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  رفرميستی آقا ی منصور اسانلوتآملی بر نظرات
 

 رفرميستی که درسازش و مماشات با سيستم سرمايه  بعنوان تفکری١٣٨۵من با ديدگاه آقای اسانلو ازبهمن ماه سال
برای صحت  . داری و تثبيت حاکميت جمهوری اسالمی  بدام جناح اصالح طلبان افتاده مرزبندی روشن داشتم

را دراسناد  م و بخشی از نظراتکوشش می کنم برخورد خودرا مستند کرده،بحث اصولی ک يگفتارم و پيشبرد 
سايت نوروز  می کنم تا اين تصور پيش نيايد حال که ايشان در مصاحبه ای از درون زندان با درونی کانون نقل

می رای دهند ات به مردم توصيه نمودندکه برای نجات کشوربه ياران خسايت رسمی ستادائتالف اصالح طلبان
.،عليه شان موضع گرفته ام  
:چنين نوشتم به کانون در نامه ای درونی   )١٣٨۶  مرداد١ (٢٠٠٧   يولیمن در مورخ بيست و سوم  

بنظرم منصور اسانلو را در کنار محمود صالحی قراردادن،که يکی نماينده ... رفقا با سالم وخسته نباشيد و" 
يعنی سه جانبه گرائی و سازش با بورژوازی را تبليغ و ترويج . ارگريست رفرميسم و سنديکاليسم در جنبش ک

 ، نماينده راديکاليسم جنبش کارگريست و در مبارزه با سرمايه و سيستم سرمايه داری  را کهمی کند و آن ديگری
رگری ش کا نفر در کنار هم، در يک ظرف جنب٢گفتم اين ... مرزبندی با سه جانبه گرائی دارد ، اصولی نيست و

ه جنبشهای موجود به دموکراتيک از اسانلو و فعالين همما در چارچوب .نجند بويژه يک کارزار جهانی نمی گ
و خواستها  هاه اطالعيدر محور...  ن ها و يا کارزارهاور کمپييم همانطوريکه تا حال کرديم اما ددفاع بر می خيز

ر هم قرار دادن ، مبارزه و مرزبنذی طبقاتی را مخدوش و مطالبات منصور اسانلو  و محمود صالحی را در کنا
.می نمايد  

". اگر می خواهيد کانون را در اين نوع کارزارهای جهانی در گير کنيد  به مشورت و خرد جمعی نياز است   
:نوشتم به رفيقی   )١٣٨۶ مهر١٢ ( ٢٠٠٧در چهارم اکتبر   

نام  و مضمون اطالعيه ها ی کارزار جهانی آنهم با محتودر سر تيتر و محور مطالبات و خواستها،... رفيق و" 
.، منصور اسانلو را در کنار محمود صالحی قراردادن مخدوش کردن مبارزه طبقاتی است دفاع از جنبش کارگری  

موضع صنفی گرائی ،قانون گرائی و سه جانبه گرائی آقای اسانلو همراه با نگاه از باال ، با توسل به اشکال 
قانونی و جلب و حمايت باالئی ها تا حد ارسال نماينده به مجلس و شرکت در انتخابات، سازش و مماشات با 

حاکميت و سيستم سرمايه داری است . که با موضع ضد سرمايه داری و ضد سه جانبه گرائی محمود صالحی 
 دفاع از اسانلو و ما طبق سند مصوبه کانون ، در مبارزه با رژيم ضمن. هيچ وجه تشابهی نداشته و ندارد 

سنديکا از ديدگاه جنبش راديکال کارگری  بايد افکار راست ورفرميستی سنديکاليستی  آقای اسانلو را به نقد 
   ".بکشيم

: نوشتم  )  ١٣٨۶ مهر ٢ ( ٢٠٠٧ارم سپتامبر هدر مورخ بيست و چ  
.بحثم روی دو محور است : سخن کوتاه ... با سالم و خسته نباشيد به رفقا و"   
 ــ ديدگاه طبقاتی آقای اسانلو چيست ؟ مرزبندی و مبارزه اسانلو با سيستم سرمايه داری و انحصارات و ١

جمهوری اسالمی مدافع سرمايه چگونه است ؟ افق و چشم انداز جنبش راديکال کارگری و بطور مشخص کانون 
سانلو چيست ؟ابه نگرش   

اهدافی بايد از اسانلو دفاع کند ؟ کانون از چه موضعی و در چه چارچوبی ، با چه   
اين .برای پيشبرد بحث ها در هر دو محور در هر جائيکه صالح بدانيد اعالم می دارم آمادگی ام را ...  و" ــ   ٢

مات و تنوير افکار و ا لذا بهتر است جلسه ای برای رفع ابه. بحث ها دقيقآ مناسب و رفيقانه ،مهم واساسی است
  ". چه سريعتر بر گزار نمائيم تصحيح نظرات مان هر

حی که بوسيله د فاع از منصور اسانلو و محمود صال  در )١٣٨۶ مرداد ١٨( اوت  ٩ کارزار جهانیهفتهسپس در
در گفتگو با در همان هفته دقايقی خوشبختانه و شرکت کردم نيروها ی انقالبی در استکهلم تدارک ديده شده بود

. نمودمم را بيان ا مواضع همبستگیراديو  
 فعاليتهای گذشته در مصاحبه ای حدوآ دو ساعته با رفيق فرهاد شعبانی از ) ١٣٨۶شهريور  (  ٢٠٠٧در سپتامبر 

درهمين . در مورد جنبش کارگری درتلويزيون کومله ،حزب کمونيست ايران بيان نمودم   اموحالم و مواضع
 آقای اسانلو را به نقد کشيدم که خوانندگان مصاحبه درتوضيح خطرراست و  رفرميسم در جنبش کارگری ،افکار

.عزيزدرصورت تمايل ميتوانند  در آرشيو سايت کومله مصاحبه ام را ببينند  
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همچنين اما به داليلی و.ارسال نمايممقاله فوق به همين صورت در همان زمان آماده بود و ميخواستم برای سايتها 
 آقای خصوصآ درزندان بودن  و احترام گذاشتن به عقايدشان،ی داخلدوستان ورفقا بويژه رفقاازبه توصيه تنی چند 

  انتشارمقاله فوق را برای )نقد کرده بودم  را شان اينگرشبا توجه به اينکه در بخشی از مصاحبه ام (  اسانلو
.ارسال ننمودم  

وری اسالمی برای هم اکنون که آقای اسانلو از درون زندان به نفع جناح اصالح طلبان و تثبيت حاکميت جمه
شرکت در انتخابات اعالم موضع نموده اند که ديريا زود بايد اين کار را با توجه به افکارشان می کردند و برايم 
 کامآل روشن و واضح بود ودر مصاحبه و تحليلم با تلويزيون انقالبی وکمونيستی رفقای کومله از او به عنوان

ارسال انتشاراضافه کردن همين مقدمه برای  و به همان  صورتويراستاری فوق رابا  لخ والسا نام بردم ، مقاله 
.می نمايم  

حمله امپرياليسم آمريکا و متحدينش در افغانستان و عراق برای هژمونی طلبی و کسب ابرسود است و بايد آن را  
و منطقه بررسی در رابطه با تغيير و تحوالت در چارچوب اهداف باال براساس توازن قوای جديدشان درجهان 

.کرد  
عليه استثمار و آزادی ، جنبش های ضد سرمايه داری   جنبش های ضد جنگ و جنگ افروزی در دفاع از صلح و

  .و غيره روز بروز درعرصه جهانی رو به گسترش اند ستم
  در منطقه به گل نشسته و دفاع از دموکراسی دروغينسرمايه داريشکشتی امپرياليسم آمريکا و متحدين 

.تلف خود را از اين مهلکه برهانندلذا درتالشند تا با اتخاذ تاکتيکهای مخ گشته است شان فاش امپرياليستی  
از اپوزسيون رژيم جمهوری  ، همراه با آلترناتيوسازيهای گوناگون امپرياليسم آمريکابرناقوس جنگ کوبيدن

يم با تغييراتی از باال، در راستای حريم اسالمی در چارچوب سرمايه ، برای به مذاکره و سازش کشاندن اين رژ
که احتمالش باتوجه به فاکتهای ( بروز جنگ در صورت جنبش کمونيستی و کارگری . استامنيتی  سود و سرمايه 

، بايد در دفاع از صلح و آزادی، بوسيله انقالب ايران را به گورستان )جهانی ،منطقه وايران بسيار کم است 
.تبديل نمايد مهوری اسالمیامپرياليسم آمريکا و ج  

 رژيم بوسيلهصندوق بين المللی پول و بانک جهانی از طريق سياست تعديل اقتصادی سيستم سرمايه داری پيشبرد 
. کشانده استوبيکاری و تورم  بحران امعه را بهجی اسالمی جمهور  

 خوراک ، تحصيل ،ه های هزين  فاصله طبقاتی روز بروز بيشتر شده، قيمتها بطورسرسام آوری باال رفته،
اعتياد  ، قتل و دزدی و فحشافساد و و ، فقر درمان بطورتصاعدی افزايش يافتهسوخت ،  مسکن، دارو، پوشاک،

.و زحمتکشان است ناماليمات بدوش طبقه کارگر متاسفانه بارهمه اين مشکالت و .قابل کنترل شده است غير  
يژه جنبش کارگری  در بطن تغيير و تحوالت جامعه بوو ان شجويدان ، های اعتراضی اعم از معلمان، زنانجنبش 

  . و متحدتر از پيش گام بر می داردوسيعتر بطور نسبیهر روز
اين جنبش های   برای جلوگيری ازبسط و گسترش اين جنبش های اعتراضی و عدم پيوند جمهوری اسالمی رژيم

زندان و شکنجه  ، اخراج و دستگيریو فشار، مورد تهديدعينی با جنبش راديکال کارگری، فعالين اين جنبش ها را 
بنابراين اتخاذ روش . حد اعدام وحشيانه جمعی نموده استببند تا  و قرار داده و درسطحی وسيعتر اقدام به بگير

.سياستی است چنيناعمال  ناشی از  تر از گذشتهسرکوب عريان  
را هنگفتی ست از راههای گوناگون سرمايه های ت هاجهانی که دررابطه تنگاتنگ با دوليستم سرمايه داری س

تدابيرمختلفی هايش امنيت سرمايه  لذا صد درصد برای حراست و. استجهت کسب سود به ايران سرازيرکرده 
. می کنداتخاذ  

 يکی ازاين راهها، عضويت جمهوری اسالمی درسازمان تجارت جهانی و اجرای مقاوله نامه های
 که در جهت اين مقاوله نامه ها گام بر می دارند، سازمان جهانی کار لذا دولت ايران و.سازمان جهانی کار است

اوله نامه ها و سازمان جهانی کار برای پيشبرد قرژيم از اين م راستای مبارزه با ميتوانيم در ما. مسئول اجرای آنند
.يجاد توهم نمائماهداف مان استفاده کنيم ، اما بهچوجه نبايد نسبت به سازمان جهانی کار ا  

سه جانبه گرائی در  اين سازمان از سال ها قبل در تدارک پياده نمودن طرح سنديکاليستی با اهداف قانون گرائی و
.ست و رژيم سرمايه جمهوری اسالمی ايران ا چارچوب سيستم سرمايه داری  

. کال کارگری را تهديد می کنداز اين افق و چشم انداز افکار راست رفرميستی خطريست که انقالب و جنبش رادي
بنابراين نوک تيز مبارزات مان بايد عليه رژيم سرمايه جمهوری اسالمی ايران و سيستم سرمايه داری جهانی باشد. 

