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ن کارگران انقالبیسازما:  "      دهمين کنگره سازمان ما       

با تدارک زمانی معينی درآينده"   راه کارگر       –ايران
اوضاع سياسی    "  :آنچه که با عنوان      .  برگزارمی گردد     

بنظرتان ميرسد ، ازاسناد پايه ای سياسی"  ووظايف ما     
است که درکنگره دهم مورد بحث و گفتگو قرارخواهد

جا دارد که عالقمندان به مسايل فکری چپ  .گرفت
ودوستداران سازمان وهمه باورمندان به سوسياليسم و

آنانکه به خود حکومتی و دمکراسی مشارکتی"  بويژه
درهمه جنبه های زندگی سياسی واقتصادی باوردارند
وآزاديهای بی قيد و شرط سياسی وبرابر حقوقی را

و"  بسترحرکت و زندگی جمعی بشردرهرلحظه می دانند
ه فعال درصفوف مقدمحضورمداخل"  همه آنانی که             

پيکاربرای آزادی های بنيادين ودموکراسی وکمک به
گسترش جنبشی عمومی عليه استبداد که برمبانی
دمکراسی سياسی ومخالفت قاطع با مداخله خارجی درتعيين
سرنوشت سياسی کشوراستوار بوده؛ و باهرنوع حکومت
دينی وموروثی وايدئو لوژيک برای سرنگونی حکومت

نماييمرا به اين سند جلب می        ...."  مبارزه می کند     اسالمی  
سايت سازمان ما با علنی کردن اين سند، نظرات دريافتی
.حول آن را عينا با امضاء نويسنده اش بازتاب می دهد

روی کنگره دهم سازمان  برای پربارترکردن مسايل پيش
ما، شما را به همفکری ،رايزنی ونقد مباحث موجود فرا
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        اوضاع سياسی و وظائف ما  

  
  
 از هر سو که به زندگی سياسی و اقتصادی مردم و کنش و                   -1

نظر آنها نگاه کنيم، ظرفيت مخالفت باحکومت اسالمی  و                           
مسئله ای  .  اوضاع کشور را در اکثريت بزرگ جمعيت می يابيم           

چگونگی عمل   .  که باعث سر آسيمگی حاکميت شده است                     
 و کانديداهای آن در دوره تبليغات آخرين نمايش                            حکومت

همه اين بر      .  انتخاباتی آن نيز تائيدی بر اين دريافت است                      
گزيدگان حکومت برای کشاندن مردم به اين نمايش و برای                       

زده و رياکارانه بلند      "  مخالف خوان "  جلب آرای آنها ماسک        
از هر يک به نوعی        .  گوی افکار عمومی ايرانيان شده بودند            

فقر و فالکت عمومی، از فساد و تباهی حکومت، از نبود آزادی              
همه آنها  .  ودمکراسی و خيانتها و نا کارآئی حکومت می گفتند            

جز رفسنجانی که چنين امکانی نداشت تالش کردند خود را از                  
.  سال گذشته جدا کرده و هيچ کاره نمايش دهند           26آنچه در اين    

  .اين اوج ورشکستگی حکومت بود 
 در متن اين پيش روِی تا کنونی مردم برای رهائی ، می                          -2

بخش مهمی از جمعيت کشور       .  توان جنبه های گوناگون را ديد        
که در ميان تحريم کنندگان آخرين نمايش انتخاباتی جای دارند،              

در کنار اينها   .  به عرصه مبارزه قطعی با حکومت پا گذارده اند            
يرغم مخالفت ، هنوز       اما به نظر می رسد که بخش ديگر عل                 

آمادگی و توان کافی برای پرداخت هزينه مبارزه قطعی را پيدا                 
اين در حالی است که بر خالف تبليغات اصالح                 .  نکرده است     

طلبان درون و بيرون حکومت ، رهائی ازاستبداد مذهبی حاکم و           
سرنگون کردن اين حکومت که  شرط رهائی است نياز به تالش            

  .مردم دارد" بر روی پای خود" تقل و و مبارزه بزرگ و مس
 نيروی کار و جنبش اجتماعی زحمتکشان که ما خود را در                 -3

آن می بينيم عليرغم همه ضعفها می رود تا تاثير بزرگ خود را               
برنامه توسعه نئو ليبرالی      .  در صحنه سياسی کشور نشان دهد        

حکومت که تمام جناحها پی گير آنند، برمحور خصوصی سازی            
 سرمايه گذاری خارجی، بردو پايه انرژی ارزان و                         و جلب   

فشاراين .  نيروی کارارزان و بی حق و بدون دفاع قرار دارد                   
برنامه نيروی کار را به مقاومت ومبارزه هر چه بيشتر کشانده              

  .است 
در سطح مطالبات اقتصادی، دوره کنونی از فعال ترين دوره                     

در بخش  .  ت  های مبارزه مزد و حقوق بگيران رسمی بوده اس           
و در بخش    )  معلمان  (  خدمات به ويژه در آموزش و پرورش            

مبارزه برای افزايش حقوق و          )  پرستاران   (  خدمات تندرستی  
در بخشهای صنعتی که برنامه     .  عليه خصوصی سازی فعال بوده    

بيکار سازی و لغو مقررات حمايتی قانون کار و به کار گيری                   
ده، مبارزه برای حفظ     قرار دادهای موقت تا حدی پيش برده ش           

موجوديت و مطالبات معوقه و هم چنين عليه خصوصی سازی               
اّما مزد و حقوق بگيران موسسه های               .  جريان داشته است        

  .بزرگ صنعتی نتوانسته اند در حد انتظار عمل کنند
با اينهمه آنچه که در مبارزه بخش رسمی طبقه کار گر نشان از               

رای ايجاد تشکل های        نقطه عطفی است ، حرکت مبارزاتی ب              
" فراموسسه ای    "  "  اين حرکت بدليل   .  مستقل کارگری است      

بودن مبارزه ، در بر گيرندگی بخشهای مختلف مزد و حقوق                    
بگيران و رودررو شدن مستقيم با ارگانهای حکومتی کارگری،            

تشکل مستقل کارگری با ايجاد     .  در دو دهه اخير بی سابقه است        
ی به قلب برنامه اقتصادی حکومت می       ارگان دفاع از منافع جمع    

کارگر ارزان و   "  زند و امکان مبارزه عليه برنامه نئو ليبرالی            
ازاين نظر می تواند ازسطح يک       .  را به وجود می آورد       "  مطيع

  . مبارزه صنفی فراتر رود 
ضعف بزرگ مبارزه نيرو کاروزحمتکشان درسطح سياسی                    

انه درجنبش    پيگيری مطالبات سياسی و آزاديخواه              .  است    
عمومی نيروی کاردرحد انتظارنيست و توجه به پيوند دو جانبه            

آنچه به وضوح     .  باجنبش جهانی عليه سرمايه ضعيف است              
ديده می شود فاصله افتادن بين نان و آزادی در درون جنبش                    

  . نيروی کار است 
فشار نان و مبارزه با فالکت زياد شده و بيشترهم خواهد شد و                  

. بزرگ مبارزه بانئو ليبراليسم را نشان می دهد                اين پتانسيل     
پتانسيلی که درهمين نمايش انتخاباتی اخيرهمه اصالح طلبان و           

آنها که هميشه     .  بخشهای مختلف بورژوازی را حيران کرد               
تالش می کردند مبارزه با فالکت عمومی را به عقب صحنه                        

اين برانند و مانند همه تبليغات چی های نئو ليبرال درجهان،                     
نوع توسعه را پاسخ گوی مسائل از جمله فالکت قلمداد کند، راه             

اّما اگر مبارزه برای نان با مبارزه برای                    .  را هموارنيافتند      
آزادی درهم تنيده و يکی نشود، سرانجامی نداشته بلکه فاجعه              

مرتجعان و جريانهای سياسی عوام فريب                 .  بارخواهد شد       
اصله اند تا نظام سرمايه را         هميشه آماده بهره برداری ازاين ف        

. نجات داده و برنامه نئو ليبرالی را به شيوه ديگری پيش برند                
چنان که سمبل تازه ارتجاع دينی احمدی نژاد ودستگاه واليت                 

  .کرده و در اين خيال اند
در شرايطی که پتانسيل مبارزه با نئو ليبراليسم در نيرو و                            

ميزان مبارزه برای    جنبش اجتماعی ما باالست و درعين حال              
آزادی مطلوب نيست، نقش و وظيفه هواداران سوسياليسم                      

آنانکه به خود حکومتی و دمکراسی       .  واقعی برجسته می شود      
مشارکتی درهمه جنبه های زندگی سياسی واقتصادی باور دارند         
و آزاديهای بی قيد و شرط سياسی و برابر حقوقی را بستر                          

حظه می دانند و رهائی          حرکت و زندگی جمعی بشر در هر ل                
ممکن نمی دانند،       "  بر پای خود و با دست خود                  "  راجز    

کوشندگان پر تالش به هم آوردن شکاف و فاصله بين نان و                      
در اين دوره که مبارزه        .  آزادی در جنبش اجتماعی ما هستند           

برای نان و عليه فالکت با صراحت هرچه بيشترعليه نئو                             
عان حاکم درصدد            ليبراليسم گسترده می شود و مرتج                           

سوءاستفاده از آنند، نقش مبارزه برای آزادی درجنبش                              
نيروی اجتماعی ما     .  اجتماعی ما هرچه برجسته تر می شود               

ازمزد و حقوق   (  يعنی نيروی کار وزحمتکشان درهمه ابعاد آن          
بگيران رسمی تا غيررسمی و کارگران و زحمتکشان بازارسياه          

د می کنند مانند اکثر زنان خانه       و بيکاران وتا آنانکه کار  بی مز       
که اکثريت بزرگ جمعيت راتشکيل می دهند اگر پرچمدار              )  دار

مبارزه برای آزادی و دمکراسی عميق نشود نه تنها آزادی                       
متحقق نخواهد شد بلکه سرنگونی همين استبداد حاکم هم آسان           

واگربرپای خود نايستد وبرای رهائی برخود متکی         .  نخواهد بود 
  . نان هم خبری نخواهد بود نشود از 
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   ....   اوضاع سياسی و              
  
  
 جنبش زنان به حدی ازتاثير گذاری درجامعه رسيده که                         -4

تالش زنان برای      .  ازپرتوان ترين جنبشهای اجتماعی است              
برابری که درحال حاضربربرابری حقوقی با مردان                                        

رون متمرکزاست، آرامش فقها و همه مرتجعان را حتی درد                    
ديگرهيچ نيرويی نمی تواند آنرا        .  خانه هايشان بهم زده است          

فراتررفتن ازمرحله کنونی وروی آوردن به                  .  ناديده بگيرد   
سازمان يابی های مناسب به ويژه دراعماق جامعه دوراز                          

  . دسترس نيست 
 مسئله ملی درايران و جنبش مليتها برای حقوق برابروحق                   -

رين مسائل سياسی تبديل شده       تعيين سرنوشت به يکی ازمهم ت        
تداوم .  ودردوره پيش روهرچه برجسته ترمی شود                 .  است   

استبداد حاکم که بدليل ماهيت خود، توان کنارآمدن با مليتهای                 
ساکن ايران را ندارد، اين مسله را حادتروهم چنين زمينه بهره              
برداری قدرتهای بين المللی ودرراس آن آمريکا را فراهم می                 

ن ميان نقش کارگران و زحمتکشان وهمه دمکراتهای         دراي.  کند  
  . واقعی فارس زبان حياتی است 

آنها که با هم رديف های خود درميان مليت ها هم سرنوشت اند                
وهم چون انواع واقسام بورژواها و مستبدين منافعی در نقص               
حقوق مليت ها ندارند با دفاع پيگيرازحق تعيين سرنوشت                         

ی توانند به فراهم آمدن زمينه زندگی            وبرابرحقوقی مليت ها م     
انسانی ومشترک و پيشگيری ازجدائی وجدالهای فاجعه بار                    
ياری دهند وهم چنين ازبهره برداری ارتجاع جهانی                                       

  .وامپرياليسم جلو گيری کنند 
 جنبش عمومی ضد استبدادی هرروزتوانا ترشده است و                         -

 عليرغم ضعف و     .  ناتوانی حکومت را بيشترعيان می کند                  
پراکندگی، روحيه عمومی نشان ازتمکين نکردن به استبداد                    
دارد وهرگونه به گير و به بند با بلند شدن فرياد وعمل ديگران                

نسل جوان با نيروی بيشتربه ميدان می آيد و             .  خنثی می شود     
حرکتهای دانشجويی دراين دوره     .  مجال را ازحکومت می گيرد       

 مهمی داشت  نشانه        که درگسترده کردن تحريم انتخابات نقش         
روگردانی ازنيروهای اصالح طلب و               .  اين وضعيت است           

رسوائی اين نيروها و همه       .  سازشکار بيشترازهر زمان است       
بورژوازی درمانده که آزاديخواهی اش در پناه بردن به                               
رفسنجانی بود، زمينه مبارزه پيگيرانه برای آزادی ودمکراسی           

 کمترازآن است که بتواند     امکان های حکومت  .  را تقويت می کند   
  . با فشاربرمبارزه آزاديخواهانه مردم اين جنبش را مهار کند 

 حاکميت وارد دوره تازه ای ازمناسبات درونی نيروهايش                  -5
دوره ای که شکاف را به راس و به صاحب                          .  شده است      

بخش مهمی ازحکومت    .  امتيازان اصلی حکومت کشانده است         
ته و بخش ديگری ازآنها که خواهان        اخراج يا درتنگنا قرار گرف     

امتيازهای تازه و تحکيم امتيازهای قبلی است ، صحنه گردان                 
ازسرگذراندن چنين تکان شديدی درساختارحکومت      .  شده است   

نه تنها به آسانی ميسرنيست بلکه درزمانيکه فشارمردم ازداخل          
. و فشارخارجی افزايش می يابد می تواند تعادل آن را بهم زند                 

ه اميد دستگاه واليت آنست که به ياری افزايش درآمد نفت                  هم
امری .  بتواند با اقدامهای رفاهی، پايگاهی برای خود فراهم کند           

که به دليل برنامه کالن اقتصادی وفساد درونی دستگاه                                
حکومت، ناپايداری اين امکان و مجموعه بحران سياسی چشم             

لی حکومت برای     اگرچه برنامه نئو ليبرا       .  اندازروشنی ندارد     
توسعه بدليل مقاومت اجتماعی با سرعت و روانی مورد نظر                   
سرمايه داری پيش نخواهد رفت ، اّما  بخشهای مختلف سرمايه            
داری عليرغم همه کش مکش ها در پيگيری آن از طريق                            

  . ارگانهای حکومت متحدند 
 نيروهای سياسی اپوزيسيون نيزآرايش تازه ای پيدا می کند             -6
راج اصالح طلبان حکومتی ، رفسنجانی ضعيف شده                  با اخ  .  

