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 !!رياست جمهوری در ايران " انتخابات   "  
  !بکوبيم تابوت ديگر ، بر اين  یميخ         

  
  com.amirjavaheri@yahoo       اميرجواهری

       
    
 اين صدای شبحی       " تحريم انتخابات ، آغاز اعتصابات          "    

 ٢٠٠۵اول ماه مه             رگریکاايست که از درون جنبش                  
 صحنه فعاليت      آرايش   آنگاه که کارگران       ٠برخواسته است     

عليرضا محجوب و دارو دسته تيغ        "   خانه کارگر     "انتخاباتی
 رياست جمهوری اکبر          ات تبليغ    داری   ميدانکش او برای          

  در  را استاديوم آزادی هزار نفری    ١٢  مجتمع در رارفسنجانی  
گذشتند و يکسره فرياد       هم ريختند ، از خط قرمزهای نظام                

   !"  تحريم انتخابات ، آغاز اعتصابات  "  :برآوردند 
  
   2 بقيه در صفحه                                

===================================    

 
 ؟! ، رئيس جمهور می شود "اکبر شاه " 

       
   net.k@rahekargar.arash        آرش کمانگر 
 

          
 

" ، یکی از        "  هفته ها انتظار     "  باالخره بعد از         
اصلی جمهوری اسالمی، بر تردیدهای         "  ستونهای

را بر  "  داروی تلخ "  خود فائق آمد و زحمت نوشيدن         
عزم خود را   "  اکبر شاه "  بدین ترتيب   .   خود روا داشت  

در یکی از   "  ه مجریه قو"  برای برعهده گرفتن سکان      
حساسترین دوران حيات رژیم والیت فقيه ، جزم کرد          

 که روی سطر سطر آن کار           -و با صدور بيانيه ای         
 رسمًا آماده گی خود را برای شرکت در            –شده بود   
نهمين دوره ریاست جمهوری     "  انتخاباتی"  رقابتهای  

  .اسالمی ایران اعالم داشت 
           4 بقيه در صفحه                                           

   *مشترک  اطالعيه*                 
شوراى چماقداران  آارگرو   يورش عوامل خانه     
جلسه  سرکردگی حسن صادقی به      به  سالمی کار ا

 را محکوم    هيات موسس سنديكاى شرآت واحد      
   16 در صفحه                   !می کنيم 

  

   
  
  از راديو برابری با گفتگوی ويدا هشيار   

   درباره شهاب برهان             
  »مانيفست جنبش نيروی سوم   «     

  9 در صفحه                     
  -----------------------------------------------------------  

  از  پرويز قليچ خانی       چهار پرسش
نهمين دوره  :   پيرامون   محمد رضا شالگونی  

  در ايران " تخابات رياست جمهوری ان" 
   6                                 در صفحه

  ------------------------------------------------------------   
  
  
 
  
   

  
         
  
  
  

  =ديدگاه                 = 
  مصاحبه مرتضی افشاری با    
  پيرامونيداهللا خسروشاهی     

  مسائل جنبش کارگری ايران   
  
 12                        در صفحه   

       

  
  )راه کارگر (  خبری کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران –  نشريه سياسی               

     2005  مه  15         1384   ارديبهشت25 يکشنبه        250   شماره     آرش کمانگر :  سردبير        



  ادامه از صفحه يک  
  

   ....رياست جمهوری" انتخابات   "       
  

 هفته پس       يک  از پس اين حادثه ، يعنی درست بعد از                         
ازجلوگيری کارگران اجتماع کننده دراستاديوم آزادی از                        

در روزهمبستگی جهانی اول      "  سردار سازندگي "  سخنرانی  
، اوباشان خانه کارگر و               )١٣٨۴رديبهشت     ا   11(ماه مه   

 19شوراهای اسالمی کار، کينه شان را در روز دوشنبه                         
ارديبهشت برسرفعالين سنديکايی شرکت واحد اتوبوسرانی              

 ٠٠  :  "در اغلب سايت ها گزارش شده است           .  تهران ريختند 
 نفرازچماقداران خانه کارگر به سرکردگی اوباش شناخته                ٣

شده ، حسن صادقي رئيس کانون سرا سری شوراهای                            
اسالمی کار ، به جلسه ی هيات موسس سنديكای شرآت واحد            
حمله کرده و با وارد آوردن خسارات مالي، ضرب و شتم                        

گری و مجروح کردن تعدادی ازآنان ، اين جلسه را            فعالين کار 
آدمخواران نظام اسالمی بيش از دو دهه پيش              ."    بهم زدند  

نيز با همين روشها و به زورلشکر کشی های اوباشان خود ،              
آنان ابتداء  .    شوراها و سنديکاهای کارگری را منحل کردند            

ن خانه کارگر را تصرف نمودند ، بعد سراغ تشکل های کارگرا         
تهديد شان کردند ، اسناد تجمعات کارگران را ربودند،           .  رفتند  

تعطيل شان ساختند تا يکپارچه گی سراسری فعاليت های                      
مستقل کارگران را درهم شکنند که کردند ، دستگيرشان                         

  !نمودند به زندان کشاندند و بعد ترکشتند
امروز نيزايلغارگونه ، برسرکارگران ريختند تا سرسپردگی                

و "  خانه کارگر   "  وگاو بندی   "  سردارسازندگی"  ه  خويش ب 
سرسپردگی امثال حسن صادقی ها را به ثبوت برسانند و                        
ميدان را برای انتخابات ميان دوره ای عليرضا محجوب آبرو             

  . باخته فراهم سازند
  درايران و بيرون ازکشور، همگان انتخابات                با اين همه         

نوشت ساز می     را ، برای رژيم اسالمی سر         رياست جمهوری 
آنهم نه از اين زاويه که رئيس جمهوری برود و رئيس             ٠دانند

طه با  جمهوری ديگری با هيکلش از راه برسد ، بلکه در راب              
 ٠شرايط اجتماعی که ما در کشورمان با آن روبروهستيم                      

 دو دوره رياست      رشرايط برخاسته ازسقوط سراسر نکبت با         
رايط برخاسته   ش ٠جمهوری خاتمی و وعده های نا کرده اش           

 خدايی مقام رهبری و اعمال يک ديکتاتوری         هاز اختيارات نيم  
کامال فردی و متمرکز ، که قدرت سرکوب آن از زمان خمينی               

 راه يافته    زندگی مردمان مان      اعماق به  تا به امروز    شروع و 
دراين .   و نظام را به بن بست و بحران کامل کشانده است           است

 رفسنجانی ، برای رهايی رژيم           ميان به ميدان آمدن هاشمی        
   .ازبن بست موجود است

های ح  آنچه تا به امروز شاهدش بوديم ، کشمکش های جنا               
گوناگون درون و برون نظام ، حاصلی جز يک نمايش                              

 مادامی که       ٠تشريفاتی برای توده مردم نبوده و نيست                       
انتخابات چی ها در برنامه های خود ، مردم را جدی نمی                         

ن کشورمان نيز آنانرا در معادله حسابرسی های         اگيرند، مردم 
خيمه شب بازی  هرچهار سال        خويش جدی نمی گيرند و اين         

  ،   قانونی نظام    تظاهرپارلمانی و يگانه نمايش          ،      را  يکبار
برای بقای خويش در برابر چشمان دولت های جهان می يابند           

مان در دو انتخابات        کشور   مردمان   اين در حاليستکه ،             ٠
گسترده حساب شده خويش ،        تحريم     با  نشان دادند که    گذشته

ا به مثابه   دن فاصله خود و تماميت رژيم ر        رتنگ ک ترين ابعاد   
بلکه "  اصالح طلبان   "  نه فقط    ل  تاکتيک عملی شان در مقاب      

 آدمی در کمتر مواقعی می        ٠نظام به خدمت گرفته بودند     کليت  
 و  يابده  توانست ، کالن شهرتهران را، اينگونه خالی از سکن           

ما دراين سوی جهان از طريق خبرگزاری های بزرگ                              
 رويداد خبری ، تحريم انتخابات مجلس هفتم          مستقيمدرجريان  

 موئد اين      ها   در درون کشور، امروز گمانه زنی                ٠بوديم   
که پيشتر     فسنجانیرهاشمی   است ، که انتخابات با ورود                 

د ازچندی  ناميده بود ، بع    "  شناسنامه انقالب    "  خاتمی او را     
پس از  :  "  زمان خريدن و صحنه سازی وارد گود شد وگفت            

ماه ها ترديد آه برخی ازعلل آن را در بيانيه گفتم، قدم به                          
عرصه ای گذاشتم آه نتيجه آن بستگی مسقيم به آرای فرد فرد           
ايرانيان دارد و حمايت بيت شريف امام برای اين  جانب                            

زاری ايسنا ،       خبرگ.  "  (  ازاهميت زيادی برخوردار است         
به اين ترتيب می خواهد       )    ١٣٨۴ ارديبهشت    ٢١چهارشنبه  

 رفع ادعای در رابطه با آمريکا و     اش   چانه زنی های    برنامه   با
مشکالت اقتصادی کشور ، اين انتخابات را به حادثه ای                          

انتخابات  تنور نيز وسيله می گردد تا    بزرگ بدل  سازد و همين        
فاکتور حضور  :  وشته ام    من پيشترهم ن   ٠دارد     داغ نگه      را

حمله ی آمريکا و         آمريکا درمنطقه ، وجود شر بوش و                    
ی که باشد ، جز فالکت ، بد             حمتحدانش به ايران ، درهرسط       

بختی ، و مصيبت بزرگ برای مردمان کشور مان و نقض                      
آشکار حاکميت اين مردم و فراترازاين به خطر انداختن                          

اهان آزادی خو   سرکوب بخش عمده            موجوديت کشور و            
آنان خواهد   و تارومار    باورمند به انقالب مردم          راستين ، و    

   .انجاميد
 فرزندان مردم درآن     کشتار و    ٣٢ مرداد    ٢٨ تجربه کودتای     

 دشرايط ، زمينه ساز ديکتاتوری شاه و عوامل آنان در چن                    
 ، نشانگر     دهه و حضور مستشاران آمريکايی در کشورمان            

  ٠ت اسحافظه تاريخی پيش روی ما بوده و 
در شرايط موجود نيزصرف مخالفت با جمهوری اسالمی کافی          

 ر کسانی که برای زدودن رژيم ، دعوت ازآمريکا را د          ٠نيست  
ند و مداخله جهانخواران آمريکايی را            انذهن خود می پرور      

برای رهايی کشور الزم می شمرند، کارشان کشورفروشی و             
 ادی ،   رهايی و تحقق آز       پيکار   ،   درايران  ٠سيه کاری است       

 و وصول نان برای شکم های خالی ميليون ها تن                 دمکراسی
 از يک کانال و آنهم تنها درستيز با جمهوری اسالمی           گرسنه ، 

با هم     ، همزمان          يمپيش نمی رود، بلکه همه ما ناگزير                   
 وهم عليه هرنوع مداخلی نظامی و        يمجمهوری اسالمی بجنگن  

 جهانی   و جهانخواری سيستم سرمايه        سياسی امپرياليستی      
  !اين دو ازهم جدايی نا پذيرند. اردو زنيم و سنگر بگيريم 

نبايد چون فرصت طلبان عراق با اشغالگران هم آوا                           
اينکه ما  .  وهمراه شد تا يک يا چند صندلی خالی را گرفت                    

  ما می توانيم . ضعيف هستيم ، هيچ چيز را تغيير نمی دهد 
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وبايد ، هم عليه جمهوری اسالمی وهم عليه امپرياليسم                          
  . آمريکا و متحدانش وارد عمل شويم 

 امروزاکثريت مردمان کشورمان به نيکی دريافته اند که با                 
 دو  تحريم آنان     ٠بودن اين نظام ، انتخابات بی معنی است                 

هر   ،  سر دارند   پشت     اش درابعاد ميليونی        را  انتخابات قبلی  
 با کمترين آرا به مجلس راه           که کارگزاران رژيم نيزکه        چند  

د، با وقاحت خود را نمايندگان قانونی مردم معرفی می           يافته ان 
 .پس تا اين نظام است ، درب برهمين پاشنه ميچرخد                   ٠کنند

 چون    ،  ينه به   و انتخاب شدن         انتخاب کردن      حق  امروزهم
رود و  گذشته ازمردم گرفته شده است ، پس بايد اين نظام ب                  

آنانی که رويارويی های ميليونی مردمان را بازی خطرناکی                
 و خود را مبرا از       برای به صحنه آمدن کل جامعه می شمارند         

در کف   "  طلبی معرفی می کنند و            "  نا امنی و آشوب          "  
 شعار تحريم      از سويی   و  ندارند   "  سالحی برای براندازی         

 کارر دستور کذايی را د   "   رفراندوم    "انتخابات و تبديل آن به      
 را با     " رفراندوم    "خود دارند ، بايد به مردم بگويند اين                 

!! گذشتن از سد کدام مقام و چگونه می خواهند پيش ببرند؟                 
  بعبارتی فاعل آن درايران کيست ؟ 

استحاله طلبان ، رفرميست ها و فراريان ازانقالب ، که به                      
دروغ  و همواره با مماشات طلبی  ، خود را حامی مردم                            

رفی می کنند و شورش و به خيابان ريختن فرا قانونی  را                 مع
شورش :  "  و آنرا با القابی نظير           حق مردمان نمی شناسند      

، محکوم  "  آشوب  "  و  "  ناامنی  "  ،  "  تشنج  "  ،  "  کور  
. مينمايند ، انقالب  را عين استبداد و خشونت معرفی ميکنند               

ده و مردم   اينان به گزينش واقعی توده های ميليونی پشت کر           
  !!را ازحق انتخاب شان محروم و ازپيش محکوم می سازند 

 زحمتکشان کشورمان در صحنه رودررويی ها ، شعار خود              
 و  " تحريم انتخابات ــــ آغاز اعتصابات              ":را سرداده اند      

ازدل جنبش های اجتماعی موجود درايران              اين اعتصابات      
غاز جنبش های   سرآاين تحرکات ، خود         .  اتفاق خواهد افتاد     

  موجود بگيرد از سد همه موانع     ر اگرس عظيمی خواهد بود که    
 شمع روشن کردن ،        امروزارائه تاکتيک        ٠خواهد گذشت      

"  فشار به      دادن ،   باطلهدن ، رای سفيد و         نموپرچم آويزان    
و اقداماتی از اين دست ره به جايی نخواهد         "  شورای نگهبان   

در مقاله ای با        "  رمهرانگيزکا"  برد ويا آنگونه که خانم             
احتمال اينکه   :  "  آورده است     "  يک پيشنهاد     :  "  عنوان   

 بشود هم     "رفراندوم تغييرقانون اساسي    "انتخابات تبديل به       
اما ازآنجا که حکومت    :  "  و درادامه می نويسد     "  .وجود دارد 

قانون درايران موضوع فراموش شده ای است، اعالم نامزدی          
اساسی و قوانين ناظربرانتخاب     افرادی که ناهمگون با قانون        

به همين   .  وارد صحنه مي شوند مستلزم قبول خطراتی است             
دليل فرد يا افرادی که ازاعتبار بين المللی برخوردارند،                           

مند شده و     چنانچه داوطلب بشوند، از مصونيت بيشتری بهره        
شورای نگهبان   .  با صدای رسا مردم را نمايندگی مي کنند                 

 حمايت مردمی و جهانی از نامزدهای             بسته به اينکه ميزان      
مورد نظراين گزينه را چگونه ارزيابی کند، ناگزير از                               

اگر حمايت وسيع و گسترده بشود، شورای       .  موضع گيری است 
و برهمين پايه        "    .نگهبان مجبور به عقب نشينی است              

معرفی کانديد خوشنام نظير آقای امير انتظام که در پيشنهاد                 
حسين باقرزاده  و برخی از          "   آقای     و 81طرفداران منشور 

" شورای نگهبان      "  رفراندوم چی ها جا دارد ، که اگر                      
انقالب "  صالحيت او را رد کرد ، مردم به خيابان آمده و با                   

آشوب "  و بری از    "  بدون خشونت   "  و  "  مخملين ، نارنجی    
شروع به اعتراض می کنند و جهان امپرياليستی             "  و خطر    

تکرارآن و همه    همه    به رسميت می شناسد     هم بال فاصله آنرا   
" محسن سازگارا    "   دست پخت امثال       کهايست  "  سناريو"  

لی  و  و برزبان رانده اند       گفته دفعاتتا به امروز به       هاست و    
   .کار خود را کرده اند،  هم مردمان مان

       جوانان ، زنان ، معلمين ، پرستاران ، اقليت های ملی و             
نان ، برق ، آب ،       :  "  دمان عرب با شعار      به خيابان آمدن مر    

، کارگران و        "     مرگ بر جمهوری اسالمی                   –آزادی    
زحمتکشان و تهيدستان شهر و روستا ، عليرغم محدوديت ها          

. ، ممنوعيت ها ، بگير و ببندها ، حماسه ها آذرآفريدند                            
جوانان پارتی شبانه را در شبهای تاسوعا و عاشورا درميدان           