. غفلت نمائيمدرسنديکاههارفرميستی راست وتشکلهای مستقل کارگری نبايد ازنقد افکار دردفاع از اما  
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ست بالقوه و می تواند با برای به انحراف کشيدن جنبش کارگری خطري چونکه اين نگرش در راستای انقالب 
 مجددآ طبقه کارگر را به زائده توازن نيرودر اين  گان فکريش از راست تا چپ به خطری بالفعل تبديل شده ونمايند

.بورژوازی برای رسيدن به اريکه قدرت تبديل نمايد  
من از رفرم دفاع ميکنم اما . ن می کنم م را روشن تر بياا مواضع مختصرآ نشومبرای اينکه متهم به چپ روی 

من از اصالحات دفاع ميکنم اما اصالح طلب . من از سنديکا دفاع می کنم اما سنديکاليست نيستم .رفرميست نيستم
 اقتصادی ، سياسی، فرهنگی و اجتماعی  خواستها ومطالباتدرمبارزات روزمره دفاع از نقطه عزيمت ما. منيست
  بلکهچارچوب سرمايه محدود نکردهاما خود را در  است جنبشهای آزاديخواهانه و برابری طلبانه و رانکارگ

.  مبارزه می کنيملغو مالکيت خصوصی و الغای نظام کارمزدیبرای  فراتر از سرمايه  
وازیبورژبنابراين مخدوش کردن مرزبندی طبقاتی در جدال بين کار و سرمايه زمينه سازش و همزيستی با   

افق  جنبش کارگری با لذا  .به هويت مستقل طبقه کارگر ضربات جبران ناپذيری وارد می آورد را تقويت نموده و
 مرداد سال ٢٨ انقالب مشروطه تا کودتایاز  و،  در منطقه اشو چشم انداز راديکالش ، با توجه به تجارب غنی 

ش اتخاذ  ااستراتژی و انقالبی برای رسيدن به اهداف وهفت با يد  تاکتيک های اصولی  قيام پنجاه و دو و ی وس
جنبش کارگری راديکال بدون کسب .  و توازن نيرو در مبارزه طبقاتی نقشی تعيين کننده دارد قواتناسب .نمايد

 وجذب نيروها ی بيشترنيست کميتتاکتيک برای افزايش  ( .نيرو نمی تواند از انقالب کارگری سخنی بميان آورد
تاکتيک انقالبی در روند حرکت .  برای رسيدن به اهداف انقالبی باشدیژاذ تاکتيک بايد در خدمت استراتبلکه اتخ

) .تبديل به نيروی مادی ميشود  
در شرايط کنونی دفاع ، حمايت وهمبستگی با گرايشات گوناگون جنبش راديکال کارگری و تشکل های مستقل شان 

رژيم   از طرف ديگر فقط برای تقويت مبارزه باها سنديکادرميستی  رفر راست ونقد سياست های طرف و از يک
 که با ديدگاه راست رفرميستیبلکه مبارزه ايست از موضع مستقل طبقه کارگر درتقابل با . وری اسالمی نيستجمه

بی اش اعتماد انقال و يقين، باور از آنها را بسته و زنجير پای طبقه کارگر همزيستی طبقاتی می خواهد به دست و
.دور ساخته و به سازش و مماشات با بورژوازی بکشاند   

ی  و رفرميستراست   افکاررا بعنوان يکی از نمايندگان آقای اسانلو اين است که تالشم  ،چشم انداز ازاين ديدگاه و
 کنونیوضعيت "  ازانش ايتحليلو  باآقای کنگرلو ايشانمصاحبهدراين رابطه از . نقد نمايمدر جنبش سنديکائی 

با روزنامه اعتماد مورخ  و همچنين مصاحبه  نوشتند١٣٨۵ بهمن ٢٣که در "  ايران طبقه کارگر و جنبش کارگری
  :ازسايت  شان و دو فايل منتشر شدهاز آخرين دستگيریچند روز قبل ١٣٨۶ تير ١۶

http://www.youtube.com/watch?v=zh3D5oJ0ocA&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=-LmNc0ufqUw&feature=related 
  

.استفاده کرده ام    
 

تا افکار  نظری بيفکنيم"  کارگر و جنبش کارگری ايران وضعيت کنونی طبقه" به مقاله آقای منصور اسانلو 
.عمومی بويژه رفقای دل سوزجنبش کارگری به قضاوت بنشينند  

 که ما جديدی در تاريخ بشری شکل گرفته است،ه ی از پانزده سال پيش چرخ "است در اين مقاله نوشته او 
با فروپاشی نظام اقتصادی جمعی در . ستحصل آن وضعيت کنونی طبقه کارگر جهان و به تبع آن در ايران ا

  ... " بسياری ازدستاوردهای آن  و رفع تدريجی بخش مهمی از کره زمين
.ورشان شوروی سابق است يقينآ منظکه  

نه با فرو پاشی همه می دانيم سوسياليسم. شان انحرافيستت ازهمفکران کژانديش تحليل شان درشروع مقاله به تبعي  
همه نيروهای سوسياليستی يلتسين بلکه حد اقل باتفاق نظر شتاد و نود بوسيله گورباچف وشوروی سابق دردهه ه  

همزيستی " و  "  گذار مسالمت آميز " و " دولت تمام خلقی"از زمان خروشچف با تزهای ريويزيونيستی معروفش 
 تصاحب ارزش با  وندسرمايه داری دولتی را بنام اردوگاه باصطالح سوسياليستی نامي ...و " مسالمت آميز 

 کسب سود از نيروی کار طبقه کارگر و زحمتکشان به روشی ديگر بطرف سرمايه داری عليه طبقه ...و فزودها
.کارگر و ساير جنبش های آزاديخواهانه و برابری طلبانه گام بر داشتند  

مباحث درون  دی وبه بوروکراسی حاکم بر حزب و مسائل اقتصالنين   پس از مرگ چه بسی دقيقتر و ژرفتر
لذا آقای اسانلو سرمايه داری دولتی  .نگريست بايد  اشحزبی و نقطه نظرات استالين و اتخاذ روش سرکوب خونين

حثی  متفاوت و متعلق به جناحی ازسرمايه داری جهانی است که در به که بمی نامد جمعی را به غلط اقتصاد 
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اعی بويژه جنبش های کارگری در عرصه پراتيک به اثبات انحراف کشيدن و استثمار و سرکوب جنبش های اجتم
.نيازی به بحث بيشتر نيست  رسيده و  

 و بانک  پولمايه داری جهانی و سياست تعديل اقتصادی صندوق بين المللیل ببينيم  ديد گاه شان برعليه سرحا
چيست ؟ جهانی   

کانال هايی هم چون   داری جهانی که ازسياست های تعديل اقتصادی هم نوا با سياست های دستوری سرمايه "
بانک جهانی وصندوق بين المللی پول که دراصل پيش برنده سياست های تراست ها  وکارتل های بزرگ شرکت 

بازار بورس جهانی هستند، طوری طراحی اقتصادی  های چند مليتی و کنسرن های بين المللی سرمايه گذاری و
ها به بی رحمانه ترين حد اقل گيرند که سطح دستمزد در اين کشور پيش می را برای کشور های توسعه نيافته در

ارزان کشورهای  بتوانند با بهره برداری از اين نيروی کار ارزان چه به صورت صدورنيروی کار ها برسد، تا
". توسعه نيافته به کشورهای توسعه يافته ازاين نيرو به مفت بهره برداری کنند  

.می کندرکانه ای سعی اسانلو با تالش زي   
با تحليل سطحی از سياست تعديل اقتصادی صندوق بين المللی پول و بانک جهانی به بطور غير مستقيم به ــ ١

. نمايدبرخورد سرمايه داری جهانی و کشورهای امپرياليستی  
. نمايده و خلط مبحث  يافته تقليل دادامپرياليستی  را به  کشورهای توسعه آگاهانه کشورهای سرمايه داری وــ ٢ 

 "به صورت صدور نيروی کار ارزان کشورهای توسعه نيافته به کشور های توسعه يافته ..."
 در خود کشورهای سرمايه داری و ...و ارتش ذخيره کار، ارزش اضافه ،ازاستثمار نيروی کار کارگران ــ ٣ 

نمی آورد امپرياليستی سخنی به ميان   
نمی تجاوز کارانه کشورهای امپرياليستی برخورد    و چپاولگرانه و،ای استثمارگرانهمستقيمآ به سياست ه چرااو 
رابطه اين نگرش آقای اسانلو در  .چون نمی خواهد با سيستم سرمايه داری بمبارزه اصولی و انقالبی  برخيزد ؟کند

.آگاهانه است  
 صدور سرمايه ايه ، ارزش اضافه وسود ،تضاد کار با سرم الف ــ برای طفره رفتن از بر خوردهای ريشه ای تر 

...ازارهای بين المللی وبتقسيم  و  
 رژيم باو مماشات همزيستی   ، جمهوری اسالمیارتجاعیحاکميت  بجای مبارزه باتا در سطوری بعد  ب  ــ 

.يگزين نمايدجا فشار های خارجی باصطالح  و وفاق ملی در برابر  ملیشعار وحدت را بامهوری اسالمی ج  
 

 در راستای سياست  بين المللی سرمايه داری  به همين دليل وقتی به سياست تعديل اقتصادی ايران ميرسد
 ، و پيش پا افتاده، اين سهوآ نيستسطحی يعنی کلی گوئی،  يک تحليل عام و ، تحليل و بررسی می کندامپرياليستی

 که از  خاتمی ،ون هاشمی رفسنجانی های بزرگش چه رژيم حمهوری اسالمی و مجريان ومهرچونکه می خواهد
بکند بلکه به دفاع از اين جانيان از نوک تيز حمله رها نه اينکه فقط  راپيشبرندگان سياست تعديل اقتصادی اند

مايه داری ايران را از نوک تيز فکار راست رفرميستی می خواهند سر گان ابدليل اينکه نمايندچرا ؟  . خيزد بر
جدا کردن سرمايه داری ايران از سيستم  تا با .ی اجتماعی بويژه جنبش کارگری برهاندمبارزات جنبش هاحمله 

 سرمايه داری جهانی ، به اهداف از پيش تعيين شده شان يعنی مخدوش کردن بين صف دوستان و دشمنان،
يونيست شان  ريويزاز اساتيداين هم يکی ازآموزش های غلطی است که ايشان . وانحراف در مبارزه طبقاتی برسند

.آموخته اند  
اين همان سياست انحرافی و غير انقالبی است  که در سازش و مماشات با جناح هائی از بورژوازی تحت لوای 