. درنقش حلقه واسط سازشکاران با حکومت قرارمی گيرد                       
بخشهای از اپوزيسيون بورژوازی که قصد براندازی نداشته اند          
درداخل وخارج کشوربه دوررفسنجانی واصالح طلبان اخراجی           

بخش ديگرازاين بورژواها که براندازبوده اند            .  گرد می آيند        
به .  هرچه بيشتر درپروژه های آمريکائی جای می گيرند                          

طورکلی می توان گفت دردورآينده نفوذ آمريکا دربين نيروهای            
اين خطرکه   .  راست دموکرات های دروغين افزايش می يابد                

دمکراسی را ازپايه نقض می کند بايد بيش ازهرزمان مورد                     
رگيرد و  توجه هرآنکه به طورواقعی به دمکراسی باوردارد قرا          

ضعف عمومی چپ موجب عدم تناسب بين           .    با آن مقابله کند       
پتانسيل موجود اجتماعی به ويژه در ميان نيروی                                              
کاروزحمتکشان ، وتاثير گذاری چپ ها وهواداران سوسياليسم           

درهرصورت نيروهای چپ  به نسبت          .  درصحنه سياسی است      
درعينيت مسائل وهم گرائی برسرراه کارهای اصلی برای                          

رطرف کردن ضعف جنبش اجتماعی ما، آرايش تازه ای                            ب
  . خواهند يافت 

 درعرصه جهانی فشاربرحکومت اسالمی افزايش خواهد                  -7
آمريکا موقعيت خود را در سياست ايران نسبت به                       .  يافت   

برنامه دستگاه واليت اساسًا         .  اتحاديه اروپا تحکيم می کند              
خود ، ژست     برسازش با آمريکاست اما بدليل شرايط درونی                 

فشاربرای امتيازخواهی راهم به آن اضافه می کند که همين ،                   
اخالل دررابطه را بيشتر خواهد کرد و درنتيجه نزديکی اروپا به            

درچنين حالتی    .  آمريکا برای اعمال فشاربيشتر می شود                      
استبداد حاکم برای خريدن فرصت به باج وامتياز دهی به                             

سازنيست و به حمايت        قدرتهای دست دوم روی آورد که کار              
. افکارعمومی ضد جنگ وضد امپرياليسم درجهان اميد می بندد          
    .اين اميد را اگرچه زمينه چندانی ندارد می توان وبايد خنثی کرد

براساس آنچه که آمد، نيروی اجتماعی ما يعنی نيروی                                 
کاروزحمتکشان ظرفيت نيروی تعيين کننده  را درصحنه سياسی         

آزادی دراين کشوردارد وبرای ايفای            وسرنوشت پيکاربرای       
نقش چاره ای جزغلبه برضعف خود که همان پراکندگی و بی                   

تا با   .  تشکلی و شکاف درونی ميان نان و آزادی است ندارد                   
حرکت جمعی، مبارزه برای خواست درهم آميخته نان و آزادی               

نيروی کاروزحمتکشان بايد پرچمدارآزادی و           .  گسترده شود      
 استبداد حاکم سرنگون ونان بر سفره ها ديده          دمکراسی شود تا  

  . شود 
     ازنگاه ما جنبش نيروی اجتماعی ما درمبارزه برای آزادی             
و دمکراسی جزبه خود به هيچ نيروی طبقاتی ديگرنمی تواند                 

اين جنبش با جنبش های اجتماعی                 .  ونبايد مشروط شود          
  مراهند، ديگرکه در مبارزه عينی عليه نئو ليبراليسم با هم ه
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   ....   اوضاع سياسی و     
  
  

 عليه امپرياليسم نيز به طورهمه         –برای آزادی وعليه استبداد       
و با سايرنيروهای اجتماعی       .  جانبه دست دردست می شوند            

درمبارزه عمومی عليه استبداد می تواند برای گستراندن اين                  
 هم گامی ما با  ديگر        .  مبارزه برمبانی دمکراسی هم گام شود           

نيروها درمبارزه عمومی عليه استبداد فقط با ضرورتهای                        
بلکه برای   .    مبارزه عمومی دمکراتيک تعريف نمی شود                  

پيشنهاد امرمبارزه نيروی اجتماعی ما درجهت آزادی                                  
وسوسياليسم است ودر هيچ شرايطی نبايد مبارزه استراتژيک              

  . وصف مستقل نيروی اجتماعی ما را تحت الشعاع قراردهد 
دراين دوره ما بيش ازهرزمان بايد برغلبه برضعفهای جنبش             

  .اجتماعی خودمان بکوشيم
".  مبارزه ازامروزبرای سوسياليسم     "   ما درجهت استراتژی        

  .هدفهای زير را پی می گيريم
 راه کارهای اصلی گرد آمدن بخشهای مختلف طبقه                                  -1

کارگروهمه زحمتکشان به ويژه محرومترين بخشهای                                
روی کاروآنها که ازراه ها و تشکلهای صنفی                     غيررسمی ني  

  .شناخته شده نمی توانند متشکل شوند درکانون توجه است
 گرد آمدن جنبش های اجتماعی ضد نئو ليبرالی و برای                          -2

نيروی عظيم کار چه بخش رسمی و چه غيررسمی                     :  آزادی
وهمه زحمتکشان برای آنکه صدا وعمل هماهنگی بيابند،                         

می ارتباطی و به ويژه درهمراهی با                نيازبه يک فضای عمو       
جنبشهای اجتماعی ديگرضد نئو ليبرالی مانند زنان ، جنبش                   

اين فضا که       .  دارند    ....  محيط زيست و جنبشهای ملی و                   
جنبشهای موجود است وبا مرتبط شدن همين جنبشها به وجود              
می آيد، می تواند ازطريق ارتباط وديالوگ وعليرغم تفاوتهای               

 تاکيد برمبانی وجهت های عمومی به نقشه های               برنامه ای با   
عمل مشترک وگوناگون عليه برنامه های نئو ليبرالی حکومت              
وبه مبارزه برای وسيع ترين حقوق سياسی واجتماعی وآزادی            

صرف مبارزه برای چنين فضائی که مبارزه          .  ودمکراسی برسد 
برای سازمانيابی وسيع و دراعماق است هم، خود مبارزه برای            

اين فضا مجالی فراهم می کند         .  کستن سدهای استبداد است       ش
تا محرومترين بخشهای زحمتکشان که امکان تشکلهای صنفی           

. شناخته شده را ندارند هم بتوانند درعرصه عمومی فعال شوند            
اين فضا هم چنين امکان گسترش فعاليت و دامنه جنبشهای گرد            

هم بيشترمی کند   هم آمده ازجمله مزد و حقوق بگيران رسمی را          
اين فضا  .  و به تحکيم تشکل های صنفی  طبقاتی کمک می کند               

که دامنه آن به گستره نيروهای مخالف نئو ليبراليسم می رسد                
وغيرسوسياليست ها را هم شامل می شود، درعين حال امکانی            
است تا همه هواداران سوسياليسم درجريان آن هرچه بيشتر                   

رزه مشترک و درک و تفاهم متقابل          يکديگر را دريابند و با مبا       
  . زمينه مبارزه مشترک سوسياليستی را تقويت کنند

اين روش بر گرفته از مدل فوروم اجتماعی است که در نقاط                      
اين روش می تواند       .  مختلف جهان به کار گرفته شده است                 

زمينه پيوند ميان جنبشهای ضد نئو ليبرالی و برای آزادی                          
مبارزه .   درسطح جهانی فراهم کند         درکشوررا با متحدان خود      

ضد سرمايه داری وعليه جهانی شدن نئو ليبرالی مبارزه ای                    

است جهانی و نمی تواند با محدود شدن دريک کشورويا                              
بخشهای مختلف سرمايه جهانی      .  منطقه، موفقيتی داشته باشد     

وامپرياليسم عليرغم رقابتها به طورهماهنگ برای پيش روی               
جتماعی ما هم با دست دردست شدن                جنبش ا  .  عمل می کند     

ما بيشترين نيرو       .  درسطح جهانی راه پيروزی را می يابد                  
وامکانات خود را برای پا گرفتن ارتباط ميان جنبشهای موجود              

  .درکشوربراساس ويژه گيهای برشمرده بکار می گيريم 
 حضورمداخله فعال درصفوف مقدم پيکاربرای آزادی های               -3

مک به گسترش جنبشی عمومی عليه            بنيادين ودموکراسی وک    
استبداد که برمبانی دمکراسی سياسی ومخالفت قاطع با مداخله            
خارجی درتعيين سرنوشت سياسی کشوراستوار بوده؛ و                           
باهرنوع حکومت دينی وموروثی و ايدئو لوژيک برای                                

  . سرنگونی حکومت اسالمی مبارزه می کند 
اران  هموار کردن راه همگرايی و متحد شدن هواد                                    -4

سوسياليسم؛ با همراه شدن با همه کمونيستها و                                                 
سوسياليستهای دمکرات و فعالين جنبش کارگری در داخل و                   

  .خارج کشور
در تشديد مبارزه نظری عليه سرمايه داری و جوانب                    :   الف

گوناگون آن از جمله بر نامه های نئو ليبرالی و توضيح مواضع             
رکتی با بهره     سوسياليستی ، خود حکومتی و دمکراسی مشا              

  .گيری از تجارب و دستاوردهای همه سوسياليستها درجهان 
کمک به پا گرفتن فوروم اجتماعی درايران و حمايت                           :  ب

  .ازسازمانيابی مزد و حقوق بگيران 
 تحکيم پيوند ارگانيک با جنبش ضد سرمايه داری جهانی                     -5

واستفاده ازامکان حضوردر کشورهای مختلف برای اين منظور         
 اجتماعی ما جزدرپيوند با هم سرنوشتان جهانی اش                      جنبش

. واين پيوند نه يک طرفه که دوطرفه است           .  پيروز نخواهد شد    
يعنی ما موظف به شرکت درمبازه جهانی درهرکجا هستيم وآنرا           
فقط محدود به حمايت ازمردم ايران نمی کنيم، بلکه روشنگری              

ترقی را   در مورد واقعيت جامعه ايران برای افکارعمومی م                   
  . ازاين طريق پی می گيريم
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  از اعتراضات مردم مبارز مهاباد و 
  !کردستان حمايت کنيم       

  
بدنبال بقتل رسيدن يک جوان مبارز و جسور به اسم                        

شوانه قادری توسط  مزدوران مسلح جمهوری اسالمی در          
 تير ماه ، موجی از اعتراضات توده ای از روز                  18روز  

ماه در اين شهر شروع شده که تا کنون ادامه                      تير     19
شوانه يکی از حوانان آزاده مهاباد بود که             .  داشته است    

در اکثر تظاهرات و اعتراضات ضد رژيم نقش فعالی داشت          
و در انتخابات کذايی رياست جمهوری نيز بطور علنی به               

به همين دليل مزدوران      .  تبليغ سياست تحريم ميپرداخت        
شهای محلی که کينه شديدی نسبت به                   اطالعاتی و جا      

 تير همزمان با     18افشاگريها ي او به دل داشتند در شب              
در طول  .  سالگرد خيزش دانشجويی ، او را بقتل ميرسانند         

ده روز اخير شهر مهاباد هر روزه شاهد تظاهرات و                          
درگيريهای خيابانی هزاران تن از جوانان و مردم                                

باغ :  مناطق   .  بود   زحمتکش با مزدوران رژيم اسالمی            
شايگان ، ميدان استقالل ، پشت تپ و چهار راه آزادی ،                  

همزمان با اين         .  کانونهای اصلی شورش بوده اند                     
اعتراضات ، مغازه ها و ادارات نيز بحالت تعطيل درآمده                

بر .  اند و نوعی حکومت نظامی بر شهر حاکم شده است                
 و    نفر از مردم زخمی          50طبق آخرين گزارشات حدود           

چند روز پس از          .   تن بازداشت شده اند                300حدود    
اعتراضات مهاباد ، مردم کردستان در شهرهای مريوان ،            

نيز دست به راهپيمايی زده و         ....  پيرانشهر ، سردشت و       
ضمن حمايت از مردم مبارز مهاباد ، اعتراض خود را به                

  .تداوم جنايات رژيم ابراز داشتند 
 حرکات عادالنه و برحق           سازمان ما ضمن پشتيبانی از          

مردم کردستان ايران ، همصدا با آنها خواستار آزادی                       
" فوری کليه دستگيرشده گان و محاکمه عاملين قتل                        

  .است " شوانه قادری 
ما بايد ضمن جلب توجه نهادهای بشردوست بين المللی ،             
کارزار گسترده ای برای  دفاع از مطالبات آزاديخواهانه و            

  .لق کرد برپا کنيم برابری طلبانه خ
  

    پرتوان باد جنبش مردمی کردستان                  
      زنده باد آزادی ، زنده باد برابری                 

  
  )راه کارگر (   سازمان کارگران انقالبی ايران      

  
   1384 تير 28                  

  
  
  

  تظاهرات، درگيری و دستگيریادامه 
 رده در مهاباد های گست      

 
به دنبال پخش خبر مرگ دو جوان در زندان، روز           •  

شنبه شهر مهاباد به صورت تعطيل و اعتصاب              
عمومی در آمد و تظاهرات وسيعی در مقابل               

 زندان مرکزی مهاباد برگزار گرديد
بنابر گزارش ها، مردم خواهان تحويل اجساد          •  

قربانيان شکنحه و مجازات عامالن و آمران جنايت         
شهرهای سقز، بوکان   .  های اخير مهاباد هستند    

و کامياران در همبستگی با مردم مهاباد، کليه              
مغازها را تعطيل و اعتصاب عمومی اعالم کرده           

 اند
 ٢٠٠۵ ژوئيه ٢٣ – ١٣٨۴شنبه اول مرداد 

 روز اعتراض و اعتصاب عمومی در مهاباد،            دهبه دنبال    
ی در  رژيم اين شهر را به صورت يک شهر کامال نظام              

آورده و با حمله به منازل مردم در روزهای اخير، ضمن               
اذيت و آزار آن ها، اقدام به دستگيری صدها جوان و                  

 .شکنجه آن ها در بيدادگاه های خود کرده است
روز شنبه با    )  در تبعيد (کانون زندانيان سياسی ايران        

انتشار اطالعيه ای خبر داد شنبه اول مرداد برابر با                  
وئيه، در شهر مهاباد شايع شده که دو          بيست و سه ژ    

تن از دستگيرشدگان، دو جوان سيزده و هجده ساله،            
اين . بر اثر شکنجه در زندان مرکزی مهاباد جان باخته اند        

در حالی است که گفته می شود سيزده تن از                        
دستگيرشدگان بر اثر شکنجه دچار صدمات عميق                
جسمی شده و تحت کنترل شديد نظاميان به                       

به دنبال    .رستان های دولتی اعزام شده اند                بيما
گسترش خبر مرگ اين دو جوان، روز شنبه شهر به                 
صورت تعطيل و اعتصاب عمومی در آمد و تظاهرات                  
وسيعی در مقابل زندان مرکزی مهاباد برگزار گرديد که            
تا زمان مخابره اين خبر، ساعت شش بعد از ظهر به                 

 .وقت محلي، هنوز ادامه داشته است
ابر اين گزارش مردم     بن

خواهان تحويل اجساد   
قربانيان شکنحه و         
مجازات عامالن و           
آمران جنايت های          
. اخير مهاباد هستند     