چهارشنبه سوری را به شوری       .  اه انداختند محسنی تهران بر   
 بدر، خود   ١٣مراسم عيد برپا کردند ودر    .  همگانی بدل ساختند  

 مارس با شکوه       8.  و خانواده شان  را به صحرا کشاندند                 
درتهران و کردستان راه انداختند بعد هم به سازمان دهی روز            

  !جهانی کارگر رفتند و اين کارزار را سربازايستادن نيست 
رصتی را درمقابل خود        ف   انتخابات ،    ا از امروز تا  روز            م

يادمان نرود، صرف    .   بايد تحريم فعال را طرح کرد             ٠داريم  
ادای شعارتحريم فعال هم  به تنهايی می تواند مبالغه                                   

تحريم فعال بستگی به قدرت بسيج مردم و                             .  آميزباشد
عبورکردن از ترس و نيازمردم به مهر خوردن شناسنامه                     

نان است و اين خود بخش وسيعی از مردمان مان را                   های آ 
 فرصت بکارگيری سازمان دهی اعتراضات ،           .  دربرمی گيرد 

اعتصابات ، بکار گيری ابتکارات توده ای گوناگون ، بسته به            
اوضاع و احوال جای جای کشور، همه وهمه مجموعه                           

 خواهد بود، که پيشروی و تعرض و عقب                         هايی   تاکتيک
ا تررفتن ازشرکت درانتخابات     رن را برای ف    نشينی مردمان ما   

 خود و سفت    سرريزکردنچاره را در  ،   آن    همه جانبه  و تحريم 
خويش نشان   و انقالب      ميت   ککردن پايگانشان دراعمال حا        

 سرنوشت خود    مان ما شايستگی اين را دارند که         مرد  ٠گيرند
 و اين با عوامل          ٠را با دست خويش ، به سامان برسانند                

نمی گردد ، تحريم فعال تنها با آغازاعتصابات ،           قانونی فراهم   
جنبشها و فوروم های       راه پيمايی ها ، اعتراضات و انواع                

  .تحرکات فرا قانونی ميسراست اجتماعی و
  به چشم      " رفراندوم "و ناکجاآباد    با طرح شعارانحرافی     نبايد

   !!دخاک پا شيه مردم ديگربار
شناسنامه "  را براين   "  جام تلخ   "    نيز  بگذاريد مردم ، اينبار   

نان ،  "  بخورانند  و با انقالب عادالنه خود برای               "  انقالب  
  .فاتحه  کل نظام را بخوانند "  آزادی و برابری 

  . ما در اين باره بازهم سخن خواهيم گفت 
  

  ١٣٨۴ ارديبهشت ٢۴شنبه                                     
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  ادامه از صفحه يک    
  

  " ....اکبر شاه "           
  

در خانواده يک باغدار     )  معروف به رفسنجانی  (  علی اکبر هاشمی بهرمانی      
در دوره جوانی ، با رضايت پدر ، تحصيالت             .  پسته در رفسنجان بدنيا آمد      
 و تبعيد خمينی به 42 خرداد  15او بعد از وقايع     .  طلبه گی خود را آغاز کرد     

ه همراه جمعی ديگر از طالب و         نجف ، به يکی از مريدان او تبديل شد و ب             
آخوندهای سياسی، به تکثير و توزيع نوارها و نوشتجات خمينی در ايران                    

 با کمک آمريکا و نهضت          57مبادرت می ورزيد، از اينرو وقتی انقالب              
آزادی و بخشی از سران ارتش شاهنشاهی و صد البته فقدان يک آلترناتيو                     

ی و دارو دسته اش مالخور شد،           دمکراتيک، توسط خمين    -نيرومند راديکال 
او خيلی سريع به حلقه اصلی روحانيون مورد اعتماد خمينی پيوست و توسط          

او همچنين با همکاری        .  در آمد     "  شورای انقالب  "  خمينی به عضويت        
دست به ايجاد حزب جمهوری اسالمی زد  تا با                     ....  بهشتی، موسوی و       

به رقابت با رشد سريع احزاب متشکل کردن حزب اهللا و پايه حمايتی رژيم ،         
او در   .  و سازمانهای دگر انديش بويژه نيروهای چپ و دمکرات بپردازد                  

راستای همين استراتژی ، ضمن دعوت خمينی از قم به تهران و به استعفاء                 
که  ائتالفی از نهضت آزادی ، جبهه          (  کشاندن دولت موقت مهدی بازرگان        

بر "  خط امامی "  و  "  حزب اللهی "  ًا  دولتی تمام )  بود  ...  ملی ، حزب ملت و    
سر کار آورد و خود چندی بعد به رياست مجلس شورای اسالمی برگزيده                     

 دو بار توسط گروه مذهبی فرقان هدف ترور قرار             60او قبل از سال      .  شد  
که همين، نرخ او را در کاست           .  گرفت، اما هر دو بار جان سالم بدر برد              

بعد .  محرمان دست راست خمينی مبدل نمودحاکم باال برد و او را به يکی از
بدنبال عزل بنی صدر و آغاز       (  از گسترده شدن کامل چتر اختناق بر ايران           

و بدنبال انفجارهای دفتر حزب جمهوری اسالمی و          )  60اعدام های تابستان    
نيز دفتر نخست وزيری که عمًال برخی از رقبا را  از پيش پای او برداشت،                 

يش گسترش يافت و بويژه در شورای عالی جنگ رژيم،          قدرت وی بيش از پ    
هاشمی همچنانکه يکی از عاملين اصلی تداوم جنگ          .  نقشی کليدی ايفاء کرد   

خانمانسوز هشت ساله ايران و عراق بود، در عين حال کسی بود که وقتی                    
کشتی واليت فقيه را در خطر امواج مهيب ديد، خمينی را قانع کرد که جام                    

رفسنجانی همچنين در طول چنگ يکی از   .   عراق را بنوشد     زهر آتش بس با   
بود ، رسوايی که در جريان آن، مک             "   کنترا –ايران  "  طرفهای رسوايی    

و رفسنجانی و جمعی ديگر     )  ازجانب آمريکا   (  فارلين و سرهنگ اليورنوث     
قرار دادی را برای دريافت     )  از طرف جمهوری اسالمی     (  از مقامات رژيم    
از آمريکا و پرداخت پول حاصل از اين معامله محرمانه به               قطعات نظامی   

در دوران پس از    .  را به انجام رساندند   )  کنتراها  (  ضد انقالبيون نيکاراگوئه    
آتش بس، هم او يکی از کسانی بود که خمينی را راضی کردند تا هم فرمان                   

 را صادر کند و هم موجبات عزل           67قتل عام زندانيان سياسی در تابستان          
منتظری را که نسبت به اين کشتار های شنيع و برخی ديگر از سياستهای                     

هم او يکی از سازماندهندگان     .  رژيم، زبان به انتقاد گشوده بود، فراهم نمايد          
بعالوه . بود) موسوم به گروه مهدی هاشمی( سرکوب باند وفادار به منتظری 

اجزای اصلی    ، رفسنجانی يکی از آمرين و            76 تا    60در سراسر سالهای     
.  بود – چه در ايران و چه در خارج            -کميته صدور جواز ترورهای سياسی     

فاجعه .  ترورهايی که جان صدها تن از فعالين اپوزيسيون را گرفت                              
رستوران ميکونوس در برلين آلمان که منجر به قتل دکتر شرفکندی و ياران              

جاع آلمانی ،    او شد، تنها يکی از اين جنايات بود که با سماجت دادستان ش                    
دادگاه آلمان، عليرغم فشارهای      .  بدل به يک رسوايی بزرگ بين المللی شد            

دولت متبوعه خود، رسمًا جمهوری اسالمی را مجرم شناخت و برای خامنه              
به همين خاطر   .  ای ، رفسنجانی، فالحيان و واليتی حکم تعقيب صادر نمود            

مبرده، نتوانستند به    در تمام يک دهه گذشته، رفسنجانی و ديگر مجرمين نا               
اروپا سفر کنند، چون قوانين اتحاديه اروپا، پليس را موظف به دستگيری                     

  .آنها می کند 
 مرد و با     68اما نقش رفسنجانی، زمانی بالمنازع شد که خمينی در خرداد                

مواجه گشت " خالء رهبری" توجه به عزل منتظری، نظام با خطر ناشی از      
وه بر رياست مجلس شورای اسالمی و                 رفسنجانی که در آنزمان عال          .  

عضويت شورای عالی امنتيت ملی ، معاونت رياست مجلس خبرگان تعيين               
رهبری را نيز بر عهده داشت، طی يک زد و بند حساب شده، خامنه ای را                    
يک شبه از حجت االسالمی به مقام آيت اللهی رساند و با تهديد و تطميع ،                       

ياست مشکينی را وادار کرد که به          اکثريت اعضای مجلس خبرگان تحت ر        
خامنه ای در آن زمان، مقام رياست جمهوری . جانشينی خامنه ای  رأی دهند     

را بر عهده داشت که با وجود پست نخست وزيری حسين موسوی ،                                   
" OK"  رفسنجانی در جريان اين معامله، از نظام          .  اختيارات چندانی نداشت  

 رياست جمهوری را به       گرفت که ضمن حذف پست نخست وزيری، خرقه           
ايران شد و به مدت     "  رئيس جمهور "   دوره متوالی    2بدين ترتيب او      .تن کند 

هشت سال، يکی از سياهترين و فاسد ترين دولتهای تاريخ کشورمان را                         
که برادر خود را نيز در رأس صدا          (  رفسنجانی در اين دوران      .  هدايت کرد 

ن خطيب اصلی نماز جمعه         و سيمای رژيم گماشته بود و بعالوه به عنوا                 
عمًال دستگاه تبليغاتی رژيم را نيز در دست داشت، يک سياست                       )  تهران

بازسازی "  در جريان اين        .  اقتصادی خانمانسوز را بمورد اجرا گذاشت            
به تبعيت از فرمولهای بانک جهانی      "  تعديل اقتصادی "  و سياست   "  اقتصادی

واقع بخشش صنايع    و در    (  و صندوق بين المللی پول ، خصوصی سازی               
حاصل اين سياست، از     .  شروع شد )  دولتی و ثروت عمومی به ايادی رژيم         

يکطرف بيکاری ميليونی و گسترش فقر، و از طرف ديگر توليد قشر نازکی             
بود که  )  بورژوازی ممتازه رانت خوار   "  (  نوکيسه ها "  و  "  آقا زاده ها  "  از  

تصادی محسوب می     فرزندان رفسنجانی نيز جزو اين اليگارشی عظيم اق                
در جريان همين سياستها، خاندان رفسنجانی به يکی از بزرگترين و              .  شوند  

ثروتمندترين خانواده های خاور ميانه و حتی جهان تبديل شد ، ضمن اينکه                  
در اواخر دومين دوره رياست جمهوری رفسنجانی ، بدهی خارجی ايران                   

  .  ميليارد دالر رسيد30برای اولين بار در طول تاريخ اين کشور به  رقم 
از پی آشکار شدن ) 76 تا 72( در دومين دوره رياست جمهوری رفسنجانی 

نتايج ويرانگر برنامه های اقتصادی رژيم، شاهد شورشهای تهيدستان شهری    
اين شورشها  .  در محالت کارگری و فقير نشين، يکی پس از ديگری بوديم                

ميداد، اما خود رژيم اسالمی       ظاهرًا به انگيزه اين يا آن مسئله کوچک رخ               
سرمايه، اعتراف ميکرد که گسترش شکاف طبقاتی و عميقتر شدن فاصله                   

" ربيعی"  مثًال در آنزمان        .  فقر و غنا عامل ريشه ای اين عصيانها است               
معاون اجتماعی وزارت اطالعات، طی تحقيقی که پس از شورش خونين                    

اين علت ريشه ای اشاره         کوی طالب مشهد انجام داده بود، به روشنی بر                 
بدنبال تلنبار شدن اين نارضايتی ها در ميان مردم بود که وقتی                   .  کرده بود 

" انتخابات" دومين دوره رياست رفسنجانی به پايان رسيد و جامعه در آستانه 
 قرار گرفت، اکثريت مردم با گوشمالی دادن کانديد اصلی                       76دوخرداد   

 جناحی در ميان حکومتگران، نه با           رهبری نظام و انداختن کک اختالفات        
شکوهی را به تداوم حکومت اسالمی و سياست های خانمان برانداز آن                          

البته پيش از انتخابات، رفسنجانی و اطرافيانش مايل بودند که            .  اعالم نمودند 
با دست بردن در قانون اساسی ، موجبات آغاز سومين دوره رياست                                 

 مسئله بدليل نزاعهای درونی رژيم و نيز جمهوری او را فراهم کنند،  اما اين    
عطش موتلفه اسالمی و متحدينش برای تسخير قوه اجرائی، به تحقق نپيوست 

و البته ( و رفسنجانی مجبور شد که به رياست مجمع نشخيص مصلحت نظام   
اما پيدا بود که اين معمار کار کشته         .  رضايت دهد )    معاونت مجلس خبرگان  

خود راضی نيست و در سنين هفتاد سالگی،                 جمهوری اسالمی از پست          
به همين خاطر وقتی    .  کماکان عطش سيری ناپذيری برای کسب قدرت دارد          

جامعه در آستانه انتخابات مجلس ششم  شورای اسالمی قرار گرفت، او با                    
خود را از تهران ، ) رياست قوه مقننه(  هدف بازگشت به پست قديمی خويش       

آنهم در زمانيکه روزنامه های زنجيره ای            .  ودکانديد نماينده گی مجلس نم       
اصالح طلب ، يکی پس از ديگری به افشای کارنامه سياه هشت ساله رياست 

 که تنها بيانگر گوشه کوچکی از خيانت ها و جنايتهای اين                   –جمهوری او    
 ميپرداختند و البته       –فرد و ديگر دست اندرکاران جمهوری اسالمی بود                  

، جملگی  "عاليجناب سرخپوش "  دم نسبت به اين        تجربه و شناخت خود مر       
سبب شد که رفسنجانی عليرغم همه تقلبات شورای نگهبان ، نتواند حتی                         

تازه در صورت ورود به مجلس نيز،          .  بعنوان نفر سی ام وارد مجلس شود         
بدليل اکثريت نداشتن جناحهای مدافع او، قادر به تسخير پست رياست مجلس             

 خيز برداشته تا خفت و سيلی محکمی را که در                      اکنون اما او دور      .  نبود
  جريان انتخابات مجلس ششم نوش جان نموده بود، چبران کند و بار ديگر 

سکان کشتی شکسته و اسير " لحظات دشوار"  و مرد     "    مرد نظام   "  بعنوان  
  .امواج مهيب را از گرداب هالک نجات دهد
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  " ....اکبر شاه "                           
  
  

( ميخواهد در مرزبندی با دوخرداديها " توسعه و اعتدال"  او اکنون با شعار 
که جز حرف تراپی و بن بست و ناتوانی در هشت سال رياست جمهوری                       

و نيز   )  خاتمی و پنج سال تسخير مجلس ششم چيزی از خود نشان ندادند                      
آسياب آب به   "  که با ندانم کاريهای خود       "  ذوب در واليت  "  محافظه کاران   

را پيش روی مردم قرار دهد و در عين حال           "  راه سومی "  ميريزند،  "  دشمن
) نظير شمس الواعظين    "  (  خر درگل  "با کمک پاره ای دو خرداد يهای                  

ميخواهد اين تصور را در جامعه بوجود آورد که تنها اوست که می تواند از                 
يرا  پس خامنه ای بر آيد و در نقش يک تدارکچی صرف، تنزل نکند، ز                            

خامنه ای ، مقام رهبری خود را مديون تالشها و زورچپانهای رفسنجانی                      
  .است 

رفسنجانی ميداند که نئومحافظه کاران حاکم بر آمريکا در چهار سال طاليی              
جديدی که برای تداوم هژمونی خود در قدرت سياسی آمريکا کسب کرده اند، 

ند، از اينرو     عزم استوار دارند که از شر جمهوری اسالمی خالص شو                      
تمام تالش  .    مهندسی اين دوره از حيات رژيم، اهميت به سزای پيدا می کند              

" او اين است که از طريق اعطای برخی امتيازات سياسی و اقتصادی به                      
او .  اساس حکومت اسالمی را دست نخورده باقی گذارد            "    امپراتور جهان 

 قبال رژيم آگاه است      همچنين از سياستهای مماشات جويانه اتحاديه اروپا در         
و ميداند که آنها يک رئيس جمهور اهل معامله ولی دارای قدرت را به يک                   

او سال گذشته   .  اما بی قدرت ، ترجيح ميدهند     "  اصالح طلب "  رئيس جمهور   
در جريان اوجگيری بحران هسته ای، از تريبون نماز جمعه فرياد زده بود                  

بعنی بهتر  (  خود را بشناسد    "  آدم    "  که آمريکا اگر مايل به مذاکره باشد، بايد       
  !!) .است به سراغ او بيايد تا اينکه روی اسب لنگ خاتمی شرط بندی کند

انتخابات دومين دوره شوراهای     (  رفسنجانی در جريان دو انتخابات گذشته          
فهميده که اکثريت مردم با بن      )  اسالمی شهر و روستا و انتخابات مجلس هفتم       

