اخير درجمهوری اسالمی 
ايران به جريان افتاده ، چه ضرورتی منجر به اين شد که 

  !  قانون اساسی تغيير بکند؟۴۴اصل 
  
که در مجموع گريبان عرض شود ؛ مشکالت اقتصادی  : پاسخ 

جامعه ما را گرفته به گونه می باشد که تقريبا می شود اعالم 
 به ٠تمام رشته های صنعتی در دست دولت بوده است : داشت 

علت بوروکراسی فوق العاده قوی و مديريت فوق العاده ضعيفی که 
در اين دستگاه بوروکراتيک اعمال می شد ، تقريبا کا رها به حالت 

 ميليارد ها تومان سرمايه در دست بخشهای ٠آمده است توقف در 
دولتی است که بال استفاده مانده و اين در حالتی استکه کشور ما 

 از نظر منابع نفت و گاز و ٠ايران ، کشور بسيار ثروتمندی است 
ساير معادن خيلی غنی است اما متاسفانه وضع اقتصادی بسيار 

که : نجوری می بينم  من اي٠اسفناکی بر ايران حاکم است 
سردمداران امور مملکت ، هيچگونه برنامه ريزی مشخصی برای 
آينده ندارند و تنها برای فرار از تنگناها و يکمقدار تقسيم منابع 
باقيمانده بين به اصطالح نزديکان حکومتی يا دارو دسته های 

ما :  از جمله ٠حکومتی ، متاسفانه دست به هر عملی می زنند 
 هستيم که يک سری برنامه های خصوصی سازی که شاهد اين

آقايان دارند اجراء می کنند ، کارخانجات را می فروشند و هم منابع 
 اين فروش را هم کامال به زير قيمت ٠و معادن را می فروشند 

همان مواد اوليه و ماشين آالتی که اين کارخانجات و اين منابع 
   ٠ند دارند ، اينها به ديگران واگذار می کن

      خدمت شما ، در اين مورد بعنوان يک نمونه از اين خصوصی 
از _ کارخانه الکتريک رشت است : سازی ها عرض کنم مثالش 

شما عذر می خواهم ، چرا که در شرايطی هستم که تازه از سفر 
بم آمدم و در جايی هستم که به آمار و ارقام فراهم آمده در اين 

همين حد اطالع می دهم که _ رم زمينه ، االن دسترسی ندا
 ميليارد تومان می ٨٠کارخانه الکتريک رشت ، تنها و تنها ، زمينش 

 ماشين آالت آن ، مقدار زياديش هنوز دست نخورده باقی ٠ارزد 
مانده است و باز نشده، می دانيد که اين کارخانه ، بزرگترين 
 کارخانه صنعت الکتريکی کشور است و همه قطعاتش را خودش

 ميليارد ٨٠ اين کارخانه ايکه تنها زمين سابقش ٠توليد می کند 
 ميليون تومان ٧٠٠ مدتی است به يک ميليارد و ٠تومان ارزش دارد 

خانم فروخته شده است ، که البته هويت اينها را  ) ۴(به چهار 
سعی می کنند ، مخفی نگهدارند ولی بقرار مرسوم ، خود کارگران 

مربوط به خانواده _ خريداران _  که آنها اين کارخانه می گويند
 آقای قبه معاون قبلی آقای کرباسچی ، مدير ٠کارگزاران هستند 

 حتی حقوق کارگران ، ٠عامل جديد اين کارخانه شده است 
 نفر هستند تا حال حقوق قانونی آنها را ٧٠٠اخراجی را که حدود 

 تنها به فکر اين هستند که کارخانه را تعطيل کنند و هم نپرداختند و
مواد اوليه را بفروشند و زمينش را هم به ساختمان سازی اينها 

  ! اختصاص بدهند 
      اين يک نمونه از خصوصی سازی ها است که ما در جامعه می 

 هر گونه تغييری که در قوانين داده می شود ، متاسفانه ٠بينيم 
اين غا رت است ، غا رتی که بطور عجيبيی دارد فقط برای تسهيل 

 ما در ابتدای انقالب شاهد اين بوديم ٠از اين منابع صورت می گيرد 
 در ابتداء همان ٠که بسياری از اين کا رخانجات ورشکست شدند 

 صورت گرفت ، بسياری از اين ۵٧تغيير حکومتی که در سال 
ر و يا ميليارد ها کارخانجات ورشکست بودند و با ميليارد ها دال

تومان، هر کدام از اين کارخانجات ، ديگر با ره بر سر پا آمده تا دو 
 ٠باره به ثمن بخس به عده ای از وابستگان دولت فروخته شوند 

اين نوع خصوصی سازی و چنين نمودی از خصوصی سا زی که ما 
 کا رخانه چيت ٠در اين مملکت می بينيم در دنيا بی سابقه است 

 اين کارخانه در وضعيتی ٠يز به همين ترتيب قابل بحث است ری ن
 کارخانه به ٠قرار گرفته که زمين بسيار ارزشمندی وسط شهر دارد 

مديران همانجا واگذار شده که طبيعتا وابستگان حکومتی هستند 
 ( ١٠/١ در اين ميان بخاطر واگذاری ، ابتداء زمين کارخانه کمتر از ٠

مديران :  گفتنی است ٠روش می رسد قيمت به ف) يک و دهم 
جديدی که آنجا هستند تنها به فکر اين می باشند که آنرا دست به 
دست کنند و به صورت ساخت و ساز و آپارتمان سازی که قيمتش 

  اورند و سود کالنی به جيب زنند خيلی باالتر از توليد کاال است در بي
است که صورت دقيقا اين شکل خصوصی سازی : می توانم بگويم 

تغيير _ در پرسش تان هم بود _ می گيرد و حتی قوانينی که شما 
می يابد و هرچيز ديگری در اين زمينه ، هر شکل که بتوانند با 
بقايای آنچه را که از جيب ملت ساخته شده است ، همه را به 

  ! رانت خواران واگذار کنند تا کار خود را به انجام رسانند 
  

جا اين سئوال پيش می آيد که در اين مورد در اين :   پرسش
مشخص ما با دو نگرش روبرو هستيم ، يکی از اين دو می 
گويد ؛ خصوصی سازی نه تنها دست غارتگران بومی را باز 
می کند بلکه دست غارتگران بين المللی را هم بازتر خواهد 

 بويژه در مورد نفت و گاز ، اما نگرش دومی هم وجود ٠کرد 
مدعی است ؛ اين خصوصی سازی عليرغم دارد که 

اشاره کرديد ، _ شما به آن هم _ مشکالت و مسائلی که 
اين خصوصی سازی نهايتا منجر به : اعالم می دارند 