بنا بر همين گزارش،       
شهرهای سقز،           
بوکان و کامياران در         
همبستگی با مردم       
مهاباد، کليه مغازها را    
تعطيل و اعتصاب           
عمومی اعالم کرده       

     اند
                         

  قربانيان جنایت رژیمیکی از " شوانه                         "  
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  برگی از تاریخ                           
  
  

  !  "ند می توانردمم"  تير نشان داد که  30
  
  

  : یادداشت سر دبير
  

. گذرد مي 1331خی مردم ایران در سی تير        سال از قيام تاری    53
کشور مان ثبت شده و        قيامی که در ضمير تاریخی مردم            

تجلی استواری از قدرت و اراده مردم برای به کرسی نشاندن            
  :  آن قيام نشان داد که .اهداف عادالنه خود است 

، در تحليل        هيچ رژیمی و هيچ نيروی سرکوبگری           
، قادر به مقاومت در برابر نيروی الیزال توده                 نهایی

  . های مردم نيست 
یگر شهرهای بزرگ ایران ، طی یک       در این روز، مردم تهران و د      

کنند مجلس مطيع او را وادار مي       خيزش پر شکوه ، رژیم شاه و      
که سه روز پس از گماردن قوام السطنه مرتجع بجای دکتر                 
مصدق، مجددًا مصدق را بعنوان نخست وزیر ایران برسميت             

  .بشناسند 
 در اعتراض به روند ضد             1328مصدق و یارانش در پائيز             

 تقلبات گسترده در جریان انتخابات مجلس                  دمکراتيک و  
آنها که  .  شانزدهم، به دربار رفته و دست به تحصن می زنند            

حدود بيست نفر بودند سپس در خانه مصدق جمع شده و با              
انتشار یک پالتفرم سياسی که در آن بر انتخابات آزاد و آزادی              

 "جبهه ملی ایران  "  بيان و مطبوعات تاکيد شده بود، پایه های         
فعاليتهای گسترده جبهه ملی و نيروهای         .  را پی می ریزند     

چپ و مترقی، سر انجام سبب شد که دولت محمد ساعد                
مراغه ای عقب نشينی کرده و اعالم کند که انتخابات مجلس            

در این انتخابات که     .  شانزدهم را مجددًا بر گزار خواهد نمود           
 گسترده در   هنوز فئودالها، سران ارتش و دربار به اعمال نفود          

تعدادی از رهبران جبهه ملی           آن پرداختند، دکتر مصدق و        
تحت فشار آنها، قانون ملی شدن صنعت نفت        .  انتخاب شدند   

 به تصویب رسيد و ضربه ای خرد کننده بر           1329 اسفند   29در  
تحت تاثير همين پيروزی و حمایت       .  استعمار انگليس فرود آمد   

 29 شد که در        گسترده مردم، مجلس شورای ملی مجبور         
 با اکثریت آراء ، به نخست وزیری مصدق رأی       1330اردیبهشت  
  .تمایل بدهد

اما امپریاليستها با استفاده از نفوذ خود در ارتش، مجلس و                
دربار سعی کردند این دستاوردها را بتدریج کم رنگ نموده و               

  . در نهایت آنرا به شکست کشانند
پيش از موعد     به همين خاطر دکتر مصدق ضمن برگزاری               

 که  – مبنای اختيارات قانونی خود      ربانتخابات مجلس هفدهم،    
 –تعيين اعضای کابينه را جزو وظایف نخست وزیری ميدانست          

. به او واگذار شود   "  جنگ"  خواستار آن شد که ریاست وزارت        
 تير با شاه داشت ، او           25اما وی طی مالقاتی که در صبح           

دای آن ، مصدق طی نطقی        این درخواست را رد کرد، لذا فر        
ضمن استعفاء ، از مردم خواست که مقدرات خود را بدست               

چهار روز بعد مردم به خيابانها آمده و طی یک حرکت              .  گيرند  
. خاطره انگيز شاه و مجلس را وادار به عقب نشينی نمودند               

بی مناسبت  به همين خاطر در سالگرد این قيام درس آموز ،             
 احزاب  سالهتاریخ صد   "  را را از کتاب      ماج ، شرح   ندانستيم که 

 به قلم یونس       -   جلد یک   –"  و سازمانهای سياسی ایران       
  . عينًا نقل کنيم  راپارسا بناب،

     هفته نامه راه کارگر                                    

  دور ه اول زمامداری مصدق         
  
   =1331 تا تير 1330ارديبهشت =    

                                                                       
     يونس پارسا  بناب                  

  
دکتر مصدق بعد از اخذ پست نخست وزيری و معرفی کابينه                      

موفق شد که     )  دوره شانزدهم  (  خود به مجلس شورای ملی            
طرح تصويب شده اليحه ملی شدن صنعت نفت را بمورد اجرا                  

بعد از خلع يد ،       .   از انگلستان در آبادان خلع يد کند              گذاشته و 
انگليس ها چند صباحی بفکر حمله نظامی به ايران افتادند و لی             
از ترس شوروی نميتوانستند که اين حرکت را بدون حمايت                     

با اينکه در اين زمان امريکا و انگلستان در          .  آمريکا انجام دهند  
مونيسم و نفوذ       سطح جهانی برای جلو گيری از توسعه ک                      

شوروی در کشورهای جهان سوم به وحدت کامل رسيده بودند              
، ولی آمريکا هدفش در تضعيف نفوذ انگلستان وگسترش                         

در نتيجه دولتمردان کابينه پرزيدنت     .  نيروهای طرفدار خود بود     
ترومن نه تنها با برنامه نظامی انگليس ها مخالفت کردند بلکه               

بين ايران و دولت انگلستان      »  یميانجيگر«  ادعای ايفای نقش     
مضافًا آمريکا برای پيشبرد اهداف سيطره               .  را نيز داشتند         

جويانه خود در ايران، عناصری را که بعد از پايان جنگ جهانی             
دوم به طرفداری از خط آمريکا بر خاسته و مخالف سياست                       
انگلستان بودند به درون جنبش ملی شدن صنعت نفت روانه                    

 دوش مصدق و ديگر افراد طرفدار خط                  ساخت که دوش به       
  . استقالل عليه انگليس ها مبارزه کنند 

« انگليس ها چون شرايط را مساعد نديدند در ظاهر به                                 
آمريکا پاسخ مثبت داده و وارد مذاکره با دولت                 »  ميانجيگری

آنها با اينکه از حمله آشکار نظامی به ايران از                 .  ايران گشتند 
وخليج فارس  )  مستعمره انگلستان      (  طريق قبرس در مديترانه    

و ترکيه و عراق منصرف گشتند ولی عمًال به جنگ اقتصادی                   
انگليس ها از    )  1951سپتامبر  (  1330در پائيز    .  روی آوردند 

صدور نفت ملی شده خود داری کرده و کشتی های نفتکش                        
دولت انگلستان در   .  انگليسی را در آبادان بحالت رکود انداختند        

ران نيز خريد نفت ايران را از طرف ديگر ملل تحريم            خارج از اي  
کرده و هر کشتی را که به قصد خريد نفت ايران به سوی خليج                 

مسلم بود که انگليس ها         .  فارس روان ميشد تهديد ميکردند            
انتظار داشتند که بدين وسيله دولت مصدق را زير فشار                               

يه به  اقتصادی وادار به تسليم سازند وليکن دولت مصدق با تک            
مردم ايران و اخذ سياست های مناسب و درست، مثل فروش                    

اقتصاد «  اوراق قرضه ملی به مردم و پياده ساختن سياست                    
توانست در مقابل سياست های انگلستان مقاومت          »  بدون نفت    

. کرده و بر محبوبيت و مشروعيت حکومت ملی خود بيافزايند               
 بقدری  1951ائيز  مداخالت انگلستان در امور ايران در اواخر پ         

تشديد يافت که دکتر مصدق مجبور شد که در ماه نوامبر همان                 
سال بطور رسمی از دست انگليس ها به شورای امنيت سازمان            

ولی شورای امنيت اعالم کرد که ايران و                 .  ملل شکايت کند        
انگلستان بايد اختالفات خود را از طريق مذاکرات دو جانبه حل              

  ت انگلستان به رهبری وينستون چرچيل در اين زمان دول. کنند
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   ....دور ه اول زمامداری مصدق    
  
به کار شکنی ها و اقدامات       )  که دو باره نخست وزير شده بود       (  

در جهت خنثی ساختن سياست های دولت مصدق افزوده و با                   
سازماندهی طرفداران خود در مجلس، دربار و ارتش کوشيد که           

  .دولت مصدق را ساقط سازد 
، دولت مصدق برای جلوگيری از کارشکنی های         1330ر پائيز   د

انگليس ها اقدام به بستن کنسولگريهای انگلستان در شهرهای           
. ايران کرد و لی رابطه ديپلماتيک را با انگلستان قطع نکرد                      

انگلستان که از ُطرق تحريم و فعاليت های سيطره جويانه خود               
عه از دست دولت مصدق     نتوانسته بود کاری از پيش ببرد اين دف       

خود دکتر مصدق همراه هيئتی        .  به شورای امنيت شکايت کرد        
در شورای امنيت سازمان ملل در نيويورک شرکت کرده و طی               
يک سخنرانی تاريخی از حقوق مردم و حق تعيين سرنوشت                    

او از  .  ملی و سياست مّلی  شدن صنعت نفت ايران دفاع کرد                    
ن را از مداخله در امور ايران          سازمان ملل خواست که انگلستا      

انگليس ها چون از اين عمل نتيجه نديدند به                  .  بر حذر دارد       
شدت فعاليت های خود  در درون دربار و مجلس شورای ملی و              
ارتش ايران افزودند که سرنگونی دولت مصدق راهر چه زودتر          

  .مهيا سازند 
 بعضی از نمايندگان مجلس ،    )  1951  (1330در جريان زمستان    

مثل شمس قنات آبادی، عبدالقدير آزاد و دکتر مظفر بقائی و                      
جناح هائيکه تا آن زمان از روی اجبار و بطور مصلحتی از                       
دولت مصدق در مجلس شانزدهم پشتيبانی ميکردند شروع به               

تشنج و پراکندگی بقدری در اواخر       .  مخالفت و کارشکنی کردند      
دق مجبور شد    در مجلس شانزدهم رواج پيدا کرد که مص          1330

تا انتخابات برای مجلس هفدهم را زودتر از موعد مقرر به اجرا             
دکتر مصدق اميدوار بود که در مجلس هفدهم اکثر                .  در آورد    

نمايندگان از برنامه سياست خارجی او حمايت کرده و نمايندگان           
در بار وابسته به نيروهای خارجی اقليت کوچکی راتشکيل                       

 نمايندگان  126 نفر از کل        81 اينکه    ولی بعد از   .  خواهند داد    
  مجلس هفدهم انتخاب شدند، 

دکتر مصدق و يارانش متوجه شدند که مجلس هفدهم نيز مثل                  
شانزدهم با اصالحات داخلی و برنامه سياست خارجی او                            

  . مخالفت خواهد کرد 
 بطور رسمی گشايش يافت،     1331مجلس هفدهم ، که در خرداد        

 به رياست مجلس حدس مصدق را          با انتخاب دکتر حسن امامی      
حسن امامی نيز از طرفداران دربار و            .  به يقين تبديل ساخت        

انگليس و از مخالفين سر سخت مصدق در مجلس شانزدهم بود            
عليرغم مخالفت های مجلس ودربار و توطئه های انگلستان              .  

مصدق و يارانش به پياده کردن اصالحات داخلی و برنامه های              
  . د ادامه دادند سياست خارجی خو

دکتر مصدق از مجلس     )  1952ژوئن    (  1331در اوايل تير ماه      
خواست که به دولت او شش ما ه اختيار تام تفويض کند تا او و                 
اعضای کابينه اش اصالحات ضروری را سريعتر به مرحله                     

اکثريت مجلس درخواست مصدق را به بهانه           .  اجرا در آورند      
ر مصدق با اخذ اين نوع                  های مختلف، منجمله اينکه دکت             

در .  اختيارات خيال استقرار ديکتاتوری شخصی دارد، رد کردند          
طول تير ماه مبارزه بين طرفداران خط مصدق ومخالفين                             

مصدق، که از طرف دربار و انگلستان حمايت ميشدند، شدت                  
در صبح روز چهاردهم تير نمايندگان دانشجويان با دکتر           .  يافت  

به «   ضمن حمايت از او خواستند که              مصدق مالقات کردند و     
در همين   .  شدت بخشد     »  مبارزات عليه نوکران داخلی بيگانه        

زمان دکتر مصدق برای اينکه از انجام کودتای نظامی توسط                   
دربار و طرفداران انگليس در داخل ارتش عليه دولت مّلی                         
پيشگيری کند ، درخواست کرد که رياست وزارت جنگ به                         

  .ل گرددشخص نخست وزير محو
مصدق معتقد بود که چون طبق قانون اساسی انتخاب اعضای                
کابينه با نخست وزير است اگر شاه اين پيشنهاد را نپذيرد نا                       

مالقات تاريخی دکتر مصدق ساعت      .  گزير از استعفا خواهد بود       
 تير ماه با شاه بدون توافق پايان يافت و شاه               25 صبح روز  11

( ژوئيه   16ر مصدق الجرم در      دکت.  پيشنهاد مصدق را رد کرد        
طی نطقی به ملت از نخست وزيری استعفا داده          )  1331 تير   26

و از مردم خواست که با مداخله خود امور ميهن و سرنوشت                    
شاه طرفداران انگليس در مجلس از         .  ملی خود را تعيين کنند         

 تيرماه از احمد قوام        27اين موقعيت استفاده کرده و در روز              
قوام .  کردند که مقام نخست وزيری را بپذيرد            السلطنه دعوت     

طی يک مالقات طوالنی در دربار فرمان نخست وزيری را                          
را که شاه   »  جناب اشرف «او در اين زمان لقب       .  دريافت داشت   

قوام بالفاصله  .  قبًال از او سلب کرده بود دو باره به دست آورد              
با کمک اشرف و عليرضا پهلوی و روسای شهربانی و                                

. رمری دست به کار شد که جلو قيام مردم را بگيرند                             ژاندا
همانطور که انتظار ميرفت جواب مردم به استعفای مصدق و                   
خبر نخست وزيری قوام، قيامی بود که به روز تاريخی سی ام                  

در بار و انگليس با روی کار آمدن قوام            .   منتهی شد  1331تير  
نظام حاکم  السلطنه ميخواستند دو باره اوضاع را بنفع خود و                 

ولی دالوريهای مردم و       .  جهانی و به ضرر مردم تغيير دهند               
قيام خشم آسای آنها در تهران و شهرهای مختلف ايران به نفع               
مصدق و پيوستن عده ای از افسران  جوان ارتش به صف                         

شاه استعفای  .  مردم ارتجاع را مجبور به عقب نشينی ساخت               
خاطر مبارزات مردم به     قوام را پذيرفت و دکتر مصدق دوباره ب          