ر مايل به حمايت تاکتيکی از آنها نيستند و از طرفی              بست دو خرداديها، ديگ   
متنفرند ، از اينرو با      ....به شدت از جريانات محافظه کارتر نظير موتلفه و             

خنثی شدن احتمالی اين دو جناح ، شانس را برای دورخيز خود مناسب می                   
بويژه اينکه هر دو جناح رژيم نتوانسته اند که کانديد واحدی را معرفی               .  بيند
معين و کروبی در برابر هم قرار گرفته اند،              "  جبهه اصالحات "  در  .  کنند

ضمن اينکه بخشی از ائتالف دو خرداد نيز علنًا از رفسنجانی حمايت می                      
در ....  نيز الريجانی و قاليباف و واليتی و          "  اصول گرايان "  در جبهه   .  کند

رد که   رفسنجانی در عين حال اميد دا             .  برابر هم صف آرايی کرده اند              
او حدس ميزند که در دور دوم، رقابت بين         .  انتخابات به دور دوم کشيده شود     

او اميدوار است که در آن حالت، دو            .  خواهد بود "  اصول گرا "  او و يک      
خرداديها و بخشی از پايه حمايتی آنها، ناگزير از ريختن آرای خود بپای او                  

ه احتمال زياد اکثريت    و واقف است که ب     "  مغز خر نخورده  "  البته او   .  شوند
به خصوص از اين نظر . مردم،  اين انتخابات پوشالی را تحريم خواهند نمود      

که برای اولين بار طی هشت سال گذشته يک نوع اجماع عمومی در                                
(  بوجود آمده است     84 خرداد   27اپوزيسيون برای عدم شرکت در انتخابات       

 تن به تحريم داده و اال         بگذريم که بخشی از اين اپوزيسيون، از سر ناچاری          
تا همين ديروز سخن گفتن از تحريم را انفعال و برخورد غير سياسی                                

  ) .ارزيابی ميکردند 
او نمونه ای از اين     (  رفسنجانی بروشنی از تنفر مردم نسبت بخود آگاه است           
 هزار نفره آزادی       12تنفر را در جريان مراسم روز کارگر در استاديوم                   

براين روی آرای اکثريت مردم حساب نمی کند، او روی             بنا)    مشاهده نمود   
 درصد  15حداکثر  (  آرای اکثريت پايه حمايتی رژيم و ايادی و مزدوران آن            

و نيز روی آرای آن بخش از مردم که جهت مهر دار شدن                              )  جمعيت   
" شناسنامه در انتخابات شرکت می کنند و يا بيم دارند که پيروزی کانديدای                 

اما آيا اکثريت پايه     .   را بدتر کند، حساب باز کرده است            اوضاع"  اصولگرا
حمايتی رژيم، حاضر خواهند بود، سکان کشتی بحران زده جمهوری                             
اسالمی را بدست او بسپارند ؟ آيا کانديداهای اصولگرا حاضرند بخاطر                        
حساسيت اوضاع سياسی و بين المللی ،  به نفع رفسنجانی کنار بروند ؟ آينده                

اما برای اکثريت لگد      .  اين سئواالت را مشخص خواهد نمود         نزديک پاسخ    
مال شده جامعه، نه تنها شرکت در اين انتخابات ضد دمکراتيک و ارتجاعی               
معنی ندارد، بلکه تنها و تنها سرنگونی اين رژيم است که آنها را خوشحال                    

بکوشيم اين سرنگونی، از طريق يک انقالب اجتماعی صورت           .  خواهد کرد 
  !از طريق مداخالت امپرياليستیگيرد نه 

  
  2005 مه 12                                          

  

  
  
  

  *با ما ارتباط بگيريد  *      
 

امه  سر دبير هفته ن  
                                

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  
 

مشخص"  ديدگاه  "  مقاالتی که با کد     :  توجه  
ميشوند ، الزاما بيانگر مواضع سازمان

 .نيستند 
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 )مجله آرش   (   پرويز قليچ خانی      چهار پرسش 
نهمين :   پيرامون      محمد رضا شالگونی     از   

   " انتخابات رياست جمهوری " دوره 
 

انتخابات نهمين دوره ي رياست جمهورِي رژيم در شرايطي                
 ، چنان ابعادي به        نظامي شود آه بحران ساختارِي          برگزار م  

خود گرفته آه تماِم جناح هاي حكومت را به فكر چاره انديشي               
پس از شكست اصالح طلبان و سياسِت اصالح           .  انداخته  است 

از دروِن رژيم، اآثريت قوه ي  مقننه نيز در انتخابات هفتمين                
ئيه، در  دوره ي مجلس اسالمي، هم چون تماميِت قوه ي قضا             

حال .  اختيار جناح تماميت خواه رژيم اسالمي قرار گرفته است         
در آستانه ي نهمين  دوره ي رياست جمهورِي اسالمي،                             

تلف براي آسب بيشتر قدرت و يا           خآشمكش هاي جناح هاي م   
 زا.  داشتن دستي در حكومت، روز به روز بيشتر مي شود                    

ه ي  ، تنفر عمومي مردم در اين دو سه سال از هم                           طرفي
 بسياری از  جناح هاي رژيم به حدي است آه از هم اآنون                       

آارشناسان سياسي پيش بيني مي آنند آه تحريم اين انتخابات            
  .از طرف اآثريت مردم ايران حتمي  است

به همين خاطر، در اين شماره ي آرش، چهار سؤال در مورد               
انتخابات نهمين دوره ي رياست جمهوريِ  رژيم اسالمي ايران           

با  تعدادي از فعاالِن سياسي در خارج از آشور، در ميان                را،  
  :   چهار پرسش آرش            .گذاشته ايم

 از قدرت و      حكومتي  با توجه به طرد شدن اصالح طلبانِ            -1
، شما رقابت ها و             اسالمي ايران      شدن حکومت      تريکدست
های انتخاباتی دوره نهم رياست جمهوری را يک                   کشمکش

کنيد يا نبردی در تداوم شکاف           ی ارزيابی می   نمايش تشريفات  
  های درون حکومتی؟

محاصره و تهديد نظامی و          ،   ای با توجه به بحران هسته          -2
احتمال محاصره اقتصادی ايران و معضالت معيشتی تحمل                  

تر شدن مداوم فضای          ناپذير مردم؛ بگير و ببندها و بسته                
ن رياست   سياسی؛ و با توجه به اين که کانديداهای گوناگو                  

های متفاوتی در قبال اين               جمهوری رويکردها و توانائی          
 مثًال برخی از عادی کردن مناسبات با آمريکا و          -مسائل دارند   

 برای اين انتخابات دراين          -زنند    توسعه اقتصادی حرف می       
المللی که حکومت در آن          و بين    ايران شرائط معين اجتماعیِ   

 ، موضع شما     در ضمن    و قرار دارد، چه اهميتی قائل هستيد؟        
  در قبال حمله ي احتمالي امريكا به ايران چيست؟

با توجه به تحريم گسترده انتخابات دوره دوم شوراهای                -  3
اسالمی شهر و روستا و انتخابات مجلس هفتم توسط مردم،                
ارزيابی شما از برخورد مردم با انتخابات آينده رياست                             

يت مردم اين       کنيد اکثر    جمهوری اسالمی چيست؟ فکر می             
انتخابات را هم تحريم خواهند کرد، يا باز هم ممکن است                         
برای ابراز مخالفت خود با يک جريان و يا برای دفع شر                          

  بزرگتر، در آن شرکت کنند؟ 
 در اين انتخابات     عنوان يك شهروند ايراني     توصيه شما به     -4

            چيست؟

                                           ليچ خانیپرويز ق                                    
   !کارانه استدفاع از مداخله  امريکا، عملی تبه

  
کسانی که مداخله ی امریکا در ایران را برای رهایی            

ری اسالمی الزم یا مفيد می دانند،            از چنگ جمهو   
دانسته یا ندانسته، در مسير تبه کارانه ای پيش می           
روند و کارشان جز مردم فروشی معنای دیگری نمی          

  .تواند داشته باشد
  

  محمد رضا شالگونیپاسخ های 
 

   :پاسخ اول
قبل از پاسخ به اين سؤال بايد نكته اي را در باره ي خوِد                    

رض بديهي سؤال شما اين است آه         ف.  سؤال يادآوري آنم  
اصالح طلبان حكومتي از قدرت رانده شده اند و رژيم يك                  

. اين فرض مي تواند گمراه آننده باشد      .  دست تر شده است  
ترديدي نيست آه اصالح طلبان حكومتي از مواضعي آه از             

 ، آامًال  به دست آورده بودند     )  76(طريق جنبش دوم خرداد     
 تا آن جا آه ناظر بر اين عقب             رانده شده اند و فرض شما       

اما اين ضرورتًا نه به معناي         .   ، درست است   نشيني است 
است و    »   طرد شدن اصالح طلبان حكومتي از قدرت               «

 يك دست تر شدن حكومت          «مخصوصًا نه به معناي              
حقيقت اين است آه جمهوري اسالمي اوًال             .   »اسالمي

انون اصلي  هيچ وقت حكومتي يك دست نبوده است ؛ ثانيًا آ        
قدرت در اين رژيم هميشه در دستگاه واليت بوده ؛ و ثالثًا                 

الاقل ( »   نيمه خودي «و تا حدي     »   خودي«جريان هاي مختلف   
   .در اين رژيم تحّمل شده اند ) تاآنون

 ، اين سه نكته در تبليغات و تحليل هاي بسياري از           متأسفانه
قرار مخالفان جمهوري اسالمي به حد آافي مورد توجه                

 ، بعضي ها وجود جريان هاي دروني           در نتيجه  .  نمي گيرد
مختلف رژيم را نشان ي وجود نوعي بردباري يا حتا                         
دموآراسي در جمهوري اسالمي قلم داد مي آنند و بعضي          

دليل  .  ديگر نمايش هايي صرفًا تبليغاتي براي تحميق مردم         
بي توجهي اين است آه براي غالب مخالفان جمهوري                 

، ديكتاتوري اگر ديكتاتورِي فردي و متمرآز نباشد             اسالمي 
آمتر ديكتاتوري است؛ در حالي آه بعضي از ديكتاتوري هاي          

و جمهوري     .   ، ديكتاتوري فردي نبوده اند          بسيار خشن   
اسالمي ديكتاتوري فردي و متمرآز نيست ولي ديكتاتوري           
بسيار خشني است؛ و در سطوحي بسيار خشن تر از                  

 مثًال سرآوب مدني گسترده اي آه در                .ديكتاتوري شاه  
جمهوري اسالمي وجود دارد و همه آحاد جمعيت را وادار به           

 ، نوعي    تبعيت از قوانين عهد بوقي شريعت مي آند                   
توتاليتاريزم فرهنگي است آه در دوره ي شاه سابقه                    

يا آادر ُآشِي هولناآي آه جمهوري اسالمي در            .  نداشت
 ، مخصوصًا   به راه انداخت    در زندان هاي سياسي   1360دهه  

 ، به مراتب خشن تر از            1367 و      1360-63قتل عام هاي   
 ، در حالي آه ديكتاتوري شاه      .  سرآوب هاي دوره ي شاه بود   

 ، يك ديكتاتوري آامًال فردي و            الاقل در پانزده سال آخر         
آشكارا فشرده تر از   (متمرآز بود با خفقان سياسِي فشرده         

آه افكار عمومي در آن تقريبًا           )  دوره ي جمهوري اسالمي   
   .وجود نداشت

نقش  »   رهبري« ، نهاد     ، در جمهوري اسالمي      در هر حال    
تعيين آننده اي دارد و طبق قانون اساسي عمًال داراي                  

 ، صرف نظر از اين آه        بنابراين .  اختيارات نيمه خدايي است    
 ، هر جريان و        آدم مقتدري باشد يا نه          »   رهبر«شخص   
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ر دستگاه رهبري نفوذي برتر داشته باشد و تا          جناحي آه د  
  ، برتري تضمين زماني آه بتواند اين نفوذ را حفظ آند

   .....محمد رضا شالگونیپاسخ های   
  
 
 

 يعني (شده اي خواهد داشت آه از طريق نهادهاي انتخابي         
 . نمي شود آن را درهم شكست     )  مجلس و رياست جمهوري   

اه رهبري ضرورتًا به معناي       اما نقش تعيين آننده ي دستگ      
آه رهبر عمًال نيز مي تواند رژيم را يك دست                 اين نيست 

شرايط شكل گيري و موجوديت جمهوري اسالمي            .  سازد
تاآنون  )   به داليلي آه در اين جا نمي توان به آن ها پرداخت           (

محدوديت هاي عملي متعددي را به رهبري آن تحميل آرده           
 آه اقتدار  (در دوره ي خميني      ، چه    است و دستگاه رهبري    

 ، و چه در دوره ي خامنه اي         )  شخصي بي منازعي داشت    
نتوانسته همه ي عناصر رژيم را به طور آامل فرمان بردار خود          

و اآنون نيز با توجه به دشواري شرايط داخلي و                   .  سازد
 ، دست رهبري براي       بين المللي براي جمهوري اسالمي      

  يك دست تر 
 ،  » مصلحت نظام «در واقع     .  دان باز نيست   آردن رژيم چن     

 نيمه «و   »   خودي ها«مصلحت رهبري و نيز مصلحت همه ي         
رژيم ايجاب مي آند آه هواي هم را داشته               »  خودي هاي

باشند و نگذارند اختالفات دروني رژيم تا آن جا پيش برود آه             
   .موجوديت آن را به خطر بيندازد
 جناح هاي جمهوري اسالمي     اگر اين درك از وزن و رابطه ي        

بايد انتظار داشته باشيم آه انتخابات دوره ي         .  درست باشد 
 نبردي در تداوم شكاف هاي درون     «نهم رياست جمهوري نيز     

نشانه هاي اين را هم اآنون نيز مي شود          .  باشد »  حكومتي
در تداوم همين شكاف هاي درون حكومتي          .  مشاهده آرد 

ي براي بازگرداندن رفسنجاني    است آه تالش هاي گسترده ا   
فراموش نبايد آرد     .  به رياست جمهوري شروع شده است       

آه جناح رفسنجاني در ساختارهاي قدرت هم چنان جناح             
نيرومندي است و ممكن است بسياري از مصلحت طلبان             

 ، رياست جمهوري فرد مقتدري مانند       جناح هاي مختلف رژيم  
بسياري از باندهاي  » ي پدرخوانده «رفسنجاني را آه در واقع   

 »  مصلحت نظام « ، در شرايط آنوني براي          حكومتي است 
 ، دستگاه واليت و        ، به نظِر من      با اين همه     .  الزم بدانند  

 ، تا آن جا آه بتوانند     مخصوصًا شخص خامنه اي و پيرامونيان او     
 ، زير  خواهند آوشيد رياست جمهوري را هم مانند مجلس           

آن ها درست به دليل       .  باشندآنترل مستقيم خود داشته        
 ، بازگشت رفسنجاني به رياست      حساسيت شرايط آنوني   

اما ممكن است     .  جمهوري را به نفع خودشان نمي دانند         
نتوانند جلوي آانديداتوري رفسنجاني را بگيرند و اگر                     

 ، حذف  رفسنجاني آانديداتوري خودش را رسمًا اعالم بكند        
 دشواري خواهد بود و      او از طرف شوراي نگهبان آار بسيار        

 ، اگر بدون رضايت     وارد شدن رفسنجاني به آارزار انتخاباتي      
 ، آشمكش  خامنه اي و اطرافيان مستقيم او صورت بگيرد           

جناح هاي درون حكومتي را بي هيچ ترديدي تشديد خواهد           
   .آرد

اما آشمكش هاي جناح هاي مختلف حكومتي در هر                    
 يك «اي مردم چيزي جز       ، انتخابات آينده بر   مسيري آه بيفتد  

 ، اهميت   به عبارت ديگر     .  نخواهد بود   »  نمايش تشريفاتي  
انتخابات براي جناح هاي حكومتي به خودي خود باعث                  

آن چيزي آه انتخابات     .  نمي شود آه مردم آن را جدي بگيرند      
 و چند انتخابات بعد از آن را براي اآثريت مردم            76دوم خرداد   

 ، اين بود آه در نتيجه ي            ردبه حادثه ي مهمي تبديل آ         

 ، دريچه اي استثنايي براي          درگيري جناح هاي حكومتي      
اعتراضات قانوني گشوده شده بود آه مردم براي بيان                  
اعتراضات شان عليه واليت فقيه و حكومت مذهبي از آن                

اما اآنون اوًال خواست هاي مردم از سطح           .  استفاده آردند 
ه و حتا صاحبان عقب          اعتراض قانوني آشكارا فراتر رفت         

 مانده ترين تمايالت سياسي نيز دريافته اند آه در محدوده ي          
 . قانونيت جمهوري اسالمي نمي توانند به چيزي دست يابند       

ثانيًا دستگاه واليت با تجربه اندوزي از شورش هاي                       
دريافته آه دراماتيزه شدن       »   دوره ي دوم خرداد   «انتخاباتي  