هم  امپرياليسم و ديکتاتوری ستم شاهی، منجربه شکست قيام پنجاه وهفت گرديد و مبارزه با بورژوازی کمپرادور و
 طبقه کارگر را به زائده بورژوازی تبديل  ، بررسی های غيرعلمی ليل وچنين تح اکنون مجددآ در تالشند تا با

.برای اثبات نظرم به ادامه نوشته شان رجوع می کنيم. نمايند  
توجه به سرکوبی و حذف سنديکا های مستقل و آزاد کارگری و نابودی سازمان ها وتشکيالت  با در کشور ما" 

کارگری عرصه اقتصاد، سياست و اجتماع کامآل يک سويه در اختياردولتی ها و اجرا کنندگان دستورالعمل  های 
 به ظاهر مذهبی و یصندوق بين المللی پول و بانک جهانی قرار گرفت، که با اليحه های سطحی و روکش ها

وضعيت  گان واقعی طبقه کارگر در عرصه های مختلف اجتماعی،در نبود نمايند. می تزئين گرديددينی بو
اجتماعی شديدآ دو قطبی گرديد. با بی برنامه گی کامل که بر امور سايه افکند و تبعيت از برنامه های خصوصی 

سازی بدون حضور سنديکا ها و فدراسيون های آزاد ومستقل کارگری و بدون ايجاد پوشش امنيت اقتصادی ـ 
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اعی طبقه کارگر با بحرانی اقشار فرودست اجتم روستائيان و و اجتماعی برای بيکاران، بازنشستگان ، بيماران،
)تآکيدات از من است ("عميق و موحش روبرو شده است   

نبايد از سرکوبی و نابودی سازمان ها و تشکيالت کارگری تحت هيچ عنوانی ش  که منظور  استياد آوریالزم به 
کار راست رفرميستی با اف جوردرمی آيد ونهاش عملکرد گذشته با چون نه . دفاع از نيروهای انقالبی استنباط شود

 اش منطبق است 
انجمن هم بستگی سنديکاهای «|سازمانهای واقعی کارگری مثل " از  دراواسط همين مقالهبطور زيرکانه ای

. است نامبرده"»  سازمان سنديکای کارگران «و » کارگری ايران  
دوق بين المللی پول دی  و صناست تعديل اقتصاي  آقای اسانلو عليرغم اين همه هارت و هورت های آبکی عليه  س

ندارد بلکه در چارچوب همين سياست سيستم سرمايه  نه اينکه هيچ آلترناتيوی در تقابلش نداشته و ،و بانک جهانی
مذاکره نشسته است و با شرط و شروط مجوز دادن  سازمان جهانی کار به گفتگو و داری با جناحی از حاکميت و

نقد شان اينست که چرا  برسميت شناخته است اما نگرانی و ناراحتی وبه سند يکا، بورژوازی خصوصی را 
اجرای اين سياست يک سويه در اختيار دولتی ها يعنی دولتمردانی که مدافع سرمايه دولتی اند وهمچنين ارزهای 

يحی قرارداده شده است؟ ضمنآ بطور تلو) بورژوازی تجاری(کسب شده از نفت را در اختيار دالالن بزرگ داخلی 
. هم در نبودن سنديکاها نوع خاص شان القاء کنند را... می خواهند دو قطبی بودن ،بحران و عدم امنيت شغلی و

بند و به مذاکره نشاندن کارگران با سرمايه داران   گی اش را برای زد ورش که نگاهی  رو به باالست، آماداين نگ
.سپس ادامه ميدهد  او .رسمی سنديکا اعالم نموده است در صورت دريافت مجوز  

شصت و هشت اسکله بدون نظارت هجوم کاالهای ارزان قيمت و کم کيفيت از طريق قاچاق کاال و"  
ن های جذب کميسيو ورود کاال و تکيه دالالن بزرگ داخلی بر وردن هزينه های گمرکی برکاال،پائين آ...  و

"يکره صنعت کشور وارد کرد آسيب های جبران ناپذيری بر پ ،ميلياردی و چند ده ميليونی  
در واقع آقای اسانلو بدليل نگرش راست رفرميستی اش وعدم آلترناتيواقتصادی به دعوای درون خانوادگی 

 به دام جناح ديگر افتاده بلکه در  عليرغم مرزبندی و نقد و افشاء جناحی از رژيم ، نه فقط. استی کشيده بورژواز
.المی گام بر داشته اندجهت تثبيت و تحکيم نظام جمهوری اس  

صندوق بين المللی پول و بانک جهانی در ازطريق همه ميدانيم که سياست تعديل اقتصادی سيستم سرمايه داری 
های که محور.  گرديد در جامعه اجرا جمهوری اسالمیوسيلهبزمان هاشمی رفسنجانی برای برون رفت از بحران 

:مهم اين سياست عبارتند از  
يه داری دولتیــــ کاهش سرما  

خصوصی و کنترل زدائی ــــ افزايش سرمايه داری  
 ــــ حذف سوبسيد

 ــــ تک نرخی کردن ارز
 ــــ جلب و جذب سرمايه های خارجی

 ــــ تغيير قوانين کشور برای امنيت اقتصادی
بمورد  داری بنفع سيستم سرمای که اين سيا ست ها را عمآل جمهوری اسالمی تا لحظه کنونی دارد تالش می کند

.)  تجارت خارجی در ماههای اخيربه دستور شخص خامنه اینبويژه  اليحه خصوصی کرد (اجرا بگذارد  
و هفتاد سيستم سرمايه داری حتی  منجر به گزارش کارشناسان سازمان ملل  ،ورشکستگی اين سياست دهه شصت

فقر و فسادو بيکاری در وض بانکی، افزايش فاصله طبقاتی و قراين سياست هيچ دستآوردی جز.  گرديده است
 فربه شدن سيستم سرمايه داری در راستای وابستگی بيشترکشورها به دم توسعه يافته و همچنينکشور های ع

جناح های مختلف سرمايه اعم از . ) که مجال بحثش دراينجا نيست (گردونه چرخشی شان نداشته و نخواهد داشت
کسب سود و افزايش تصاحب رجهت اهداف هژمونی طلبانه اشان برای بورژوازی دولتی يا تجاری و صنعتی د

فالکت و بد بختی کارگران و همه زحمتکشان ، فسادو فقر ،به قيمت بيکاریسرمايه های سربه فلک کشيده شان   
طرف جنبش های اجتماعی، اما هروقت خطری جدی از. جناح شان برميخيزند  به رقابت با هم تا حد حذف افراد و

دست در دست هم ،   و ارکان جمهوری اسالمی شان را  تهديد کند، همه جناح ها چون هميشه در کنار هم ،نظام
 همانطوريکه در نقل قول باال مشاهده کرديد، ايشان.  خواهند نمود ومی نمايندمتحدآ روش سرکوب عريان را اتخاذ 

 اين توهم ناشی از ديدگاه و بينش . افتند میبورژوازی صنعتی و کل حاکميت دام  به درافشای بورژوازی تجاری
.طبقاتی شان  است  
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چند روز قبل ازدستگيری درروزشنبه شانزدهم تيرماه برابربا هفتم جوالی درآخرين مصاحبه شان با  آقای اسانلو
: روزنامه اعتماد وابسته به حزب اعتماد ملی به رهبری کروبی در پاسخ به سئوالی گفتند  

 بنزين برخورد کرده ايم و حاال که به اين مشکل رسيده اند مجبورشده اند پنج پااليشگاه هم مثآل اآلن به مشکل" 
تآسيس کنند از جمله من اطالع دقيق دارم که با چه سرعتی با کمک چينی ها دارند يک پااليشگاه می سازند. 
همين صد ها نفر آنجا اشتغال پيدا کردند. به مرحله توليد که برسد می شود هزاران نفر. اينطور نيست که در 

کشور ما کار نباشد. کار زياد است بورژوازی تجاری يعنی سرمايه داری داللی که در ايران در بازار حکومت می 
را نابود کردند ولی در همين نمونه .. بعضی صنايع مثل کفش و پوشاک و  اعمال کردند و کنند اين سياست را

)تآکيد از من است  (". حتی محصوالت شان را به خارج هم صادر کردندهای صنايع نمونه هائی را ميبينيم که  
مطالعه  که آخرين نظرات ايشان است  تقاضا می کنم در صورت امکان حتمآ اين مصاحبه رامن ازهمه خوانندگان

  .کنند
که د از بورژوازی صنعتی  و حاميان شان بدفاع بر می خيزناسالمی آری ايشان آنچنان در حاکميت جمهوری 

  مطرح نيست، و چگونگی چپاول وغارت واستثمار از نيروی کاراتانحصار  سرمايه خصوصی و دولتی وبرايش
.آموخته اندو رويوزيونيست ها اين هم يکی ديگرازدرسهائی است که در مکتب هيئت موسسين سنديکا های ايران   

ئی ل تشکيالتی شان با چنين تحليل هاتلم و کوهمان ورشکسته گان ننگين نام تاريخند که با عاين ريويزيونيست ها 
دستان شان  نيروهای انقالبی،هترين ورزمند ه ترين کارگران وبدادن درتند پيچ تاريخی دهه شصت درشناسائی و لو

تونيستی و ريوزيونيستی است که با چنين نگرشی در کنار نلو اين همان سياست اپوراآقای اس.استخون آلوده ب
.قالبی قرارميگيرندحاکميت های ضد ان  

:گفته اند بيکار کردن کارگران ايشان درهمين مصاحبه با روزنامه اعتماد درمورد به تعطيلی کشاندن کارخانه ها و  
"می توانستند حتی يک کارگر را بيکارکنند  علتش اينست که سنديکا نداشتند اگرداشتند مگر"    
در هر کشوری که قوی هستند صنعت  دنيا فدراسيون هاما ميدانيم که در" :سپس در ادامه عنوان نمودند  و  

و تکنولوژی در آنها قوی تر است و امکانات اجتماعی به صورت عادالنه بين مردم توزيع می شود و به واسطه 
" عايت خواهد شد وری اسالمی که فصل حقوق ملت است رهمين فصل سوم قانون اساسی جمه  

اب گرفت و به گردنتان ليلی است نادرست و دروغی است بس بزرگ، که بايد ق گزافه گوئيست، تحهااين آقای اسانلو
به همراه  چنين ناشيانه کشورهای مدافع سيستم سرمايه داری و انحصارات را و می شود اين مگر. آويزان کرد

ه و فدراسيون ها و سنديکا های هم کاسه و کوزه شان را که در تقابل با جنبش کارگری برای کسب ارزش اضاف
حاکميت اعدام و  همه بد تر تطهير کرد و از بدين گونه ، سرمايه های نجومی شان در تالشندسود و افزايش

تبرئه نمود؟ سنگسار، ترور و وحشت ، زندان وشکنجه را بدين شيوه  
هشت سال دوران اصالحات و تالش برای گسترش فضای سياسی،" : در تداوم مقاله می نويسند   

جامعه و آماده سازی فضای ذهنی مردم به خصوص کارگران برای تفکر و طرح درخواست فرهنگی  اجتماعی،
که همانا ايجاد و  ،اه با تجربهها و نهايتآ رسيدن به پيدا کردن راه چاره توسط کارگران آگ  