اول مرداد  (  »    باختر امروز «  روزنامه  .  نخست وزيری  رسيد    
پاسخ مصدق به قدر دانی از مردم را چنين نقل می کند                )  1331

من هر چه کرده ام با حمايت ملت بوده است و من به تنهائی                  «  
کوچکتر از آنم که بتوانم به خودی خود قابل اين موفقيت باشم                 

يب مردم ايران موفق شدند که با قيام تاريخی                    به اين ترت    .  »
خود، پايگاه اصلی ارتجاع را که در بار بود، موقتًا وادار به                       
تسليم ساخته و عمًال ايران را از مدار وابستگی به نظام جهانی               

خواهيم ديد که چگونه بعد از اينکه                   .  سرمايه رها سازند          
مصدق بعد از   مبارزات مردم ايران در دوره دوم زمامداری دکتر         

قيام سی تير آبديده تر شد و کيفيت رهبری و سياست ها عميقتر              
گرديد نيروهای سياسی و شخصيت ها نيز ماهيت اصلی خود را             

بعضی ها بزودی از         .  در صحنه واقعی مبارزه بروز دادند                 
جنبش و خط مصدق بريده و دور شاه حلقه زدند، عده  ديگر به               

تبديل گشته و به       »   خطاکار  سرباز«و      »  رفقای نيمه راه       «  
مصدق پشت کردند و بعضی ديگر از پشت به مصدق خنجر زده              

  . و ايران را دو باره به حوزه نفوذ و مدار نظام جهانی کشاندند 
  ------------------------------------------------------  
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فراخوان عمومی جهت جمع آوری                
 کار و بازگشت به کمک مالی

  
  

سئول تبليغات و اطالع رسانی سنديکای شرکت واحد         از طرف م  
 تمامی حق طلبان جهان: به                       تهران
  !با سالم

 نفر از کارگران و کارمندان با سابقه         17گفتنی است که حدود     
در شرکت واحد به دليل فعاليتهای سندیکایی توسط                       

ز مسئولين این شرکت و تحت تاثير فشارهای خانه کارگر ا                
سمت های خود اخراج شده و زندگی اقتصادی آنها با بحران              

  .بزرگی مواجه شده است
با توجه به نبرد نابرابر بين سندیکا و مافيای خانه کارگر که تا                
دندان مسلح به ابزارهای گوناگون است و برای اینکه دوستان           
اخراج شده سندیکای ما تحت فشارهای مالی از اهداف حق           

نشوند از تمام حق طلبان سراسر دنيا               طلبانه خود دور        
 .درخواست یاری و مساعدت داریم

  : افراد اخراج شده به شرح زير مي باشند 
  21/12/83از) ريس هيآت مد يره سنديكا( منصور اسالو--
ازارديبهشت )  نايب ريس هيآت مديره سنديكا       ( ابراهيم مددي   --

1384  
  1384از خرداد ) دبير سنديكا( ناصر غالمي --
  )عضو هيآت مديره سنديكا( علي زاد حسين --
  )عضو هيآت مديره سنديكا( علي اآبر پيرهادي--
  )عضو هيآت مديره سنديكا( سيد بهروز حسيني --
  )عضو هيآت مديره سنديكا( محمود هژبري--
  )عضو هيآت مديره سنديكا( رضا ترازي --
  )عضو علي البدل هيآت مديره( عبداهللا رومنان --
  )عضو علي البدل هيآت مديره ( آيت جديدي--
  )بازرس سنديكا( عطا باباخاني --
  )عضو آميسيون حقوقي سنديكا( احد فرشي --
  )عضوعلي البدل هيآت مديره( حسن آريمي --
  )عضو آميسيون تبليغات سنديكا( رضا نعمتي پور--
  )عضو آميسيون تشكيالت سنديكا( امير تآخيري --
  )عضو سنديكا( حسن محمدي --
  
ه نامبردگان در طول مدت بين ارديبهشت و اوايل خرداد                 آلي

  . از شغل خود بر آنار شده اند1384
و اآثرآنان مستآجر هستند و منزل برخي از آنان در دور ترين                

 و  – دماوند    – اطراف آرج     – اسالمشهر    –ورامين  :  نقاط مثل 
  .ديگر حاشيه هاي تهران قرار دارد

  
هت پيشبرد اهداف سنديكايي و      ما را ياري آنيد تا بتوانيم در ج          

  گام هاي بهتري برداريم–حق طلبانه 
  8009495: شماره حساب – شعبه حافظ –بانك ملي ايران 

 ناصر   – داود رضوي        – ابراهيم مددي        -منصور اسالو  :  بنام
  غالمي

  2005جوالی   - با تشکر قبلی از شما            
  

  تهران. هيات مديره سنديکای شرکت واحد

از راهپيمائی  اعتراضی کارگران  گزارشی 
 ريسندگي و با فندگي کاشان به طرف تهران

 
 14کارگران ريسندگي و بافندگي کاشان که خواستار پرداخت          

ماه حقوق معوقه خود از يک ماه پيش دست به اعتصاب زده               
بودند به علت بي توجهي مسئولين شهر کاشان و مديريت              

ران با پاي پياده      شرکت با اقدامي بي سابقه به سمت ته            
حرکت خود را از شامگاه امروز آغاز و در اتوبان اصفهان به                    
تهران با پاي پياده در حال حرکت مي باشند تا حرف و مشکل              

از بدو   .خود را به گوش وزا و مسئولين حکومتي برسانند                   
شروع حرکتشان با مخالفت مامورين انتظامي روبرو شده و تا           

جو حاکم از احتمال کشت و      .  دهندکنون به راه خود ادامه مي       
کشتار و ضرب و شتم مامورين گاردي در بين راه خبر مي                    

از کليه خبر نگاران و حاميان حقوق بشر در خواست                 .  دهد
حضور در کنار کارگران را داريم تا به اين قشر زجر کشيده در                 

گزارشهاي بعدي متعاقبا     .  تاريکي شب آسيبي وارد نگردد        
رين با زور و فشار قصد باز گرداندن                مامو.ارسال مي گردد    

کارگران را به سمت کاشان دارند ولي کارگران به راه خود                  
 .ادامه مي دهند
 : گزارش دريافتی 

اوضاع نابسامان کارگران ريسندگي و با فندگي کاشان                    
 درمسير جاده تهران

 نفر از کارگران ريسندگي و با فندگي و نساجي            200بيش از   
 ماه حقوق معوقه خود      14ه عدم پرداخت    کاشان در اعتراض ب   

و عدم توجه ورسيدگي مديريت شرکت و مسئولين شهر                 
 در دماي باالي    9از ساعت )  روز گذشته   (کاشان از صبح امروز       

 درجه شهر کويري کاشان در امتداد جاده به صورت نفر به              45
نفر دنبال هم به طرف تهران به راه افتاده اين در حالي است                

 پزشکي و غدايي به کارگران نمي رسد و تا               که هيچ کمک   
 کيلومتري کاشان   30رسيدن به مسجد الحسين مشکان در         

 نفر هم بي هوش روي       3حال چند نفر وخيم گزارش شده و          
زمين افتاده اند تنها آمبوالنس شرکت آنها را همراهي مي                

هر لحظه به   .کند که فاقد هر گونه تجهيزات پزشکي مي باشد        
اضافه گرديده و خبر جالب اينکه در تماسي که           تعداد کارگران   

کارگران به فرماندار شهر گرفته اند فرماندار آنها را تهديد نموده           
و اعالم داشته که اگر دست از کارتان بر نداريد من هم پاشنه              

کارگران .کفشهايم رامي کشم و به زور متوسل مي شوم               
شب را در مسجدالحسين مشکان توقف نموده و هيچ زير                 
اندازي و پوششي براي استراحت ندارند و رانندگان بين راهي          
و مردم با کمکهاي نقدي و آذوقه هايشان به آنها کمک مي                

با توجه به گرماي بي سابقه در کاشان در صورت                  .رسانند
موج .ادامه راه در روز يقينا تلفاتي را هم در پي خواهد داشت             

ان و مضطرب   خانواده هاي نگر  . درجه مي باشد   45گرما باالي   
کارگران از ترس و نگراني تهديد هاي صريح فرماندار شهر                  
کاشان دست تظلم به تمام ايرانيان دراز نموده و خواستار                 
پيگيري وکمک به سرپرستانشان در مجامع بين المللي مي             

خانواده هاي کارگران براي نجات همسرانشان قصد           .باشند  
ين در حالي است    حضور در جلوي فرمانداري کاشان را دارند ا        

که اشک از چشم دختران و مادران و همسران نگران کارگران            
جاري شده وهيچ کس از ترس حاضر نيست حتي اوضاع نا                

کارگران خواستار   .بسامان کارگران را پوشش خبري بدهد            
 ماه حقوق معوقه و رفع اين نابساماني در شرکت           14پرداخت  

ير عامل شرکت   مي باشندآخرين خبر حاکي از آن دارد که مد          
تومان آنها را از ادامه راه منصرف            200000با پرداخت نفري       

نمايد ولي کارگران به خاطر بي اعتمادي که مسئولين فراهم           
نموده اند خواستار پرداخت کل معوقه خود که بالغ بر                         
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کارگران خواستار حضور   .هزار تومان است مي باشند    2400000
تشان را انعکاس     خبر نگاران در جمعشان شدند تا مشکال            

مسير حرکت کارگران از کاشان به طرف تهران از جاده           .بدهند  
و تا فردا در مسجدالحسين مشکان       .قديم شروع و ادامه دارد     

 کيلومتري کاشان توقف و پس از آن حرکت خود را آغاز               30در  
کارگران پرچم هايي را به همراه خود حمل مي          .خواهند نمود   

رکت در خواست پرداخت حقوق       کنند که در ان از مديران ش         
 . منتظر تصاوير و اخبار بعدي باشيد.معوقه شان را نموده اند

ملحق شدن تعداد زيادي به جمع راهپيمايان کارگران شرکت            
ريسندگي و بافندگي ونساجي کاشان در ادامه راه به سمت           

طبق آخرين اخبار از صبح امروز کارگران شرکت هاي           .  مجلس  
ي ونساجي کاشان که تعدادشان ديروز به      ريسندگي و بافندگ  

 نفر مي رسيد امروز با شروع حرکتشان تعدادشان به                200
 نفر مي رسد اين در حالي است که کارگران                600بيش از    

 نفر بوده که هر لحظه           2500اعتصابي در شرکت بيش از           
شرکت را براي پيوستن به جمع راهپيمايان ترک مي                        

جد ابوالفضل مشکان کاشان در کارگران در بين راه در مس     .کنند
 کيلومتري کاشان براي استراحت اسکان و از طرف           35فاصله  

مدير عامل شرکت به آنها وعده پرداخت نيمي از بدهکاريشان          
 توماني خبر داده و کارگران اظهار          3000000از طريق دريافت     

نمودند در صورت پرداخت بدهي هايمان در اين مکان به سر               
ت ما ديگر وعده وعيد زياد شنيده ايم و گر           کار بر خواهيم گش   

خبر تازه  .نه بعد از ظهر مجددا به راهمان ادامه خواهيم داد               
 بانک  3اينکه مدير عامل با رايزني هايي که با سه رياست                 

مرکزي مستقر در کاشان داشتند حاکي از آن است که به                 
 تومان از معوقه را از طرف          400000کارگران پيشنهادپرداخت    

 شرکت داده اند ولي کارگران فاطعانه اعالم نمودند که              مدير
بعداز ظهر امروز مجددا به سمت حريم استحفاظي قم حرکت           

از خبر نگران در خواست همکاري و حضور و                   .خواهندنمود
انعکاس اخبار مربوطه را دارند تا با حضور خبر نگاران مشکالت             

رگران از  خانواده هاي کا  .وخيم کارگران به گوش جهانيان برسد      
صليب سرخ جهاني به خاطر فشار گرما و تشنگي و                         
گرسنگي که بر کارگران وارد مي شود در خواست کمک و                 

فرماندار شهرستان کاشان از بيم نگراني خروج          .ياري نمودند 
کارگران از حوزه استحفاضي اش احتمال آن ميرود دست به              

حدودا فاصله کاشان تا تهران      .هر نوع حرکت بازدارنده اي بزند      
 100 کيلومتر مي باشد که پس از طي کردن حدودا                     250

 .کيلومتر وارد شهر قم مي شوند
 نفر از کارگران      600بيش از     :  گزارش دريافتی  پيک ايران           

کارخانجات ريسندگي و بافندگي و نساجي شهرستان                  
کاشان که با پاي پياده براي گرفتن حق خود و دادخواهي به               

 با پيمودن حريم استحفاظي         سمت تهران در حرکت بودند        
 خودرو سواري و اتوبوس        30شهرستان کاشان با بيش از           

ادامه مسير را تا حرم  امام طي طريق نموده و ديشب را وارد               
بهشت زهرا شدند تا امروز از حرم تا مجلس يا کاخ رياست                 

از دوستاني که با ايشان براي        .جمهوري را پياده طي نمايند      
شد و اعالم حمايت نموده و از          پوشش خبري تماس گرفته       

خبر نگاراني که اين خبر را مي خوانند در خواست مي شود                
تا با بازتاب گسترده خبري خود مرحمي بر دل ريش اين                      

خانواده هاي منتظر دست ياري به شما دراز            .کارگران باشيد 
بياييم نگذاريم ناجوانمردانه حقوقشان پايمال            .نموده اند      

ارد کالن شهر تهران شده اند زخم هاي        اين کارگران که و   .شود
عميقي از جور جفاي نامردان بر دل و سر و صورتشان                        

هنوز خاطره شب عيد سال گذشته از ذهنها خارج                   .دارند
نشده که براي دريافت عيدي با چوب باطوم سال را تحويل                 

  نمودند
   --------------------------------------------------------  

 
  
  
  

  
  
              
  
  

  *با ما ارتباط بگيريد  *      
 

  سر دبير هفته نامه 
                                

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

 .د نيستن
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   گفتگوی سايت ديدگاه با محمد رضا شالگونی
        

   ايران  "  انتخابات " پيرامون 
  
 
 آقای محمدرضا شالگونی، ممنونم که در این            :مجيد خوشدل    ●

 .فرصت کوتاه قبول کردید تا در این گفتگو شرکت کنيد
من هم از شما ممنونم که از من چنين          :محمد رضا شالگونی      ○

 .ردید تا با شما صحبت کنمدعوتی ک
ریاست جمهوری ایران و آچمز شدن دوباره ی تحليل ها و          »  انتخابات●  «

روی صحبت من البته با           .  (تحليل گران ایرانی در خارج از کشور            
این زمين گير شدن تحليل گران و تا حدودی         )  آزادیخواهان ایرانی است  

کر و بينش    علی السویه بودن نوشته های آن ها ناشی از چيست؟ تف          
آن ها، که خواست ها و باورهای             )  بخوانيد ایدئولوژیک   (کالسيک    

سياسی شان را به جای واقعيت های اجتماعی می نشانند؟ و یا                   
 این که جمهوری اسالمی پيچيده تر و غامض تر از ادعاهای رایج است؟

