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   اعتبار يک تواب یشارژ دو طرفه

  آيا پروژه مشابه نوفل لوشاتو در دست اجراء است؟
١٣٨٧ وريانزدهم شهرش شنبه                                                                        نايزدک بهرامم
 

  
و امپرياليستها تالش می کنند تکخالهای رنگارنگی در ويترين .  هستندرشدسالهاست که جنبش های اجتماعی درحال 

که ... اکبر گنجی ، سازگارا واز تکخال های ذخيره شده می توان به ابراهيم يزدی، شيرين عبادی، .خود ذخيره کنند 

سالهای گذشته مانند عروسکهای خيمه شب بازی به دور دنيا گردانده و به چهره تبديل کرده  سپس در آب نمک خوابانده 

ايشان بيش از يک سال به .  جديد عليرضا ثقفی خراسانی استیآخرين قهرمان پروژه نوفل لوشاتو" فعال. اشاره کرد اند

 امروز کارگران و تواب سالهای دهه شصت از دو  یاين قهرمان و ناجی از آسمان افتاده. رده استتالش سخت اقدام ک

از يک سو جمهوری اسالمی می خواهد او را برای روز مبادا بعنوان رهبر انقالبی . طرف شارژ اعتبار می شود

 ...)همچون مهدی کوهستانی و(ری کارگجنبشاز طرف ديگر دالالن بين المللی امپرياليستها در .کارگران بشناساند

 را بعنوان نماينده مستقل جنبش کارگری به نمامی جهان و خلقهای ايران شناسانده سپس به کارگران اوکوشش می کنند 

  . تحميل نموده و ويترين تکخالهای خود فروختگان امپرياليست ها را رنگين تر نمايند

تنها متعلق به جمهوری اسالمی بوده است امروز "  اين تواب قبال. است جمهوری اسالمی سر دوراهیحاضرحال اما در

چندان سودی ندارد که " پس برای جمهوری اسالمی حداقل فعال .صاحب خارجی نيز پيدا کرده و دوجانبه کار می کند

حتی  .است شک و ترديد پيش آمده ،اعتبار او را زياد شارژ کند به همين دليل است که در ماجرای دستگيری اخير ايشان

اما اگر جمهوری اسالمی احساس کند که توابش ممکن (.داده اندبه صراحت گفته می شوداو دستگير نشده بلکه نمايش 

او را دستگير و مدتی که برای کسب اعتبار مجدد الزم باشد در " است آنقدر بی اعتبار شود که ديگر بدرد نخورد مسلما

  .)زندان نگهداری خواهد کرد

 کارگران خبر رسانی ميکند اما اطالعيه رسمی صادر نمی کند و هيچ کدام از تشکلهای کارگری و  حقوقکانون مدافعان

چون به موضوع شک دارند و احساس می کنند که يک نمايش (جنبش های ديگر درداخل اطالعيه صادر نمی کنند 

اين اثبات کننده نوفل . تمام می گذارنداما دوستان خارجی ايشان که برايشان در بيابان لنگه کفش نعمتی است سنگ.)است

اما در داخل وزارت اطالعات با احظار ايشان خوراک تبليغاتی خوبی به دست . لوشاتوی بودن برنامه فوق است

طرفداران پروژه می دهد و طرفداران ايشان طوری تبليغ می کنند که ثقفی و خانواده اش را برای اينکه درمراسم 

سوال اين است اگر کلکی در کار نيست چرا فقط ايشان و خانواده ايشان .  فشار قرار داده اند خاوران شرکت نکنند تحت

تحت فشار قرارداده شده اند آيا مراسم خاوران وابسته به شرکت اين سه نفر است و اگر آنها شرکت نکنند ديگر مراسم 

خودمحوری و بزرگ نمای نيست؟ اگرماموران با برگزار نمی شود ؟ آيا اين تبليغ مانند تمامی کار های ثقفی نشان از 

 يا حداقل صد نفر را ؟دستگيری و احضارقصد جلو گيری از مراسم خاوران داشتند فقط به تهديد سه نفر اکتفا می کردند
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جواب با روش جديد  سرکوبگرانه که ماموران در خاوران به کار بردند نشان دادکه  بايد تحت فشار قرار می دادند؟