توسعه اقتصادی يا چه بسا که توسعه سياسی جامعه 
 حال از نظر شما اين روند خصوصی سازی ٠ايران بشود 

   ؟ چه پيامد هايی می تواند داشته باشد
اصال چنانچه به خصوصی سازی در سطح نظری که امروز  :  پاسخ

در جهان سرمايه داری وجود دارد و ما در اينجا با آن روبرو هستيم ، 
نگاه کنيم ، می بينيم که دولت بخشهايی از مسائل اقتصادی را به 
بخش خصوصی واگذار کرده که اين بخش خصوصی با شريک شدن 

معه ، نتواند حقوق بيشتری بدست بياورد به اصطالح در اقتصاد جا
بلکه بتواند با يک بخش از مردم متوسط ، درچرخه اقتصادی بطور 

 اصل خصوصی سازی که در دهه اخير مطرح ٠کلی قرار بگيرند 
شده ، طرح هايی بوده که بطور مشخص روش نئوليبراليسم را 

بر اين برای پياده شدنش در جامعه ما بکار برده است که ما اصل را 
 فرض را بر اين می ٠بدان کاری نداريم _ فعال _ می گذاريم که 

 فرض را بر اين می گيريم که اگر ٠گيريم که اين ادعا صحيح باشد 
اين مسئله ، آنطور که بانک جهانی و صندوق بين المللی پول ادعا 

  می کند ، الاقل به همان ترتيبی پيش برود که اقشار ديگری از 
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  ....مصاحبه راديويی    متن           
  

 در اين چرخه اقتصادی قرار بگيرند و انحصار مرتب مردم به اصطالح
ضعيف تر بشود ، به فرض درست بودن اين قضيه ، آنطور که ادعا 
می کنند که دموکراسی گسترش پيدا می کند ، به فرض صحت 
همه اين قضايا و پيش فرض ها ، در ايران اساسا چنين مسئله ای 

 کشور ، اوال برای  در مورد آزادی سرمايه خارجی در٠مفهوم ندارد 
اولين بار در تا ريخ معاصر ايران است که به سرمايه دار خارجی 

 از ١٠٠ در ١٠٠ در صد حتی ٩٩ و ٩٠اجازه داده می شود که تا 
 که فرض می کنيم حاال ٠٠٠سرمايه ها را در اختيار داشته باشد 

اين هم بخاطر اين باشد که سرمايه ها به ايران بيايند ، منتهی 
داخلی به گونه ايست که در همين بخش نفت و گاز ، سيستم 

 متاسفانه هر قسمتی به ٠طبق گزارشات مستندی که ما داريم 
 اين ارگانها جريانات مطلق ٠يکی از ارگانها واگذار شده است 

 ٠العنانی هستند که به هر ترتيب که می توانند عمل می کنند 
 کدام به يکی از فارس جنوبی يا حتی صنايع نفت و گاز هر: مثال 

ارگانها واگذار شده و حالت پخش غنايم را دارد و اينها بدون هيچ 
ضابطه و بدون هيچ به اصطالح کنترلی که در کا رشان باشد در 
اختيارات تشان است که دست در دست يکديگر تماما خود را در 

   ٠خدمت شرکت های خارجی قرار بدهند 
از ، که شما هم اشاره       متاسفانه در همين بخش نفت و گ

کارهايی من در همين زمينه انجام دادم که اميدوارم که در _ کرديد 
همين قدر _ فرصت های ديگر بتوانم توضيحات بيشتری بدهم 

هيچگونه ضابطه ای در اختيار شرکتهای خارجی قرار داده : بگويم 
 فقط نوعی توزيع و تقسيم صورت می گيرد ، مثال ٠نمی شود 
 بخشی را به ٠بخشی در دست شورای نگهبان است فرض کنيد 

حوزه علميه واگذار کردند و آنها هم چون خودشان ، هيچ تخصصی 
که ما حتی توانستيم _ ندارند ، تنها با گرفتن يک سهمی از اين ها 

قرار داد هايش را پيدا کنيم ، که در آينده اين اسناد را خواهيم گفت 
 بعد ما شاهد اين ٠هستند اينها بطور مشخص در حال فروش _ 

هستيم که شرکت هايی که در ايران سالها فعال بودند و سالها 
اين شرکت ها در حال کار بودند ، االن به ثمن بخس ، سهام 
هايشان را به خارجی ها واگذار می کنند ، فقط به خاطر اينکه ؛ 
مثال اقرار بکنند به اينکه ما داريم امتياز به شرکت های خارجی می 

 در صد سهام کارخانه پاک فرش را خريده ۶٠شرکت انگن ! دهيم 
 کارخانه پاک فرش جزء گروه بهشهر بوده که قبال در ابتداء ٠است 
 مصادر شد ، بسيار بدهکار بوده ، دوباره با وامهای گرفته ۵٧سال 

   ٠از جيب ملت ، ساخته شد 
      تمام اين قضايا به گونه ای است که به هيچ عنوان بخش

خصوصی به مفهومی که مورد نظر صندوق بين المللی پول يا بانک 
جهانی بوده و است ، مشارکتی در اين قضيه ندارد بلکه عده ای 
رانت خوار هستند که احساس می کنند ، اوال سند را به نام خود 
کنند و ثانيا داللی ای بگيرند و با سودی که می برند ، باز هم به 

تيازات به غير ، به راحتی بتوانند و می ثمن بخس وبا فروختن ام
   ٠توانند به آن مبلغی دست پيدا کنند که می خواهند 

    حال اصال آنچه در اين وسط وجود ندارد آن هدف خصوصی سازی 
 يعنی به علت اينکه آن ٠است که در سطح جهان مطرح می باشد 

فساد حاکم به دليل بوروکراسی حاکم و به سبب آنکه در ايران 
عنان و مطلق العنانی آن بخشهای اقتصاد رهايی که در جامعه مان 

 آنقدر اينها خود سرانه عمل می کنند که حتی اخيرا ٠وجود دارند 
خصوصی سازی در ايران ، اصال « : هم در گزارش بانک جهانی بود 

ولی سردمداران همه تالش خودشان را » پيشرفتی نداشته است 
 ٠ اينها همان خصوصی سازی است می کنند تا اظهار دارند که

خيلی مشخص است ، آنچه که حتی بعنوان خصوصی سازی در 
سطح جهان مطرح می شود و آنچه در ايران است ، فاصله بسيار 

امروز آنچه در ايران اجراء می شود ، تنها و تنها  ! زيادی با هم دارند 
 گذراندن قوانين برای باز گذاشتن دست همان به اصطالح مراکز