توجه بفرمایيد،  .   من فکر می کنم هر دو مواردی که شما نام بردید              ○
» دموکراسی« بسياری از مخالفان جمهوری اسالمی از             مثًال وقتی 

صحبت می کنند، گمان می کنند که دموکراسی بدون شرایط مادی، و            
البته .  بدون اقتصاد سياسی دموکراسی می تواند وجود داشته باشد          

این موضوع فقط به خارج کشور محدود نمی شود و در داخل هم                      
 ها هم همانطور که      آن.  حکومتی بوده است   »  اصالح طلبان«مشکل  

شاهد بودید، چيزی را مفروض گرفته  بودند که با یک طرح نئوليبرالی                
آن هم در کشوری که می خواهند تمام بيکارسازی ها و          (خيلی زمخت   

البته نباید  .  دموکراسی را برقرار کنند    )  خصوصی سازی را انجام دهند    
ينی که  تبليغات مخالف .  فراموش کرد که تبليغات هم نقش مهمی دارد        

به جای دقيق شدن به واقعيت  و ماهيت جمهوری اسالمی، با                       
رابطه با   در.  کليشه هایی که دارند، مدام در حال تکرار آن ها هستند            

هم یا مثًال گفته اند هيچکس در آن شرکت نمی کند، و یا              »  انتخابات«
اگر دیدند تعدادی در آن شرکت کرده اند، اصًال جرأت نمی کنند آن را                  

 ... و تحليل کنند تجزیه
 .لطفًا به بخش آخر سؤال هم توجه بفرمایيد● 
 بله، من فکر می کنم که جمهوری اسالمی هم در مجموع رژیمی                ○

توجه داشته باشيد که     .  است که با کليشه های مخالفان نمی خواند       
اپوزسيون جمهوری اسالمی برای مدتی مانده بود که این رژیم را در                

 ... های دیکتاتوری قرار دهد و چه مقوله ای از سيستم
ادامه .  بله، این بحث در بعضی از محفل ها هنوز مفتوح است                   ●  

در رابطه با   )  با شاخ و برگ های مختلف    (گفتگوی مان؛ تا کنون دو نظریه      
اولی،  .  و نتایج آن، بيش از همه مورد توجه قرار گرفته           »  انتخابات«این  

رهبر مذهبی جمهوری   تقلب سيستماتيک و تمهيدات بيت       «نظریهی  
عدم «و دومی نظریه ی       »  اسالمی در راستای پيروزی احمدی نژاد        

شناخت مردم و غيرقابل پيش بينی بودن عکس العمل ها و                            
اگر موافق  .  »عمل کردهای اجتماعی آن ها توسط نيروهای سياسی        

 .باشيد، از نظریه ی اول شروع کنيم
» انتخابات«من هم فکر می کنم این تز که تقلب وسيعی در                         ○

اصوًال درستی یا نادرستی هر انتخابات،      .  صورت  گرفته، قابل تأیيد است   
عمومًا با مفهوم نظارت و هيأت ناظران آن ارتباط دارد و اگر هيأت                        
ناظران مستقلی از صاحبان منافع دولت و حکومت وجود نداشته                    

در این مورد    .  آن انتخابات آزاد بوده است      باشد، نمی شود گفت که       
همان طور .  اخير، تقلب ها صریح تر از آن بود که بشود نادیده اش گرفت            

که شاهد بودید با وجودی که خامنه ای مطرح کرده بود که همه                       
ساکت باشند و اعتراضی صورت نگيرد، اما رفسنجانی و کروبی و                   

توجه داشته   .  ردندمعين با صراحت به مسئله ی تقلب ها اشاره ک              
باشيد این ها کسانی هستند که در موجودیت نظام منافع دارند و                   

 .علی القاعده نباید چنين ادعایی را مطرح می کردند
صندوق های رأی و آرای مردم در سطح        »  انتخابات«در اینکه در این      ●  

همانطور که شما هم       .  وسيعی دست کاری شده، شکی نيست        
ای حکومتی هم بر این موضوع صحه                اشاره کردید، حتا جناح ه       

با این حال من فکر نمی کنم که این واقعيت به تنهایی                    .  گذاشتند
چرا که مبنای این تئوری آميخته        .  را اثبات کند   »  تئوری توطئه «بتواند  

است با خواست و اراده ی سيدعلی خامنه ای در پيروزی یکی از                     

اشمی ه(و شکست کاندیدای دیگر                )  احمدی نژاد(کاندیداها    
 این  –مگر اینکه بپذیریم مرد شماره ی دو رژیم اسالمی           ).  رفسنجانی

 از قبل از سناریوی خامنه ای اطالع داشته          -پدرخوانده ی مافيای قدرت  
و قبول کرده که در یک بازی مفتضح، شکست را برای دومين بار پذیرا                

زی و یا اینکه او در جریان قرار نداشته و به اصطالح او را در با                    .  شود
می بينيد که مسئله تا حدودی غامض و پيچيده               .  شرکت نداده اند  

 .است
 الاقل برای من      –قرائن قبًال روشن نبود        .   بله، درست می گویيد     ○

 ولی با مسایلی که این چند روزه برمال شده،                -این قدر روشن نبود   
» انتخابات«روشن شده که رفسنجانی علی رغم تمایل خامنه ای، در            

این کاندیدا شدن، مخصوصًا در این لحظات               .  استکاندیدا شده     
حساس که مسئله رویارویی با آمریکا مطرح بود و رفسنجانی با                     
سلسله اشاراتی که می کرد، معلوم بود که او ساخت و پاخت هایی              
را با آمریکا الزم می داند و آن را انجام خواهد داد، از این رو دستگاه                      

کنترل ولی فقيه بر ساختارهای قدرت       والیت فقيه نگران این بود که در        
بنا بر این، علی رغم تالش های رفسنجانی، من          .  تزلزلی ایجاد شود   

را در دور اول    »  انتخابات«فکر می کنم که او را در بازی شرکت ندادند و            
شکسته »  اصالح طلبان«به گونه ای ترتيب دادند که قبل از همه آراء               

 ...شود 
یيد، سناریوی پيچيده و موفقی را پياده         اگر این طور است که می گو     ●  

 .کردند
 بله، به نظر من هم بازی آن ها نسبتًا پيچيده و موفق بود و دقيقًا                     ○

آن طور که شاهد بودید آن ها آدم هایی را از جناح            .  محاسبه شده بود  
» اصالح طلبان«تماميت خواه آورده بودند تا حرف هایی بزنند که مشابه           

آن ها .  در موقعيتی قرار دهند که رانده شود          باشد و رفسنجانی را        
طرحی ریخته بودند تا رفسنجانی را درهم بشکنند و با خراب کردن او،             

با اینکه، همان طور که شما     .  همه ی جنایات رژیم را به او نسبت دهند        
می گویيد او پدرخوانده ی مافيایی رژیم است، اما این سؤال مطرح                  

ایت پاکيزه است؟ که مسلمًا این طور        است که آیا دستان آن ها از جن        
  .نيست

. بگذارید این قسمت از صحبت های مان را جمع بندی کنيم                      ●  
 ها در ایران اسالمی شده، همه گاه با تقلب و ترفند همراه             »انتخابات«

چگونه نيروهای  :  سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است         .  بوده
 رژیم اسالمی هنوز قادر     سياسی اپوزسيون، پس از ربع قرن مبارزه با        

نيستند ترفند ها و تقلب های این نظام دیکتاتوری را پيش از وقوع                     
 شناسایی و افشاء کنند؟

 در بخش بزرگی    – من فکر می کنم کًال اپوزسيون جمهوری اسالمی         ○
 اساسًا همان طور که قبًال هم اشاره کردم، نادیده گرفتن               –از آن ها    

ار و کردار و ماهيت جمهوری اسالمی،        واقعيت ها و دقيق شدن در رفت      
مثًال اگر در مقابل جمهوری اسالمی قاطعانه        .  یک موضوع شایع است   

ایستاده باشيم، منکر هر نوع اختالف در درون رژیم می شویم و                      
البته نمی گویم  .  می گویيم همه ی این ماجراها بالماسکه است و دروغ       

اما اگر سازشی   .  تهمه این را می گویند، ولی چنين چيزی رایج اس          
با رژیم داشته باشند، و با اميدی که دارند که در آنجا اتفاقاتی خواهد                
افتاد، ميل به این می کنند که ماجراها را خيلی جدی تر از حد معمول                

در حالی که به نظر من هر دو این حالت ها درست             .  ارزش گذاری کنند 
تالف دارد و در     نيست و باید دقيق بود و دید که در کجاها، رژیم اخ                  

و »  اصالح طلبان«دیگر اینکه به نظر من        .  کجاها می تواند سازش کند    
» دیس کور« و به قول پست مدرن ها،          –به عبارتی زبان اصالح طلبی        

 در این سال ها غلبه پيدا کرده و حتا به غير اصالح طلبان               -اصالح طلبی
این در  »  دوم خرداد «مخصوصًا ماجرای    .  هم تسری پيدا کرده است      

 ...مورد تأثير داشت و دیدیم که اپوزسيون از رژیم رودست خورد 
فکر می کنم درنگی داشته      .  حرف و حدیث در این باره زیاد است          ●  

باشيم راجع به نظریه ی دوم، یعنی پيچيده بودن خواست ها و                        
اگر فردی به شما    !  آقای شالگونی .  عمل کردهای اجتماعی مردم ایران   

اغلب جریان های سياسی خارج از کشور از             بگوید با تصویری که         
 ارایه می دهند، موافق نيستم، چه پاسخی به او می دهيد؟» مردم«
.  من فکر می کنم باید به او حق بدهيم، و به او بگویيم حق داری                     ○

چون واقعيت این است در این باره، کليشه ها خيلی به کار برده                        
ردم ایران رفتارشان     منتها من با این نظر هم که گویا م                .  می شود

دیدید »  احمدی نژاد«در ماجرای     .  قانونمند نيست، مخالف هستم       
عده  ای که قبًال مردم ایران را نابغه هایی فرض می کردند که در هيچ                 

مردم ایران شعور   :  دورانی دیده نشده، یکباره از این طرف افتادند که           
   زد و از این و یا گفتند که پنجاه هزار تومان کروبی گول شان! ندارند
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واقعيت این است که مسایل اقتصادی و موضوعات دیگر در              .  حرف ها
مثًال آن هایی که فکر می کنند       .  زندگی و حرکت های مردم تأثير دارد        

شعور ندارند، باید بگویم که      »  انتخابات«ایرانی ها به خاطر شرکت در        
د در ایتاليا، در نتيجه ی آن بحران فساد،          چطور شد در اوایل دهه ی نو      

یکباره تمام آن ساختارهای دوران جنگ سرد فرو ریخت و تمام احزابی             
 جز حزب کمونيست که بعدًا        –که برخی پنجاه سال سابقه داشتند          

  متالشی شدند و از داخل آن چه بيرون آمد؟–خودکشی کرد 
 !»بلسکونی● «
 یا در انتخابات اول و دوم در آمریکا،         و.   بله، آقای بلسکونی بيرون آمد     ○

این شعار   .  (که جرج بوش با شعار کاهش ماليات روی کار آمد                     
انتخاباتی حتا از نظر اقتصاددان های نئوليبرال، که مدافع تز نئوليبرال               

می خواهم بگویم ک چنين         ).  هستند، فاجعه بار ارزیابی می شد        
سایلی که به طور    چيزهایی اتفاق می افتد و مسایل اقتصادی، و م             

روزمره در زندگی مردم تأثير می گذارد، بی اثر نيست و مردم                           
 .حساسيت نشان می دهند

اشاره ی من به واقعی دیدن پدیده ها و واقعيت های اجتماعی ایران            ●  
برای این که موضوع را بيش تر باز کنم، با اجازه تان مثالی                     .  است
 .می زنم

 . خواهش می کنم○
 و حتا خود شما     –ردم، قاعدًا دست من و امثال من        برای شناختن م  ●  
 از مردم ایران کوتاه است و برای پر کردن این خالء، چاره ای نيست                  –

کاری که  .  به سراغ پناه جویان ایرانی برویم و با آنان به گفتگو بنشينيم           
. در جامعه ی ایرانی خارج از کشور کمتر به آن توجه می شود                          

ریان بودید، در آخرین تماس ام با              همان طور که شما هم در ج             
پناه جویانی که حداکثر یک سال در کشور انگلستان اقامت داشتند،               
نزدیک به هفتاد درصد از آن ها اظهار داشتند که اگر در ایران زندگی                   

متوسط سنی این    .  اخير شرکت می کردند   »  انتخابات«می کردند در    
ن ادعا و آن ارقام      ای!  آقای شالگونی .  افراد هم بيست وشش سال بود     

چه چيزی را ثابت می کند؟ در کنار آن          »  انتخابات«در چند ماه قبل از        
ادعاها و اظهارنظرهایی که در خارج از کشور نسبت به مردم و                        

» سؤال«چنانچه گفتم   .  می شده است »  انتخابات«عمل کرد آن ها در     
  .به واقعی دیدن پدیده های اجتماعی توجه دارد

فکر می کنم مسئله ای که وجود دارد، عبارت از            آقای خوشدل من       ○
این است که باید بپذیریم دامنه ی بایکوت اجتماعی در ایران تا چه                    

به نظر من بایکوت خيلی موفق در ایران می تواند حداکثر           .  اندازه است 
 –شصت  درصد از صاحبان حق رأی را از شرکت در انتخابات بيرون آورد               

 علت اش این    – و تخمينًا این را می گویم          البته من رقم دقيقی ندارم      
است با امکانات نفتی و هيوالی        »  رانتير«است که این رژیم، رژیمی        

عده  ای نان خور دارد، عده ای مجبورند                  .  ساختار بوروکراسی    
این مجموعه را اگر کنار هم بگذاریم،          .  شناسنامه هاشان ُمهر بخورد   

به  تردید می افتند و در      البته یک عده هم      .  رقم قابل توجهی می شود    
بنابراین .  شرکت می کنند »  انتخابات«نتيجه ی تناقضاتی که هست، در      

رقم عدم شرکت مردم را خيلی باال بردن، به نظر من اصًال واقع بينانه                
البته این حرف به این معنی نيست که ما بگویيم در انتخابات              .  نيست

 و گفته اند که همه جا      اما آن طور که بعضی ها تبليغ کرده      .  شرکت کنيد 
سوت و کور بود و هيچکس در خيابان ها نبود، این نمی تواند واقع بينانه              

 .باشد
را در مقابل کليشه های رایج،       »  مردم«می خواهم منظور سؤال از       ●  

 .واضح تر با شما در ميان بگذارم
 . بله، خواهش می کنم○

ته در  رژیم استبدادی، مذهبی ایران در بيست و شش سال گذش            ●  
همه ی شئون زندگی مردم دخالت و نفوذ کرده، حتا در جزیی ترین و                

چنين واقعيتی، اتفاقًا بخشی از مبنای               .  خصوصی ترین بخش ها  
. مبارزه ی سياسی ما بر عليه این رژیم استبدادی بوده است                        

آیا این حضور مستمر، آیا       :  پرسشی که مطرح می شود، این است        
دت ضد ارزش های ایدئولوژیکی در           اشاعه ی  توأمان و طوالنی م          