  .ثقفی هيچ ربطی به خاوران نداشت و نمايش بودن آن هرچه بيشتر افشا شدموضوع 

  هدف از اين تبليغات چيست ؟

اين قهرمان توانسته است خودرا به جنبش کارگری سنجاق کند و حاال می خواهد وانمود کند که خود و خانواده "  ظاهرا

ها را احضار و ثقفی را بازداشت کرده تا مراسم اش در مراسم خاوران وزنه اصلی و مهمی هستند جمهوری اسالمی آن

شايد برخی از آن . بدين طريق می خواهد خود را به خاوران نيز سنجاق نمايد و ازشهدای سواستفاده کند. برگزار نشود

  .شهدا در نتيجه گزارشات همين تواب کشته شده اند

  .کند تا اين قهرمان را به آنها نيزسنجاق نمايدشايد در مراسم های آينده نيز جمهوری اسالمی اعتبار او را شارژ 

فعاالن داخلی و تشکلهای موجود تحت فشار تبليغات سنگين دالالن امپرياليستی وضد خلقی در حوزه کارگری خارج از 

کشوربه جهت سازماندهی نوفل لوشاتوی جديد و برای جلو گيری از ايجاد تفرقه بيشتر علی رغم اينکه می دانند چه 

  . در حال اجرا است ، سردوراهی مانده ، سکوت اختيار کردندنمايشی

ايشان با دوستانش . اگراتفاقات يکی دو سال گذشته را در رابطه با ثقفی کنار هم بگذاريم به واقعيت تلخی خواهيم رسيد

. تحميل نمايندبسازند تا از طريق آن خود را بعنوان نماينده کارگران " کانون دفاع از حقوق کارگران "کوشش کردند 

چون طبق توافق با دالالن خارج از کشور ايشان بايد دارای تشکل باشد تا بتواند از طريق آن تشکل بعنوان نماينده 

 بايد نفر .کارگران توسط دالالن به مجامع بين المللی دعوت شود و برای اينکه بتواند دعوت شونده تشکلش، خودش باشد

بيش از يک سال طول کشيد ولی در کانون . و بقيه همه سياهی لشکر باشند.اشداول و صاحب اختيارتشکل مربوطه ب

در ميان .  نمايدی خوددفاع از حقوق کارگران نتوانست صاحب تام االختيار شده و بقيه را مثل بره تابع بی چون چرا

بش کارگری نبودند و نفرات کانون دفاع از حقوق کارگران افرادانديشمندی شرکت داشتند که حاضر به خيانت به جن

همچنين حاضر به ساخت و پاخت و تقسيم غنايم نبوده و همچنين نادان و احمق هم نبودند که در مقابل برنامه های از 

و در يک برش ناگهانی . در نتيجه کانون دفاع از حقوق کارگران تشکيل نشده، منحل شد.پيش طراحی شده سکوت نمايند

 که حاضر به پذيرش رياست بی چون وچرايی ثقفی نبودند کنار گذاشته اقدام به ساختن و پنهانی بخشی از دوستان خودرا

در اين مجموعه ثقفی با چند رئيس قبليه و چند کوتوله قول . کردند" ان کارگر حقوقکانون مدافعان"تشکل جديدی با نام 

  . ه کنند را نيز با خود همرافريب خوردهقرار تقسيم غنائم گذاشته و توانستند تعدادی 

 رد پروژه نوفل لوشاتوی  باز شدهپس از اعالم رسمی کانون مدافعان دست دالالن خارج نشين امپرياليستها در جهت پيشب

سپس او را بعنوان نماينده مستقل جنبش کارگری به آی ال او دعوت و . اقدام به شارژ اعتبارو پروار کردن ثقفی نمودند

. ا در اين مسير دو مشکل پيش آمد که يکی به سود و ديگری به زيان ثقفی بودشروع به بزرگ نمای ايشان کردند ام

آنکه به سود ثقفی بود مخالفت نمايندگان دولت ايران و جلوگيری از سخنرانی اودر آی ال او بوده است که باعث گرديد 

ژ اعتبار از طرف جمهوری شار(.کارگران و فعاالن داخلی برای مخالفت با نظام به سمت دفاع از ثقفی کشيده شوند 

  )اسالمی

و آنکه به زيان ثقفی بود مخالفت بخشی از فعاالن خارج کشور با او در زمان برگزاری اجالس آی ال او و ادامه آن در 