  !! قدرت اقتصادی است که وجود داشته است 
  
از نظر شما پيامد های اين خصوصی سازی در  : پرسش 

  زندگی توده های مردم و زحمتکشان چه می تواند باشد؟
  

پيامد هايش روز به روز ما در سطح جامعه ، : بايد بگويم  : پاسخ  
ز  آمار کودکان خيابانی روز به رو٠آنگونه که ما شاهدش هستيم 

 آمار زنان خيابانی روز به روز افزايش پيدا می کند ٠افزايش می يابد 
 سطح در آمد ٠ آمار کارگران بيکار روز به روز افزايش پيدا می کند٠

توده ها آنقدر پايين آمده که واقعا فقر با تمام چهره کريه اش در هر 
 من همين چند ساعت پيش از بم ٠گوشه مملکت ديده می شود 

جاييکه زلزله شده ، در آن جا با همه کمک های وسيع  آن٠آمدم 
هيچ گونه کاری برای : خارجی که شده به جرئت می توانم بگويم 

 تمام اين پولها ئيکه امداد رسانان بين المللی ، از ٠مردم نکردند 
تمام کشور ها دادند ، تمام اينها در درون اين بوروکراسی حيف و 

ها ئيکه صورت گرفته از جانب چند  تنها کار٠ميل شده است و رفت 
موسسه امداد رسان داخلی ، يا بعضی از امداد رسانان خارجی که 

 خانه ها خراب ، ٠مستقيما مثال خودشان کارهايی انجام دادند 
 ماه از زلزله می گذرد ، ٩هنوز آ وار برداری از خرابی زلزله ، حاال که 

نب يک ارگان  ما حتی يک ساختمان که از جا٠تمام نشده است 
دولتی ، از جانب يکی از اين ستادهای مسئول باز سازی ، که 

تو « :  بقول معروف ٠بگويم تمام شده و ساخته شده در بم نديدم 
سوء تغذيه کودکان ، آواره » خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل 

 جالب ٠گی زنان و کودکان ، بيکاری ، فقر و اعتياد بيداد می کند 
همين بمی که اينقدر _ االل نيروی کار در بم :  بگويم اينکه بشما

برای کار پيدا _ هم ظاهرا از سوی دوربين ها به اش توجه ميشه 
 يعنی اگر حقوق ٠ هزار تومان التماس می کنند ۶٠کردن با ماهی 

 هزار تومان است که حاال مثال ١١٠رسمی در ايران چيزی حدود 
دم حاضرند و التماس می کنند  دالر در ماه ، آن مر١۴٠ميشه حدود 

ولی هيچ کاری !  دالر بتوانند اينها استخدام بشوند ٧٠با ماهی 
   ٠برايشان وجود ندارد 

      اين وضعيتی است که تقريبا تمام نيروی کار ايران با آن روبرو 
 اينرا می دانم که آينده ما بايد واقعا منتظر شورشهای ٠هست 

کنم به اين وضعيت مردم بتوانند ،  فکر نمی ٠عظيم مردمی باشيم 
 روز به روز ما شاهد ورشکستگی بخشی از ٠تحمل کنند 

   در اين رابطه چندی قبل کفاشان ٠بخشهای اقتصادی هستيم 
 صنف خياط و توليدی لباس اينها اکثرا ٠اکثر شان ورشکست شدند 

 بازار ها تقريبا بطور کامل حالت رکود را دارد اما ٠ورشکست شدند 
 چيزی ٠ اينطرف چيزی که گسترش پيدا کرده ، قاچاق کاالست از

که گسترش پيدا کرده ، اعتياد و خريد و فروش مواد مخدراست ، 
 اخيرا شما شنيديد ٠چيزی که گسترش پيدا کرده بزه کاری است 

و همد ستش » محمد بسيجه «  کودک از جانب فردی به نام ٣٠
 يعنی اينها ٠ته شدند درذديده شده و به آنها تجاوز شده و کش

 حتی يکی از مادران و پدران گم شده ، ٠چيزی عادی است 
وقتی ما زنگ زديم به نيروی انتظامی که « : مشخصا گفته بود 

بريد تو آشغالها بگرديد تا : بچه مان گم شدند ، بما گفتند : بگوييم 
 ٠در اين جمهوری ما يک همچين وضعيتی داريم » !پيداشون کنيد 

 در ايران ٠وصی سازی ، بازتاب شبه نئوليبراليسم است اين خص
 ممکنه نئوليبراليسم با همه فسادی که ٠نئوليبراليسم هم نيست 

داره ، يک بخش اش چهار تا کا ر نمايشی يا شغل ايجاد کنه که 
 ولی در جامعه ما به هيچ عنوان ، ٠چهار نفر روی شغل جديد برند 
  دقيقا و متاسفانه بازتابی ندارد

  
با : آخرين پرسشم را با شما در ميان می گذارم  :  پرسش

توجه به رانت خواری اقتصادی يا اقتصاد رانتی که شما به 
 يا بوروکراسی دولتی و مقوله هايی که ٠آن اشاره داشتيد

بر شمرديد ، شما به عنوان يک کارشناس اقتصادی ، چه 
راه حلی را برای برون رفت از اين بن بست اقتصادی 

  شنهاد می کنيد ؟ پي
  
من فکر می کنم به واقع راه حل توی اين مملکت ،  : پاسخ  

همچنان اقتصادی نيست و امکان راه حل اقتصادی در اين شرايط 
 چون با اين ٠ ما بهتره که در اين زمينه سکوت کنيم ٠وجود ندارد 

دستگاه دولتی هر برنامه ای که ما بدهيم ، آ ن برنامه قطعا با 
  !جه می شودشکست موا

  
  !!آقای ثقفی از شما به خاطر اين گفتگو متشکريم  
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  دنباله از صفحه یک 
  
  

  ....سناريوی خانه عنکبوت         
  

    
  

اما آنچه که شریعتمداری در کيهان انجام می دهد صرفًا اتهام زنی 
و رجز خوانی پادوهائی از قماش مسعود ده نمکی و حسين اهللا 

" ری بعنوان یکی از مهره های کليدی شریعتمدا. کرم نيست
معموًال بيانگر طرحهایی است که توسط " دستگاه اطالعات موازی

رژیم در حال تحقق است و یا زمينه برای اجرای آنها فراهم می 
از اینرو غالب مطالب سر دبير کيهان، حکم پيش نویس یک . شود

ش طرح جدید سرکوب را دارد و یا خيلی سر راست، خالصه گزار
  .امنيتی است که او بعنوان مشاور رهبر، در کيهان چاپ می کند

خانه " سرمقاله چنجالی هشت مهر ماه روزنامه کيهان با عنوان 
بود که " پيش نویس ها" یا  " گزارشات" یکی از این " عنکبوت 