جامعه ی ایران به توليد و بازتوليد شدن آن ضد ارزش ها در  ميان مردم                
منجر نمی شود؟ اگر پاسخ به این سؤال منفی است، بدین معنی که             

سياسی جامعه ی ایران     -نظام اسالمی در فعل انفعاالت اجتماعی         
بنای نقش چندانی نداشته، پس اساسًا بخشی از اصالت و م                      

اما اگر  .  مبارزه ی ما بر عليه جمهوری اسالمی به زیر سؤال می رود              

ضد ارزش های حاکميت مذهبی در فرهنگ اجتماعی جامعه نفوذ                 
کرده و آن ضد ارزش ها، بخشی از فرهنگ فردی، رفتاری مردمان آن                 
جامعه شده، پس چرا به این مسئله اعتراف نمی کنيم؟ از آن مهم تر               

 و تحليل های مان خالف اش را بر زبان و قلم می آوریم؟چرا در نوشته ها 
 من فکر می کنم که نه تنها در حکومت مذهبی، بلکه در حکومت                   ○

ایدئولوژیکی، حتا آتشين ترین اندیشه ها را اگر دولت به مردم حقنه                
مثًال آمار نشان می دهد که در بخش       .  کند، در حد معينی اثر می گذارد     

 که البته   –ه ی تالش های دولت آلمان شرقی       شرقی آلمان، و در نتيج    
 در مجموع اعتقاد به کليسا،          –آنجا زادگاه پروتستانيسم هم بوده          

این مسئله این را می رساند که        .  ضعيف تر از آلمان غربی بوده است       
اگر به زور چيزی را به مردم حقنه کنند، معموًال مردم پس نمی زنند،                  

مثال .  م شکست خورده باشد   خصوصًا اگر این کار توسط یک سيست         
دیگر، مطالعاتی است که در باره ی مذهب در اروپا، در قرون وسطا و                 

» زنای محسنه «نتيجه این بوده که      .  در دوران انگيزاسيون شده است     
چرا؟ به دليل اینکه وقتی اعمال        .  و فساد در آن دوران بيداد می کرده        

و گناه  .   شودفشار می شود، هميشه احساس گناه در مردم ایجاد می        
اگر شما کسی را    .  با احساس گناه و مفهوم آن ارتباط مستقيمی دارد        

را آرزو  »  ميوه ی ممنوعه «زیر فشار بگذارید، هميشه او لذت چشيدن          
و باز مطالعاتی که در مورد عربستان سعودی انجام شده،               .  می کند

نشان می دهد که در ميان کشورهای عربی، فاسد ترین جامعه است،           
پرسيدنی است این   .  حاظ رابطه ی زن و مرد و به خاطر مصرف الکل          به ل

 ...موضوع چه چيزی را نشان می دهد 
 .اگر امکان دارد به جامعه ی ایران هم نظری داشته باشيد● 
 بله، من عامدًا جمهوری اسالمی را کنار گذاشتم تا قضيه بيش تر                 ○

قوانينی را به   جمهوری اسالمی از ابتدا به زور خواسته        .  شکافته شود 
که من فکر می کنم از جهاتی اثر خودش را گذاشته            .  مردم حقنه کند  

مثًال جوانان ایرانی در بعضی از افق هایی که قبًال وجود داشته             .  است
و حاال از آن محروم هستند، به بعضی از چيزهای مذهبی خود                        

. و واقعيت این است که آن ها در مجموع ضد ارزش هستند             .  گرفته اند
البته صحبت ما بر این نيست که مذهب چيز           .   ارزش های رسمی  ضد

حتا کمونيسم را هم به زور به مردم حقنه            .  بدی است و یا بالعکس      
 .کنيم، اثرات معين خود را می گذارد

آیا فکر نمی کنيد   :  برای جمع بندی این مبحث باید از شما سؤال کنم         ●  
ی سياسی    بخشی از نابسامانی ها و بعضًا انفعال سازمان ها                  

اپوزسيون در خارج از کشور، برخی از زمين گيرشدن های آن ها در                   
پيچ ها و تند پيج های تاریخی، ناشی از عدم ارتباط و یا ارتباط محدود                 
آن ها با توده های مردم، و عدم شناخت فرهنگ اجتماعی آن جامعه                
است؟ می خواهم بگویم اگر این ارتباط و آن شناخت نسبی وجود                  

 آیا فکر نمی کنيد حداقل از صادر کردن چک های سفيد به              می داشت،
نام مردم خودداری می شد و ماًال تحليل ها و نقدهای مان این گونه در               

 هوا معلق نمی ماند؟
 فکر می کنم این عدم ارتباط قطعًا تأثير دارد و اصًال نمی شود آن را                   ○

تن، حتا با    همان طور که شما گفتيد ارتباط داش        .  مورد تردید قرار داد     
پناه جویان ایرانی خارج از کشور بسيار حياتی است، تا چه رسد با                   

و غير اصالح طلبان چه       »  اصالح طلبان«ولی در باره ی       .  مردم ایران  
) فعًال چپ های رادیکال و هم سنگرهای مان را کنار بگذاریم        (می گویيد؟  

چرا آن هایی که در ایران هستند و هميشه با مردم در تماس هستند،              
 این  وارونه گی را دارند؟

 .شاید منافع و تحليل های سياسی شان ایجاب می کند● 
در حال حاضر در اکثر دانشگاه ها یک خرافه و اسطوره پا                  !   ببينيد ○

است، منفی  »  اقتصاد اجتماعی «گرفته که هر چيزی که مربوط به            
در این ميان مردم و نسل        .  مثبت است »  بازاری«است اما در عوض       

و اقتصاد دولتی    »  راینتر«ان وقتی می بيند که با فساد حکومتی            جو
از طرف دیگر    .  سنگين روبه رو است، این ذهنيت را مضاعف می کند            

» سلسله مراتبی«نباید فراموش کنيم که جامعه ی ایران، جامعه ی              
در صورتی که در اروپا، ليبرال هاشان از چپ های ما غير                      .  است

اهم بگویم که در تفکر ما یک عنصر                   می خو.  سلسله مراتبی ترند
شرقی، یک تفکر سلسله مراتبی وجود دارد که مثًال اگر فردی سواد               
کمی داشته باشد، می گویند او چيزی سرش نمی شود، یا اگر طرف              

یعنی هميشه روشنفکران ما،        .  کارگر باشد، همين را می گویند          
ن در   م.  خودشان را قيم مردم و همه کاره ی آن جامعه می دانند                  

می خواندم که دانشجویی آمده بود به        »  انتونيو گرامشی «بيوگرافی  
دفتر مجله ی او و می گفت که من در باره ی مارکسيسم خيلی                       
  . مطالعه کرده ام و آماده ام به کارخانه ها بروم و به کارگران آموزش دهم
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می خواهی این کار را بکنی،       گرامشی به او می گوید خوشحالم که          
آیا احساس نمی کنی که چيزی هم        :  ولی من یک سؤال از تو دارم         

می توانی از کارگران یاد بگيری؟ من می توانم این سؤال را از خيلی از               
 .ایرانی ها، از جمله از چپ ها و چپ های رادیکال کنم

يروها و  برای عينيت دادن بيشتر به گفتگو، لطفًا تمرکز بيش تری به ن           ●  
در مورد ضرورت   )  به قول خودتان  (سازمان های چپ و چپ های رادیکال       

 .ارتباط شان با توده های مردم داشته باشيد
همين قدر ]  با مردم [ واقعيت این است که در باره ی عدم ارتباط آن ها            ○

کافی است تا بگویيم که چپ رادیکال فکر می کند که طبقه ی کارگر                 
سوتی بزند، آن ها انقالب را هدایت خواهند کرد،          ایران اگر همين اآلن      

مسئله این است که کارگران ایران به           .  در حالی که این طور نيست      
منتها تفکر باسمه ای آن هایی که        .  نحو شجاعانه ای مبارزه می کنند     

اصًال متوجه نيستند ساختارهای طبقه ی کارگر ایران چگونه است،               
ًال کارگران صنعتی کارخانه های      توجهی به این موضوع ندارند که مث          

بزرگ در مجموع محافظه تر عمل می کنند، آن هم به دليل نرخ باالی                 
این قانونمندی را اگر به کارل مارکس مراجعه کنيد، می توانيد            (بيکاری  
در عوض آن هایی که حاشيه نشين هستند، بيکارند یا در                ).  دریابيد

شما .  ، رادیکال تر هستند  ُشرف بيکاری اند، و یا موسمی کار می کنند        
با .  اگر حرکت های کارگری را تعقيب کنيد، به این واقعيت پی می برید             

من خودمان را شالق می زنم     (این حال، گفتن چنين چيزی گناه است         
می خواهم بگویم اگر این تصور     ).  تا راجع به دیگران راحت تر صحبت کنم      

... ی شود کار کرد    وجود داشته باشد، معلوم است که با این تفکر نم           
متأسفانه چپ ایران هنوز در این اندیشه است که اتحادیه درست                   

 منتها  – که مسلمًا من طرفدار ایجاد شوراها هستم          –.  است یا شورا  
خارج از زمان و مکان صحبت کردن، و همان طور که می گویيد انتزاعی               

 .صحبت کردن، مشکلی را حل نخواهد کرد
رگردیم و آمار و ارقام شرکت مردم در آن را               ایران ب »  انتخابات«به  ●  

رژیم اسالمی ادعا کرده که نزدیک به                .  بازبينی ای کرده باشيم     
فکر می کنيد  .  دور دوم شرکت کرده اند    »  انتخابات«سی ميليون نفر در     

 این رقم تا چه اندازه بزرگنمایی شده است؟
عی من در موقعيتی نيستم که بتوانم بگویم رقم واق               !   نمی دانم  ○

ولی می توانم بگویم که قطعًا تحریم اثرگذار بوده و            .  چقدر بوده است  
بهترین دليل من از قرائن موجود، وحشتی بود که جمهوری اسالمی              

وحشت از آمریکا و فشارهای خارجی، و               .  در دور اول کرده بود         
همان طور که شاهد بودید، بایکوت      .  همين طور وحشت از خطر بایکوت     

 قبلی قابل توجه بوده، البته من نمی گویم که                  »انتخابات«در دو     
 ها شرکت نکرده بود، چنانچه قبًال توضيح          »انتخابات«هيچ کس در آن     

به هر حال، و به دالیل باال، رژیم            .  دادم، بایکوت معنای معينی دارد      
بالماسکه ای راه می اندازد که مثًال الریجانی می آید و از قتل های                   

 از عدم تمرکز فدرالی در ایران،                   زنجيره ای، و محسن رضایی         
این .  نابرابری های طبقاتی و نابرابری  ميان قوميت ها صحبت می کند           

صحبت ها چيزهای پيش پاافتاده ای نبود که از زبان آدم های والیت فقيه           
این گفته ها یعنی نعل وارونه زدن، یعنی قاطی مردم                .  گفته شود  

، و اینکه حاال      »نيده ایمصدای انقالب تان را ش     «شدن و گفتن اینکه        
اتفاقًا به همين دالیل بود که من فکر        .  بيایيد و در انتخابات شرکت کنيد     

به نظر من   .  می کنم تعداد شرکت کنندگان در دور دوم مقداری باال رفت        
 .مخصوصًا، بازی بسيار زیرکانه ای بود» انتخابات«بازی رژیم در دور اول 

 ریخته شده به صندوق های رأی       چنانچه اشاره شد، قصد دارم آراء      ●  
در این  .  را در این مضحکه ی انتخاباتی، تجزیه و تحليلی کرده باشيم             

رابطه، با توجه به بازی پشت  پرده ی ولی فقيه و تمهيدات او در                        
احمدی نژاد، قاعدتًا نباید ده ميليون آراء ریخته شده به                  »  پيروزی«

در عصر    .  دصندوق رفسنجانی رقم دور از واقعيتی بوده باش                     
تکنولوژیکی و ارتباطات، و ادعای نيروها و سازمان های سياسی دال              

ده ميليون رأی به پدرخوانده ی مافيای      »  هوشياری و آگاهی مردم    «بر  
قدرت و ثروت چه تعبيری می تواند داشته باشد؟ آرایی که به فراخوان              
 نویسندگان و شاعران، هنرمندان و سينماگران، دانشجویان و اساتيد           

های جامعه ی ایران به صندوق ها        »اليت«دانشگاه ها و در یک معنا          
آیا اليت های ایران هم به آلزامایر تاریخی دچار              .  ریخته شده است   

 شده اند؟
، یک  »سازگاری با قدرت   «در فرهنگ ما،      »  کنفورميسم« اساسًا    ○

با این حال، من فکر می کنم رأی به رفسنجانی                   .  واقعيت است  

واقعيت این بود که     .  داشت»  دوم خرداد «ادن به    شباهتی به رأی د     
 البته نمی خواهم بگویم که تمام       –بخشی از مردم وحشت زده شدند       

 ولی هما ن  طور که شما می گویيد،      –رأی ها دقيق و حساب شده بوده       
در اینجا باید     .  رأی قابل توجهی به حساب رفسنجانی ریخته شد              

ارج از کشور، تلویزیون ها و      ببينيم که چه کسانی بيش از همه و در خ           
امثالهم در ساختن افکار عمومی در داخل ایران، مخصوصًا در ميان                  
طبقات متوسط و آن هایی که در سياست تذوقی می کنند، نقش                   

برخورد می کنيم، چه       »  اصالح طلبان«در ميان آن ها به         .  داشتند
: و به کسانی که شما اشاره کردید          .  حکومتی و چه غير حکومتی       

با این حال، همان طور     .  ندگان و هنرمندان و سينماگران و غيره         نویس
در ایران خيلی رایج است و به اصطالح تا             »  کنفورميسم«که گفتم،    

فاکتور دیگر این بود که گفته       .  حدودی باید نان به نرخ روز خورده شود         
که به نظر من    .  ای وای اگر احمدی نژاد بياید، فاشيزم می آید       :  می شد

. بود در راندن بخشی از مردم به سوی رفسنجانی                  این عاملی     
واقعيت این است که این افراد اشتباه می کردند، چون احمدی نژاد                  

او یک شير علم      .  کسی نيست که بتواند سياستی را تعيين کند             
اصًال در جمهوری اسالمی، حتا اگر       .  است و هميشه باید با باد باشد       

ک پاسبان به در خانه ی        رئيس جمهور واقعی هم باشد، نمی تواند ی         
 .کسی بفرستد

آقای .  به احمدی نژاد اشاره کردید و کابوس ریاست جمهوری او               ●  
شالگونی، حتا اگر بپذیریم که یک سوم آرای مورد ادعا این فرد،                       
مخدوش و غير واقعی است، با یک رقم ده ميليونی دیگر رو به رو                      

متعلق به   ظاهرًا هم گفته می شود بخشی از این آرا                 .  می شویم
در :  می خواهم معترضه ای را بگویم     .  طبقات زحمتکش جامعه است     

این رابطه آیا باید به تشکل های چپ و نيروهای طرفدار کارگران و                     
زحمتکشان ایران تسليت گفت و یا اینکه باید به این فرد تبریک گفته                 