  داخل کشور که تعدادی از فعاالن او را تحت فشار قرار داده بودند که شما به نمايندگی کدام کارگران به آنجا رفتيد؟ 
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رون و دوستان داخلی ثقفی برای حل مشکل دوم طرحی ريختند که بخشی از آن سو استفاده از کارگران هفت دالالن بي

آقای ) کارگران هفت تپه ، فعاالن کانون و فعاالن ديگر(طبق اخبار رسيده از کانالهای مختلف مانند . بود ") فعال(تپه

که تهيه آن مقدارپول از عهده خود و دوستانش بر . است از کارگران هفت تپه تقسيم کرده برخی  بين زيادیثقفی پول 

در اين طرح ثقفی و دوستانش در پی اجرای طرح نوفل لوشاتوی اقدام به خريد کارگران کردند، تا از اين . نمی آيد

 طريق اگر در آينده اجالسهای پيش آمد، کارگران واقعی ثقفی را بعنوان نماينده خود به خارج بفرستند و اگر کسی

الی . کارگران هفت تپه او را بعنوان نماينده خود فرستاده اند" مثال(اعتراض کرد ايشان با توپ و تشر ثابت خواهد کرد 

اگر پول تقسيم شده از طرف کارگران و فعاالن . اين هدف اصلی از بازيچه قراردادن کارگران هفت تپه است...) آخر

قه ی ها، هيچ هدفی را دنبال نمی کنند بنابراين دليلی برای پنهان کردن اجتماعی باشد که معلو م است جز کمک به هم طب

اما اگر از کانال دالالن . و بايد با سربلندی اعالم کرد که کارگران به هم طبقه ی های خود کمک مالی کردند. ندارند

ری اسالمی از موضوع صد در صد جمهو.باشد هدف خريد و بازيچه قراردادن کارگران است که البته بايد پنهان شود

در اين صورت آيا ثقفی واسطه فريب کارگران نشده .خبردار است و از آرامشی که با تقسيم پول ايجاد شده سود می برد

  است؟

پس ايشان بايد قهرمان . اما چون تنها پول نمی تواند دل کارگران را با ايشان همراه کند قسمت دوم طرح بايد اجراء شود 

  . زندانی شدن چنين قهرمانی و شارژ اعتبار را به او می دهد .شود

ادامه طرح با تشکيل کانون مدافعان کارگری و شرکت بزرگ مردان سازش طبقاتی مانند زرافشان ، رئيس دانا و چند 

تا اينکه موضوع دستور خريد کارگران ابالغ می گردد و ثقفی در زمان اجرای دستور فوق .کوتوله پيش می رود

موفق به خريداری شورای همکاری نيز شده " که ظاهرا. شورای همکاری را بعنوان حريف در مقابل خود می بيند

اگر از طرف . در ادامه پروژه ثقفی و پروار کنندگان او احساس می کنند که اعتبارش برای بزرگتر شدن کم است.است

اما جمهوری اسالمی می داند نبايد به اين .گرددجمهوری اسالمی دستگير و زندانی شود اعتبارش بيشتر شارژ می 

ولی کانون مدافعان کارگری تصميم می گيرند بدون دستگير شدن ثقفی . زودی او بزرگتر کند در نتيجه زندانی نمی کند

) قهرمان شدن(بدنبال احضار واقعی و زندانی شدن ساختگی می توانست در اجرای قسمت دوم طرح .نقشه را پيش ببرند

بعلت نادانی او همان زمانی که طبق .که متاسفانه برخی از قسمت های نقشه لو رفته است. اجی کارگران باشدکمک ن

کانونی ها دستپاچه  شده  اعالم .  باشد در خيابان ديده می شود٢٠٩اخبار ارسالی از کانون مدافعان که ايشان بايد در بند 

 اينکه رسم و عرف حکومت اسالمی دگر گونه است که روز های غافل از.می کنند ايشان روز پنجشنبه آزاد شده است

در . دستگير می کند و به بهانه تعطيلی پنجشنبه و جمعه چند روز بيشتر نگه می دارد) سه شنبه ، چهارشنبه ( آخر هفته 

  .حالی که می گويند ثقفی پنجشنبه آزاد شده است

گفتن همين حرف نشانگروجود شک و . ر اوين بوده است ساعت د۴٨آقای زرافشان در مصاحبه خود می گويد ثقفی 

مثل اينکه آقای زرافشان ريش سفيد قبيله است که هرکدامشان افتضاح به بار بياورد ايشان وظيفه دارد جفت . ترديداست