واند به فرصتي براي بسيج توده اي       بازي هاي انتخاباتي مي ت  
مردم عليه حكومت تبديل شود و بنابراين سعي مي آند                

ثالثًا  . بيش از حد داغ شود »   تنور انتخابات «نگذارد به اصطالح    
اصالح طلبان حكومتي نيز رويارويي هاي انتخاباتِي پر                   

با توجه   .  خطرناك مي دانند  »   مصلحت نظام «سروصدا را براي    
 ، اآثريت مردم حاال دريافته اند آه در جمهوري         حوالتبه اين ت  

اسالمي انتخابات بي معناست و نه تنها حق انتخاب شدن            
به مقامات حكومتي امتيازي است آه از طرف دستگاه                  

 ، بلكه حق رأي دادن و      واليت به افراد خاصي اعطاء مي شود     
انتخاب آردن نيز سّكه بي ارزشي است آه استفاده از آن              

   .ي تواند آدم را به مضحكه ي ديگران تبديل آندفقط م
   :پاسخ سؤال دوم

 ، از نظر    ، فكر نمي آنم انتخابات آينده    با توجه به آن چه گفتم     
و نظر جناح هاي      .   ، حادثه ي پراهميتي باشد      منافع مردم  

مختلف رژيم در باره ي رابطه با امريكا و مشكالت اقتصادي              
ين انتخابات را به حادثه اي       ، نمي تواند ا  آشور هر چه باشد    

به دليل اين آه      .  مهم و هيجان انگيز براي مردم تبديل آند          
اوًال بعيد است چگونگي رابطه با امريكا به مسئله ي                      

زيرا همه ي جناح هاي        .  انتخاباتي مهمي تبديل شود          
سعي آرده اند در مقابل تهديدات        )  الاقل تاآنون (حكومتي  

آن بخش از اصالح       .   باشند امريكا جبهه ي متحدي داشته     
طلبان حكومتي سابق آه حاال به مدافعان سينه چاك امريكا          

 ، گرچه هنوز پيوندهايي با بعضي جريان هاي         تبديل شده اند 
 ، ولي از محدوده ي اصالح طلبي خارج            داخلي رژيم دارند   

بنابراين نمي توانند در انتخابات و آارزارهاي قانوني       .  شده اند  
 »  عادي آردن مناسبات با امريكا      «ثانيًا آليد     .  آن وارد شوند   

اصًال در دست جمهوري اسالمي نيست آه بشود آن را به             
تمام شواهد نشان مي دهد آه       .  بحث انتخاباتي تبديل آرد    

اين امريكاست آه نمي خواهد با جمهوري اسالمي آنار               
 ، وگرنه جمهوري اسالمي حاضر به معامله با                         بيايد

 ، با آن همكاري آرده      جا آه امريكا پذيرفته    امريكاست و هر     
مثًال بسياري از مقامات امريكايي مي پذيرند آه                .  است

جمهوري اسالمي در افعانستان و عراق و تاجيكستان با               
اما مسئله اين است آه آن ها         .  امريكا همكاري آرده است    

مخصوصًا سياست    .  به اين حد از همكاري قانع نيستند             
ت بوش جاي ترديدي باقي نگذاشته اند       سازان اصلي حكوم  

در ايران هستند و اين جناح هاي         »   تغيير رژيم «آه خواهان    
مختلف رژيم را به هم نزديك مي آند و مسئله رابطه با                    
امريكا را به يك مسئله امنيتي حياتي براي رژيم تبديل                   

طبيعي است آه چنين مسئله اي نمي تواند به يك          .  مي آند
 ، يعني موضوع بحث و مشاجره در ميان            يمسئله انتخابات 

   .جناح هاي حكومتي تبديل شود
اما حمله ي امريكا به ايران در هر سطحي آه باشد و به هر       

 ، جز مصيبت براي مردم ايران و            بهانه اي آه صورت بگيرد     
نقض حق حاآميت اين مردم و حتا به خطر انداختن                        

ه وسيله ي همه   موجوديت ايران معنايي ندارد و حتمًا بايد ب         
 . ايرانيان طرفدار دموآراسي و استقالل آشور محكوم شود         
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مردمي آه براي آزادي و دموآراسي و حق حاآميت شان              
   ، جز مخالفت و مقابله ي قاطع با هرنوع مبارزه مي آنند

   .....محمد رضا شالگونیپاسخ های      
  
  

دخالت قدرت هاي خارجي در تعيين سرنوشت شان چاره ي          
آساني آه مداخله ي امريكا در ايران را براي           .  ري ندارند ديگ

 ، رهايي از چنگ جمهوري اسالمي الزم يا مفيد مي دانند              
 ، در مسير تبه آارانه اي پيش مي روند و          دانسته يا ندانسته   

آارشان جز مردم فروشي معناي ديگري نمي تواند داشته            
د به آنار    مخالفت با مداخله امريكا در ايران نه باي              .  باشد

آمدن با جمهوري اسالمي بيانجامد و نه به آاستن مبارزه              
 ، پيكار براي    برخالف نظر شايِع عاميانه     .  براي سرنگوني آن   

ما  .  دموآراسي در ايران فقط در يك جبهه پيش نخواهد رفت          
ناگزيريم هم زمان هم با جمهوري اسالمي بجنگيم و هم               

 ، ه نظامي باشد     خوا(عليه هر نوع مداخله امپرياليستي           
تصادفًا يكي از محتمل ترين و           .  بايستيم )  خواه سياسي  

 ، تقويت رژيم جهنمي     آني ترين نتايج مداخله امريكا در ايران       
جمهوري اسالمي در مقابل جنبش آزادي و برابري خواهي           

تجربه ي عراق شاهد زنده اي است       .  مردم ايران خواهد بود    
 ساله ي  12حاصره ي اقتصادي   بمباران هوايي و م    .  در برابر ما  

 ، بلكه  عراق نه تنها نتوانست رژيم صدام حسين را بيندازد            
 ، مردم عراق   موقعيت آن را در مقابل مردم عراق تقويت آرد          

 500را به خاك سياه نشاند و طبق آمارهاي رسمي بيش از            
در واقع آشتار     .  هزار آودك عراقي را به آام مرك فرستاد           

آن محاصره ي اقتصادي جهنمي به          مردم عراق از طريق        
مراتب بيشتر از آشتاري بوده آه اشغال جنايت آارانه ي آن           
آشور توسط امريكا و متحدان اش تاآنون به دنبال داشته               

مي آوشند تالش جمهوري       )   و اسرائيل  (امريكا    .  است
اسالمي براي دست يافتن به سالح هسته اي را دليل                  

اما  .  اي ايران نشان بدهند     موجهي براي بمباران نيروگاه ه     
 ، براي مردم ايران    چنين بمباراني در خوش بينانه ترين ارزيابي     

به  .  مصيبتي خواهد بود به مراتب بزرگ تر از مصيبت چرنوبيل         
عبارت ديگر امريكا و اسرائيل مي خواهند براي جلوگيري از             

 ، نقدًا  خطرات احتمالي سالح هسته اي جمهوري اسالمي        
عادل با يك بمباران بزرگ هسته اي در فضاي            يك آلودگِي م   

امريكا هم اآنون اين        .  زندگي مردم ايران به راه بيندازند          
بنا به محاسبات     .  آلودگي را در عراق به وجود آورده است           

 ، اورانيوم تخليه شده اي آه از طريق         آامًال علمي و مستند    
 ، به آارگيري مهمات ويژه در عراق مورد استفاده قرار گرفته           

 تن تخمين زده مي شود آه راديو اآتيو ناشي از             127حدود  
آن معادل تقريبًا ده هزار برابر بمب اتمي است آه                           

ترديدي نيست آه ما        .  امريكايي ها در ناگازاآي انداختند      
حتمًا بايد با تالش هاي جمهوري اسالمي براي دست يافتن          

در آشوري آه دومين       .  به سالح هسته اي مخالفت آنيم       
 ، ما حتا به انرژي هسته اي        خاير نفت و گاز جهان را دارد         ذ
انرژي  .  هم نيازي نداريم    )   جز در سطح آاربردهاي علمي      (

هسته اي حتا در آشورهاي پيش رفته ي جهان يك منبع                
دائمي خطر محسوب مي شود و به همين دليل با مخالفت            

معلوم  .  افكار عمومي مترقي تمام اين آشورها روبروست          
آه چنين منبِع مخاطره آميزي در جمهوري اسالمي            است  

 آه حتا آمار سيل و زلزله را به درستي به اطالع مردم                     (
اما مخالفت   .  صدها بار خطرناك تر مي تواند باشد     )  نمي رساند

با برنامه هاي هسته اي جمهوري اسالمي نبايد به استقبال         
زي جز نقد   زيرا چنين چي   .  از حمله ي امريكا به ايران بيانجامد      

از همه اين ها    .  آردن يك خطر احتمالي معناي ديگري ندارد        

گذشته طرح هاي امريكا براي خاورميانه و ايران صريح تر از آن           
 تغيير «امريكا خواهان      .  است آه بتوان ناديده شان گرفت        

در ايران است و اين براي دل سوزي به مردم زجر                  »  رژيم
آار آوردن يك حكومت       ، براي روي      آشيده ي ايران نيست     

حكومت دست     .  دست نشانده در اين آشور است                
 ، در بهترين حالت مي شود چيزي        نشانده ي امريكا در ايران    

 چه به صورت سلطنتي       (در حد همان ديكتاتوري پهلوي           
آه مردم ايران يك ربع قرن        )  باشد و چه به صورت جمهوري      

   .پيش از چنگ آن به زير عباي خميني پناه بردند
   :پاسخ سوم

به نظرم بعيد است مردم ايران انتخابات آينده را جدي                     
 ، در دو انتخابات       همان طور آه شما هم گفته ايد         .  بگيرند
دليلي  .   ، تحريم ابعاد بسيار بي سابقه اي پيدا آرد           گذشته

 . وجود ندارد آه آن روي آرد در انتخابات آينده تغيير پيدا آند              
 ، روي آرد مردم مي تواند تغيير       ، فقط در دو صورت     به نظر من  

احتمال اول اين است آه امريكا يا اسرائيل قبل از                   :  يابد
انتخابات به اقدامي نظامي عليه ايران دست بزنند و مردم             

به نوعي   )   يعني اآثر مردم يا بخش هاي بزرگي از آن ها             (
اين احتمال بعيد است ولي اگر       .  هم دلي با رژيم رانده شوند    

 ، ضربه اي خواهد بود براي جنبش آزادي و برابري         تداتفاق بيف 
حالت ديگر اين است آه درگيري              .  خواهي مردم ايران     

جناح هاي حكومتي چنان باال بگيرد آه فضاي مساعدي                
در چنين   .  براي بيان اعتراضات توده اي مردم فراهم بياورد           

 ، با توجه به سرخوردگي آن ها از امكان         حالتي مداخله مردم  
 ، احتماًال در محدوده ي قانوني نخواهد ماند و          ح در رژيم  اصال

به سرعت به جنبش هاي فراقانوني عليه رژيم تبديل خواهد          
 و همان طور آه   (اين احتمال نيز به نظر من بعيد است            .  شد

قبًال اشاره آردم جناح هاي رژيم در اوضاع آنوني سعي                 
ولي  )  زنندمي آنند اختالفات شان را بيش از حد معين باد ن           

 ، مي تواند به گسترش جنبش آزادي و برابري    اگر اتفاق بيفتد  
   .خواهي مردم آمك آند

   :پاسخ چهارم
تحت هر عنواني آه      .  به نظر من شرآت در انتخابات آينده         

 ، موقعيت رژيم را تقويت مي آند و حرآتي را آه در دو              باشد
تخابات تحريم ان  .انتخابات پيشين آغاز شده به عقب مي راند        

يكي از لوازم اوليه مبارزه عليه جمهوري اسالمي است و               
اما مسئله اين است آه در       .   ، بهتر بنابراين هر چه گسترده تر   

مرحله ي آنوني مبارزات مردم ايران عليه جمهوري                       
 ، تحريم انتخابات به تنهايي آافي نيست و بايد                اسالمي

راي فرصت بحث هاي مربوط به انتخابات را به فرصتي ب                  
سازمان دادن اعتصاب ها و راه پيمايي ها و انواع حرآت هاي            

زيرا در شرايط آنوني هر بحثي        .  نافرماني مدني تبديل آرد    
در باره ي انتخابات بيش از هرچيز يادآور نبود حق انتخاب                 
مردم ايران و بي حقي عمومي آن ها در تعيين                               

   .سرنوشت شان است
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  اديو برابری با گفتگوی ويدا هشيار از ر  
   درباره شهاب برهان             

  »مانيفست جنبش نيروی سوم   «     
  
  

 اخيرا جریانی به نام جنبش دموکراسی خواهی              –  ویدا هوشيار 
ملت ایران اقدام به انتشار مانيفستی کرده به اسم مانيفست                   

در این مانيفست نظرات خودشان را در رابطه           .  جنبش نيروی سوم  
.  داخلی و خارجی امروز و آینده ایران انتشار داده اند                با سياست 

 نفر اظهار   565شما قبال در رابطه با فراخوان ملی رفراندم و بيانيه               
  نظراتی کرده بودید، بفرمائيد کال این مانيفست را چگونه می بينيد؟

 در نفس حرکت، روش ها و اهداف تفاوت های                  -  شهاب برهان 
ین است  که عليرغم جمله         اساسی نيست؛ خصوصيت اش در ا        

بافی های فاضل نمایانه ولی بی مایه و سطحی و گاه بکلی بی                 
معنا، حرف هائی را که فراخوان دهندگان رفراندم و نویسندگان                   

 نفر از صراحت دادن به آن ها زیرکانه پرهيز کرده اند یا به               565بيانيه  
ه اند،  موضع گيری های متناقض فردی و تعبير و تفسيرها واگذار کرد           

از این جهت سندی است      .  سر راست و بی شرم و حيا زده است          
در مواردی،  .  که خودش خودش را لو می دهد و رسوا می کند                  

فضاحت این سند رکورد همه بی آبرویان در اپوزیسون را شکسته                
  !است

 نفر،  565خود شما در مورد فراخوان ملی رفراندم و بيانيه             -  پرسش
ز مقاصد اصلی آنان منفعل نگهداشتن توده       نظرتان این بود که یکی ا     

های مردم در جریان جابجائی قدرت سياسی، و جایگزینی فشار               
در مانيفست   .  مبارزات توده ای با مداخالت امپریاليستی است             

جریان سوم صراحتا گفته شده که استراتژی این جنبش، مبارزه                 
تصاب و  فعال است؛ به نافرمانی مدنی و اعتراض تحريم انتخابات، اع         

پيروزی قطعی از طريق بسيج      "  غيره اشاره کرده  و گفته اند که              
توده ها بمنظور حمايت از جنبشها و تشكلهای مبارز امری قطعی و             

 آیا این را یکی از خصوصيات و تفاوت های این            ".انكار ناپذير ميباشد    
 مانيفست با بيانيه های قبلی نمی بينيد؟

 که بشود منکر جنبش های            در ایران وضعيتی نيست        -    پاسخ
مسئله از یکطرف این است که جنبش ها وجود دارند؛            .  موجود شد 

از طرف دیگر این است که این مدعيان آلترناتيو شدن، هم برای                    
فشار بر حکومت و هم برای این که مداخالت امپریاليستی                         
پوششی داخلی و مردمی داشته باشد، به حدی از حضور و حرکت            

کم و بيش همان وضعيتی که در انقالبات             .  دارندتوده ای احتياج      
مسئله ی تالش برای منفعل کردن         .  مخملی وجود داشته است     

قصد همه این ها    .  توده ها را باید در مجموعه این حقایق معنی کرد          
بهره برداری از این جنبش های غير قابل حذف است اما بصورت                   

صطالح مهار شده که کنترل اش در دست دارو دسته رهبری با                   
انقالب مخملی باشد  و جلو هر گونه ابتکار عمل و حرکت مستقل                

آنان اسم این حرکات مستقل و ابتکارات توده ای          .  مردم گرفته شود  
هرج و مرج  و       :  را که خارج از کنترل خودشان باشد گذاشته اند               

  .آشوب و خشونت طلبی
  :ند خود این هاهم در توضيح برنامه مبارزاتی شان همين را گفته ا

مهمترين برنامه ها و اسا سی ترين استراتژی مبارزاتی جنبش              "  
حتى االمكان مبارزه مسالمت آميزسياسی      :  نيروی سوم عبارتند از   

جنبش نيروی سوم پيش از هر گزينه بر نخبگان فرهنگي،              .  با رژيم 
سياسی و اجتماعی و تشكلهائی از اين دست، همانند جنبش                 

نديكائی و احزاب سياسی متكی     دانشجوئي، رسانه اي، جنبش س    
جنبش تالش ميكند تا با شعارهای مشخص و رهبری          "  ..."  ميباشد

جمعی اپوزيسيون داخل و خارج را به ائتالف و شكل دادن و تشكيل              
آلترناتيو اين    "  ...  "  يا نيروی جايگزين تشويق نمايد     ))  آلترناتيو((يك  