 طيفی از زحمتکشان را با خود داشته؟ » حمایت«شود که 
 دانم آرای احمدی نژاد چه قدر واقعی و چه              من به درستی نمی       ○

اما در این تردیدی نيست که قبل از شروع                   .  مقدار تقلبی بوده    
رژیم جمهوری اسالمی و دستگاه والیت فقيه سعی کرد           »  انتخابات«

مسئله »  اصالح طلبان«را بازی کند و در مقابل             »  مدل چينی  «که   
امثال جنتی ها از فقر    یادتان هست که    .  اقتصاد و فقر مردم را َعلم کند       

 آن ها  – گویی باعث فقر مردم دیگران بوده اند        –مردم صحبت می کردند    
رونق «،   »راه حل تحول اقتصادی       «چنين بازی ای کردند و شعار             

و فقر مردم را علم کردند و حتا می گفتند که مردم نان                    »  اقتصادی
دیگر هم در   قرار دادند و طرف     »  آزادی«را در مقابل    »  نان«یعنی  .  ندارند

 .مقابل نغمه ی آن ها رقصيد
لطفًا به آن بخش از صورت سؤال که هویت طبقاتی رأی دهندگان به             ●  

احمدی نژاد را مد نظر داشت، و همين طور به معترضه  ام هم اشاره ای             
 .داشته باشيد

 من فکر می کنم که چپ ایران اساسًا درک بسيار آشفته ای از                      ○
تشکل های .  کشان و تهيدستان ایران دارد    وضعيت طبقه ی کارگر، زحمت   

کارگری هم که در جاهای خاصی هستند و بسيار محدودند، حالت                 
این ها را برای نااميد کردن و از روی نااميدی              .  دلمه و ژالتينی دارند     

ضعفی که  .  نمی گویم، برای این می گویم که ضعف هایمان را بدانيم           
به نظر  من،     .   های مانهم در ساختار جنبش مان است و هم در تفکر          

ضعف چپ ایران در حال حاضر در حدی است          .  ما باید خانه تکانی کنيم   
این چپ، به جای این که      .  که در صد سال گذشته شاهدش نبوده ایم        

روی پای خودش بایستد و با در نظر گرفتن هویت اش، به فکر یک                      
و را رها کرده     »  چپ«خانه تکانی فکری باشد، بخش اعظم اش اصوًال         

 –می کند  »  دموکراسی«به جای دیگری رفته است و به اصطالح بازی           
  و   -بخش دیگر که هنوز وفادار مانده       .  که اتفاقًا دموکراسی هم نيست    

 به همان مفاهيم          –دست شان درد نکند که وفادار مانده اند                   
فسيل شده ای که کارایی ندارد و گسست نسل ها و مفاهيم را با خود            

و غير اردوگاهی    »  اردوگاهی«های سوسياليستی    دارد، به آن مدل      
متأسفانه هنوز که هنوز است، بخشی از چپ بحث           .  چسبيده است 
 !را قبول دارد یا نه» دموکراسی«می کند که آیا 

از آمار و ارقام فاصله بگيریم و به فرایند ریاست جمهوری احمدی نژاد             ●  
به این   تا کنون دو دیدگاه و نگرش نسبت                .  نظری داشته باشيم    

. در جامعه ی ایرانی خارج از کشور دست باال داشته است          »  انتخابات«
نگاه اول معتقد است که با روی کار آمدن باند احمدی نژاد، نظام                       
جمهوری اسالمی با یکدست شدن، با یکدست تر شدن به سمت                 

نگرش دوم می گوید که ریاست جمهوری     .  فروپاشی حرکت خواهد کرد   
  ی فاشيسم مذهبی در ایران را مستحکم تر احمدی نژاد، پایه ها
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دو .  می کند و به طریقی اولی، به عمر رژیم اسالمی می افزاید                    
شما در این باره چه فکر        .  نظریه ای که در تقابل با یک دیگر قرار دارند          

 می کنيد؟
ای حکومتی   من فکر می کنم که در مجموع یکدست شدن ارگان ه             ○

را در ایران   »  انقالب مخملی «در دست والیت فقيه، از جهتی جلوی آن         
NGO«این که آمریکایی ها با بادکنک بيایند و از طریق          .  سد خواهد کرد  

 هایی که پول خرج می کنند، رفراندم راه بياندازند، چنين چيزی راهش           »
اما چند مرکزی بودن حکومت اسالمی، هم               .  بسته شده است    

به هر حال، این حداقل      .  ی ضعف رژيم بود و هم نقطه ی قوتش         نقطه 
سؤالی .  وجود داشت که آن ها در درون خودشان بحث هایی داشته اند         

که در اینجا مطرح است این است که با وضعيت فعلی، فردای                         
نه چندان دور با رفسنجانی چه کار خواهند کرد؟ که من فکر می  کنم                

را آنقدر بی اهميت      »  مصلحتمجمع تشخيص      «به احتمال زیاد         
از جهت دیگر من فکر       .  می کنند که صرفًا جنبه ی دکور داشته باشد         

را در رویارویی با آمریکا       ]  رژیم[می کنم که موقعيت کنونی، وضعيت         
واقعيت این است که رسانه های بين المللی          .  مشکل تر کرده است   

ی ها تا   دور اول را خيلی جدی گرفته بودند و آمریکای                  »  انتخابات«
 ...حدودی منزوی تر شده بودند 

 .و در اظهار نظرهاشان تا حدودی محافظه کارتر بودند● 
 بله، بله محافظه کار هم بودند، اما ماجراهای بعد آن ها را جسورتر                ○

به دور دوم کشيده شد، دیدیم      »  انتخابات«اگر یادتان باشد وقتی     .  کرد
 ...رفت موضع خشن تری گ» اتحادیه اروپا«که چگونه 

 .و برای شرط و شروط هایش ضرب العمل گذاشت● 
به هر حال، وضعيت حاضر، به نظر من فشارها را بيش تر                    .   بله  ○

می کند، مواضع را خشن تر می کند و الاقل در حال حاضر، جمهوری                 
اسالمی از لحاظ افکار عمومی، امکاناتی که داشت را از دست داده               

 .است
با اجرای   .  آرام گرد کنيم    -مان را آرام    اگر موافق باشيد گفتگوی       ●  

نمایش انتخاباتی اخير در ایران، ظاهرًا بازنده ی اصلی در آن سوی                   
به گمان من   .  مرز، مردم، و در این سوی اپوزسيون ایرانی بوده است            

انکار این واقعيت، وضعيت را در خارج از کشور از آن چه که هست،                     
ست که چه باید کرد؟         اما سؤال من از شما این ا            .  بدتر می کند  

آزادی خواهان، اپوزسيون چپ و آزادیخواه ایرانی چه باید کنند تا دوباره             
توپ را به زمين خودشان برگردانند؟ راه حل عملی شما چه هست                 

 آقای شالگونی؟
 من فکر می کنم  حقيقت دارد که این واقعه شکستی بوده برای                   ○

واقعيت این است   .  اناپوزسيون، و البته شکستی بوده برای مردم ایر         
که اوضاع به عقب برگشته، و این به عقب برگشتن بعد از هشت                     

» اصالح طلبی«سال از ماجرای دوم خرداد، که به هر حال یک جریان                
به راه انداخته بود، بيش از همه، ورشکستگی آن ها را به نمایش                    

به پشت رفسنجانی، که      »  اصالح طلبان«مخصوصًا با رفتن      .  گذاشت
اما اینکه  .  ل، کار ورشکستگان به تقصير را به نمایش گذاشت          این عم 

من فکر می کنم اگر واقعًا خواهان آزادی و دموکراسی            .  چه باید کنيم  
 حاال ما سوسياليست ها که عالوه بر آزادی و دموکراسی،            –هستيم  

 باید روی نيروهای اجتماعی خود،        –چيزهای دیگری هم می خواهيم      
قل روی الزامات شکل گيری دموکراسی،            روی طبقه مان و یا الا           

متأسفانه بخش بزرگی از نيرویی که خود را اپوزسيون         .  پافشاری کنيم 
 البته خوب است که به هر حال به آزادی متوسل             –آزادیخواه می داند   

.  به منطق دموکراسی و شکل گيری آن بی توجه است             –می شوند  
 اقتصاد سياسی   مگر می شود به دموکراسی فکر کرد، بی  آن که به            

دموکراسی نياندیشيد؟ مگر می شود به دموکراسی معتقد بود و تمام          
ماجرا را به این مسئله متمرکز کرد که دانشجویان بيایند و دموکراسی             

از این  .  آن هم با سوت و صلوات بخواهند دولتی را بياندازند             !  بياورند
ها و   روی من فکر می کنم که ما باید در درجه ی اول به پرنسيب                       

جز این  .  اصول مان، به نيروی اجتماعی و پایگاه خودمان وفادار بمانيم           
 .راهی وجود ندارد

معضلی ]  در خارج کشور   [فکر می کنم، شاید معضل چپ ایرانی           ●  
بگذارید .  ساختاری تر و تا حدودی پایه ای تر از اظهارنظر آخرتان باشد             

رانم در سایت    یکی از همکا   .  مورد دیگری را با شما در ميان بگذارم           
طرحی را ارایه داده، مبنی بر اینکه نيروهای سياسی                  »  دیدگاه«

مخالف رژیم نشست مشترکی داشته باشند تا راه حل های مبارزه با             

آیا شما چنين طرحی را عملی            .  رژیم اسالمی را بررسی کنند         
می بينيد؟ و آیا اگر افرادی در تدارک چنين نشستی باشند، از آن                     

 د؟استقبال می کني
 من فکر می کنم چنين طرحی نه تنها عملی است، بلکه یک                        ○

منتها به این معنا     .  ضرورت است و من حتمًا از آن استقبال می کنم            
نباشد که همه ی شرکت کنندگان نظرات شان را بردارند و به یک دیگر              

واقعيت این است که باید موجودیت خودمان را آن طور که                 .  بپيوندند
یم و نخواهيم یک دیگر را وادار کنيم تا عقاید مان را           هستيم در نظر بگير   
 ...بله، اختالفاتی داریم، اما اشتراکاتی هم داریم و . پشت در بگذاریم

شما چه حداقل هایی را برای نشست مشترک و همکاری های                ●  
 معين در نظر می گيرید؟

 من فکر می کنم که بخش بزرگی از چپ می تواند در چنين                           ○
. د، به شرطی که دموکراسی را قبول داشته باشد        نشستی جمع شو  

آن هایی که هنوز در این عوالم هستند که مجلس مؤسسان و یا                     
شورا ها را برپا کنند، یعنی که حق رأی عمومی را نقض کنند، با آن ها                

دموکراسی و آزادی ها که پذیرفته  شوند، از          .  نمی شود همکاری کرد   
البته .  آزادی برخوردار شود    منارشيست تا آنارشيست هم باید از             

می دانيم که این ها ربطی به سوسياليسِم ندارد، اما این ها مقدمات              
بی تردید ما باید برای تقدم پيکار طبقاتی و روی پيکار                   .  کار است  

طبقاتی زحمتکشان متمرکز شویم و برای اهداف اول باید روی مبارزه             
 با جمهوری اسالمی و       با نئوليبراليسم، مبارزه با امپریاليسم، مبارزه       

اگر پاسخ    .  متشکل کردن کارگران و زحمتکشان متحد شویم                  
شرکت کنندگان به این پرسش ها، در آن نشست مفروض، مثبت                   

 .باشد، فکر می کنم همکاری بين آن ها امکان پذیر باشد
اما .  راستش نمی خواهم گفتگوی مان با یأس و نااميدی تمام شود           ●  

زسيون ایرانی چپ و آزادیخواه در کار جمعی و          آیا فکر نمی کنيد که اپو    
 تشکيالتی بسيار ضعيف است؟

چون چپ ایرانی، یک چپ استبداد زده است        .   مسلمًا این طور است   ○
و تجربه ی خيلی محدودی از جنبش توده ای دارد، و از طرفی معموًال                
همه  چيز را ایدئولوژیست حل و فصل می کند و از جنبه های عملی به               

 .گاه نمی کندقضيه ن
 به هر حال شما از چنين طرحی استقبال می کنيد؟● 
 . بله، حتمًا استقبال می کنم○
 !از وقتی که به من دادید، بسيار متشکرم● 
  . قربان شما، من هم ممنونم از فرصتی که به من دادید○
  
  ----------------------------------- 
 

نی در روز    گفتگوی تلفنی با آقای شالگو       این    :توجه  
 . انجام گرفته است» انتخابات«دوم بعد از اعالم نتایج 
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  مبارزات زحمتکشان در کشورهای عربی 
  

       عراق ، يمن و بحرين        
  

     احمد مزارعی                  
  

اين .  فقر و مسکنت و بيکاری در کشورهای عربی بيداد ميکند              
ا عليرغم داشتن منابع عظيم نفتی و برخورداری از                    کشور ه  

ثروتهای دريائی، با وجود اين بعلت حاکميت ارتجاع وابسته                    
بامپرياليستها مردم از اين ثروتها بهره ای نميبرند، بيکاری، نا             
اميدی از آينده، استبداد قرون وسطائی برای مردم راهی باقی                 

ين کشور ها بمثابه    نگذاشته است بيهوده نيست که بن الدن در ا          
چندی بيش روزنامه ها خبر           .  پيغمبر رهائی انگاشته ميشود        

دادند که فقر در خانواده ها ی عربستان بيداد ميکند و در مقاله                
ای آمده بود که بعضی خانواده ها بعلت محروميت از لباس بچه              

) روزنامه قدس پرس  (  های خود را نوبتی به مدرسه ميفرستند          
  .  اين کشورها بحرانی  است اوضاع اجتماعی در

 هزار کارگر   15بنا بنوشته مجله حقائق چاپ لندن، هفته گذشته          
شرکت نفت جنوب عراق دست باعتصاب زده و توليد را برای                  

آنان تهديد نموده اند که اگر به                    .  ساعاتی متوقف نمودند          
خواسته های آنان پاسخ داده نشود، دست باعتصاب طوالنی                    

دف آنان توزيع عادالنه ثروتهای نفتی در            ه.  مدت خواهند زد      
آنان .  ميان مردم محروم عراق و باال بردن دستمزد ها است                     

همچنين خواستار توزيع زمينی مناسب برای مساکن کارگران،             
محدود کردن قدرت مديران ، کاهش دادن مقدار ماليات بر در                   
آمد کارگران و دادن آزاديهای بيشتر به مسئوالن کارگری برای             

  . رتق وفتق امور خود شدند 
کارگران نفت جنوب سه هفته به مسئوالن دولتی فرصت داده اند           
تا به خواست های آنان رسيدگی شود و گرنه به اعتصاب                             

  . طوالنی دست خواهند زد 
پس از اشغال عراق بوسيله آمريکا، کارگران زحمتکش عراقی            

مدتی از بسياری امتيازات سابق خود محروم شدند که اکنون                    
  . است مبارزه آنان آغاز شده است 