باز گشائی سنديکا های واقعی کارگران در چارچوب مقاوله نامه های هشتاد و هفت و سعی در تشکل يابی همه 
. "در پی داشت کارگران را  

همچنين به کارگران و زحمتکشان و ی تاريخ  اين سازندگان واقع ان هابه انس بينشی که از باال به اوضاع می نگرد،
.، وارونه به اوضاع می نگرد ندارداعتقاد و باور اين توليد کنندگان اصلی جامعه ايمان و  

همچنين    صادی جمهوری اسالمی بوسيله هاشمی رفسنجانی،اتخاذ روش غلط اقتصادی و شکست سياست تعديل اقت
توسعه « ، » جامعه مدنی«  ،»تمدن ها گفتگوی  « درشکست سياست های  شعاری سوپاپ اطمينان رژيم خاتمی

عدم توجه به حد اقل خواست ها و مطالبات جنبش های آزاديخواهانه و برابری  و»  اقتصادیتوسعه  «و » سياسی
هفته نامه ها و ماهنامه ها همراه با خيزش های اجتماعی و شورش  ،نبش کارگری و بستن روزنامه هاجطلبانه بويژه 

 از يکطرف ...وشهرک پرديس و چهاردانگه  عجب شير خلخال مشهد، خرم آباد، ، آبادان،شهری در رشتهای 
جناح های رژيم از طرف ريزش توهم اقشار و طبقات بويژه در سرکوب خونين جنبش دانشجوئی با همکاری تمامی 

بويژه جنبش  مليت های تحت ستمدانشجويان و ،معلمان  ،ش های اجتماعی اعم از زنانديگر سير حرکت جنب
 آيا با توجه به مسائل مطرح شده باز هم می توان از گسترش .را سمت و سو و تغيير داد نه برعکس،جامعه  کارگری

  دوران اصالحات سخن گفت ؟فضای سياسی و آماده سازی فضای ذهنی مردم در
ی به نيازهای جنبش های کشتی اصالحات و تشکالت شان امثال دفتر تحکيم وحدت و غيره بدليل عدم پاسخ گوئ

جنبش های اجتماعی اعم از زنان و دانشجويان و کارگران با ريزش توهم در بطن . پيش رويشان به گل نشست
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و متکامل تر از گذشته تحرکات شان را تداوم  آگاه تر بالنده تر و، روز به روز بطور نسبی جريان عملدر  وجامعه
مقاوله نامه های در جهت توافقات   رژيم در پيوستن به سازمان تجارت جهانی جبرآچنين شرايطی  در.دادند

.برای برون رفت از بحران گام برميدارد رسازمان جهانی کا  
چگونگی  اعمال روش   دررانه از تضاد جناح های حاکميتنبش کارگری ضمن استفاده هوشياجفعاالن و مدافعان 

 طلبانه شان،  خواسته ها و مطالبات شان بويژه تالش برای هژمونی نقش ودر تقابل با جنبش های اجتماعی موجود 
سال های بعد تالش نمودند  تا  ان در اول ماه مه هشتاد و دو، وايشبا سخنرانی ه  را ايجاد تشکل مستقل کارگری

 به رژيم و سازمان جهانی ،فشار از پائين با تقابل باسيستم سرمايه داری شان را درنه و بستر تشکالت مستقلزمي
که البته . ايد تحميل نم ی بين المللیمقاوله نامه هاکنندگان   تنظيم بعنوان،آنهانسبت به ی  توهم هيچگونهکار بدون

شان همراه با نامه نگاری  به شی ن و کالس های آموزهای ايرات هيئت موسسين سنديکا فعاليبايد در همين جا
و رگزاری مجالس اول ماه مه ب  و صنفی گرائی و قانون اساسیوزارت کار برای کسب مجوزسنديکا در چارچوب

های ه اتحاد کميت ... شورای هماهنگی ...در تداومش تشکلهای کميته پيگيری  همچنين سنديکای شرکت واحد  و
.را ياد اوری نمود و نقاشان تشکل بيکاران...همکاری تشکلها شورای  ... ریکارگ     

کار با دريغ از تقابل    »جنبش کارگری ايران کنونی طبقه کارگر و وضعيت « آقای اسانلو مقاله در سراسر
 نه سخنی از چگونگی نيروی کار، نه خبری از خريد و فروش عليه کارفرما و سرمايه،سرمايه و دفاع از کارگر

  . اثری نيستگونهاز علل و ريشه دردها هيچ. ، سود و استثمارسرمايه استش افزودهارز
رابطه سرمايه داری ايران و جهان را در يک با سطحی نگری  با نگرشی راست و رفرميستیاو در تالش است تا 

ورهای سرمايه ش درکشاستثمار و رابعنوان کاال خريد نيروی کار کارگرانو همچنينجهانی سرمايه داری   سيستم
تا آنگاه با . نمايد اجتماعی بويژه جنبش کارگری پنهانجنبشهای   ازديدگاه افکارعمومی و، داری آمپرياليستی

جناح  تطهير جناح هائی از بورژوازی، سياست همزيستی طبقاتی اش را با کل حاکميت  در دفاع از يک
.يدعليه جناح ديگری از بورژوازی تبليغ و ترويج نمابورژوازی   

آقای اسانلو درادامه مقاله شان می نويسند "  دخالت عوامل غير مسئول در امور کارگری در سر کوب و بگير و 
عدم .ببندهای کارگران از ديگر موانع رشد و ايجاد سنديکاهای مستقل و آزاد کارگری است  

بتآگاهی نس ش وضعف دان گان قانونی وتوجه به قانون واجرای قانون توسط مجريان و تصميم گيرند  
فعاالن مسائل کارگری ومقامات بين کارگران وعالقه مندان و جامعه چه در قوانين افراد در به حقوق و  

و دادياران نسبت به حقوق  بازپرس ها اطالعاتی، امنيتی، انتظامی ، ماموران پليس، ،انبازجوي دولتی اعم از
)تآکيد از من است  ( . "شکل يابی قانونی کارگران استملی و بين المللی کارگران از اصلی ترين موانع رشد ت  

مهره های رده اول شان را در  ارگان های مهم و  نقش رژيم واين است که  آقای اسانلو در تمام سعی و کوششاوآل
 لذا دراکثر مصاحبه ها و. کمرنگ جلوه دهند ببند و سرکوب به عنوان مسئولين نظام چشم پوشی نموده و و بگير

 نوشته شان ازعوامل غيرمسئول و نيروهای باالترازقانون يا نيروهای اطالعاتی وامنيتی بعنوان نيروهای
  دخالت گر نام ببرند. اينچنين ديگاه خطرناکی را نبايد بی اهميت جلوه داد واز کنارش بی تفاوت گذشت .

 حاکم هایسياست   يکی ازم،اخراج و زندان، شکنجه و اعدا تهديد، صورتی که همه می دانند نقش سرکوب و در
. در واقع اهرم و بازوهای اجرائی شان هستند ،يا نيروهای نام برده شده در باالهای فشار نيرو.  رژيم استبر  

ميدان های مانوری که به اين  وهادی غفاری ها با دارو دسته های شان و الجوردی ها، خلخالی ها حاج داوود ها و
سيستم اش توی  ؟ آری وقتيکه تاريخ مصرف شان تمام می شوند حاکميت باددنجنايت کاران داده بودند، چه ش

می گرداند تا بدون  به النه های شان برسرشان ميزند و هر کدام شان را  با امکانات بدست آمده از مزدوری شان،
رگر مخفی نيست در واقع هيچکدام از اين حرکت ها از ديد رژيم ضد کا. هياهو به زندگی نکبت بارشان تداوم دهند

و فعالين و مدافعين جنبش های اجتماعی بويژه  ، و نيرو ها شناخته شدهدوره ای شان کامآل اين سياست های کهنه و
.نخواهند داشت جنبش راديکال کارگری هيچگونه توهمی نسبت به اين مسائل نداشته و  

صلی ترين مشکالت و موانع ا ندگان راعدم توجه به قانون و اجرای آن توسط مجريان و تصميم گير دومآ ايشان 
رشد تشکل يابی می دانند. آقای اسانلو آدرس تان انحرافی است  سرکوب و استبداد وترور اصلی ترين مانع تشکل 
يابی کارگران است. ضمنآ ايشان  به چه کسانی می خواهند درس اخالق و قانون ياد بدهند؟ تکيه افراطی به قانون و 

آ روی سوم .نگرشی غير اصولی استجمهوری اسالمی ی و قوانين کار ارتجاعی انون اساسقانون گرائی آنهم ق
که مقامات دولتی  امنيتی و بازجو انتظامی، اطالعاتی و نيروهای نظامی و لتی است؟سخن شان با کدام مقامات دو

ازکمترين شعوراجتماعی  ند و اسلسله مراتبی شان دستورات مقامات مافوق و برنده صد درصد اين ها پيش .نيستند
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 ضمن اينکه .نظام اند کله پوک ترين مآموران حقوق بگير خشن ترين و بنابراين سرکوب کننده ترين،. برخوردارند
.ق شان را ندارندمقام مافو اند که حق سرپيچی ازوقضائيه مامورين معذورقوه اجرائيه   

و امنيت اطالعات رين بخش نيروهای رژيم يعنی بدتراز آن اينکه آقای اسانلو با ذره بينش درون ارتجاعی ت  
 دستش در ت واسفقيه ت که منصوب والي  باال ترين مقام قوه قضائيه را، و همچنينافراد فهيم و روشن پيداکرده

برای اثبات بحثم به مصاحبه . ها بخون آلوده است بعنوان يکی از مدافعين حقوق بشر معرفی می نمايندهمه کشتار
فهميده و  البته خوشبختانه در نظام ما عناصر" . ز آخرين دستگيريش با روزنامه اعتماد می نگريمچند روز قبل ا

ــ . آگاهی هستند که طی اين سالها به مسائل سياسی واقف تر شده اند اين افراد در بخش هائی از نظام اطالعاتی 
ايی که آقای شاهرودی برای رعايت يا نامه ه... در ساير بخش ها هم هستند... امنيتی کشور هم حضور دارند

. "حقوق بشر می نويسند   
مهرهای کليدی رژيم يعنی  نظام و توهم ايشان به بد نام ترين بخش .کامل کننده مباحث قبلی ماست نقل قول باال

و منتخب بزرگ ترين و ارتجاعی  ، کننده اصلی قتل و کشتارامضا نيروهای اطالعاتی امنيتی و شاهرودی جالد
اين چنين ديدگاه وحشتناک کامآل سئوال  .می باشد قوه مقننه سيستم جمهوری اسالمی خامنه ای بررآس فردترين 

راست نبايد پاسخگو باشند بلکه نيروهائی که خود را چپ و کمونيست  فقط آقای اسانلو و نيروهای. برانگيز است
فعاالن همچنين بايد پاسخگو باشند و سته اند،خايکجانبه از ايشان بدفاع بر ميدانند اما بدون هيچگونه نقدی بطور

نسبت به چنين نقطه نظرات وسازمان ها و احزاب راديکال و کمونيستی نمی توانند گری جنبش راديکال کار
.وحشتناکی بی تفاوت باشند  