ل قدرت حتی المكان    اميد و اطمينان را بوجود ميآورد آه فرايند انتقا          
بصورت مسالمت آميز انجام پذير، تا شايد بروز هر نوع هرج و مرج،                
نا امنی و برهم ريختگی اجتماعی در دوران انتقال قدرت جلوگيری              

 قائل بر اين واقعيت نيز ميباشد آه پيروزی           جریان سوم   "  ...  "  شود
قطعی از طريق بسيج توده ها بمنظور حمايت از جنبشها و                         

  ".ای مبارز امری قطعی و انكار ناپذير ميباشدتشكله
همانطور که این جمالت صریح نشان ميدهند، از دید اینان جنبش                
ها و تشکل ها، نه جنبش ها و تشکل های توده ای بلکه همان                    
نخبگان اند که از باالی سر توده ها آلترناتيو و رهبری درست می                   

نا امنی و برهم       کنند؛ این رهبری از بروز هرنوع هرج و مرج و                     
  در   - یعنی حرکات و ابتکارات مستقل توده ای          –ریختگی اجتماعی   

دوران انتقال قدرت جلوگيری می کند؛ ولی برای پيروزی اش به                   
می بينيد که این    .  بسيج توده ها در نقش حامی خودش احتياج دارد        

 نفری ها ندارند و     565ها هم از این لحاظ فرقی با رفراندم چی ها و            
همه دموکرات های دروغين، توده ها را هميشه تحت کنترل               مثل  

نخبگان و رهبران و بعنوان سياهی لشکر و وسيله رسيدن به قدرت             
 .در نظر می گيرند

 آقای برهان شما در صحبت هاتان به تکرار گفتيد که این               –  پرسش
به نظر  .  ها حرف هایشان را این بار به صراحت و روشنی گفته اند               

شما نظرات شان در زمينه های سياسی ، سياست خارجی چه                
ویژگی هائی دارد و چقدر صراحت دارد و شما جهت گيری اش را                  

  چگونه می بينيد؟
 باره نقش توده های مردم در انتقال و          همين نگرشی که در    -  .پاسخ

ضرب المثلی می    .  تصاحب قدرت دارند، مهم ترین مسئله است           
من این  !  بگو دوستت کيست تا بگویم چگونه آدمی هستی         :  گوید  

بگو چطور قدرت را     :  را به مسئله حاکميت برمی گردانم و ميگویم            
حکومتی که با    !  می گيری تا بگویم چطور حکومت خواهی کرد             

اهی لشکر کردن مردم برای به قدرت رسيدن نخبگان و تحت                 سي
حمایت قدرت های امپریاليستی به وجود بياید، در بهترین و                        
دموکراتيک ترین حالت مردم را چيزی بيش تر از حکومت شوندگان               
مصلوب االختيار که فقط به درد رأی دادن به نخبگان و حاکمان می                

  .خورند، نخواهد دانست
کاری (  این سند، نه فقط مسکوت گذاشتن جمهوری،        از َطرفه های    

بلکه حساب باز کردن بی شرم و حيا        )  که فراخوان رفراندم کرده بود      
به همان ميزانی آه يك          "  :  نوشته اند    ا     .برای سلطنت است   

ميتواند بر مبنای ارزشهای دموآراتيك شكل بگيرد و             ))  جمهوری((
هم ))  اهی پارلمانی پادش((مروج و دموآراسی باشد، يك ساختار          
  !"ميتواند از همان شاخصها برخوردار باشد

بيش از هفت هزار    "  فقط این هم نيست؛ در جای دیگری از سند از            
سال تاريخ منقوش بر آتيبه ها و ظروف سفالين، در دل غارها و                    
سينه آوهها، و دو هزار و پانصد و شصت و چهار سال تاريخ مدون                  

اعقاب با افتخار،      را سوم    نيروی  جنبش  یاد کرده و        "شاهنشاهي
این ها اصال تصادفی نيستند و با                .  دانسته اند  چنان تمدنی      

گرایشی که از آقای زارع زاده  و هم مسلکان شان می شناسيم،               
به دنبال تشکيل یک شورای رهبری و یک دولت در تبعيد مرکب از                 
جمهوری خواهان و سلطنت طلبان هستند که مورد قبول و حمایت             

در مورد حق تعيين سرنوشت هم که از ارکان حاکميت            .یکا باشد آمر
دموکراتيک و از ضروریات دموکراسی در یک کشور چند مليتی                    

  !است، نوآوری بی سابقه ای کرده اند
حق تعيين سرنوشت از بديهی ترين و اساسی ترين          "  :  نوشته اند   

 حقوق هر فرد بوده و اين حقوق برای آحاد شهروندان، صرفنظر از                
   " .هر نوع عقيده، جنسيت و قوميت دارای يك معناست

به این ترتيب، هم خواسته اند اینطور وانمود کنند که از حق تعيين                 
سرنوشت  دفاع می کنند و آن را از قلم نيانداخته اند؛ و هم آن را                    
بعنوان یک حق جمعی و مربوط به حاکميت نفی کرده و به سطح                 

حق تعيين  .  ی معنایش کرده اند     تنزل داده و بکلی ب       فردحق  هر     
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مثال .  سرنوشت هر فرد فقط در محدوده زندگی فردی معنی دارد              
یکی فيزیک   .  یکی بخواهد قصاب، ودیگری بخواهد خياط بشود              

اما یک فرد با حق تعيين       .  ازدواج بکند یا نکند   .  بخواند، آن یکی تاریخ   
 .سرنوشت اش در مورد زندگی جمعی نميتواند چيزی را پيش ببرد             

حق تعيين سرنوشت، یعنی حق یک جمع؛ حق یک ملت برای                    
اما این باصطالح نيروی سوم که دم         .  تعيين سرنوشت مشترکشان  

از دموکراسی هم ميزند، اکيدا مخالف این است که یک ملت بتواند              
  .  بر سرنوشت خودش حاکم باشد

  در زمينه سياست خارجی چی؟ - پرسش   
ر و خيلی عریان در زیر عنوان          دو موضوع  خيلی فضاحت با        -  پاسخ

سياست خارجی مطرح کرده اند که حقيقتا مو به تن آدم راست                  
  :عينًا ميخوانم. یکی در رابطه با امپریاليسم است. می کند

جنبش نيروی سوم معتقد است آه در عصر جهانی شدن، تفكرات            "
  ايدئولوژيكی آه دولتها را به استعمارگر و استعمار شونده، 

  ...  گفتگو با شهاب برهان          
  

امپرپاليسم و ضد امپر پاليسم، شيطان و رحمان، گرگ و ميش،                  
حامی مظلوم و دشمن ظا لم تقسيم نموده و روابط بين حكومتها را              
در چهار چوب ايدئولوژی بصورت سفيد و سياه يا پوالريزه و قطبی                 

 داده  شده درآورده اند منافع ملی ما را در معرض مخاطره جدی قرار            
آه جنبش چنين انديشه های مذمومی را برای آشور بشدت                    

  ."خطرناك ميداند
از دید این حضرات، آنچه در بيخ گوشمان در عراق ميگذرد و تهدیدات             
آمریکا برای حمله نظامی به ایران، نه در واقعيت، بلکه در ایدئولوژی             

ما را نه    "  منافع ملی "از دید این ها،        !  ست که اتفاق می افتند       
امپریاليسم، بلکه امپریاليست دانستن امپریاليسم در معرض                  

این ها نظرات تازه باب شده جریاناتی است           !  مخاطره قرار ميدهد   
که در آمریکا و در مداخله نظامی خارجی دنبال ناجی برای خود از                 

حضرات مليت های ساکن ایران     .  دست حکومت اسالمی می گردند    
ه سادگی متهم به خيانت می       را بخاطر دفاع از حقوق ملی شان ب        

کنند، اما خودشان از این که منکر وجود امپریاليسم و استعمار                    
بشوند و چشم به آنچه در عراق ميگذرد ببندند و کلمه ای از خطری              
.  که زندگی مردم ایران را تهدید می کند نگویند، شرم نمی کنند                  

ه سکوت   نفر در این بار      565اگر در فراخوان ملی رفراندم و بيانيه            
شده بود، اینان با وقاحت تمام به دفاع از امپریاليسم و تطهير آن                   

 .برخاسته اند
باید .  البته این کار را برای انقالب مخملی شان الزم دارند                         

امپریاليسم آمریکا را تأیيد کنند و مبشر رهائی و آزادی و                             
این .  دموکراسی وانمودش کنند تا خودشان مورد تأیيد او قرار بگيرند          

یک طاعون سياه است که دارد در تقریبا همه طيف های اپوزیسيون             
  .بورژوائی و خرده بورژوائی رژیم اسالمی گسترش پيدا ميکند

موضوع فضاحت بار دیگری که در زیر عنوان سياست خارجی مطرح             
شده، نيروی کار ارزان را امتيازی برای ایران در بازار جهانی به                       

از تبدیل کشورها به دهکده     :  يگوید  ببينيد چه م  .  حساب آوردن است  
  :جهانی حرف می زند و ميگوید 

بهمين دليل نميتوان انتظار داشت آه ملتی تحت عنوان هويت                "  
 خود را در درون مرزهايش محصور آرده و به شيوه دوران                     ،ملی

در .  تعامل و مناسبات خود را با جهانيان تنظيم نمايد             ))  فئودائی((
از دانش فني، مهارت و فن آوري، مواد         عصر آنونی هر آشوری آه       

ليغاتی و قدرت رقابت      بخام، نيروی آار ارزان، ارتباطات و قدرت ت             
بيشتری برخوردار باشد و قابليت استفاده صحيح از اينگونه امكانات            
را داشته باشد، طبعا اين فرصت را ميبايد آه نقش مهمتری را در                  

  "اين دهكده ايفا نمايد
که ایران در این دهکده جهانی نقشی ایفا کند         این جماعت برای آن     

سر راست دارند از نيروی کار ارزان دفاع می کنند و آن را یک امتياز                  
اینها که نمی     .  مثل دانش فنی و تکنولوژی به حساب مياورند               

خواهند به شيوه فئودالی عمل کنند و داعيه مدرنيسم دارند،                     
ی و علوم را با        مدرنيسم شان این است که آخرین کالم تکنولوژ            

. هرچه ارزان تر کردن نيروی کار، یعنی با برده داری ترکيب کنند                   
معنای عدالت  .  شما تصور کنيد که روزی این ها به حکومت برسند            

اجتماعی و رفاهی که وعده دادن اش مد شده است  چه از آب در                 
کارگر تا زبان به درخواست افزایش دستمزد باز کند،              !  خواهد آمد 
ارزانی "  امتياز"  با قنداق تفنگ خورد خواهند کرد تا از              دهانش را    

آن امپریاليسم و استعمار نوینی که دارند        .  نيروی کار محافظت کنند   
وجودش را انکار می کنند، امروزه اساسا جهانی شدن برده داری               

اینها دارند از این برده      .  سرمایه برپایه همين نيروی کار ارزان است        
دفاع از منافع    :  اسمش را هم گذاشه اند      داری دفاع می کنند و         

  !حداکثری ملت
 در زمينه های داخلی از جمله اقتصاد، دولت،                           -  پرسش

دموکراسی، و مسائل اجتماعی شاه بيت های مانيفست جریان              
  سوم چه ها هستند؟

 در همين یک فقره امتياز شمردن نيروی کار ارزان برای بقول             -  پاسخ
بسيار چيزهای  "    امعه جهانی   مشارکت حداکثری در ج   "  خودشان  

دیگر هم که الزمه  ارزان نگهداشتن نيروی کار و تأمين شرائط                      
سرکوب حق تشکل   :  رقابت در بازار کار جهانی است، مستتراست         

مستقل؛ سرکوب حق اعتصاب؛ زدن خدمات اجتماعی؛ معافيت               
البته همين را در    .  سرمایه دارها از پرداخت سهم کارفرمائی و غيره        

  . ناميده اند، بيان کرده اند" دولت حد اقلی " دفاع از آنچه که قالب 
این دیگر تعبير و نتيجه گيری من نيست، عين نوشته خودشان                    

جنبش جريان سوم بلحاظ فلسفی حقوق شهروندی و         ":  است که   
ليبرال ((تشكيل جامعه و جايگاه دولت و حكومت، نگرشی نزديك به            

  ".را دنبال ميكند)) دمكراسی
یک که چه عرض کنم؛ این ها خط نئو ليبراليسم؛ خط مارگرت                  نزد

  .تاچر را دنبال می کنند
در رابطه با دموکراسی هم گفتنی زیاد است ولی از همه درخشان             

 تحقق دمكراسی را     د"تر، این جمله است که جنبش نيروی سوم            
استدالل هم کرده   !    "در تضمين حق مالكيت خصوصی بر ميشمارد       

  : اند که چرا
زيرا بر اين اعتقاد است آه هر فرد مالك چيزيست آه بوجود                       "

دسترنج هر  .  آورده، يا در توليد و بوجود آوردن آن نقش داشته باشد            
با اين استدالل محترم       .  آس حاصل وجود او محسوب ميشود           

. شمردن حق مالكيت يكی از ارزشهای دمكراسی بحساب ميآيد             
هروندان آن در معنای     آزاد و مدرن تعريف ميشود آه ش           جامعه أي 

واقعی آلمه آزاد باشند تا بتوانند از تمامی حقوق خود منجمله حق             
مالكيت در بستر اقتصادی آزاد بهره مند بوده و از آن بهره برداری                    

اين حقوق تحت شرايط سالم و قانومند سلب شدنی                  .  نمايند
  ".نخواهد بود

لغو از مالکيت خصوصی طوری حرف می زنند که گوئی کسی قصد              
گوئی !  حق مالکيت بر مسواک و دوچرخه و آپارتمان اشخاص را دارد           

کسی ميخواهد حق مالکيت بر حاصل زحمت و دسترنج یک راننده              
  !تاکسی یا یک کارگر یا یک لبو فروش را لغو کند

تا جائی که به ما کمونيست ها مربوط ميشود، مخالفت با مالکيت               
د برميگردد که به        خصوصی، به مالکيت خصوصی بر ابزار تولي               

سرمایه دار امکان ميدهد که حاصل دسترنج دیگران را تصاحب کند              
مالکيت خصوصی بر ابزار توليد است که        .  تا به سرمایه اش بيافزاید     

به اقليتی امکان ميدهد دیگران را بر سر دو راهی انتخاب ميان مرگ             
از گرسنگی یا استثمارشدن قرار بدهد و حاصل دسترنج شان را                 

  .حب کند تصا
اما مسئله روز نئوليبرال های بيرون از قدرت،  در لحظه حاضرترس از              
لغو مالکيت خصوصی نيست؛ آنان خواستار خصوصی شدن هر                 
. آنچه هم که هنوز در مالکيت دولتی باقی مانده هستند                           

 "دولت حداقلی    "  نویسندگان مانيفست نيروی سوم در توضيح            
جز امورات نظامی و سياست      هيچ گونه انحصاری ب    "نوشته اند که     

 یعنی مثال نفت و پست و         ".خارجی براى دولت متصور نخواهد بود       
آموزش عمومی و بيمارستان های دولتی و بيمه های درمانی و                  
بازنشستگی و گمرکات و بانک مرکزی و پليس و دستگاه اطالعات              

  .و امنيت هم به بخش خصوصی واگذار بشوند
د که این الگوی نئوليبرالی که          البته خوشان هم متوجه شده ان          

استبداد مطلق بازار را بر مردم حاکم می کند و هست و نيست                    
شان را از چنگشان بيرون ميکشد، با وعده عدالت اجتماعی شان               

برای حل این تناقض، گفته اند که با وجود بيداد فقر در                  .  نميخواند
عی نو"  کشور، اول الگوی دولت رفاه را مد نظر می گيریم و به                     

مشارآت بخش  با  " نزدیک ميشویم ؛ بعد         "سوسيال دموکراسی    
 یعنی با    -خصوصی و جذب سرمايه گزاريهای داخلی و خارجي،               

شكاف طبقاتی و   مبارزه با   "      -همان یورش همه جانبه نئوليبرالی      
تبعيض ها آغاز و از نقش دولت مدرن تدريجا آاسته و تحقق دولت                 

این است که بگویند اول مریض       مثل   .  "حداقلی حاصل خواهد گرديد   
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این هم از    !  را مداوا می کنيم؛ بعد ميدهيم اش دست عزرائيل               
  .اقتصاد

در زمينه ملی هم، نویسندگان مانيفست نيروی سوم، ضمن                    
مخالفت با حق تعيين سرنوشت به آن شکل رندانه که صحبتش را               
کردم، شمشير هنوز بدست نيامده شان را به تهدید مليت های                 

:  " ران از رو بسته و نوشته اند که جنبش جریان سوم                   ساکن ای 
تاآيد دارد حقوق قوميتها بايد بگونه ای باشد آه به تماميت ارضی               

جنبش جريان سوم، هرگونه    .  آشور آوچكترين خدشه ای وارد نيايد      
حرآت و شعار تجزيه طلبی را، با هر عنوان خيانت تلقی نموده و                   