در ماجرای (ايشان در تائيد موارد مشکوک سابقه دار است . ابوذر سوسيال ليبرال ها شده است" و جور کند فعال

از )  عابد توانچهماجرای مانند.اندنشجويان نيز که برخی از آنها دستگير نشده بودند ايشان می گفت نه ، دستگير شده دا

قرار معلوم ايشان بزرگ قبيله سوسيال ليبرالها و سازکاران طبقاتی موظف است هرگاه مشکلی پيش آمد ريشش را 
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  . بجنباند

واهند قبل از اينکه جنبش کارگری بتواند راديکاليزه شود مهره های موضوع اصلی اين است که امپرياليستها می خ

سازش کار و سوسيال ليبرال را بعنوان رهبران کارگری بزرگ کرده به طبقه کارگر تحميل کند و سپس در ويترين خود 

ست اندکی دقت درک موضوع زياد سخت ني. يکی ازگوی ها به اسم ثقفی در آمده است. برای روز مبادا آماده چيده باشد

  :کنيد

ثقفی در مصاحبه خود با دويچه وله شکسته نفسی کرده خودرا واضح و شفاف نماينده کارگران معرفی نمی کند اما 

در ادامه تبليغات دالالن امپرياليستی نفوذ کرده در بخش .  عدم نمايندگی خود را نيز اعالم نمی کند روشن و شفاف

نده از جنبش مستقل ين نماينخست " مصاحبه را اين گونه شروع می کنند کارگری در تمامی سايت های خود اول

 اين يک جمله تمامی آنچه که پروژه نوفل لوشاتوی الزم دارد در خود دارا است و " ...کارگری در سازمان جهانی کار

 و سوتيترهای انتخابی جهت اثبات گفته باال به برخی از تيتر. بقيه متن مصاحبه در مقابل اين جمله پشيزی ارزش ندارد

ری ها ی که آگاهانه يا نا آگاهانه با سرمايه داران و امپرياليستها برای حاکم کردن رفرميست در جنبش کارگدر سايت

  :ميهماهنگ شده اند اشاره می کن

***  

 نده از جنبش مستقل کارگری در سازمان جهانی کارين نماي نخست-١

  نماينده کارگران ايرانالمللی کار برای ممانعت از سخنرانی   زدوبند دولت ايران با سازمان بين-٢

توانند  یم ی مستقل کارگریران وجود دارد و نهادهاي ایاند که جنبش مستقل کارگر رفتهيش پذيکم و ب یالملل ني بیاگر امروز هم نهادها -٣

 یها جاد تشکلي ایاعتراضات و اعتصابات و تالش برابخاطر  اند، ن مدت داشتهيست که کارگران در ا ینده بفرستند، بخاطر مبارزاتينما

به  اند توانسته ن مدت زندان رفتند، کتک خوردند، شالق خوردند و محروم شدند، اخراج شدند و مجموعايا کارگرها در .ست یمستقل کارگر

   . هستندیمستقل کارگرندگان يدارد و خواهان نما ران وجودي در ای بفهمانند که جنبش مستقل کارگریالملل ني بینهادها

 یالملل نيون بيکنفدراس (یس.وي.یت.یران به دعوت آي ایکارگر  جنبش مستقلی از سویا ندهي سال گذشته نمای سین بار طي نخستی برا-٤

 .افتيحضور )  کاریالملل نيسازمان ب(او .ال.یاجالس ساالنه آ در) ی کارگریکاهايسند

 عضو سازمان یندگان دولتهاينما او.ال.یدر اجالس ساالنه آ.  ژوئن ادامه دارد١٣ه و تا روز مه در ژنو آغاز شد ٢٨ن اجالس از روز يا

 .کنند یملل متحد شرکت م

ن اجالس شرکت يدر ا یاريران بسي ای جنبش مستقل کارگری از سویندگيبه نما" ندهيراه آ"ف شده يروزنامه توق ري، سردبیرضا ثقفيعل

  .ست آنان با مانع روبرو شدن خواي طرح مبرمتریکرد، اما برا

***  
تيترهای باال وتوضيحات آنها که هر کدام در چندين سايت منتشر شده انداگر قصد تحميل يک غيرکارگر را بعنوان نماينده کارگران ندارند 