او در هفته های بعد از چاپ آن . انعکاس گسترده ای پيدا نمود
" رداخت که از آن ميان ميتوان به مقاله مطلب نيز، بارها به موضوع پ
  . مهراشاره نمود16در تاریخ " پس لرزه های خانه عنکبوت 
با توجه به آیه چهل و " خانه عنکبوت" شریعتمداری در یادداشت 

یک از سوره عنکبوت در قرآن و نيز بهره جستن از واژه انگليسی 
website ) ئه سياسی ، توط" بقول خودش پرده از روی یک )  تارنما

توسط یک شبکه عنکبوتی در عرصه  اینترنت " فرهنگی، اجتماعی 
  .، خبر رسانی و روزنامه نگاری برداشته است 

 در تامين و  CIAاو ابتدا از نقش مستقيم سازمان اطالعات آمریکا
در این شبکه، چند . هدایت این شبکه عنکبوتی سخن ميراند 
روزنامه نگار و قلمزن و سایت خبری مهم و پيش  از یک دو جين 

گویا نيوز و سایت امروز را . مفسر ایرانی مقيم خارج عضویت دارند
بعنوان حلقه اصلی و سایتهای دیگر نظير ، بی بی سی نيوز، ایران 

را بعنوان حلقه های بعدی معرفی می کند که ... امروز ، پيک نت و
. ندشخصی نيز حمایت ميگرد" وب الگهای " از طریق انبوهی از 

کيهان اسامی شماری از اعضای شبکه تحت کنترل سيا در خارج را 
( عباس احمدی ) آمریکا(داریوش سجادی : " چنين معرفی می کند

جمشيد ) مدیر سایت گویا، مقيم بروکسل(، فرشاد بيان ) آمریکا
  ) پاریس(احمد سالمتيان ) پاریس( اسدی 

( ليرضا نوریزاده ع) تورنتو( ، حسين درخشان ) سوئد( نيما راشدان 
، جمشيد ) الهه ( ، سينا مطلبی ) نيویورک(مجيد محمدی ) لندن
و ) لندن ( ، مسعود بهنود ) پاریس ( ، ابراهيم نبوی ) لندن( برزگر

کيهان در شماره های بعدی اسامی دیگری را نيز ذکر می کند و ... 
ادی فوق ، افر" مهره های وابسته " بعالوه اعتقاد دارد که از ميان 

شریعتمداری سپس . مثل نوریزاده  و بهنود، نقش مرکزی را دارند
شبکه عنکبوتی وابسته به " بخش داخل کشور این " افشای" به 
می پردازد که شامل چندین سایت و وب الگ، چند شرکت " سيا

و " زنجيره ای اصالح طلب" ارائه دهنده خدمات اینترنتی و روزنامه 
  . و روزنامه نگار می شودتعدادی نویسنده و خبرنگار

کيهان، در باصطالح افشا گری خود، در همين جا متوقف نمی شود 
" و اسامی پاره ای از مقامات دولت خاتمی و سردمداران جناح 

دو خردادی را ردیف  می کند که اعضای نفوذی شبکه " اصالح طلب
او اگر چه اسم کوچک وحرف اول . در داخل آپارات نظام هستند

يلی آنها را ذکر می کند، اما همگان ميدانند که منظور او اسم فام
بهزاد نبوی، مصطفی تاج زاده ، عيسی سحرخيز ، : افرادی نظير 

  .است ... محمد علی ابطحی و 
بدین ترتيب با یک چرحش قلم ، ابتدا سازمان سيا  به یک دو جين 
از سایتها و روزنامه نگاران مقيم خارج متصل می شود و آنگاه 

با این نوع سناریو .  ضای داخل کشور ی شبکه افشا می شونداع
نویسی، شریعتمداری یکی از نيات رژیمش را لو ميدهد و آن اینکه 

  ما در حد سلب صالحيت،  استضاح  ،" 
وادار کردن به استعفا و کًال بيرون انداختن کامل اصالح طلبان از 

ه سازیهای نظام مقدس اسالمی، باقی نخواهيم ماند، بلکه پروند
امنيتی برای آنها به جرم ارتباط با بيگانگان و شيطان بزرگ، جزو 

  ." !!اقدامات بعدی نظام محسوب می گردد
، رژیم به هدف بزرگتری فکر می "جراحی داخلی" اما جدا از این 

کند که همانا خشکاندن سرچشمه های اطالع رسانی، آگاهگری و 
 و خارج از کشور، از طریق ارتباط متقابل مردم و روشنفکران داخل

دستاوردهای ( مکانيزم های جدید خبر رسانی و ارتباط گيری 
به این موضوع خواهم پرداخت، اما . است) انقالب تکنولوژیک سوم

قبل از آن الزم است در مورد اتهام وابستگی سایت ها، وب الگها و 
" ک روزنامه نگاران و قلمزنان به سازمان اطالعات آمریکا و وجود ی

  .ارگانيزه شده، اندکی مکث کنيم" شبکه عنکبوتی
تردیدی نيست که نه تنها سازمانهای اطالعاتی کشورهای 

بلکه وزارت اطالعات ) و در راس آنها سازمان سيا( پيشرفته غربی 
جمهوری اسالمی و نهادهای امنيتی دیگر رژیم، هم در صفوف 

رد و اپوزیسيون متشکل و هم در صفوف فعالين سياسی منف
، دارای عناصر نفوذی ، خبر چين و مزدور "تبعيدی" روشنفکران 

باشند و یا حتی نهادها و رسانه های معينی توسط آنها تغذیه 
  .اطالعاتی یا مالی و یا خدماتی شوند

مثًال گفته می شود که پاره ای رسانه های ماهواره ای سلطنت 
يتی یا مالی طلبان ایرانی در آمریکا توسط نهادهای سياسی ، امن

آن کشور تغذیه می شوند و یا بالعکس در سالهای گذشته به وفور 
در تشکل های اپوزیسيون " واواک" شاهد لو رفتن عناصر نفوذی 

ایرانی خارج از کشور بوده ایم که تحت فشار و افشا گری 
اپوزیسيون ، پاره ای از آنها توسط دولتهایی نظير آلمان یا سوئد، 

حتی این حکم را نيز می توان پذیرفت که . شدنددستگير و محاکمه 
در صفوف رژیم اسالمی دارای نفوذیها و حقوق ... سازمان سيا و 
دیر نيست زمانی که فاش شود این یا آن سفير، . بگيرانی باشند

وزیر، آخوند و مقام امنيتی یا سياسی یا نظامی رژیم، جاسوس 
این واقعيت جهان اما قبول . سازمانهای اطالعاتی غرب بوده اند