و حفظ حدود و ثغور آن قويا        نسبت به مرزهای اين سرزمين مقدس        
متعهد بوده و هر گونه گفتار، آردار، و اعمال تجزيه طلبانه را با                       

  ".قاطعييت محكوم مينمايد
  

  ...گفتگو با شهاب برهان           
  

، با هر    حرآت و شعار تجزيه طلبی را       هرگونه  "  :  خوب دقت کنيد     
     ..."خيانت تلقی نمودهعنوان 

؟ یعنی همان سياست رژیم شاهنشاهی و         با هر عنوان یعنی چه     
رژیم اسالمی که هر گونه حرکت حق طلبانه و هر شعار مربوط به                
حقوق ملی را که هيچ ربطی هم به تجزیه طلبی نداشته، به ميل                
و تفسير خودشان تجزیه طلبی و خيانت به سرزمين مقدس قلمداد            

  . کنندکرده  و خون ها جاری ساخته اند تا حقوق آن ها رو پایمال
  نوسيندگان مانيفست جریان سوم خيلی بر مدرنيته و               -پرسش  

ُپست مدرنيته تأکيد دارند و عالقه خاصی هم دارند که خودشان را               
با این توضيحاتی که در مورد      .  جزئی از جنبش جهانی مدرنيته بدانند     

مواضع این ها در قبال مسائل داخلی، خارجی، دموکراسی دادید              
  مدرنيته را چگونه توضيح می دهيد؟رویکرد این ها به 

سال 2546 مدرنيته این ها در حدیست که تازه دارند به                   -  پاسخ
تاریخ شاهنشاهی مباهات می کنند؛ یعنی به گذشته های                     

 چراغ می دهند و حساب باز می        پادشاهی پارلمانی برای  .  پوسيده
مدرنيته این ها در حدی است که دموکراسی و سازماندهی            .  کنند

 و آلترناتيو درست کردنشان از          نخبگانسی را جمع شدن        دموکرا
مدرنيسم این ها در حدیست که فکر          .  باالی سر مردم می دانند      

می کنند مالکيت خصوصی است که دموکراسی را تضمين می                 
 تازه ادعا هم کرده      –این ها عقب مانده ترین ایدئولوژی است          .  کند

ه اند که ماهيت       از این ها گذشته گفت        .  اند ایدئولوژیک نيستند    
فرهنگی و فلسفی و ارزش هاشان را از مدرنيسم و ُپست                         

و اگر بخواهيد بدانيد که منظورشان دقيقا                .  مدرنيسم ميگردند  
چيست کافی است به این جمله که با زبان خودشان به روشنی                 

  :گفته اند توجه کنيد 
جنبش به لحاظ ماهيت فرهنگی و محور قرار دادن ارزشهای                     "

گلو ((ستقرار دموآراسی به انديشه جهانی شدن              انسانی و ا    
  ".نظر دارد)) باليزيشن

یعنی رسواترین چيزی که آدم باید سرش را زیر خاک بکند تا بتواند                
فرهنگ مدرنيسم و ُپست مدرنيسم برای این ها            .  از آن دفاع کند    

فرهنگ و ارزشهای جهانی شدن نئوليبرالی معروف به                              
یش همان هاست که اشاره         گلوباليزاسيون است و شاخص ها        

  : کردم از جمله 
  .مذموم و خطرناک شمردن مخالفت با امپریاليسم و استعمار

  . و برده داری مدرن دفاع کردننيروی آار ارزاناز 
از استبداد بازار آزاد و حذف مسئوليت ها و تعهدات اجتماعی دولت              

  .دفاع کردن
  . حق تعيين سرنوشت ملل را نفی کردن

نه همه امضا    .  نيسم و ُپست مدرنيسم این ها          این هاست مدر    
کندگان این بيانيه، ولی آقای زارع زاده و هم خط های ایشان                       

عبور از خمينيسم به مدرنيسم با           .  خمينيست های گدشته اند      
. خيلی از بقایای فرهنگ خمينيسم را با خودش حمل می کند                    

منتها عبور از خمينيسم به مدرنيسم به سبک این ها عين آن                      
ست که کسی که در ساختمانی در محاصره آتش است، برای                  ا

نجات از آتش، خودش را از طبقه سی ام روی آسفالت پرت کند و                  
  .تکه پاره کند

 آقای برهان تا حاال اظهار نظری رسمی در مورد این سند             –  پرسش
در واقع این گفته شما بعنوان اولين اظهار نظر در باره این                .    نشده

در صحبت های خيلی از           .   قلمداد بشود     مانيفست می تواند     
. سياسيون می گویند این سند خيلی راست و ارتجاعی است                  
. شما گفتيد بگو دوستت کيست تابگویم چگونه آدمی هستی                 

متاسفانه در پای این سند امضاهای بسيار زیادی را می شود دید؛              
افرادشناخته شده را می شود دید، از دانشجویان، روشنفکران،                

 هر جند تعدادشان زیاد نيست، ولی              –ان، و کارگران       نویسندگ
  این را به نظر شما چطور می شود توضيح داد؟ . تعدادی هستند

 در مورد همه این طومارهائی که امروزه مد شده، می                   –  پاسخ
. بينيم که خيلی از حاميان وامضا کنندگانشان اصال سند را ندیده اند            

ده امضایشان را داده اند؛      به اعتبار آن که فالن شخص هم امضا کر          
با این که من    .  خيلی ها اسامی اطرافيانشان را کيلوئی می گذارند        

از گفتن این که بخشی از این امضا کنندگان ارتجاعی اند، هيچ                    
ترسی ندارم  ولی معتقدم  که مسئوليت با تهيه کنندگان سند                   
است و نه همه حاميان و امضا کنندگانی که ممکن است سند را                  

این مسئوليت را نباید به همه کسانی که امضا               .  نده باشند نخوا
 هشت کارگر را هم در پای       –من امضای هفت    .  کرده اند تسری داد   

این سند دیدم این سئوال برای آدمی پيش می آید که آن با مواضع                
شدیدا ارتجاعی و ضد کارگری مثال در دفاع از کار ارزان، یک کارگر                  

یا نا آگاه است    :   امضا کند؟ دو توضيح دارد     آگاه چطور می تواند این را     
ولی .  و معنی این نوشته  را درک نمی کند؛ یا این که مرتجع است               

باید دید این روند و این جریان چگونه         .  با افراد نمی شود توضيح داد      
  .قابل توضيح است

ابن ها خودشان را به این اعتبار جریان سوم ناميده اند که جناح                    
 می دانند؛ اصالح طلبان را جریان دوم می دانند؛           حاکم را یک جریان   

از اولی بریده اند و از دومی نااميد شده اند؛ و خودشان را بعنوان                   
اما .  نيروی سوم، یعنی آلترناتيوی بر وضع موجود تلقی می کنند               

حقيقت این است که این ها نمی توانند نماینده نيروی سوم در                    
به هر دو    !"  نه"  ل که پاسخ     یکی به این دلي    .  جامعه ایران باشند   

جناح رژیم، یک پاسخ آلترناتيو در برابر هر دوی این ها، الزامًا به آنچه              
که این ها می گویند محدود نمی شود که بگوئيم راه سوم این                     

همه آنچه در باره مواضع اینان گفتم، نشان می دهد که این             .  است
در اصول   ها گذشته از تفاوت های جزئی که با دیگران دارند،                      

سياسی، اقتصادی، اجتماعی و نگرش به مسائل بنيادی جامعه، با           
تمامی طيف های ارتجاعی بورژوائی و با همه جناح های حکومتی             

 شریک اند و بر یک مدار اند و          – چه در حمومت و چه اصالح طلب          –
اما این که خيلی ها می آیند و در پای           .  هيچ جریان سومی نيستند   

. مضا می گذارند، وجود خالئی را نشان می دهد          این نوع طومارها ا   
آن نيروی سوم حقيقی و آلترناتيو در برابر رژیم در تماميت اش با                    
اصالح طلبان بعنوان یک جریان؛ و اپوزیسيون بورژوائی رژیم بعنوان              

از آلترناتيو  .  جریان دوم، یک آلترناتيو کارگری است که وجود ندارد             
ط کارگران باشند یا فقط منافع و         کارگری منطورم این نيست که فق       

آلترناتتيو کارگری همه جنبش     .  خواسته های کارگران را بيان کنند        
های اجنماعی ایران؛ رادیکال ترین مطالبات سياسی ؛ آزادی های             

اما همين خالئی که هست؛ غياب          .  اساسی را در بر می گيرد         
ی چنين آلترناتيوی حقيقی، خيلی هائی را که در خط این نيروها                

مرتجع نيستند هم وادار می کند که از سوزش زیر پایشان در این                  
شرائط غير قابل تحمل، به هر خس و خاشاکی چنگ می زنند که                

  .شاید از اینجا راه نجاتی پيدا شود
 چرا این جریان سوم با مختصاتی که شما گفتيد، یک                  –  پرسش

جریان کارگری، یک جریان سوسياليستی، با ایده های                             
تی کمبودش تا جائی حس می شود که جریاناتی که             سوسياليس

شما آن ها را نئو ليبرال ناميدید بتوانند سر بلند کنند و امضاهای                   
بی شماری را برای خودشان جمع بکنند؟ جرا وضعيت به چنين                   

  جائی کشيده شده است؟
پایه .    خانم هوشيار این یک داستان بسيار مفصلی است            -  پاسخ

و آن هم اساسا محصول      .  رگری است اصلی قضيه ضعف جنبش کا     
بيست و پنج سال سرکوب مستمر است که جنبش کارگری را از                 
عناصر آگاه ، عناصر پيشرو  اش محروم کرده اند؛ آن ها را سرکوب                 
کرده اند؛ فاصله ای که بين نسل های آگاه و مجرب جنبش                          
سوسياليستی و کارگری با نسل پرورده شده  توسط  این رژیم و                 

فشار در محدودیت ها و زیر فشار انواع دستگاه های پليسی            در زیر   
نظير خانه کارگر، انجمن های اسالمی ، شوراهای اسالمی کار                

این مشکل زمينه های زیادی دارد که در این بحث نمی            .  انداخته اند 
فقط می خواهم بگویم که این مسائل فقط        .  شود همه را توضيح داد    
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 ولی اگر آگاه هستيم که این خال          از خواست و اراده برنمی خيزند؛      
هست و سبب چنين وضع نامظلوبی در قبال نيروهای مشتاق                   
آزادی و برابری می شود، هم نيروهای آگاهی که در داخل و در                    
جنبش کارگری فعال هستند؛ و هم آن هائی که در خارج هستند،               
باید راه هائی را جستجو کنند که بر این خال علبه کنند و بتوانند                     

این وضيفه ایست که     .  سخی برای این وضعيت برزخی پيدا کنند        پا
  .ما احساس می کنيم و باید با تمام نيرو در جهت آن تالش کنيم

  
 بله آقای شهاب برهان؛ در هر حال من جواب  کامل             –    ویدا هوشيار 

  ..از شما نگرفتم ولی می گذاریم برای بعد
  

ت دیگری   اميدوارم در فرص    .     حق باشماست       –  شهاب برهان     
  ن . بيشتر روی این موضوع گفتگو کنيم

  =ديدگاه   =                    
       يداهللا خسروشاهی  مصاحبه مرتضی افشاری با  

   *پيرامون  مسائل جنبش کارگری ايران
  

 : معرفي
در سن  .   در شهر آبادان متولد شد     1321يداله خسرو شاهي در سال      

آمد و طي گذراندن يک دوره        سالگي به استخدام شرکت نفت در        14
 به عنوان کارگر         1337دو ساله کارآموزي در آبادان در سال                     

 . تعميرات وارد پااليشگاه آبادان شد
 . ازدواج کرد که حاصل آن شش فرزند است1343در سال 
 به خاطر راه اندازي پااليشگاه تهران به همراه تعداد           1347در سال   

 .يشگاه منتقل شدديگري از کارگران فني به اين پاال
 از طرف کارگران به عنوان نماينده کارگران                         1349در سال        

 با تالش کارگران،        1351در سال      .  پااليشگاه تهران انتخاب شد        
سنديکاي کارگران پااليشگاه تهران سازماندهي شد که وي دبير اين           

 . سنديکا شد
 پس از يک اعتصاب موفق يک هفته اي که بخشي از            1353در سال   
ه هاي کوتاه مدت کارگران متحقق شد، وي توسط ساواک                    خواست

" ايجاد اغتشاش در صنعت نفت    "دستگير و پس از محاکمه به جرم         
 .  سال زندان محکوم شد10به " چاپ کتاب هاي ضاله"و 

 همراه با ساير زندانيان سياسي به همت مردم آزاد                1357در سال    
ارگري نفت،   يداهللا خسروشاهي به همراه بخشي از فعالين ک                  .شد

ابتدا کميته مخفي اعتصابات را سازماندهي کرد که اين کميته در                     
تداوم فعاليت خود به سنديکاي مشترک کارکنان صنايع نفت و گاز و            

پس از آن شوراهاي کارگري در محيط نفت و            .  پتروشيمي مبدل شد  
گاز و پتروشيمي شکل گرفت که با پيوستن اين شوراها به يکديگر،             

ي کارکنان صنايع نفت سازماندهي شد که وي يکي            شوراي سراسر 
 .از نمايندگان منتخب کارگران در اين ارگان بود

 به دستور احمد توکلي وزير کار و غرضي وزير                    1361در سال     
نفت، شوراهاي نفت منحل اعالم شد و وي به همراه تمامي فعالين                 

 يداهللا خسروشاهي پس از    .  شوراها دستگير و به زندان افکنده شد         
  . ناگزير راهي خارج کشور شد1365آزادي از زندان در سال 

    -------------------------------------------------------------- 
طي سال جاري مسايل جنبش کارگري            :پرسش  

ايران در صدر اخبار رسانه هاي گروهي خارجي و              
به نظرشما چه تحوالتي       .  داخلي قرار گرفته است    

  آمدن چنين زمينه هايي شده است؟باعث به وجود
براي پاسخگويي به اين سئوال الزم است در زمينه هاي                
مختلف نگاهي گذرا به حرکت کارگران ايران طي چند سال            
گذشته داشته باشيم، تا بتوانيم به بررسي موقعيت کنوني         

از جمله زمينه هايي که      .  جنبش کارگري در ايران بپردازيم       

 شود ميتوان از تالش فعالين جنبش       الزم است بدان پرداخته   
کارگري در زمينه هاي مبارزاتي، تشکل يابي، فرهنگي،               

 . بين المللي و غيره اشاره داشت
 

 فعاليت هاي مبارزاتي کارگران
طي بيش از دو دهه گذشته با همه محدوديت ها و                         
سرکوب هاي سيتماتيک که در مواردي به کشتار کارگران نيز         

فشارهاي اقتصادي، اجتماعي و       منجر شده، با تمامي          
سياسي که بر جنبش کارگري مستولي گرديده، شاهد              

اعتراضات و  .  رشد مبارزات کارگران طي اين دوره بوده ايم           
اعتصابات کارگري پس از انحالل تشکالت مستقل برآمده از           
انقالب با طومار نويسي جهت نفي قانون کار توکلي شروع            

 جات و صنايع مختلف به        و با تحصن و اعتصاب در کارخانه          
پس از يک دوره سکون که به خاطر جنگ بر           .  پيش برده شد  

محيط هاي کارگري حاکم شده بود، کارگران براي رساندن             
صداي اعتراضات خود به ساير اقشار، حرکت خود را از درون            

با .  کارخانه جات و صنايع به جامعه و خيابانها کشاندند                 
جلوي اماکن دولتي، از       برگزاري تجمعات و اعتراضات در           

جمله مجلس، بستن جاده ها و در مواري اشغال کارخانه ها،         
ضمن درگيري با قواي نظامي قادر شدند ديوار سانسور                
مطلق حاکم بر رسانه هاي گروهي جهت درج اخبار کارگري           

 .را پشت سر بگذارند و گامي به جلو بردارند
 گروهي باعث انعکاس اخبار و مبارزات کارگران در رسانه هاي   

تقويت روحيه ساير کارگران شد و اين شروع اوج گيري ابراز             
به طوري که هم اکنون شاهد     .  وجود کارگران در جامعه گرديد    

براي نمونه  .  اعتراضات همه روزه کارگران در جامعه هستيم       
 سال گذشته    26ميتوان به برگزاري روزجهاني کارگر طي           

 کارگران در اول ماه     پس از راهپيمايي پرشکوه   .  اشاره داشت 
 و به دنبال آن غير قانوني خواندن          59 و سپس    58مه سال   

تمامي تشکالت کارگري از طرف رژيم، مبارزه کارگران جهت          
مقابله با ارائه طرح قانون کار ارتجاعي احمد توکلي وزير کار            
شروع شد، اين مبارزه به جايي رسيد که رژيم را مجبور کرد             

"  کارگرند و خدا هم کارگراست         همه"اوال دست از شعار        
طبقه کارگر  .  بردارد و بپذيرد که در جامعه دو طبقه وجود دارد         

و طبقه سرمايه دار، آنها ناچار شدند که براي ايجاد موازنه               
از طرف  .  بين اين دو طبقه قوانيني را به تصويب برسانند              