 کارگر بحرينی    1500 يکشنبه شب گذشته نزديک به            :بحرين  
تظاهرات خود را از مرکز شهر منامه پايتخت بحرين در                               
اعتراض به بيکاری ممتد خود آغاز کردند ، آنان در حاليکه                      
بيشتر شان در يکدست پالکارد و در دست ديگر قرص نان حمل              

متاسفانه .   کارگر گرسنه چه بايد بکند        –د ميزدند    ميکردند فريا 
اين تظاهرات مسالمت جويانه کارگران با تهاجم وحشيانه پليس            
مواجه شد، آنان کارگران را بيرحمانه مورد ضرب و شتم باتون             
قرار داده که موجب آسيب ديدن تعدادی از اين کارگران گرديد                  

  . نيدند که آنان را بتوسط آمبوالنس به بيمارستان رسا
در بحرين طی اطالعيه ای از مجروح        "  کميته کارگران بيکار  "  

ومصدوم شدن دهها نفر از کارگران بحرينی اطالع داد که به                     
در نتيجه اين حوادث  چهار           .  بيمارستان انتقال داده شده اند           

جمعيت و سازمان بحرينی طی صدور اطالعيه هائی خواستار                 
ارد شده در حق کارگران          تحقيقات مستقل درمورد اجحافات و         

شدند ، آنان در اطالعيه های خود اظهار داشته اند که پليس                       

 قرن گذشته باز گشته          70سرکوبگر دولتی به شيوه سالهای            
در آن سالها در بحرين بارها و بارها زد و خوردهای                    .  است  

شديدی ميان کارگران و روشنفکران مترقی بحرينی انجام گرفت          
قبل ذکر است که چند      .  شدن بعضی گرديد  که بعضًا موجب کشته      

شرکت انگليسی در بحرين بويژه در کارخانه بزرگ آلمينيوم                   
سازی اين کشور فشار ها و تضييقات زيادی بر کارگران وارد                 

  . ميآورد
:  " سازمانهای امضاء کننده اعتراض بحرينی عبارتند از                       

وابسته به طيف ميانی شيعيان            "  جمعيت وفاق ملی اسالمی        
وابسته به چپ ها، مّلی        "  جمعيت دموکراتيک ملی   "  نی،  بحري

ملی گراها و   "  کار دموکراتيک ملی  "  گراها و مستقّللها ، گروه       
وابسته به طيف شيعيان شيرازی      "  کار اسالمی "  بعثيها وگروه   
قابل ذکر است که در گذشته سازمان گسترده ی              .  مقيم بحرين    

ه از چپها      وجود داشت ک     "    جبهه آزاديبخش بحرين     "  بنام   
متمايل به شوروی تشکيل ميشدند که بعد ها مالشی و خود را                   

  . در گروههای ديگری سازماندهی کرده اند 
 نفر به تظاهرات ضد دولتی مردم يمن در                 40بيش از     :  يمن   

هفته گذشته بقتل رسيده اند که اين نا آراميها همچنان ادامه                       
م کشته شده   دارد ، يک افسر پليس و چند پليس نيز بتوسط مرد            

اند  اين تظاهرات از هنگاميکه آغاز شد که دولت عينًا قيمت                      
100محروقات نفتی همچون ، بنزين ، ديزل و گاز خانگی را تا               

افزايش ناگهانی قيمتها موجب اعتراضات شديد             .  باال برد  %  
. مردم گريده و مردم  به آسانی حاضر نيستند بخانه باز گردند                   

 جنگ زده در آمده و زد و خورد            شهرهای يمن بحالت جنگی و     
بسياری .  ميان مردم و پليس تا کنون بطور متفرقه ادامه دارد                

موسسات دولتی در شهرهای يمن مورد تخريب قرار گرفته                      
بايد گفت که يمن کشوری است که مناسبات قبيله ای در              .  است  

آن تا حد زيادی همانند دوران صدر اسالم است و به مجرد پيش              
مسلح وارد ميدان ميشوند بنا بنوشته روزنامه                   آمدی قبايل       

 60الحقائق چاپ لندن در کشور بيست ميليونی يمن بيش از                      
  . مليون قطعه سالح در دست مردم وجود دارد 

 قرن گذشته در يمن دولتی دموکراتيک بر          70 و   60در سالهای   
سر کار بود و مردم تا حد زيادی از عدالت اجتماعی برخوردار                 

آن دوره اتحاديه های کارگری ، اتحاديه های زنان و           در  .  بودند  
جوانان و غيره وجود داشت و مردم در اداره امور کشور و                        

  . توزيع نسبی عادالنه ثروت نقش داشتند 
بسياری موسسات وابسته به سرمايه داران بزرگ و بيگانه                     
مصادره شدند و مردم از حق داشتن کار ومسکن برخوردار                      

نه در زندگی مردم موجب آن شده که در                    همين بيشي  .  بودند   
  . برابر اجحافات دولت فعلی سکوت نکنند و به مبارزه بر خيزند

آخرين گزارش فرانس پرس از روز جمعه شهرهای يمن حاکی              
از آن است که آرامش نسبی در اين کشور بر قرار است ، اما                      

. بنظر نميرسد مردم در برابر وضعيت موجود عقب نشينی کنند              
جود تهاجم سرمايه داری گلوبال و خصوصی سازيها                         با و   

گسترده در بيشتر کشورهای جهان و وجود حکومتهای                               
ارتجاعی و وابسته با ستعمار در اين کشورها، طبيعی خواهد                   

  .بود که مبارزات زحمتکشان هر روز گسترش يابد 
  

  2005 جوالی 23                                      
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  رگمرد شعر ايران سالروز درگذشت بز

   !احمد شاملو را گرامي مي داريم  

  
  روزي ما دوباره کبوترهايمان را پيدا خواهيم کرد

  مهرباني دست زيبائي را خواهد گرفت.

  روزي که کمترين سرود بوسه است

  وهر انسان براي هر انسان

  برادری است

******        

  و من آن روز را انتظار مي کشم

  حتي روزي 

  که ديگر

   احمد شاملو                              نباشم

سالروز درگذشت بزرگمرد شعر ايران احمد شاملو       
   !را گرامي مي داريم

روز دوم مرداد ماه فرصتي است تا با نثار تاج گلي بر آرامگاه                  
بامداد بي غروب شعر ايران، جاودان ياد احمد شاملو، بر شکوه           

 هنگامه اي است که طي سال       گل و صفاي دل بيفزائيم و اين، در       
هاي اخير مسئوالن ، بي آن که رسما اعالم کنند، هر گونه بام و               
دري را به روي ما بسته اند و بدون هيچ توجيه قانوني حتي از                
تشکيل جلسان مجمع عمومي ساالنه کانون نويسندگان ايران                 

جلوگيري کرده اند که آخرين آن موارد ممانعت مسئوالن و                        
گردهمآئي ماهانه ي جمع مشورتي کانون در روز             ماموران از    

  . تيرماه بوده است٢٨سه شنبه 
آيا آنان که حتي يک گردهمائي ماهانه ي فرهنگي و علني اخل                 
قلم را تحمل نمي کنند، سرانجام روزي خواهند فهميد که                              
فرهنگ و انديشه را نمي توان با شيوه هاي غير فرهنگي و                       

  سرکوبگرانه به زنجير کشيد؟
  
  کانون نويسندگان ايران                              

                              ٢٩  /۴ /١٣٨۴  

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

  تسليت  به رفقا آيتاش وآامبيز         
  

  : آامبيز  رفقاي عزيز آيتاش و
  

عزيز را به   )  آتي  (  ون      ضايعه جانگداز درگذشت رفيق آتاي     
ما خود را در اين     .  شما و خانواده گرامي تان تسليت ميگوئييم        

  . غم بزرگ با شما شريك ميدانيم 
آه درس آزادي و       )  آتي(   رفيق آتايون شمس اسحاقي         

آزادگي را در خانواده و از پدرش محمد رضا شمس اسحاقي              
وده در  آه از آمونيستهاي قديمي و از فعالين آارگري حزب ت            

 بود واز پسر عمه و پسر عموهايش رفقا مهدي              30سالهاي  
اسحاقي و رحيم سماعي از حماسه آفرينان سياهكل ،                  
آموخته بود، پس از ورود به دانشگاه تربيت معلم فعاليت                    

و سپس با   .سياسي خود را با دانشجويان پيشگام آغاز آرد            
  .ه شد اعالم موجوديت راه آارگر با راه آارگر همگام و همرا

  آتايون از سازماندهندگان تحصن دانشجويان دانشگاه تربيت        
  . معلم برعليه تهاجم به دانشگاه و انقالب فرهنگي بود 

 راهي  1989 در تهران متولد و در سال        1956   آتايون در سال    
 پس از ماهها مبارزه با           2005 ژوئيه     11او در     .  تبعيد شد     

  . بيماري سرطان چشم از جهان فرو بست 
  

     يادش گرامي باد                        
  

  آميته مرآزي سازمان آارگران انقالبي ايران
                                                                 20/07/

2005  
  --------------------------------------------------------------  

  و شهزاد  تسليت يه رفقا  منوچهر     

  در آخرین لحظات صفحه بندی هفته نامه راه کارگر ، مطلع               
ما  ضمن   .  ، درگذشته است    نيز  در رفيق منوچهر    ماشدیم که   

تسليت به منوچهر عزیز و رفيق شهزاد و سایر بستگان و                   
دوستان آن انسان شریف ، خود را در غم ایشان شریک                     

  .اریم احساس ميکنيم و برایشان آرزوی صبر و بردباری د
  

  - و احترام      با اندوه           
    هفته نامه راه کارگر                                             
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گزارش اعتصاب غذاي ايرانيان تورنتو در                          

    ايرانو زندانيان سياسیهمبستگي با اآبر گنجي 
  

 بيانيه مطبوعاتي
ــ  به دعوت آانون گفت و گو و حقوق بشر در ايران                     

تورنتو چند تن از ايرانيان تورنتو در همبستگي با اآبر                 
گنجي، روزنامه نگاري آه در اعتراض به عدم برخورداري         
از امكانات درماني در زندان دست به اعتصاب غذا زده              

 CJFE جوالي در مقابل دفتر         18است، از روز دوشنبه       
دست به   )  روزنامه نگاران آانادايي براي آزادي بيان          (

 .ب غذا زدنداعتصا
هدف اول اين حرکت ايجاد فشار بر دولت کانادا توسط              
نهادهاي حقوق بشري کانادايي بود تا از اين طريق                 
نخست وزير آقاي پل مارتين و دولت وي به موج حمايت            

در نتيجه اين اعتصاب غذا       .  از آزادي اکبرگنجي بپيوندد    
 CJFE جوالي ادامه يافته است،         20آه تا امروز يعني       

ه اي به دفتر پل مارتين ارسال نمود و از نخست وزير             نام
 . خواست تا براي آزادي گنجي اقدام نمايد

امروز آه اآبر گنجي روزنامه      :   آمده است  CJFEدر نامه   
 مين روز اعتصاب غذاي خود در تهران                39نگار وارد     

 از نخست وزير ميخواهد از مقامات ايراني        CJFEميشود،  
 همچنين از نخست    CJFE.   آنند بخواهد تا گنجي را آزاد     

وزير و دولت آانادا ميخواهد تا با ملحق شدن به اتحاديه            
اروپا و جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا مخالفت خود را           
با رفتار مقامات ايراني با اآبر گنجي ابراز داشته و                    

 . خواستار آزادي بدون قيد و شرط او گردد
ايي ديگر آه   که يک نهاد کاناد   "  آانون عدالت اجتماعي  "

در عرصه حقوق بشر فعال است در همبستگي با اآبر            
گنجي و اعتصاب غذا آنندگان ايراني در تورنتو نامه اي             
را به دفتر نخست وزيري ارسال داشت، در نامه چنين             

 هيچ آسي به    21ما معتقديم آه در قرن       :  "آمده است 
. دليل عقايد سياسي و حرفه اي اش نبايد زنداني شود         

ديم آه آشور دمكراتيكي چون آانادا بايد صداي         ما معتق 
خود را در دفاع از حقوق بشر بلند آند به همين خاطر                
است آه آانون عدالت اجتماعي از شما ميخواهد به              
مقامات ايراني براي آزادي روزنامه نگار گنجي فشار               

ما از دولت آانادا ميخواهيم آه با اعتراض به               .  بياوريد
ر آزادي فوري اآبر گنجي          نقض حقوق بشر خواستا       

 ." روزنامه نگار شود
در طول اعتصاب غذا بسياري از عابراني آه از محل                 
اعتصاب غذا عبور ميکردند پس از ديدن عكسهاي                   
گنجي، که پيکري ضعيف و چهره اي مصمم را به                     
نمايش ميگذارد و خواندن اخبار مربوط به وي، با امضاي            

زادي گنجي تهيه   خود بر پاي طوماري که براي خواست آ       
او مرد شجاعي است، ما براي او        "شده است، ميگفتند  

ما به پل مارتين تلفن ميكنيم و خواهان             .  دعا ميكنيم 
 ."اقدام براي آزادي او خواهيم شد

همچنين تعدادي از دانشجويان، فعاالن سياسي و                
اجتماعي،  اعضاي اتحاديه رانندگان تاآسي، وبالگ              

 اين محل همبستگي خود را       با حضور در  .  .  .  نويسان و   
 . با گنجي اعالم داشتند

ما در همين جا از همه ايرانيان عزيز، از نشريه شهروند،           
،   )CJFE"  (روزنامه نگاران آانادايي براي آزادي بيان          "
، انجمن تاآسي رانان     )  CSJ"  (آانون عدالت اجتماعي  "

 و تمامي افراد ومجموعه هايي       2تورنتو، تلويزيون امني    
اين حرآت در همبستگي با گنجي حمايت                که از      

 . نمودند، سپاسگزاريم
ما از همه هموطنان ايراني ــ آانادايي درخواست                   
ميكنيم تا با تماس تلفني و ارسال اي ميل و فكس به               
دفتر نخست وزير خواهان اقدام عاجل نخست وزير براي         

شما ميتوانيد از طريق زير با دفتر          .  آزادي گنجي شوند   
 :  برقرار آنيدايشان تماس

pm@pm.gc.ca 
Tel:1-613-941-6900 
Fax:1-613-922-4211 

 
با اميد به اينكه بتوانيم دولت کانادا را وادارسازيم تا به               
موج دفاع از آزادي روزنامه نگار شجاع آقاي اآبر گنجي            
که اکنون به سمبل مبارزه با استبداد تبديل شده                    

 . است، بپيوندد
ستهاي اوليه خود اعتصاب       به دليل دستيابي به خوا        

 با قراعت قطعنامه    2005 جوالي   21 جمعه   روزغذاي ما   
 CJFE) ( (489 بعد از ظهر در مقابل دفتر         4در ساعت    

College St., @ College and Bathurst( 
پايان خواهد يافت، گر چه تالش براي آزادي کامل گنجي         
و تمامي زندانيان سياسي وظيفه اول ما باقي خواهد            

 ماند
  

  آانون گفت و گو و حقوق بشر در ايران ــ تورنتو 
 

  2005 جوالي 20
 

   thehumanrights@gmail.com: اي ميل تماس
  
 
 

  
  