اتوماتيک وار ، اتهام زنی )  جاسوسی و ضد جاسوسی( سرمایه 
امثال شریعتمداری را به اثبات نمی " تحليل های کيلوئی" ها و 
اصل بر برائت متهم است، مگر " در حقوق مدنی مدرن ، .  رساند

  ."اینکه خالف آن ثابت شود
يهان از آنها نام ، غالب سایت ها و نویسنده گانی که ک" قضا " از 

اپوزیسيون " ميبرد، به لحاظ مواضع سياسی، نه تنها اشتراکی با 
ندارند، بلکه عمومًا از یک مشی و لرم رفرميستی " سرنگون طلب 

و مداراجویانه حمایت می کنند و اکثر آنها در تمام دوران پس از دو 
) و پاره ای از آنها در تمام طول حيات رژیم اسالمی ( 76خرداد 

بگذریم که پاره ای از شبکه . مدافع یک جناح  از حکومت بوده اند
خيالی عنکبوت در داخل کشور، خود جزو آپارات رژیم بوده و کماکان 
. به حکومت دینی اعتقاد داشته و به والیت فقيه التزام دارند

بنابراین معلوم نيست بر مبنای کدام مستبدات، سایت ها  و 
رج از کشور را به وابستگی به سازمان روزنامه نگاران داخل و خا

اگر اطالع رسانی و انتشار تفسير . جاسوسی آمریکا متهم می کند
و تحليل در مورد سياست ها و اقدامات رژیم اسالمی از یک موضع 

 است، آنگاه چرا کل CIA  انتقادی، به معنای وابستگی به سازمان
نه ها و کليه نيروهای سياسی اپوزیسيون ، تمامی تارنماها و رسا

قلمزنان و کوشنده گان سياسی، متهم به وابستگی نشوند؟ پس 
اتهام زنی کيهان رژیم والیت، بيشتر مصرف داخلی دارد و هدف یا 
اهداف معينی از آن مد نظر است، واّال وابستگی فرضی چند 

  روزنامه نگار و سایت نگار به این یا آن شبکه خارجی، نه اهميتی 
  

  8صفحه     1383   آبان3يکشنبه  )                    راه کارگر (  کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران خبری- سياسینشريه



  .... عنکبوت سناريوی خانه   
    
  

حسين " ( برادر بازجو و هویت گردان" برای رژیم دارد و نه برای 
   !)شریعتمداری

در همين زمينه باید این هشدار را نيز به اپوزیسيون داد که بدام 
مثًال در این . توطئه های رژیم نيفتند و وارد زمين بازی آنها نشود

، " بولتن" ر سایت ميان، آقای حسين هراتی با نگارش مقاله ای د
، نه افشای "خانه عنکبوت" مدعی شد که هدف کيهان از جنجال ، 

به اعتقاد هراتی، اکثر کسانی که . آن بلکه حفظ آن بوده است
کيهان از آنها نام برده، مزدور و پادوی رژیم اسالمی هستند که دارد 

لذا شریعتمداری وارد ميدان !! هویتشان بتدریج فاش می شود
و زدن اتهام وابستکی به سيا، آنها را از " ایزگم  کردن" با شده تا 

افتادن از آن ور " این نوع برخورد ،!! خطر سوخته شدن ، نجات دهد
در ... احتمال وجود مزدوران سيا و موساد و ساواما و ". بام است

  صفوف اپوزیسيون و روزنامه نگاران داخل و خارج،
 در مورد اشخاص حقيقی یک چيز است و اقامه مشخص این اتهام

  .و حقوقی معينی بدون ارائه هر گونه سند ومدرک ، یک چيز دیگر
  

                 ****************************   
  اما هدف اساسی کيهان از جنجال خانه عنکبوت چيست؟    
  

واقعيت این است که تحوالت عظيم سالهای اخير در زمينه اطالع 
هوری اسالمی را در مخمصه بزرگی گرفتار رسانی و ارتباطات، جم

از یکطرف ضروریات اقتصادی، سياسی و اجتماعی . نموده است
زندگی در جهان پر شتاب معاصر، حکم می کند که از دستاوردهای 

کامپيوتر ، ماهواره ، اینترنت ، : نظير " انقالب اطالعات و ارتباطات " 
فته شود و از سوئی  بهره گر... پست الکترونيکی ، تلفن همراه و 

دیگر خود این ابزارهای نوین، سرعت   انتقال خبر و اطالعات را 
چنان شتاب داده است که هيچ رژیم استبدادی نمی تواند بطور 

این ابزارهای نوین، مثل دفاتر احزاب . کامل جلوی آنرا بگيرد
اپوزیسيون و روزنامه ها و انتشاراتی ها نيست که مورد یورش قرار 

ميليونها سایت اینترنتی . ، پلمپ شوند و یا طعمه حریق گردندگيرند
و بعالوه ماهواره ها  و رسانه های متصل به آنها در خارج از 

به . جغرافيای ایران و حوزه سياسی تحت کنترل رژیم قرار دارند
همين خاطر سردمداران رژیم در راستای تشدید خفقان و منکوب 

، سيستم های اطالع رسانی و کردن مردم جویای آزادی و رهایی
" ارتباط گيری نوین را همچون هيوالئی در برابر خود می بينند که 

از اینرو !!  محسوب می شود" مخاطرات " و " مادرهمه فسادها 
بعد از تسخير مجلس هفتم و زمينه چينی برای گماشتن فردی 
مطمئن در مسند ریاست جمهوری و کًال تير خالص بر دوران پس از 

 ، کور کردن کليه منفذهای خبر گيری و ارتباط گيری را 76 خرداد دو
یورش های دوره ای برای . وظيفه تخطی ناپذیر خود تلقی می کند

کافه نت های غير مجاز و " جمع آوری ماهواره ها، پلمپ کردن 
، تعطيل و نيز به دادگاهی کشيدن شرکتهای متخلف ارائه " خاطی

و  )  -  اینترنت سرویس پرو وایدر– ISP( دهنده خدمات اینترنتی 
جلوگيری از دسترسی مشترکين اینترنت ( فيلتریزه کردن سایتها 

از )  بویژه سایتهای اپوزیسيون-در ایران به سایت های غير مجاز
جمله اقدامتی هستند که رژیم درمانده اسالمی، خود را ناگزیر از 

ران، قادر شده اند اما مشترکين اینترنت در ای.  کاربست آنها ميبيند 
که برنامه آنرا به رایگان ميتوان در پهنه ( به کمک فيلتر شکن ها 