ديگر رژيم ناچارشد بپذيرد که طبقه کارگر يک طبقه جهاني            
 اول ماه مه را به عنوان روز کارگر به رسميت                 است و روز   

دست "  همه روز، روز کارگر است        "بشناسد و از شعار         
پس از اين دوران به خاطر جنگ مراسم روز کارگر در             .  بردارد

تا اينکه در سه . اختفا و در ميان محافل کارگري برگزار ميشد     
سال گذشته جمعي از فعالين کارگري در اول ماه مه با                   

ن هايي اين روز بزرگ را در سالن هاي سرپوشيده و             فراخوا
 حرکت کارگران    83در سال    .  به شکل علني برگزار کردند       

جهت راهپيمايي مستقل در سقز شروع خوبي براي بيرون           
آمدن از سالن هاي سربسته بود که امسال شاهد                       

 11شکوفايي و گسترش واقعي حرکت کارگران در                       
 .بوديم) اول ماه مه(ارديبهشت 

 
 فعاليت هاي فرهنگي

، که  60پس از پشت سر گذاشتن سه سال يعني تا سال             
نشريات و کتب کارگري به  وفور در اختيار کارگران قرار داشت           
و نشريات متعدد کارگري توسط سازمان ها و احزاب                      
سياسي در جامعه نشر مي يافت، ما شاهد يک دوره از                 

 به قول     .افول نشريات و ادبيات کارگري در جامعه بوديم              
بعضي از فعالين کارگري در داخل کشور در اين دوران خفقان           
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سياسي حتي نام بردن از کارگر جرم به حساب مي آمد و               
 . با سرکوب و دستگيري فعالين روبرو ميشد

فعالين جنبش کارگري با پشت سر گذاشتن اين دوره،                  
شروع به انتشار نشريات علني کارگري در داخل کشور                 

شروع شد  "  نگاه زنان "حرکت از انتشار گاهنامه     اين  .  نمودند
که از دريچه مشکالت زنان کارگر که بدترين شرايط انساني            
را در محيط کار دارا بودند، به مسايل روز کارگران پرداخته                 

کار "و پس از آن نشريه        "  جنس دوم "آنگاه نشريه    .  ميشد
در داخل کشور انتشار يافت که مختص درج مطالب و             "  مزد
انتشار .  اههاي متفاوت در ميان فعالين کارگري بود             نظرگ

و درج خاطرات و مطالب کارگري        "  انديشه جامعه "ماهنامه  
در آن و بخصوص دخالت فعالين جنبش کارگري در مسايل              
تشکيالتي و نظري مطرح در جامعه، گامي اساسي به جلو          

در اين زمينه بود که در موقعيت فعلي و             
 انتشار نشريه   تداوم اين حرکت ميتوان به     

اشاره داشت که مختص درج مسايل و ادبيات            "  آواي کار "
از "  سالنامه کارگري "طي اين مدت انتشار       .  کارگري است 

ديگر ابتکارات فعالين فرهنگي جنبش کارگري در داخل ايران          
نتيجه تمامي اين   .  بود که در نوع خود بي نظير بوده است           

ر چند نشريه    فعاليت ها باعث شد که اکنون شاهد انتشا           
کارگري در داخل کشور باشيم که ميتوان به انتشار نشريه             

" نقد نو"، سايت شورا و ماهنامه "کارگر پيشرو"و " آواي کار"
اشاره داشت که بخشي از صفحات خود را به بازگويي                   

 .مسايل و مشکالت کارگران اختصاص داده است
 

 سازمان يابي کارگران
غيرقانوني اعالم کردن    شاهد بوديم که پس از سرکوب و            

شوراها و سنديکاهاي برآمده از انقالب توسط احمد توکلي           
و بني صدر، تشکالت مافيايي خانه کارگر و شوراهاي                   

با ايجاد دادگاههاي بدوي    .  اسالمي کار بر جامعه حاکم شد      
و تجديد نظر در کارخانه جات و صنايع، توسط افراد انجمن                

ي شناسايي، بخشي   هاي اسالمي، فعالين مستقل کارگر    
اخراج، جمعي زندان، گروهي اعدام و تعدادي از اين فعالين           

مسئله جنگ  .  به خاطر حفظ جان ناچار به ترک کشور شدند        
براي رژيم بود و به مصيبت       "  موهبت الهي "به قول خميني     

يک جو خفقان و سرکوب در      .  واقعي براي کارگران مبدل شد    
تماعي کارگران به    جامعه حاکم و هر گونه ابراز وجود اج             

کارگران از محيط اصلي خود که       .  بهانه جنگ سرکوب گرديد    
کارخانه وتوليد بود کنده شده و يک بي هويتي مطلق بر                 

کارگران به ابزاري در دست         .  جامعه کارگري حاکم گرديد      
در پايان   .  اميال جنگ طلبانه مسئولين رژيم مبدل شدند            

 و بي تشکل و     جنگ، کارگران به صورت يک طبقه فروپاشيده      
بدون داشتن هرگونه چشم انداز اميدوار کننده اي پا به                  
درون جامعه گذاشتند و شروع به بازسازي هويت از دست             

پايان جنگ و برگشت کارگران به محيط           .  رفته خود نمودند   
هاي کاري باعث شد که با ابراز خواسته هاي سرکوب شده 

دست رفته  خود طي اين چند سال، به آرامي در جايگاه از              
 .خود قرار گيرند و به طرح مسايل و مشکالت خود بپردازند

 پس از يک دوره سکون، کارگران نفت                  1375در سال      
در کل صنايع نفت        .  مستقيما نمايندگاني انتخاب کردند       

 نفر به عنوان نمايندگان کارگران انتخاب            20استان تهران    
هران  نفر آنان نمايندگان کارگران پااليشگاه ت            5شدند که     

اما حراست نفت با تباني خانه کارگر و وزارت کار                 .  بودند
ضمن مردود شمردن اين انتخابات آنها را زير فشار قرار دادند           

 متعاقبا کارگران نفت در     1375 بهمن   28در  .  تا استعفا دهند  
بخشها و شهرهاي مختلف نمايندگاني را انتخاب کردند و              

خشي از کارگران   جهت بازگويي خواسته هايشان همراه با ب      
نفت در تهران در مقابل اداره مرکزي وزارت نفت تجمع                    

 نفر  100اين تالش نيز با سرکوب و دستگيري بيش از          .  کردند
از فعالين کارگري روبرو گرديد و دولت عمال با زنداني کردن              
فعالين و سپس اخراج آنها از کار اين حرکت را نيز با                          

بود از پايين،     اين حرکت جنبشي       .  شکست مواجه نمود    
يعني در وهله اول خود کارگران با اراده مستقيم خودشان و            

 . از پايين در صدد ايجاد يک تشکل با دوام و پايدار بودند
در ادامه، طي اين سالها ما شاهد ابراز وجود کارگران در                 
کارخانه جات و صنايع مختلف جهت سازماندهي تشکالت            

ا دخالت مسئولين وزارت     مورد نظر خود بوده ايم که تماما ب         
کار؛ خانه کارگر و شوراي اسالمي کار اين تالشها به                     
شکست کشانده شد و از هرگونه حرکتي در اين زمينه                 

تالش کارگران کارخانه جات      .  ممانعت به عمل آورده شد       
ايران خودرو، کارگران فلزکار مکانيک، کارگران الکتريک البرز و          

وبوسراني تهران و حومه     اين اواخر کارگران شرکت واحد ات        
جهت سازماندهي مستقل خود با برخورد شديد مسئولين          

 300که نمونه اخير آن هجوم وحشيانه         .  دولتي روبرو گرديد  
نفر از فعالين شوراهاي اسالمي کار به سرکردگي حسن             
صادقي، رئيس هيئت مديره کانون عالي هماهنگي                     

ئت شوراهاي اسالمي کار کشور و احمد پنجکي رئيس هي           
مديره کانون هماهنگي شوراهاي اسالمي استان تهران و           

 19نماينده خانه کارگر در سازمان بين المللي کار، در روز                
ارديبهشت ميباشد که باعث شکستن شيشه هاي دفتر             
سنديکاي نانوايان، خرد کردن وسايل درون ساختمان و                 
مجروح ساختن تعدادي از فعالين کارگري سنديکاي شرکت         

که در اين حمله منصور اسانلو از فعالين کميته             واحد شد    
. پيگيري مجروح و با زبان و گردن بريده راهي بيمارستان شد          

رژيم ميکوشد تالش کارگران را براي تشکل يابي به                       
از اين رو برخي از فعالين کارگري با اعالم         .  شکست بکشاند 
هيئت موسس سنديکا و انجمن هاي            "تشکلي به نام       

ه اي تالشي را جهت سازمان يابي               طي بياني  "  صنفي
کارگران صنوف در دستور کار خويش قرار دادند که در همه               
زمينه ها با مخالفت شديد مسئولين وزارت کار و اولتيماتوم            

 .هاي خانه کارگر روبرو گرديدند
از طرف ديگر جهت پذيرش ايران به عنوان عضوي از سازمان            

ان جهاني کار،   تجارت جهاني و بر مبناي توصيه هاي سازم         
پيشنهاداتي جهت ايجاد تغييراتي در قانون کار به دولت ارائه          

بر اين اساس تصميم گرفته شد بخشهايي از             .  داده شد 
قانون کار که به نظر آنها مانع سرمايه گذاري سرمايه گذاران           

همچنين .  داخلي و خارجي است، از قانون کار حذف گردد           
 98 و    87 نامه هاي      جهت وفق دادن قانون کار با مقاوله           

سازمان جهاني کار، تغييراتي در فصل ششم قانون کار در             
رابطه با سازمان يابي کارگران به وجود آيد که در اين زمينه              
طي سه سال گذشته شاهد درگيري جناح هاي مختلف              
رژيم جهت اعمال اتوريته کامل خود بر جنبش کارگري بوده             

 . ايم
فعالين کارگري طي اين      لذا از يک طرف مبارزات طوالني            

مدت جهت سازماندهي خود و از طرف ديگر، اشتياق دولت           
براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني و درگيري جناحها در          
اين مورد، باعث فضايي شد که نتيجه نهايي آن بيانيه هاي             

و "  کميته پيگيري  "بخشي از فعالين کارگري تحت نام               
ارگر جهت ايجاد     با امضاي هزاران ک       "  کميته هماهنگي  "

تشکالت مستقل کارگري در مقابل دولت، سرمايه داران و            
 .نهادهاي غيرکارگري بوده است
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يکي از مسايل بنيادي اي که ميتوان در اين زمينه اشاره                 
داشت، پذيرش شعار ايجاد تشکالت مستقل کارگري از               
 .طرف اکثريت فعالين کارگري در داخل و خارج از کشور است

زنده باد تشکالت     "زماني که طرح شعار           1998در سال     
از طرف جمعي از کارگران تبعيدي مطرح          "  مستقل کارگري 

گرديد، مورد بي مهري و بي توجهي بخشي از فعالين                   
جنبش کارگري در خارج از کشور قرار گرفت و بخشي طرح              

، راست و   "جهان سومي "يا  "  عقب مانده "چنين شعاري را     
طي چند  .   شعار پرداختند  رفورميست دانسته و به نفي اين      

سال گذشته با دخالت فعالين کارگري در اين زمينه و                     
نوشتن مطالب و مقاالت متعددي در نشريات داخل و خارج             
از کشور و برگزاري سمينارها و کنگره هاي متفاوت ، باعث             
شد که اين شعار مورد پذيرش اکثريت فعالين جنبش                     

 . بش مبدل گرددکارگري قرار گيرد و به شعار روز اين جن
 

 حمايت هاي بين المللي
 تالش بخشي از کارگران تبعيدي جهت               1989از سال     

بازگويي مسايل و مشکالت کارگران در ايران و رساندن                  
صداي اعتراضات و خواسته هاي آنان به جنبش کارگران در             
خارج از کشور، و جهت کسب حمايت هاي بين المللي از               

 در ايران و شناساندن           مبارزات وخواسته هاي کارگران        
جنبش کارگري ايران به ساير کارگران جهان، در مقطع فعلي          
به مرحله اي رسيده که اکثريت احزاب و نهادهاي کارگري              
بين المللي ضمن آشنايي با جنبش کارگري ايران به حمايت          
قاطع از خواسته ها و مبارزات کارگران ايران برخاسته و اين             

يده است که هرگونه احجاف و       حمايت ها به مرحله اي رس      
نارسايي در جنبش کارگري ايران با عکس العمل شديد                 

 . مراجع بين المللي کارگري روبرو ميگردد
کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي آزاد کارگري که بيش           

 ميليون کارگر را در سطح جهان نمايندگي ميکند به             150از  
 شده و در زمينه      يکي از حاميان واقعي کارگران ايران مبدل        

هاي متعدد حمايت خود را از خواسته ها و مبارزات و عليه               
نارسايي هاي کارگران در ايران اعالم داشته و به ابزاري                 
براي فشار بر جمهوري اسالمي در زمينه مسايل کارگري             

در اين مورد ميتوان به فعاليت پيگير و             .  مبدل شده است   
 کانادا اشاره      خستگي ناپذير فعالين جنبش کارگري در            

کمپين بين المللي در حمايت از کارگران       "داشت که زير چتر     
با فعاليت شبانه روزي و مستمر خود قادر شده اند          "  در ايران 

بخش وسيعي از جنبش جهاني کارگري را به صف حاميان             
 .کارگران ايران مبدل کنند

الزم است يادآور شوم که بازگويي مسايل طرح شده بدين             
ه متوجه شويم دستيابي و رسيدن جنبش           خاطر است ک   

کارگري ايران به موقعيت کنوني، با همه فراز و نشيب هايي         
که پشت سر گذاشته، خلق الساعه نبوده و در مرحله اول             
اين نتيجه مبارزه و پيگيري خواسته هاي کارگري از طرف                
فعالين کارگري داخل کشور و در کنار آن فعاليت فردفرد                  

ري در خارج از کشور جهت کسب                فعالين جنبش کارگ     
حمايت بين المللي از مبارزات روزمره کارگران در ايران بوده             

که نتيجه تمامي اين جانفشاني ها و از                          .  است
خودگذشتگي هاي فعالين جنبش کارگري موقعيت اين                
جنبش را به مرحله اي رسانده که در زمينه هاي مبارزاتي،             

لمللي گامهاي  تشکيالتي، فرهنگي و حمايت هاي بين ا           
 .اساسي به جلو برداشته شده و ارتقاء يافته است

 

تفاوت هاي برگزاري اول ماه مه امسال با سال هاي           
گذشته را در چه مي بينيد که آن را گامي به جلو                   

  قلمداد ميکنيد؟
 

 و  59 و    58همانگونه که اشاره کردم، بجز مقطع سالهاي            
ه در بعضي از    همچنين بجز در چند مورد برگزاري اول ماه م          

شهرهاي کردستان، اين روز در شهرهاي مختلف ايران در             
ابتدا به شکل مخفيانه و پس از آن طي چهار سال گذشته              

سال گذشته  .  در سالن هاي سرپوشيده برگزار شده است       
پس از تماس محمود صالحي با مسئول کنفدراسيون بين              
المللي اتحاديه هاي کارگري آزاد و حساسيت بيش از حد              
رژيم بر روي اين تماس، کارگران در شهرسقز تصميم گرفته            
بودند که اول ماه مه را به شکل مستقل و به صورت                         

اين موضوع بهانه اي شد       .  راهپيمايي در شهر برگزار کنند      
جهت دستگيري آقاي صالحي و تعدادي از فعالين شهر                 
سقز حتي پبش از راهپيمايي اول ماه مه، که تشکيل                    

يشي براي به محاکمه کشاندن اين فعالين        دادگاههاي فرما 
انعکاس .  مبارز کارگري شهرستان سقز را به دنبال داشت          

خبر اين دستگيري ها به مجامع بين المللي کارگري و                    
کمپين هاي متعددي که در اين زمينه در خارج از کشور براي            
آزادي دستگيرشدگان به وجود آمد و بخصوص حمايت يک              

ز اين فعالين کارگري و در نهايت           پارچه مردم شهر سقز ا       
حمايت کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي کارگري آزاد از         
آنان و نوشتن نامه هاي اعتراضي متعدد به مسئولين                   
جمهوري اسالمي و درخواست آزادي و لغو محاکمات اين              
فعالين کارگري، باعث گرديد که امسال در روز اول ماه مه                

جهت بزرگداشت اين روز برگزار        مراسم متعددي در ايران        
در شهر سنندج کارگران با افتخار تمام در خيابانها با             .  شود

دست به راهپيمايي     "  گارگزان جهان متحد شويد      "شعار   
در تهران در سينما فردوسي کميته پيگيري طي                 .  زدند

مراسم باشکوهي شروع و پايان برنامه خود را با سرود                  
لين کارگري به سخنراني      انترناسيونال به پيش برد و فعا         

پرداخته و در نهايت قطع نامه اي در مورد خواسته هاي                   
در دانشگاه تهران      .  کارگران ايران به تصويب رساندند            

در اين  .  دانشجويان اين روز را طي مراسمي گرامي داشتند        
دانشگاه دو تن از فعالين کارگري و سردبير نشريه خاک و                