خالی کند چون برخی از پس چه هدفی را دنبال می کنند؟  کانون مدافعان حقوق کارگران نمی تواند در مقابل کارگران از پاسخ گويی شانه 

  .سايت ها در زير متن مصاحبه مطلب زير را درج کرده اند 

  "کانون مدافعان حقوق کارگران: "به نقل از سايت 

ن مدت زندان رفتند، کتک خوردند، شالق خوردند و محروم شدند، اخراج شدند و يا کارگرها در"   اين گونه تداعی می کند که٣مطلب بند(

  .)تا ثقفی را به عنوان نماينده خود به آی ال او بفرستند" اند توانسته مجموعا
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همچنين آن عده از اعضای کانون که ادعای بی خبری و غير رفرميستی از خود داشتند از اين پس نمی توانند خود را به بی خبری بزنند بايد 

 " ...با نقشه های پشت پرده مقابله کنند البته اگر واقعا

  

  

  :خی مسائل از اعضای کانون می پرسمبرای روشنتر شدن بر

  چه سودی خواهيد برد اگر بتوانيد ثقفی را بعنوان نماينده به کارگران تحميل کنيد؟ -١

 ثقفی فقط به خبررسانی اکتفا کرد؟" دستگيری"چرا کانون به جای صدور اطالعيه و محکوم کردن -٢

 آيا دستگيری ثقفی باعث برگزار نشدن مراسم خاوران شد؟ -٣

 اجرای دستگيری ثقفی پيش نمی آمد مراسم خاوران برگزار می شد؟ آيا م-يا -٤

شما نمی دانيد که ايشان تواب بوده است ؟ حتی در دستگيری دانشجويان خودوپسرش دست داشتند؟ اگر نمی دانيد چرا از " آيا واقعا -٥

  شب سوال نمی کنيد؟دانشجويانی که شب دستگيری با محسن بودند و مذاکرات تلفنی ثقفی را با بازجوها در همان

 شما اين ايرادات را درک نمی کنيد؟" آقای ثقفی کارگر کجاست و از طرف کدام کارگران نمايندگی دارد؟ واقعا -٦

آيا فکر می کنيد جمهوری اسالمی از پولی که در هفت تپه بين برخی از کارگران تقسيم شده است خبر ندارد؟ آن پول از کجا آمده  -٧

ارگران تقسيم شده است؟ تقسيم آن به سود چه کسی يا کدام طبقه بوده است؟ آيا بيشتر اعضای کانون هم است ؟ بين کدام يک از ک

 ...در اين مورد مانند مسائل بسياری بازيچه شده اند؟

ر کسانی که امروز کوشش دارند توابين را به بخشند آيا می دانندکه جمهوری اسالمی و امپرياليستها چه نقش های برای توابين د -٨

نظر گرفته اند ؟آيا ميدانند که از نظر جمهوری اسالمی و امپرياليستها توابين هنوز تاريخ مصرفشان تمام نشده است و در آينده از 

 ؟ ) استفاده می کنند(آنها بر عليه راديکاليزم ، انقالب و انقالبيون استفاده خواهند کرد

ی کنند می دانند که حزب توده در زمان شاه نادمين تاکتيکی توليد می کرد که آيا کسانی که توابين را می بخشند و با آنها همکاری م -٩

بعد آزادی با رژيم شاه همکاری های مستقيم و غير مستقيم داشتند و در رژيم اسالمی توسط مجاهدين ، حزب توده و اکثريت 

" می به نحو احسنت از توابين چه واقعی و چه مثالنادمين تاکتيکی به توابين تاکتيکی تبديال شده و به درستی می بينيم که رژيم اسال

آيا ثقفی از اين قاعده استثنا . تاکتيکی در داخل زندان و حاال در بيرون از زندان به صورت گسترده و حتی جهانی استفاده می کند 

 است؟

 دور زدن نآيا نماينده ناميدن آناآيا کانون مدافعان حقوق کارگران يک تشکل کارگری است ؟ آيا اعضای اصلی آن کارگر هستند ؟  -١٠

کجا دن از تسهيالتی که معلوم نيست از؟ آيا اين کانون با سود برران بعنوان نماينده کارگران نيستتحميل روشنفکجنبش کارگری و

 ...به آن تزريق می شود ابزار تحميل غير کارگر به کارگران نيست؟ و

  

  مزدک بهراميان

١٢/٦/٨٧ 
 