نظام سانسور و فيلترینگ رژیم را ) بين المللی اینترنت بدست آورد
کيهان یکی از . دور زده و این مانع را تا حدود زیادی از پيش پا بردارند

وسایت ها در دالیل  این ناکامی را این ميداند که برخی شرکتها 
ارائه شده توسط کمپانيهای خارجی  ) DATA" ( داتای "ایران، از

. استفاده می کنند، لذا قادرند مميزی فيلترینگ را در هم بشکنند
به عقيده شریعتمداری چنانچه تمامی شرکتها و سایتها در ایران، 

اداره مخابرات بهره گيرند، آنگاه ميتوان به " داتای" فقط و فقط از 
به همين خاطر در هفته های .  رفت طرح فيلترینگ اميدوار بودپيش

گذشته چندین شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنتی که گرداننده 
) از جمله پسر مزروعی ( گان پاره ای از آنها، اصالح طلبان حکومتی

. بودند مورد یورش قرار گرفته و مدیران آنها بازداشت می شوند
ن رژیم ، برخی تارنماهای خبری متعلق همزمان با این اقدام، سرا

به اصالح طلبان نظير سایت امروز را نيز بعنوان  ستون پنجم دشمن 
و کسانيکه اخبار درونی نظام و برخی خالف کاریهای آنرا به خارج 

تا برای تبليغات خارجی عليه جمهوری اسالمی، ( درز ميدهند
لع و قمع کامل معرفی نموده و زمينه را برای ق) سوخت فراهم کنند
اما برای تحقق این پروژه ، در حاليکه خود جناح . آنها فراهم مينمایند

بندیهای طيف محافظه کار، بوفور از سایتهای اینترنتی استفاده می 
سرمقاله کيهان با عنوان . کنند، باید بهانه شرعی الزم فراهم شود

ته وظيفه فراهم کردن این بهانه را بعهده داش" خانه عنکبوت" 
طبق این سناریو، ابتدا وابستگی شماری از سایت ها و . است

قلمزنان در خارج به سازمان سيا، فرض گرفته می شود، انگاه هر 
کس که در داخل با این سایت ها و قلمزنان ارتباط دارد و یا خبر و 
مالت  در اختيار آنها قرار ميدهد، اتوماتيک وار ، همکار و شریک جرم 

با این ترفند ، .  قلمداد ميگرددCIAتی تحت فرمان این شبکه عنکبو
" اصالح طلبان" ميخواهند تسليم و سکوت بی قيد و شرط را به 

تحميل کنند و فراتر از آن، از طریق کور کردن تمامی دریچه های درز 
و غير بحرانی را در انظار " با ثبات " خبر و اطالعات، تصویر کشوری 

را باید فاز " خانه عنکبوت"  اینرو چنجال از. المللی جا بيندازند بين
غافل از اینکه مقابله با فنون جدید . دوم فيلترینگ ارزیابی نمود

اطالع رسانی و ارتباط گيری ، مثل تف سر باال می ماند و رژیم 
عليرغم همه تهميدات و تضييقات ، نخواهد توانست جلوی آنرا 

 بشقابهای ماهواره بگيرد، کما اینکه نتوانست ، جلوی استفاده از
  . ای را بگيرد

ميليونها نفر در ایران به  ماهواره و اینترنت دسترسی دارند و این 
از اینرو . روند عليرغم خواست رژیم روز بروز در حال افزایش است

استعداد زیادی نمی خواهد تا گفته شود که طرحهای رژیم با 
 وب و دنيای" ( تارهای عنکبوت " شکست مواجه خواهند شد و

  .روز بروز حلقه محاصره را به گرد رژیم تنگ تر خواهند کرد ) سایبر
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     تازه نيروی انتظامی جنايت              
  
 

  ٢٠٠۴ اکتبر ١٧ – ١٣٨٣ مهر ٢۶يکشنبه 
 

تنها چند روز بعد از آن که يک موتورسوار با ضربه مامور نيروی 
انتظامی بر زمين خورد و بر اثر سکته مغزی درگذشت، يک مامور 

يهمانی ديگر اين نيرو جنايت تازه ای آفريد و با ورود به يک م
 .خصوصی، يکی از حاضران را به ضرب گلوله از پای درآورد

 با   آهدر گزارش خود ادعا نمود که مامور مذکور  روزنامه اعتماد
،   ميهمانی شبانه  در يك آنندگان  سوی شرآت احتياطی به بي

 .ه است  عمد دستگير شد  قتل  اتهام ، به بود تيراندازی آرده
   و مختلط  ميهمانی شبانه  برگزاری يك بنا بر اين گزارش در جريان

  ی انتظامی با تذآر به نيرو ، ماموران  آرج  انديشه در شهرك
 ميهمانی بودند ولی   اين  به  دادن ، درصدد پايان آنندگان شرآت
   در پی آن توجهی نكردند آهژيم  مامورين ر  تذآرات  به آنندگان شرآت

 از   شدند و پس  وی وارد منزل افسر نيروی انتظامی و سرباز همراه
، يكی  زي تيراندا  به  با اقدام ، يكی از سربازان  نيروهای آمكي رسيدن

 . ميهمانی را از پای درآورد  در اين آنندگان از شرآت
در :   گفت  حادثه  اين  اظهارنظر درباره ، داديار شعبه قاضی خاآي

، دستگير و با   تيراندازی آرده  سربازی آه  آمده  عمل های به بررسي
 . شد  عمد متهم  قتل ، به صدور آيفرخواست

 مورد رسيدگی   در دادگاه  ماه و دوم آبان بيست   در تاريخ  پرونده اين
 . قرار خواهد گرفت
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                      نماينده گان نامه سرگشاده گروهی از
   ! ايران کارگرانسابق 

   
  به دبيرکل کنفدراسيون اتحاديه های 
   ! بين المللی آزاد کارگری 

  
ما بعنوان جمعی از نمايندگان سابق تشکالت مختلف کارگری در • 

ايران به اطالع شما می رسانيم که با توجه به قوانين موجود 
شوراهای اسالمی کار که به تصويب مجلس نيز رسيده است، اين 

هيچ مقبوليت قانونی از طرف کارگران ايران ] خانه کارگر[تشکل 
ندارد و يک تشکل کامال انتصابی ايدئولوژيک و دست ساخته رژيم 

  جمهوری اسالمی است
  
پذيرش مسئولين خانه کارگر و شوراهای اسالمی کار به عنوان • 

نمايندگان منتخب کارگران از طرف اين ارگان ناديده گرفتن سرکوب 
   سال گذشته است25 کارگران طی سيستماتيک