به  کارگران در نهادهای صنفی خود نيروی متشکل وسازمان يافته ی" ايشان در تداوم مقاله شان می نويسند 
ايجاد تعديل و کنترل بحران اجتماعی ــ اقتصادی و رشد توازن و تعادل در سه جانبه گرائی ملی کمک ميکند اين 

 حضور. تجربه ی پيشرفته ترين کشورهای جهان به لحاظ توسعه همه جانبه و حکمرانی مطلوب می باشد
روی متحد و متشکل همکاران خود  نيکه از حمايت ،ه کارگر در چانه زنی های اجتماعیگان راستين طبقنمايند

بهره مند هستند به رشد و شکوفائی جامعه کمک می کند و از گسترش فساد مالی و رانت خواری جلوگيری می 
. "کند  

١ــ تآکيد ايشان در اکثر مواقع به تشکل های سازمان يافته صنفی است، افکار راست رفرميستی در سنديکاها با 
 شان به بهانه اوضاع به دفاع از خواسته ها و مطالبات صنفی در تالشند تا تژیکتيک در خدمت استرااتخاذ تا

.کارگران را از مبارزه سياسی دور نموده و نسبت به مسائل سياسی بی تفاوت نمايند  
:آقای اسانلو در سفرشان در مصاحبه با آقای کنگرلوگفته اند  

 همه سنديکاهها به رسميت شناخته حرکت ما يک حرکت کامآلصنفی و سنديکائی و در سطح جهان" 
در جای ديگر تاکيد می کند" شده  
"بحث ما کامآل يک بحث سنديکائی است يک بحث صنفی است که برسميت شناخته شده "   

  
هرچند که درعمل عليرغم خواست شان در نظام جمهوری اسالمی، هر حرکت صنفی تبديل به مسائل 

که باتکيه به روی صنفی گرائی شان در تالشند تا کارگران  تتفکرنادرس بايد اين شيوه .سياسی ميشود
با  را از مبارزات سياسی دور نگهداشته و به يک سلسله مطالبات صنفی  ــ معيشتی سمت و سو دهند

.به جدل سياسی برخاست  کارگران ژهي بوبرای تنوير افکار عمومیمباحث استداللی واقناعی   
درست ومخرب به بهانه خواستهای صنفی و واقع نگری کارگران را ازمبارزه  بداليل بسيار زياد اين گرايش نا

نگهداشته و يا نسبت به مسائل سياسی بی تفاوت نمايند که پلی ميشوند برای به سازش کشاندن  سياسی شان دور
 زبخشی از طبقه کارگربا سرمايه و سياست های رژيم سرمايه جمهوری اسالمی  است  آنجائی هم که ايشان ا
سياست سخن گفته اند دقيقآ در رابطه با ديد گاه راست و رفرميستی شان درجهت تثبيت وبقاء حاکميت  رژيم 

درهمين آخرين مصاحبه اش زحمت کشيده و از .ارتجاعی جمهوری اسالمی يعنی شرکت در انتخابات است 
ه آن تآکيد شده اين است که همه درقانون اساسی ب يکی ازاصلی ترين مسائلی که"سياست هم مطالبی بيان نمودند 

موضع )مثآل (کارگر باشد و بعد در مورد انتخابات  مردم ايران حق فعاليت های سياسی دارند مگر ميشود کسی
نداشته باشد " همين تفکر راست و رفرميستی آنجا هم که رو به کارگران از سياست صحبت می کنند در رابطه با 

 کانديداتوری و شرکت در انتخابات است.
گان دولت با هم به مذاکره و گفتگو  نمايندگان کارفرمايان ونماينده گان کارگران با نمايند(ــ بحث سه جانبه گرائی ٢

کالهی است  .همزيستی طبقاتی و به سازش کشاندن طبقه کارگر با سيستم سرمايه داری است که کامآل)  بپردازند 
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، که  در تقابل با اهداف بلند مدت شانردن اهداف کوتاه مدت شانبه اصطالح بدست آو گشاد برسر طبقه کارگر در
دولت که عامل و کارگزارسيستم سرمايه داريست : اوال .آگاهانه يا نا آگاهانه در خدمت و تقويت نظام بورژوازيست

 واقعی گاناگر بهترين نمايند به قول محمود صالحی  :سوماکارفرما هم که مشخصآ مدافع سرمايه داری است : دوما
بنابراين  دو بر يک بنفع سرمايه دارانستکارگران را هم در دفاع از کارگران بفرستيم ، توازن قوا در همه جلسات 

  . و مماشات گرانه باسرمايه و سيستم سرمايه داريست حرکتی سازش کارانه
 ،ی و سه جانبه گرائیيعنی با قانون گرائی و صنفی گرائ   در چارچوب سرمايهمی خواهند آقای اسانلودر واقع

جنبش راديکال کارگری می تواند در برابرچنين  آيا اپوزسيون کمونيستی و. ببرندمحترمانه با پنبه سرکارگران را 
نظاره   سنديکاليستی، نسبت به اهداف طبقه کارگر بی تفاوت بنشيند و در درون جنبش حرکات راست رفرميستی

؟نقد کشيدبايد چنين ديگاهی را به  آيا ن گرباشد؟  
برای رشد و  ) بخوان عليه بورژوازی تجاری تو (ای جلوگيری از فساد و رانت خواری ــ ايشان می خواهند بر٣

دقيقآ روی سخن شان با کل حاکميت .  به مذاکره بپردازند )رژوازی صنعتی تو بخوان دفاع از بو(شکوفائی جامعه
 باباجان ما کبريت بی ،ويدبه رژيم مدافع سرمايه می گرک و راست . يک جناح عليه جناح ديگر است و دفاع از
 های بد و غير قانونی خبری نيست اين حرکت... انقالب و از ،، از رشد جنبش ها ، از تحصن و اعتصاب خطريم

  ،سازمانيافته صنفی شان بهره مندند که از حمايت همکاران متشکل و  گان راستين طبقه کارگرنمايند ازو
سرمايه برخيزند بلکه از موضع مستقل طبقه کارگردردفاع ازکارگران به تقابل با کارفريان و که نمی خواهند   

کنترل بحران ها ی اجتماعی ــ اقتصادی و  کارفرما و سرمايه برای تعديل و  می خواهند در همکاری و سازش با
.نفع سود و سرمايه  به گفتگو و چانه زنی بنشينندتوازن و تعادل به   

غ سبزوآدرسی ازاين بهترازطرف يک نماينده کارگردرچارچوب اهداف سرمايه داری سراغ داريد؟چرا آيا   
تو بخوان کشورهای سرمايه ( پيشرفته ترين کشورهای جهان  اين تجربه ايست مطلوب که ازاسانلو می گويد ــ ۴ 

دولت مدافع سيستم سرمايه داری برای  کارفرمايان و ،ان آورده شده که به کارگرانبه ارمغ) مپرياليستی داری و ا
ازکدام  .يری غير واقعی و غير کارگری  استزهی خيال بيشرمی، اين تفس .رشد شکوفائی جامعه پيشنهاد می کنند

 دولت های ومپرياليستی با وابستگی به احزاب حاکم ااتحاديه ها و فدراسيون ها سخن می گوئيد که درکشورهای 
هی با  سيستم ااکم براتحاديه هايشان، در انحراف به راست رفرميستی شان وهمرحمتبوع شان با بوروکراسی 

پذيرش  و ،در دفاع ازارزش اضافه و استثمار، سود و سرمايهاين اتحاديه ها .استاظهرمن الشمس  سرمايه داری
 کنسرن ها تراست ها و انحصارات وکننده  تقويت  ،و جنبش کارگری  عليه طبقه کارگراختالفات فاحش طبقاتی

آری .  شناخته شده اند بعنوان بازوی سرمايه و احزاب حاکمعملکرد شاندر اين اتحاديه ها و فدراسيون ها .هستند 
، نه از بوروکرات ها و  جستجو کرد گان راستين طبقه کارگرايندتجارب واقعی جنبش های کارگری را بايد ازنم

.سيستم سرمايه داریحاميان   
عدم باور به اصل سه جا نبه گرائی در تصميم گيری های مربوط به " : قاله می نويسندايشان سپس در ادامه م

حقوق کار با حضور نمايندگان راستين سراسری کارگری ــ کارفرمايی ــ دولتی در نهادهای عالی تصميم گيری 
و نيروی انتظامی اطالعات کشور سه جانبه گرائی مثل شورای عالی کار از سوی وزارت کار، ر تناقض با بيان د 

ــ )  آی ــ ال ــ او ( و عضويت در سازمان جهانی کار پذيرش سه جانبه گرايی  و اعمال سياست دو گانه خارجی 
داخلی در اين زمينه از ديگر موارد اين موانع حقوقی و قانونی و اجرايی در پيش روی فعاالن کارگری برای 

."اليت آن هاستعی و مستفل و آزاد کارگری و فعقايجاد تشکل وا  
نمايند گان رميستی اش به درون جنبش کارگریسيستم سرمايه داری هميشه در تالش است تا با نفوذ انديشه رف  

ی اسانلو ما آقاا. و به سازش بکشاند کند ترفند و فريب بطرفش جلب متزلزل طبقه کارگر را با هزار و يک حيله و 
ی يئت موسسين سنديکاه های کارگری و رويزيونيست ها ه  با و کسب آموزش های غلطدر نشست و برخاست

 آموزشی های فرا ، بر داشتن بطرف سرمايه و حاکميت ضمن گام، خيلی شتابان در تالش است تافرصت طلب
دولتمردان  و استثمارگر،مکاری وسازش با کارفرمايان ه باور کارگران درگرفته اش را بعنوان مدرسی نو پا به

سرمايه و سنديکاهای از درون تهی شده  و زرد در چارچوب سرمايه  اما متفاوت با تشکالت فرمايشی تاکنونی 
رژيم بکشاند. اين نهايت عجز و درماندگی يک تفکر بيمار است که چون سائلی نا توان و مستآصل درب 

  . آوردمیدرسرمايه داران را برای تکدی گری بصدا در
از متشکل شدن طبقه کارگر با آغوشی باز از نمايندگان راستين  قبل آقای اسانلو در حاکميت رژيمی مرتجع

و وزارت کار و  آدرس شورای عالی کاربغلط سپس . کارفرمايان و دولت مردان دفاع نموده و سخن می گويد
 سازمان جهانی آنگاه  وبه طبقه کارگرمی دهد ،ارگانهای سرکوب کننده رااين اطالعات کشور و نيروی انتظامی 
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وجنبش های راديکال کارگری بنا  نهاده در تقابل با نيروهای کمونيستی در دفاع از سه جانبه گرايی بنيانش کار که 
بدون پشتوانه  آری اين نشان دهنده خيزش زود هنگام و. اردوی طبقه کارگر و جنبش کارگری ميگذپيش ر ،شده

.برای رسيدن به قدرت است  
پيش از همه، " : اهکاری را پيش روی جنبش کارگری قرار ميدهندانجام ببينيم آقای اسانلو چه روش و ر سر
کنفدراسيون های  ها و اتحاديه ها و فدراسيون ها وجايی که هستيم برای تشکيل سنديکاموزش همه ما در هر آ