 ارديبهشت   9در روز     .  يک روزنامه نگار سخنراني کردند         
 11کارگران ايران خودرو طي اطالعيه اي اعالم کردند که روز           

ارديبهشت به سر کار حاضر نخواهند شد و اين روز را جشن            
روز بعد مديريت ناچارشد طي يک اطالعيه          .  خواهند گرفت 

 . اول ماه مه را تعطيل اعالم کند
ه طي  در پيکان شهر کرج کميته کارگران بيکار تهران و حوم            

عباس آقا  "مراسمي ضمن بزرگداشت روز کارگر نمايشنامه        
را روي صحنه آوردند که مورد استقبال       "  کارگر ايران ناسيونال  

اين نمايشنامه توسط سعيد       .  وسيع حاضرين قرار گرفت      
سلطانپور شاعر انقالبي نوشته و کارگرداني شده و در                 

 . توسط او به نمايش گذاشته شده بود57سال 
اه سهند تبريز، دانشجويان اين دانشگاه ضمن             در دانشگ  

زنده "بزرگداشت روز کارگر با انتشار بيانيه اي تحت عنوان              
باد آزادي براي برپايي تشکالت مستقل کارگري و                         

به استقبال اين روز       "  ايستادگي در برابر غارتگران حاکم        
 .رفتند

دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد ضمن برگزاري اول            
اول ماه مه روز جهاني کارگر، روز          "م داشتند    ماه مه، اعال   

اعالم کيفرخواست طبقه کارگر در سراسر جهان عليه اين             
 ". دنياي وارونه است
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در سالن باختر تهران گروهي از فعالين کارگري با حضور                 
 نفر اين روز را جشن گرفته و ضمن سخنراني             200بيش از   

در مورد  هاي متعددي توسط فعالين کارگري قطع نامه اي             
 .خواستهاي کارگران صادر کردند

اين اقدامات متعدد و پرشکوه کارگران و فعالين جنبش                   
کارگري خود نمودي است از وسعت و گسترش اهميت                

 .برگزاري مراسم و جشن اول ماه مه در صفوف کارگران
 

در گفتار خود اشاره به ايجاد دو کميته جهت ايجاد                
ا در اين مورد     لطف.  تشکالت مستقل کارگري نموديد    

  . توضيح بيشتري بدهيد
تعدادي از فعالين کارگري پس از برگزاري جلسات متعددي            
در سال گذشته به اين ضرورت رسيدند که طي بيانيه اي                
خواست سازمان يابي مستقل کارگران ايران را به شکل               

آنها جهت پيشبرد اين امر به جمع آوري            .  علني بيان کنند   
ف کارگري پرداختند و در نهايت           امضاء از بخشهاي مختل      

در بيانيه خود را با نزديک به سه هزار امضاء          
زير اين جمع که   .  سطح جامعه منتشر کردند   

" کميته پيگيري جهت تشکالت آزاد کارگري در ايران             "نام  
فعاليت خود را شروع نمودند، در بيانيه خود ضمن اشاره به             

و ضمن  نارسايي هاي متعدد موجود در بخشهاي کارگري            
انتقاد از عملکرد سازمان جهاني کار، از وزارت کار خواسته             
اند که موانع موجود در پيش روي کارگران جهت تشکل يابي           
آنها را از ميان بردارند تا کارگران قادر شوند تشکل مورد نظر             

همچنين پس از چند ماه تعداد ديگري       .  خود را به وجود آورند    
 با امضاء بيش از سه هزار         از فعالين کارگري طي بيانيه اي      

" کميته هماهنگي جهت ايجاد تشکل کارگري     "نفر تحت نام    
 . خواست تشکل مستقل کارگري را در جامعه مطرح کردند

چرا فعالين کارگري تحت نام دو کميته فعاليت خود را           
 شروع کردند؟

بخشي از فعالين کارگري به حرکت کميته پيگيري انتقاد               
ر اين پايه استوار بوده که چرا مسئولين        انتقاد آنها ب  .  داشتند

کميته پيگيري بيانيه خود را خطاب به وزارت کار نوشته اند و             
اين ممکن است باعث ايجاد توهم به اين ارگان سرمايه در              

طرح چنين موضوعي باعث شد که           .  ميان کارگران شود    
دوستان فعال کارگري در کردستان پس از چندي اقدام به               

اين دوستان در بيانيه    .  يته هماهنگي بنمايند  دادن بيانيه کم  
خود امر سازمان يابي کارگران را صرفا کار و عمل خود                     

اين امر بارها از طرف فعالين کميته            .  کارگران دانسته اند   
پيگيري نيز مورد تاييد قرار گرفته و شعار اول ماه مه آنها و                 

 به  همچنين قطعنامه شان در اين روز نيز ايجاد تشکل را تنها          
عهده خود کارگران گذاشته و قيد نموده اند براي ايجاد                   

فعالين جنبش  .  تشکل احتياج به اجازه از هيچ ارگاني نيست       
کارگري در کردستان طي مصاحبه هاي خود به صراحت                
اعالم کرده اند که هيچ مشکلي جهت همکاري و همگامي           

 لذا اميد اين است که هرچه     .  با فعالين کميته پيگيري ندارند    
زودتر فعالين دو کميته طي نشستي يک برنامه عمل                   
مشترکي را در دستور کار خويش قرار دهند و کساني را که            
باعث تفرقه و دو دستگي در صفوف کارگران ميشوند از خود           

اعالم فعالين کميته پيگيري جهت رفع موانع بدين         .  دور کنند 
معنا است که موانع قانوني موجود در فصل ششم و ماده               

 قانون کار که در آن قيد شده کارگران فقط ميتواند                     131
شوراي اسالمي کار، نماينده کارگر و يا انجمن صنفي ايجاد           
کنند، از اين قانون حذف شود تا کارگران آزادانه بتوانند                    

 .تشکل مورد نياز خود را سازمان دهند

 84 ارديبهشت   19همانطورکه مطلعيد روز سه شنبه      
ادي از افراد خانه کارگر و           بعداز ظهر تعد     2ساعت  

شوراي اسالمي کار به سرکردگي حسن صادقي            
رئيس هيئت مديره شوراهاي اسالمي کار کشور به          
جلسه نمايندگان منتخب کارگران شرکت واحد                 
اتوبوسراني تهران و حومه حمله کرده و ضمن                   
تخريب دفتر سنديکاي نانوايان تهران که جلسه اين            

ده بود، چندين نماينده را       نمايندگان در آن برگزار ش       
مجروح کرده و در صدد بريدن زبان و گردن منصور                 
اسانلو يکي از نمايندگان کارگران شرکت واحد و                

در اين مورد فعالين       .  عضو کميته پيگيري برآمدند      
 جنبش کارگري در خارج از کشور چه کرده اند؟

کميته بين المللي در       "فعالين کارگري کانادا متشکل در           
از لحظه اي که خبر را دريافت         "  از کارگران در ايران    حمايت  

کردند ضمن تماس با تمامي ارگان هاي کارگري بين                      
المللي، آنها را در جريان هجوم اوباشان رژيم به کارگران قرار           
دادند که کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي آزاد کارگري          
 ضمن ارسال نامه اي به خاتمي اين عمل شنيع را محکوم             

کرده و از ايشان خواسته اند که جلوي چنين حرکاتي را                  
 .بگيرند

به نظر شما گام بعدي کميته پيگيري و کميته                      
 هماهنگي چه ميتواند باشد؟

به نظر من فعالين اين دو کميته هرچه سريع تر بايستي                 
تالش کنند که در محيط هاي مختلف کارگري، کارگران                   

آورند و نمايندگان خود    تشکل هاي مورد نياز خود را به وجود          
را به کميته ها معرفي کرده و اين نمايندگان در اين دو                      

 . کميته فعاليت خود را شروع نمايند
با انتخاب مستقيم نمايندگان در محيط هاي مختلف کارگري          
و جايگزيني اين افراد منتخب در هر دو کميته، ميتوان گفت              

 در پشت   اين دو کميته حمايت بخش وسيعي از کارگران را          
حرکت خود خواهند داشت و در مقطع الزم ميتوانند با                     
فراخواني، کارگران را به حمايت از خواسته هايشان به                  

واقعيت اين است که فعالين اين دو کميته        .  خيابانها بکشانند 
منتخب مستقيم و با راي کارگران در اين دو کميته جاي                  

مله به   لذا قبل از هر گونه سرکوب که با ح                .  نگرفته اند  
نمايندگان کارگران شرکت واحد آغاز شده است، الزم است          
فعالين اين دو کميته اتحاد يک پارچه کارگران را پشت سر               

و اين تنها در گرو ايجاد تشکالت            .  خويش داشته باشند      
مستقل کارگري در محيط هاي کاري مختلف و انتخاب                   

يته ها  نماينده و معرفي آن نمايندگان براي فعاليت در اين کم         
در غير اين صورت اگر فعالين دو کميته بخواهند به               .  است

جاي کارگران و از طرف آنها اين حرکت را بپيش ببرند و خود               
را نمايندگان کل کارگران به حساب آورند و مشوق ايجاد                 
تشکالت کارگري در محيط هاي مختلف کارگري نشوند و               

در کميته  نمايندگان منتخب کارگران در محيط هاي کاري را            
هاي موجود جايگزين نکنند، به طور قطع اوباشان و                        
چماقداران رژيم که در شوراهاي اسالمي کار و خانه کارگر             

که .  جمع شده اند، اين حرکت را به شکست خواهند کشاند        
ادامه آن باعث دلسرد شدن کارگران جهت سازماندهي               

يکي از مسايل اساسي و بنيادي حرکت       .  خود خواهد گرديد  
. يته ها شرکت فعال زنان کارگر در اين پروسه است                  کم

فعالين زن جنبش کارگري با فعاليت هاي مستمر خود طي            
اين چند سال، چه در زمينه مبارزاتي و چه در زمينه                         
فرهنگي، در موقعيت کنوني يکي از پايه هاي اصلي اين                
حرکت هستند که در جاي خود قابل تقدير و ستايش بي                

 .حد و حصر است
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ي خسروشاهي از شما به خاطر اين گفتگو تشکر         آقا
  .  مي کنيم

  
  ) چاپ کانادا ( برگرفته از نشریه شهروند   *        

  
  

      
  

  مشترک  اطالعيه             
شوراى چماقداران آارگرو  يورش عوامل خانه  
جلسه  سرکردگی حسن صادقی به به سالمی کارا

کوم  را محهيات موسس سنديكاى شرآت واحد
  !     می کنيم 

  
  !به کارگران جهان ، مجامع کارگری و بشريت مترقی 

  
کارگران ايران از هر     )    1384 ارديبهشت   11(     اول ماه مه امسال    

گرايش و دسته ای اعم از طرفداران جنبش سنديکايی  ، اتحاديه ای              
، شورايی و جنبش لغو کار مزدی با به صحنه آمدن مستقل خويش                 

ن نمايش و بازی انتخاباتی هاشمی رفسنجانی و صحنه         و درهم ريخت  
گردانان آن خانه کارگر، نمايش دولتی آنان را ناکام و به افتضاء                      

  .کشاندند
    خانه کارگردر طول اين سالها با پيشينه دهها و صد ها اعمل                        

  ..نظرضد کارگری آنهم به نام طبقه، زمينه ساز اين تهاجم گرديد
حوالى       19/2/84دوشنبه  :    فتی از ايران        به موجب خبردر يا     

 ايادى خانه ى آارگر به همراه اعضاى شوراى           ، بعدازظهر 2ساعت  
اسالمى آار شرآت واحد به جلسه ى آموزشى دفتر سنديكاى نانوايان 

  .ندديورش بر
اعضاى هيات موسس، در حين صرف نهار، متوجه حضور                       

ى درب دفتر سنديكا           تعدادى از افراد نيروى انتظامى در جلو                     
 نفر ازعوامل خانه ى آارگر و 300پس از چند دقيقه حدود      .  مي شوند

دستگاه اتوبوس شرآت واحد    12شوراى اسالمى آار، آه با بيش از         
تهران بزرگ با يورش به جلسه ى اعضاى هيات موسس سنديكاى               
شرآت واحد به تخريب محل و ضرب و شتم افراد حاضر در آن                          

ستن درب سنديكا، خرد آردن شيشه ها و پاره آردن           با شك .  پرداختند
 تن از    10اسناد و آتاب هاى موجود در آتابخانه ى سنديكا به حدود               

اعضاى هيات موسس سنديكاى شرآت واحد حمله ور مي شوند و به            
در اين يورش يكى از اعضاى هيات         .  ضرب و شتم آن ها مي پردازند     

بان و گردن او تعداد     موسس به شدت مجروح مي شود به شكلى آه ز        
  . متعددى بخيه مي خورد                                                                                                                   

است، تحت     نفر بوده    50 تا    30 مهاجمين فعال آه تعداد آن ها بين           
   : زيررهبرى  افراد

رييس هيات مديره ى آانون عالى هماهنگى             (حسن صادقى             
رييس هيات مديره ى آانون (،  احمدى پنجكى )شوراهاى اسالمى آار

از خانه ى  (، اآبر عيوضى      )مى آار استان   هماهنگى شوراهاى اسال   
، حسن بهرامي، اسكندر نصيري، مهدوي خواه، عليرضا                    )آارگر

از شوراى اسالمى آار شرآت (احمدي، سروندى و جالل سعيد منش 
، )راننده(، نادر عزيزى   )مامور حراست شرآت واحد    (، امانى    )واحد

به ضرب و شتم اعضاى هيات         )  معروف به حسن خره   (حسن فرجى 
 موسس پرداخته اند وديگر مهاجمين با حمل پالآارد هايى با مضمون           

به حمايت از   "   مرگ بر منافق   " و   "  سنديكا، پس مانده ى طاغوت  "  
 . مهاجمان مي پرداختند

جالل سعيد منش، يكى از مهاجمين، در حالى با چاقو به قصد بريدن               
عضو هيات موسس سنديكاى شرآت      (زبان و گردن منصور اسانلو        

دبير آانون    (به او حمله ور مي شود آه حسن صادقى                           )  احدو
دست هاى اسانلو را از پشت نگه داشته و او         )  شوراهاى اسالمى آار  

از ديگر  (ابراهيم مددى   .  بود  را در معرض تهاجم ديگران قرار داده         
نيز با آمك فرمانده  نيروهاى انتظامى حاضر        )  اعضاى هيات موسس  

مهاجمان .  ان جان سالم به در مي برد       در محل از زير چنگال مهاجم         
همچنين ضمن ايراد خسارت به دفتر سنديكا، موتور و وسايل ديگر              

 در حالى بود آه           همه  اين.  اعضاى سنديكا را نيز با خود بردند              
گر ماجرا    عوامل نيروى انتظامى در محل حضور داشته اند و نظاره            

ز حوادث مي آرده اند    بوده اند و با اين آه خود اقدام به فيلم بردارى ا             
دوربين و گزارش خبرنگاران ايسنا و چند روزنامه را ضبط                               

 . مي آنند
 ماموران انتظامى حاضر در محل بالفاصله بعد از خاتمه ى درگيرى            

با احاطه ى دفتر سنديكا به سرعت به تعويض شيشه هاى شكسته و               
 سنديكاى   ءپاآسازى محل پرداختند و در جواب اعتراض اعضا                    

: داشتند   واحد به ضبط دوربين و گزارش خبرنگاران اظهار             شرآت
  .آه خود خبر دقيق ماجرا را انعكاس خواهيم داد

منصور اسانلو در بيمارستان بسترى مي شود و طبق آخرين خبر                
پس از بخيه ى زبان و گردن جهت تعيين طول درمان وى را به                            

  .  برده اندپزشكى قانونى و سپس به مقر اطالعات نيروى انتظامى
    ما امضاء کنند ه گان زير ، ضمن محکوم کردن  تهاجم افسار                       

 به رهبری     شوراى اسالمى آار    گسيخته سردمداران خانه کارگر،          
حسن صادقی و عوامل چماقدار آنان ، به فعالين کارگری ، ازحق                     

آزادی بی  .  تشکل پذيری کارگران درهر سطحی ، پشتيبانی می کنيم           
 23 ساالروند از کارگران ايران خود رو که از                  قيد و شرط پرويز     

فروردين هيچ خبری ازاو در دست نسيت و صادق اميری يکی از                   
کميته پيگيری ايجاد تشکل مستقل کارگری        "  فعالين کارگری که با       

، همکاری می کرد و توسط سه تن از ماموران اطالعاتی رژيم                   "  
  . ربوده شدند را فورا خواستاريم 

کنند ه گان خواهان پشتيبانی و حمايت فعال همه                           ما امضاء       
سازمان ها و احزاب و مجامع کارگری از اين اقدام مشترک می                         

 .باشيم 
  

  اتحاد چپ ايرانيان واشنگتن
   آمريکای شمالی –اتحاديه ايرانيان سوسياليست 

   پاريس –همبستگی سوسياليستی با کارگران ايران 
  شورای موسس راديوی صدای کارگران 

 تحاد چپ کارگری ايرانا
  

  2005مه   12
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