  
ما از شما درخواست می کنيم که برای شناخت بيشتر واقعيت • 

 جنبش کارگری ايران و مايندگان سابق کارگران ايرانموجود 
وضعيت تشکل يابی آنها هياتی را از طرف کنفدراسيون خود به 

  ايران اعزام داريد
  :متن اين نامه به قرار زير است

  
ر دبيرکل کنفدراسيون اتحاديه های آقای گای رايد

   !بين المللی آزاد کارگری
  

قطعا مطلع هستيد که نمايندگانی از طرف سازمان جهانی کار 
برمبنای گزارش . مدت يکهفته است که در ايران بسر می برند

ايلنا و (رسانه های خبری وابسته به رژيم جمهوری اسالمی ايران 
ار اعالم کرده اند که با مسئولين نمايندگان سازمان جهانی ک) ايسنا

دولت و خانه کارگر به يک توافق سه جانبه در مورد تشکالت 
  .کارگری رسيده اند

بر مبنای اين اطالعيه ها قرار است در فصل ششم قانون کار و هم 
چنين قوانين شوراهای اسالمی کار تغييراتی را بوجود آورند و 

  .ائل صنفی نزديک کنندقوانين شوراهای اسالمی را بيشتر به مس
نمايندگان سازمان جهانی کار ضمن پذيرش مسئولين خانه کارگر 
بعنوان نمايندگان کارگران ايران و پذيرش شوراهای اسالمی کار 
بعنوان تشکالت منتخب کارگران ضمن نشستی با اين جمع و 
  .نمايندگان دولت به اين توافق سه جانبه دست يافته اند

نمايندگان سابق تشکالت مختلف کارگری در ما بعنوان جمعی از 
ايران به اطالع شما می رسانيم که با توجه به قوانين موجود 
شوراهای اسالمی کار که به تصويب مجلس نيز رسيده است، اين 
تشکل هيچ مقبوليت قانونی از طرف کارگران ايران ندارد و يک 

ری تشکل کامال انتصابی ايدئولوژيک و دست ساخته رژيم جمهو
  .اسالمی است

 و تبصره مربوط به 15خود به درستی می دانيد که بر مبنای ماده 
 کارگران 1363-10-30قانون تشکيل شوراهای اسالمی کار مصوبه 

شاغل در صنايع بزرگ چون نفت، گاز، پتروشيمي، صنايع اتومبيل 
سازی، صنايع مس، صنايع سنگين، ذوب آهن، نويسندگان، 

عات، حمل و نقل، بيمارستانها، ساختماني، معلمان، کارکنان مطبو
اجازه ايجاد هيچ گونه ... ادارات و بانکها، آب، برق، مخابرات و

 نفر که شامل 35هم چنين در کارگاههای زير . تشکلی را ندارند
کل کارگاههای ايران می شود نيز بر مبنای ممنوعيت قانونی % 96

 نفر شاغل 35اههای در کارگ. کارگران قادر به ايجاد تشکل نيستند
به باال که بر مبنای قانون شوراهای اسالمی کار کارگران می توانند 

کارگران آن بصورت % 75تنها شورای اسالمی ايجاد کنند، بيش از 
کارگران قراردادی و پيمانی مشغول کار هستند که اين بخش از 
ا کارگران نيز با توجه به وضعيت شغلی آنها امکان تشکل يابی از آنه

  .سلب شده است
لذا بطور واقعی متوجه می شويم که اکثريت قريب باتفاق کارگران 

 هزار کارگاهی 43 کارگاه از 800ايران امکان تشکل يابی ندارند و در 
که آقای حسن صادقی رئيس شوراهای اسالمی کار مدعی است 
در آنجا شورای اسالمی کار دائر است اين افراد انجمن های 

که از طرف خانه کارگر رژيم در اين کارگاهها اسالمی هستند 
بعنوان نمايندگان کارگران منتصب شده اند و منتخب کارگران اين 

  .کارگاهها نيز نمی باشند
بنابراين با صراحت می توان گفت که در مقطع فعلی کارگران ايران 

  . مستقل مورد نظر خويش می باشندفاقد هر گونه تشکل
  

   !آقای دبير کل
ما از شما اين است که طی نامه ای به مسئولين سازمان انتطار 

جهانی کار به آنها يادآور شويد که در مقطعی که کارگران ايران فاقد 
هر گونه تشکل مستقل خود می باشند و در غياب نمايندگان 
منتخب کارگران بخصوص در صنايع بزرگ، انعقاد هر گونه توافق نامه 

  .ونی نداردای از نظر کارگران مشروعيت قان
انتطار ما از شما اين است که به مسئولين سازمان جهانی کار ياد 
آور شويد پذيرش مسئولين خانه کارگر و شوراهای اسالمی کار به 
عنوان نمايندگان منتخب کارگران از طرف اين ارگان ناديده گرفتن 

.  سال گذشته است25سرکوب سيستماتيک کارگران طی 
ندگان کارگران دستگير شده شهرستان کسانی که هم اکنون نماي

سقز را که بخاطر قصد راهپيمايی در اول ماه مه طی اطالعيه شان 
غيرقانونی اعالم می کنند و به مسئولين قوه قضائيه پيشنهاد می 
کنند برای اين افراد جرم وابستگی به گروههای غيرقانونی را در 

ان کارگران بحساب ا نمايندگنظر بگيرند بهيچ عنوان نمی توان آنها ر
ما از شما درخواست می کنيم که برای شناخت بيشتر  .آورد

واقعيت موجود جنبش کارگری ايران و وضعيت تشکل يابی آنها 
چنانچه . هياتی را از طرف کنفدراسيون خود به ايران اعزام داريد 

مسائل باال مورد تائيد شما قرار گرفت عدم پذيرش اين افراد بعنوان 
 کارگران را در جلسات سازمان جهانی کار مورد بررسی نمايندگان
  .قرار دهيد

  
  

  با تشکر فراوان از توجه شما 
  

مرسده اخالقی سنديکای بافنده سوزنی، مرتضی افشاری اتحاديه 
کارگران صنعت چاپ تهران و حومه، هوشنگ انصاری شورای 
کارکنان نوبتکاری پااليشگاه تهران، عجم بهادری شورای کارکنان 
صنايع فوالد اهواز، علی پيچگاه شورای مرکزی کارکنان صنعت 
نفت، مهوش خراسانی شورای کارگران کارخانه جوراب استاراليت، 
غالمعلی خانعلی زاده کارخانه کفش ملی، يداله خسروشاهی شورای 
مرکزی کارکنان صنعت نفت، حسن رحيمی اتحاديه کارگران پروژه 