ملی سنديکايی و دعوت عمومی و سراسری از همه تالش گران عرصه حقوق کارگران در سطح کشور برای 
جهانی   دفاع از حقوق کارگران با عهد نامه و منشور واحد در سراسرکشور بر پايه حقوق ملی وايجاد کميته های

کار اعم از کارگران و روشنفکران، وکالی دادگستری، دانشجويان ومعلمان و... و طرح موضوع با مسئوالن 
مملکتی به خصوص وزير کار وديگر مسئوالن ارشد کشور برای ايجاد درک درست و رفع موانع نسبت به 

های  و ايجاد وحدت ملی در برابر فشار به عنوان يگانه راه حل بحران ها و تنش های اجتماعیموضوع فوق
)تآکيد از من است (  ... " خارجی و  

ايجادکميته های دعوت عمومی تا سراسری برایسنديکا ها تا کنفدراسيون ها ،ازتشکيل آموزش و آموختن برای از  
دفاع ازحقوق کارگران بامنشورواحد سراسری برپايه حقوق ملی و جهانی برای طرح موضوع با مسئو لين 

 مملکتی به خصوص وزير کار برای رفع موانع نسبت به موضوع فوق است.
.يعنی اين همه هياهو برای هيچ . بزک نمير بهار مياد خربزه باخيار مياد.  مسخره و خنده دار است   
بزرگ ترين سد و مانع تشکل های کارگری سرکوب و استبداد رژيم  يست،انحراف آقای اسانلو آدرسهای شما 

.ارتجاعی  است  
همه توهم داشته  اينسنديکا شود يک نماينده اندازه ای دارد، مگرمي  راست روی وسا زش ومما شا ت هم حد و

 وفاق ملی با مگر ميشود با وجود حاکميت ددمنش نظام جمهوری اسالمی سخن از وحدت کرد؟ وحدت ملی وباشد؟ 
چه کسانی؟ مگر می شود با دستان آغشته به خون شکنجه گران،اعدام و سنگسار کنند گان،سرکوبگران کردستان 

صيادان انزلی، کشتارهزاران نفری زندانيان در سا ل شصت و هفت وحدت نمود؟ انقالبی ، ترکمن صحرا،  
تکيه به کارگران و تشکيالت مستقل شان  ارگر با گان راستين و واقعی طبقه کارگراز موضع مستقل طبقه کنمايند

علل و ريشه اصلی اش نظام و سيستم سرمايه و فحشا، اعتياد و استثمار که  ستم، فقر و فساد عليه ظلم و زور و
. می کننديشنقد و افشا می خيزند و به مبارزه بر،داری است  

  سنديکا نيست پس چيست؟ دررفرميست  و راستافراطی تفکر با چنين بينشی نماينده يکاقای اسانلواگر
دفاع از سه جانبه گرايی ايشان در حاکميت جمهوری اسالمی دفاع از سيستم سرمايه داری و تطهير چهره  اگر

 رژيم نيست پس چيست؟
اگر دفاع از سه جانبه گرايی و وحدت ملی و وفاق ملی با توجه به حاکميت نظام جمهوری اسالمی درجهت تثبيت و 

يم نيست پس چيست؟تحکيم رژ  
تکا مل گسترش حرکت کارگری و ارتقا و پردازد و  که به دفاع ازمطالبات نازل کارگری می راگرايشیما بايد   

حمايت  باالئی ها  جلب و مبارزاتی اش را ناديده می گيرد و می خواهد با نگاه از باال با توسل به اشکال  قانونی و
 با برجسته کردن قوانين کار و قانون اساسی با تکيه به قانون گرائی و. بددهايشان به تشکل کارگری دست ياو نها

صنفی گرائی و سه جانبه گرائی، مماشات و سازش با سرمايه را در استراتژی و اهدافش بنا نهاده و چه بسا با 
 خواست ارسال نماينده به مجلس و شرکت در انتخابات جناحی هم پيش رود، به نقد بکشيم.

که کنفدراسيون کارگری جهانی است فدراسيون و وهمکاری با سازمان جهانی کا ر ش درراستایاين گراي   
جنبشهای کارگری با سرمايه و انحصارات در به پس نشاندن و بريدن سر  عملکردشان در همکاری و همدستی

.ه انتقال داده شودبعنوان تجاربی بزرگ وخونين به کارگران،اين ستون انقالب آيند اظهرمن الشمس است که بايد  
. استناد کنم اولشبهتراست به عين گفته هايشان در مصاحبه پس از دستگيری  

تا حد مرگ تحت  شتم وارد شده که گلويشان را پس ازشرح ماجرای چگونگی دستگيری و ضرب و آقای اسانلو
:ميگويد آنگاه تاحد بريدن زبانشان پيش رفته بودند فشار قراردادند و  

اتفاقآ حسينيه پر از .   پاره کردند کتاب ها رو ريختند تو خيابون نهج البالغه رو زيرپا له کردندقران ها رو" 
اعالميه جهانی حقوق بشر، سخنرانی  يه سری کتاب قانون کار و قانون اساسی،،کتابه  

می دونين اينها خالصه من خيلی داد و بيداد کردم و گفتم شما ... آقای خاتمی که از سنديکاها دفاع کرده بودند 
المذهب ها يه خرده فکر کنيد اين ها چه کردن، قرآن ها را پاره کردن عکس   آخر.کافرهم بدترند  اينا از؟کين
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بعد سنديکا نامه ميداد اون موقع که  ، انقالب و ميهنکه جبهه رفتند در دفاع از شهدا رو پاره کردن شهدای کارگر
"    عکس اما حسين رو پاره کردند  رو با چوب شکستنداونا می رفتن جبهه ، حتی عکس اون شهدا   

حمله  اسانلوست پس ازنيست که خواند ه شده، بلکه حرف های آقای  ...آخوند آری اين روضه حضرت عباس يک 
حرف هايشان سهوآ بيان . وحشيانه چماقداران وعوامل رژيم به اعضاء سنديکای شرکت واحد و بگير و ببند شان

نشده ، دقيقآ آگاهانه وبسيار خودمانی، بويژه با جناحی از حاکميت می باشد، که نشان دهنده پيوند روحانيت و بازار 
و رژيم است . " اينا از کافر هم بدترند "در واقع بيان مواضع شان عليه کمونيست ها و نيروهای راديکال وچراغ 

و بوم  دفاع از مرز ه رژيم به بهانه جنگ وآری در زمانيک. ست اسيستم سرمايه داری  کليت رژيم وسبز دادن به 
را در سطحی وسيع به پهنای  انقالبی و کارگران مبارز کردستان انقالبی و تمامی نيروهای کمونيستی و،اسالمی 

در دفاع از توليد و انقالب و  فکرانشانهم  ايشان و .ير، زندانی، شکنجه و اعدام ميکردسراسرايران اخراج، دستگ
ر ميکردند تا بحشی از کارگران را به دليل عدم آگاهی شان به گوشت دم توپ دو رژيم ارتجاعی ميهن مجوز صاد

.و شوونيست ايران و عراق تبديل کنند   
 آقای اسانلو مواضعتان در آن زمان نسبت به افراد مبارز و آزاديحواه و اعضای نيروهای انقالبی در مبارزه با 

 حاکميت جنايتکار و همچنين سرکوب، اخراج و دستگيری ، زندان و شکنجه واعدام چه بود و چه ميتوانست باشد؟ 
دوستانی که در خانه کارگر بودند مال انجمن صنفی  " :ويدوئی می گويند ايشان در قسمت پايانی يکی از دو نوار

خيلی کار به حسن صادقی گفتند شما اشتباه کرديد که رفتيد به سنديکا و سنديکائی ها را زديد اين  
کا ها را مورد حمله قرار داديد؟چرا شما سندي. بدی بود که کرديد  

:سپس حسن صادقی می گويد   
 حاال برن اين ها شکايت هم بکنند اين ها که دست شان به جائی بند نيست ما پشت مان به آقای هاشمی "

ه يا چيزی بنويسيم ، با حاال ما می خواهيم به نوعی نام. سی که نمی تواند با ما کاری بکندک .رفسنجانی است
 دوستا ن مان مشورت بکنيم ، آيا بنويسيم يا ننويسيم ؟ من بعنوان يک شخص

 بعنوان يک ايرانی بقييه اش بعنوان يک آدم کتک خورده و لت و پار شده می خواهم از آقای هاشمی رفسنجانی
 خودت بعنوان يک زجر بعنوان يک ايرانی بپرسم که ،يص مصلحت نظام ، مسئول حکومتی نه تشخ ،هيپچ

همه بال کشيدی ، واقعآ کسانيکه می آيند به کارگران تو خانه  کشيده، که زمان شاه زندان رفتيد و دوران شاه اين
فکر می کنيم که اگر شفاف بشه که اگر آقای هاشمی رفسنجانی واقعآ از اين حرکت های  شان حمله می کنند، ما

ودشان را منتسب نکنند و سوءاستفاده نکنند و  خدتا اين افرا . کندانون حمايت نمی کند ، اعالم بخالف ق
"اشخاصی مثل آقای هاشمی رفسنجانی و ديگر بزرگانی که در جامعه ما مطرح اند بد نام نکنند  

اما . الزم و ضروريست در همين جا بايد گفت که تفکيک کردن جناح ها در حاکميت و نيروهای ضد انقالب،
 مستقل طبقه کارگر با سرمايه و حاکميت ازيکطرف و  مبارزهديدگاهبزرگ بين بيان مواضع ازتفاوتی بس عميق و 
که مخدوش کردن اينجاست . است از طرف ديگربا سرمايه و حاکميتکارگرطبقه  همزيستی مبارزه از ديدگاه

کميت و ضد غيرانقالبی در جهت تحکيم حا غيراصولی وبندی بين صف دوستان و دشمنان انقالب، حرکتی مرز
.انقالب است  
دستگيری ها و اخراج ها   در تالش است تا حمله وحشيانه چماقداران ، بگير و ببندها وی سياستچنين با آقای اسانلو

و بازجوئی ها را متوجه جناحی از حاکميت يعنی نيروهای اطالعاتی و امنيتی و نيروهای مافوق قانون منتسب 
 جنبش بويژهرابری طلب  وظام را از نوک تيز حمله جنبش های آزاديخواه و بکل  سيستم و نچون هميشه نمايد تا 

.کارگری برهاند  
به خون جانباختگان ره آزادی زسرانگشتان تا فرق سر ا،ای حاکميت جناح هتمامی افراد کالبد وجودی  آقای اسانلو

.و سوسياليسم آغشته است  
 قرن و تاريخ ،خمينی خون آشام انجالد يکی از به دستور  بنام قانون و۶٧ هزار نفره سال ١٣ مگر کشتارحدود 

؟ جنايت کارانه نبودندصورت نگرفت ؟ مگر تمامی اين جناح ها مجری اين کشتار  
؟ شرکت نداشتند۶٠نفره قرن در دهه  مگرهمه جناح ها در کشتار بی مانند چند ده هزار   

.  را طی اين سال ها ی متمادی فراموش و مبرا سازدآقای اسانلو، هيچ احدی نميتواند دستان بخون آلوده جناح ها
.اصالح طلبان امروزی همان سرکوب گران ديروزند. سته اآدرس های شما انحرافی و سوخت  

. اينک کشتی بان را سياستی دگر آمد آقای اسانلو  
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 ژمونیآری دوستان خانه کارگر و انجمن صنفی و حسن صادقی در نوع و روش سرکوب و خفقان برای کسب ه 
کرباسند  حاکميت را تهديد کند،همه سر و ته يک طلبی شان با هم اختالف دارند اما در موقعی که خطر کل سيستم و

.و در قتل و کشتار متفق ومتحد اند  
 

رفسنجانی يکی ازبزرگ ترين جنايتکاران رژيم ديو صفت سخن بميان  نداشته جنابعالی ازحيثيت برباد رفته و
اين "جامعه ما مطرح اندبد نام نکنند  ل اقای هاشمی رفسنجانی و ديگر بزرگانی که دراشخاصی مث". آوردی 

بر جسته  گان مهره اصلی رژيم و از تصميم گيرندبنوعی اعاده حيثيت کردن از يک جالد است که جزء چند 
.سيستم جمهوری اسالمی است  

خفقان ، سانسور و  عه و سرکوب وشخصيت کثيفی که در فرو پاشی جام ؟از کدامين بزرگان صحبت می کنی
.کشتار و ترور در داخل و خارج نقش ويژه ای داشته و خواهد داشت  

  آيا مسئوليتی در بيان اينچنين سخنانی داريد ؟
و فرزندان چشم براه و، ده و برادران و خواهران داغ ديدهآيا ميتوانی پاسخگوی مادران و پدران فرزند از دست دا  

؟د نشسته شان باشي  سوگدوستان و رفقای به  
خيانت  ،ز هاشمی رفسنجانی که  کوس رسوائیآقای اسانلو از زجرکشيدگان و بال کشيدگان واقعی سخن بگوئيد نه ا

، بی خانمانی و دربدری دهها نداری خانواده چپاولگرش به قيمت فقر و ثروت اندوزی و جنايت اش، ثروت و
. است گيتی به صدا در آمدهميليون انسان های زحمتکش و فداکار درپهنه  

  کيستند؟"آن ديگر بزرگانی که در جامعه مطرح اند"  شما از منظور
  باشند ؟. .. جناح شان و دست اندرکاران روزنامه اعتماد ملی يا خاتمی و نکند کروبی و دارو دسته و

 اگر  را با جناح اصالح طلباننبارها فعالين جنبش کارگری به شما و همفکرانتان گفتند که رابطه آشکار و پنهان تا
. آ بيان نمائيدچنانچه معتقديد بنفع جنبش کارگريست علن  

  نتيجه گفتگو وبا حضور رسانه های خبری ش را اعالم نمائيد تا اموضوع بحث ، مکان ، زمان و ساعت مشخص
.  که در او غش باشدتا سيه رو شود هر. متکشان و کارگران اطالع داده شودمذاکره به افکار عمومی و همه زح  

: بيان آرزويش گفته استدر آقای اسانلو  
بعنوان يک  رفسنجانی برسد، يکی از آرزوهايم اينه که يجوری اين سئوال بگوش آقای هاشمی"   

"نيستند قانونی پشتيبان چنين حرکات خشونت آميز و ضد  ، که نه ،ه من و ايشان خدا کند که اعالم کنهم ميهن  
فکر و روش مبارزاتی را به قضاوت خود خوانندگان و فعالين جنبش های سياسی اجتماعی تفسير اين طرز ت

فقط ميتوان گفت که نماينده جنبش کارگری که برای تغيير توازن قوا در مبارزه طبفاتی بنفع طبقه . ميگذارم 
.چنين آرزوئی بردل ندارد  چنين سبکسرانه سخن نمی گويد و خيزد اين کارگربمبارزه بر می  

:ببينيم در قسمتی ديگر از نوار چه می گويند  
" اگر حکومتی باشد که حد اقل مظاهر قانون اساسی که در  فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی  رو 

رعايت کنه تقريبآ٨٠ درصد مسائلی که در اعالميه جهانی  حقوق بشر يا قانون اساسی کشور های پيش رفته 
مثل فرانسه ،بلژيک هست، دراين هم هست يه فصولی ديگه بهش اضافه شده که خود اونا شده ناقص اين 

،مشکل ايجاد کرده که اين تناقص بين جامعه ما و مراکز تصميم گيری وجود داره به لحاظی که امروز اين اتفاق 
ريخته ، بهم  خورد و ضرب و شتم ها اين مسلمآ به ضرر اون کسانيه که نظم اجتماعی را برای ما افتاده اين زد و

هم که ما  ، از طرف ديگرز يکطرف يک فضای خاصی مملکت دارهکه زمان انتخابا ت رياست جمهوری ا کی ،
 بالخره آمريکا تو منطقه است و نيرو های تروريستی هنوز بن الدن و مال توی منطقه ما حاکم شديم که حضور

 وجود داره يعنی يک مقداری منطقه ما عمر گير نيفتادن هنوز زرقاوی گير نيفتاده عمليات تروريستی هنوز
تآکيد از من است "......دستخوش هيجانات و باصطالح بحران ها هستش  

تناقص هائی که جبرآ شما مجبور به بيانش هستيد مباحث جناحی از درون حاکميت برای هژمونی طلبی 
مال عمر و زرقاوی شما از نقش تروريستی بن الدن و  .است که در سطور ديگر به آن خواهيم پرداخت

حضور  شما از؟ دولتی آمريکا در منطقه سخنی نگفته ايد مطالبی ادا کرديد اما چرا از نقش تروريسم
، چپاول گرانه و غارت گرانه اش همراه با کشت ه ايدچرا از نقش هژمونی طلبانهآمريکا در منطقه گفت

و  ساير متحدين سرمايه داری اش که و کشتارش سخنی بميان نياورديد؟ چرا از نقش امپريالسم آمريکا 
بخون صد ها هزارنفر ازمردم بيگناه  دست شان آغشته برای کسب سود بيشتردر منطقه حضور دارند و

 است مطلبی نگفتيد؟  آيا مالحظات خاصی داشته يا داريد ؟
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:نامه اعتماد ملی  چند روز قبل از دستگيری اش گفتند روزاوحتی در آخرين مصاحبه اش با   
از پوششهای عريف شده وکسی نميتواند مردم راآزادی تما برپايه عدالت اجتماعی و اساسی قانون"  

"قانونی محروم کند   
            

.د می باش شانیدفاع از قانون و قانونگرائی مطلق يکی ديگر از انحرافات فاحش بينش  
شرع اسالمی  اع ميکنی ؟ قوانينی که بر پايهاز کدامين قانون اساسی دف. آقای اسانلو خانه از پای بست ويرانست

و اصول انسانی  مغايرت  آنهم در تطابق و انحصار شيعه گری نوشته شده در اساس و بن ، با آزادی و برابری
.دارد  

حقوق بشر و حرمت انسانی  سراغ داشته باشی  ی منطبق بان اساسی ميتوانی مطلب يا نوشته ادر کجای اين قانو
اد يا به اصول ارتجاعی  دگرنباشد؟که مشروط به مو  

اما  و اگر، ،و شروطش  در کجای قانون اساسی پراز تناقص ميتوانی مطلب مثبت و درستی نشان دهی که با شرط
 ولی  و مگرش از درون تهی نگردد؟ 

 
يچ و  گفته شما باشد که با رعايت فصلی از فصول قانون اساسی پيچ در پ اينکدامين عقل سليم است که پذيرای

مشاهده کرد؟ درصد حقوق بشر وغيره را ٨٠مرتبط باهم ميتوان   
 آقای اسانلو شما از کدام قانون اساسی و انتخابات اينچنين غيرمسئوالنه سخن می گوئيد؟ 

برای روشن شدن حقايق به چند اصل از اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران بدون 
. غش باشداو درتفسيررجوع ميکنيم تا سيه روی شود هر که  

در جمهوری اسالمی ... در زمان غيبت حضرت ولی عصر و" اصل پنجم از اصول کلی قانون اساسی 
"است ... ايران واليت امر و امامت امت برعهده فقيه عادل و  

:اصل يکصدو دهم وظايف و اختيارات رهبری    
 ــ فرماندهی کل نيروهای ٣کشور ــ نصب عالی ترين مقام قضايی ٢ ــ تعيين فقهای شورای نگهبان ١" 

:مسلح به ترتيب زير  
  انقالب اسالمی دارانس سپاه پاعزل فرمانده کل و نصبب ــ  ــ نصب و عزل رئيس ستاد مشترک الف 
تعيين فرماندهی عالی نيرو  د ــ ...کب از هفت نفر از اعضاء زير و رتشکيل شورای عالی دفاع ،مج ــ 

  وصلح اعالن جنگه ــ های سه گانه 
 عفو يا تخفيف مجازات  ــ۶ ... ــ عزل رئيس جمهور و ۵... امضاء حکم رياست حمهوری و ــ ۴

...محکومين و  
.   حجت در اين دو اصل تمام شده ونيازی به تفسير ندارد، يعنی رهبر همه کاره امور است  

ياسی که واجد  وس مذهبیرئيس جمهور بايد از ميان رجال: "اصل يکصد وپانزدهم قانون اساسی 
جمهوری مومن و معتقد به مبانی ... ايرانی االصل ، تابع ايران ، مدير و مدبر،و: شرايط زير باشند
بگذريم از اينکه زن در انتخابات رياست . "  و مذهب رسمی کشور، انتخاب گردد اسالمی ا يران

ندارند حتی اين انتخابات افراد سکوالر و کمو نيست جايی در . جمهوری اسالمی نميتوان کانديد شود 
. داتوری رياست جمهوری  محرومندافراد سنی هم ازکاندي  

شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رئيس جمهور،انتخابات مجلس : "اصل نود ونهم قانون اساسی ــ ۴
."شورای ملی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را برعهده دارد  

 اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصويب سه جهارم تفسير قانون:"   ــ اصل نود و هشت ۵
."آنان انجام می شود  

طبق دو اصل باال نظارت برانتخابات و تفسير برقانون اساسی هم بعهده شورای نگهبان است که شش 
.نفر از دوازده نفرش بعهده شخص رهبر است   

۶ ــ اصل نود وچهارم  قانون اساسی : "تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شورای اسالمی  با 
احکام اسالم با اکثريت فقهای شورای نگهبان و عدم تعارض آنها  با قانون اساسی به عهده اکثريت  همه 

."اعضاء شورای نگهبان است  
نچنان در همه ابعادش برقانون اساسی محيط است که قابل نگرش ارتجاعی حاکميت شرع اسالم آ

 نفر اعضاء ١٢ايرت مصوبات مجلس در همين قانون حتی با وصف و توصيف نيست تشخيص عدم مغ
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يعنی .شورای نگهبان نيست بلکه فقط  با شش نفر ازفقهای  منتخبين رهبر در شورای نگهبان است
.فکار مترقی رادر مجلس سد کرده اندکوچک ترين راههای نفوذ مصوبات ا  

اصل نودو سوم قانون اساسی : " مجلس شورای اسالمی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی 
ندارد و..." توهين و تحقير به مقام انسان و انسانيت آنچنان وقيحانه  در اين اصل ازا صول قانون 