رخانه ايندامين، کيومرث ای فصلی سنندج، منصور سلطانی کا
شهنی سنديکای کارگران انبار نفت ری و مخابرات صنعت نفت، 
محمد صفوی شرکت پروژه ای اصفهان و دبير اتحاديه کارگران نان 
کانادا، يدی عزيزی اتحاديه صنعتگر، عباس عليپور شورای 
کارکنان صنايع چوب ايران، مظفر فالحی کارخانه شاهو و اتحاديه 

امرز فيضی شورای عالی کارکنان شرکت واحد صنعتگر، فر
اتوبوس رانی تهران و حومه، توفيق فرجی اتحاديه صنعتگر، 
رسول فقهازاده شورای کارکنان ابزار دقيق پااليشگاه تهران، علی 
شير مبارکی سنديکای کارگران پروژه ای آبادان، حميد نوشادی آجر 

ل مجيدی ماشينی قرچک ورامين و شرکت دخانيات ايران، جال
  .شورای مرکزی کارکنان صنايع گسترش و نوسازی
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  اخبار مبارزات کارگران ايران 
  
  
  
  کارگران کارخانه پاکريس دراعتراض  * 
 به عدم دريافت حقوقشان تجمع کردند    

  
 ٢٠٠۴ اکتبر ١٨ – ١٣٨٣ مهر ٢٧دوشنبه 

 جمعى از کارگران کارخانه: سمنان، خبرگزارى جمهورى اسالمى
پاکريس مهديشهر سمنان روز دوشنبه با تجمع در داخل اين واحد 

 . نسبت به عدم پرداخت حقوق و مطالبات خود اعتراض کردند
 که حقوق و مزاياى سه ماه گذشته خود را دريافت ميگویندکارگران 

. رمضان از مشکالت معيشتى رنج مىبرندنکرده و با توجه به ماه 
 نفر ٢٠٨در اجراى بند دال قانون و طرح تعديلاين در حالى است که 

بخشدار مهديشهر . اخراج شده اند از کارگران اين واحد بازخريد و 
اييد اين خبر خواستار رسيدگى درتماس خبرنگار ايرنا با وى ضمن ت

 . تضعفان به وضعيت کارگران اين واحد شدسالن بنياد ممسو
 نکردن حقوق کارگران در به رغم پرداخت: گفت "حسين همتى"

الن بنياد مستضعفان ماه گذشته متاسفانه هيچيک از مسوسه 
 . پاسخگوى آنان نيستند

کارخانه ريسندگى و بافندگى پاکريس مهديشهر تحت پوشش بنياد 
مديرعامل و ديگر : بخشدار مهديشهر افزود  . مستضعفان قرار دارد

ی ادعا ور ندارند ومسئولين کارخانه پاکريس در محل اين واحد حض
الن نسبت تان در صددند تا با حضور اين مسوالن اس مسونمود که

 . به حل مشکالت اين دسته از کارگران اقدام نمايند
   
       -----------------------------------------------------  
 

همدان با ارسال " مهران موج " جمعي از آارگران شرآت * 
آارگر اين شهر ، در خصوص نامه اي به دبير اجرايي خانه 

  !اعتراض کردند نحوه پرداخت دستمزد خود 
  

در اين نامه آه نسخه اي از آن در اختيار سرويس آارگري ايلنا قرار 
ما امضاء آنندگان اين نامه در خواست : گرفته ، آمده است 

رسيدگي به شكايت و انجام بازرسي ويژه درخصوص حقوق خود 
 هزار تومان ، سال 30 ، 81درسال : ت در ادامه نامه آمده اس.داريم

 هزار تومان دستمزد براي 60 ، 83 هزار تومان و سال 40 ، 82
آارگران اين شرآت در نظر گرفته شده ، ضمن آن آه عيدي و ما به 

 .التفاوت اين دستمزد اندك را نيز تاآنون نپرداخته اند
رسال در ليست بيمه اي آه به اداره مربوطه ا: نامه افزوده است 

مي شود ، حقوق هرآارگر ، مطابق با مبلغ تعيين شده شوراي 
در خاتمه اين نامه ، آارگران ضمن .عالي آار اعالم شده است

درخواست پرداخت تمامي حقوقشان ، خواستار رسيدگي به 
تخلفات اداري از جمله قراردادهاي سفيد امضاء و عدم تسويه 

  .حساب با نيروي آار شده اند
    - -- ---- - -- --- -- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- -- -- -- --- -  
     
در اعتراض به تعطيلي اين " نساجي بابكان آمل " آارگران* 

 ، دست به تجمع اعتراض  ماه دستمزد3واحد و عدم دريافت 
  !آميز زدند

" به گزارش سرويس آارگري ايلنا ، در اين تجمع آه در محل آارخانه
رفت ، آارگران با اعتراض به واگذاري اين انجام گ" نساجي بابكان

واحد توليدي به بخش خصوصي در بهمن ماه سال گذشته اعالم 
آردند آه اين واگذاري بدون آارشناسي انجام پذيرفته و قيمت 

سوم    ميليارد تومان بوده ، آمتر از يك13تعيين شده براي آن آه 
 . قيمت واقعي آن است

 آارگر ، يكي از واحدهاي 735تن با داش" نساجي بابكان" شرآت 
 ، با 60 تاسيس شده و از سال 1352موفق آشور بوده آه در سال 

 تن نخ توانسته قدم هايي موثري در 20ظرفيت توليد ماهانه 
 .اشتغال زايي در منطقه بردارد

بنا بر اين گزارش ، پس از واگذاري واحد مذآور ، به علت عدم 
 ميليارد تومان به 2آالن شامل هاي   مديريت آارآمد ، با بدهي

 ميليون 100 ميليارد تومان به سازمان تامين اجتماعي و 20دارايي ، 
تومان به اداره برق مواجه گرديده و حدود يك ماه است آه برق آن 

 .قطع و توليد آن متوقف شده است
در خاتمه اين تجمع " نساجي بابكان" گفتني است آه آارگران 
  .لين نسبت به مشكالت آنان شدندخواستار پي گيري مسو

  
 

 

  *با ما ارتباط بگيريد   *
 
  هفته نامه سر دبير 

                               
 arash.k@rahekargar.net       

  
   روابط عمومی سازمان

                                    
public@rahekargar.net 

  
   تلفن عمومي سازمان

  
                  6777819- 40- 49               

  
    شماره فاکس سازمان 

 
     43455804-1-33  

    
 سايت راديو برابری 

 
     www.radiobarabari.net  

 
سايت راه کارگر     

 
              www.rahekargar.net      

 
 سايت اتحاد چپ کارگری

                                                   
 www.etehadchap.com  

   
 سايت راديو صدای کارگران ايران      
       
      www.sedayekargaran.com  
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