اين اصل بقدری شفاف و روشن است که نيازی به . اساسی آورده شد که  قلم راتوان نوشتار نيست
.کوچکترين بحث و توجيح و تفسيرندارد  

 که برای  شخصيت واعتبار، رآی ونظرش ارزش خاصی قائل است يقينآ  هرانسان آزاده ای
.درمضحکه انتخابات رژيم شرکت نخواهد کرد  

حاال بيائيم تو فضای رياست جمهوری که االن مطرح شده مثال من ":  چنين ادامه ميدهندايشان  
 حات  آقای خاتمی ،سال پای قضييه اصال٨بارها نظر دادم شخص خودم دارم صحبت می کنم فرد خودم ،ما 

مجلس ششم اينا وايستاديم ،کمک کرديم قبلش هم که جنگ بوده که جدآ متاسفانه خيلی چيز هائيکه می خواست 
چرا . هم بود ولی جواب نداد با اينکه اينهمه مردم پشتيبانی می کردن،مجلس ششم بو د و شوراها.  بشه، نشد

نيروهای قانونی باالتر عمل ميکنند و اين مسائل مافوق قانون  ازجواب نداد ؟ به نظر من به نيروهائی هستند که 
 ميليون رای هست در ٢٢ اين است که خودش يک گيرو داری داره که مثآل رئيس جمهوری منتخب ساسی ا

، اين مشکلی شده ، حاال در چه هم نداره اين قدرتش کمتر از اونههيچ رای  برابر يک نهادی هست اصآل شايد
ودم شخص خودم را ميگم ،به سنديکا ربطی نداره نظر شخصی من است به عنوان يک آدم حقيقی شرايطی من خ

  ــ قانونی عمل بشه٣ــ عدالنه باشه ٢ــ آزاد باشه ١من ميگم زمانی در انتخابات شرکت می کنم که  و حقوقی ،
سانلو در بيان اظهاراتش کامآل آقای ا. وضعييت فعلی و حال هر فردی  باگذشته و آينده اش پيوند تنگاتنگی دارد 

در باال بردن توليد داخلی اش در مجوز  در جنگ اش ، ، حاکميت ضد کارگری در همه ابعادنشان ميدهد که با
 ساله ٨در همکاری  ساله اش ، ٨صادر کردن برای کارگران از طرف سنديکا برای شرکت  در جنگ ارتجاعی 

.و نخواهد داشت با اصالح طلبان ومجلسش هيچ ابائی نداشته  
موضعی شفاف تر و روشن تر . رفقا و دوستان انقالبی مدافع جنبش کارگری، به نقل قول های باال خوب دقت کنيد

روی .  روی سخنم بهيچ عنوان با نيروهای راست  نيستاز اين ميتوان در چارچوب جناحی از حاکمييت بيان کرد؟
ش کارگريست که بدون مرزبندی و مبارزه با افکار راست و جنب سخنم با نيرو های مدافع انديشه کمونيستی و

يه داری را تبليغ مايه و سيستم سرما همزيستی با سرسنديکاليستی و سه جانبه گرائی ايشان که سازش و مماشات و
.چيده اند و بدفاع از ايشان برخاسته اند در سبد آقای اسانلو او ترويج می کند، تمام تخم مرغ هايشان ر  

اين مسائل  اقع ايشان ميگويند، دليل عدم موفقيتشان نيروهائی هستند که مافوق فانون اساسی عمل می کنند و  در و
آفتاب .  که نهادی را در مقابل نهاد رئيس جمهوری قرارمی دهد که شايد هيچ رايی ندارد  استمافوق قانون اساسی

.آمد دليل آفتاب  
 سرمايه زتفکر ايشان درخدمت جناحی ديگر ا .م و حاکمييت استانديشه و افکار آقای اسانلو در چارچوب نظا

.داری در حاکميت است   
حذف پاره ای از تبصره ها  و موادی از قانون اساسی و تغيير و تحولی از باال در راستای سيستم سرمايه  تا با

ازمان تجارت جهانی ی کار وسکمک سازمان های وابسته به انحصارات، چون سازمان جهان داری جهانی ، حتی با
.برای کسب موقعيت هژمونی طلبی شان در ساير عرصه های  اجتماعی بر اريکه قدرت بنشينند  

  
از اصول   و خود قانون اساسی آقا اسانلو، نيروها و نهادهائی چون نهاد شورای نگهبان فرا قانونی نيستند دقيقآ

  توانيد اين اصول اساسی را از کليت قانوناساسی  اش هستند که به هيچ عنوان و تحت هيچ شرايطی نمی
همه ستمديده گان ،  همت و کوشش آگاهانه طبقه کارگر و بايد به .اين خانه از پای بست ويرانست. يد اساسی جدا کن

اين قانون اساسی را بهمراه بنيان گذا رانش و نظام جمهوری اسالمی چون سيستم ستم شاهی پهلوی به زباله دان 
. والغيرتاريخ انداخت  

 حال ببينيم شرط و شروطشان برای شرکت در انتخابات رياست جمهوری چيست؟
آزادی يعنی چه، يعنی اين مسئله نظارت استصوابی بايد حذف بشه، معنی نداره يه کی بياد برای يک عده ديگر " 

. شوراها را قبول نداريم،عين شوراها ديگه ، ما واسه چی اآلن  ،به اين رای بده يا به اين رای نده تصميم بگيره
،شوراها اآلن يک هيئت تشخيص صالحيت درست می  برای اينکه شورا ها اآلن بانهاد جهانی نمی خونن

يعنی سه نفر ميان اينجا ،اين سه نفر . کنند،يکيش مال کارفرمايه ،يکيش مال وزارت کار، يکيش مال کارست
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اون اتحاديه کارفرمائی اش نظر بده ،اينجا بايد خود کارگر ،چون کارفرما بايد بره تو  ربطی به اينا نداره اصآل
.نمايندهاش را انتخاب بکنه  

خوب هزارنفر کانديداشن ،. حاال تشخيص صالحيت مثآل شورای نگهبان هم شده همين دردسر  
تاموقعی خوب مردم می شناسن بچه که نيستند ،به هر کی که بفهمن رای ميدن  پس اين آزادی نيست،  

جدا از اينکه از  به نظر من و به عقل من جور در نمياد، ،الحيت ها را تآئيد يا رد می کنند می آن و صکه اينها
"قانون جهانی هم بدوره  

آقای اسانلو قبل ازدعوا نرخ تعيين می کنند در واقع می خواهند طبقه کارگر و جنبش کارگری را از مسير اصلی 
. ری با خانه کارگر و شوراهای اسالمی در اين حد سطحی نيستدعوای اصلی جنبش کارگ. به انحراف بکشانند

ژيم جمهوری جنبش کارگری با اصل موجوديت شان که از لحاظ ايدئولوژيک و سياسی با حاکميت مدافع سرمايه ر
.   اسالمی گره خورده است، در تضاد است  

زبده ترين  دستگيری بهترين و واخراج  ، تهديد و فشارجاسوسی ، ضمن اينکه نقش بسزای شان را در سرکوب و
. راموشی سپردفه  نمی توان براان بويژه درکشتار دهه شصت رژيم آزاديخواه کمونيست ها و و کارگران مبارز

چنين ارگان های  اين تضاد ما با ، طبقه کارگر و جنبش کارگری نکشيدلذا دعوای نازل کارگری جناحی تان را به
سرمايه شان حاصل  دعوای اصلی کارگران با کسانی است که با. ترازاينهاستيم ، تعقلی تر وعميق دست ساز رژ

.سيه روزيشان به يغما می برند و  فالکت و به بهای  فقر ،وزيشان را، به بهای پرداختی اندکزحمات شبانه ر  
  دو طبقه با دو نگرش و افق و چشم انداز متفاوت، اين حقيقتی غير قابل کتمان است. 

 همه ميدانيم که اين دعوائی جناحی بين انحصار طلبان و. شان يعنی حذف نظارت شورای نگهبان ايآزادی ازنگاه
. اصالح طلبان از طرف ديگر برای کسب قدرت جناحی است اقتدرگرايان از يکطرف و  

. رژيم باانتخاباتش زير سئوال است؟ اساس شورای نگهبان با قانون اساسی اش و کليتده عزيز کجا کاریننماي  
آقای اسانلو چرا نگفتيد که مردم ايران با فرهنگ غنی شان ،در ابتدائی ترين حق و حقوق شان يعنی انتخاب پوشش 

؟ چرا نگفتيد که فاده کنندساحل اش است ادانه از آب دريا وزآ  لباس شان آزاد نيستند و حتی نمی توانند و رنگ نوع
چرا نگفتيد که گشتی ها  ؟باشنده های طبيعت و کوهها با هم دختران و پسران جوان مان نمی توانند حتی در دامن

همراه با خواهران زينب اين نگهبانان ظلمت، اگر دختر و پسری را حتی درروز روشن فقط  دست دردست هم 
نا سزا تحويل نهادهای شان می دهند و آنگاه با منطق چماق شان و تحقير خانواده شان  ببينند با توسری و فحش و

  درمی آورند؟ همه عقدجبرآ ب
گزاری مجمع عمومی کانون نويسده گان ايران بعنوان يکی از بزرگ ترين تشکل های مدافع آزادی چرا از عدم بر
مبارزاتشان در دوران ستم شاهی و خصوصآ شب های شعر و عليه سانسور و خفقان که همه از بر و دموکراسی

  ياد ماندنی داريم حرفی نزديد؟اتی بهدوران قيام ، خاطرادب شان در انستيتو گوته در 
؟عقيده و تشکل و احزاب سخن نگفتيدقلم ، چرا از عرصه های وسيع آزادی بيان و  

،هزينه هاینکارگران برای بيان خواست ها و مطالبات شا دانشجويان و ، معلمانجنبش های زنان،  
ان يکی از سه محور شرط و ی بعنوآنوقت شما در دفاع از آزاد ،زاف می پردازند از جمله جنابعالیبس گ

 که دعوائی درون جناحی ست و هيچ اين قدرنازل به لحاف مال و حذف اليحه استصوابی چسبيده ايد ؟ ،شروطتان
.ربطی به منافع طبقه کارگر و جنبش کارگری ندارد  

 های عمومی که از ــ عادالنه باشد يعنی راديو تلويزيون وامکانات رسانه٢"  :اما نظرشان را در مورد عدالت 
خوب  ،يد به همه ايرانی ها بر نامه بدناز همه ايرانی هاکم ميکنند با نمی دونم چقدر  تومان،١۵٠برق من  کسر

بر خودشانند يه تيم واحدآ از  و راديو و تلويزيون فقط يه خط مشی مشخص که افرادی که دور. اين عادالنه نيست
پس اينجا نشون ميده که در يک بخشی از . م تريبون مساوی نميدهبه همه مرد فقط طرف داری می کنه، نا او

شق . عادالنه هم نيست ،نمی کنند پس اين آ زاد اآلن نيستکشور ما متآسفانه نهادهايی هستند که عادالنه رفتار 
تو همين انتخابات . انونی هم نيستقخدمت شما باصطالح قانونی باشه ولی اآلن تم سومش اينست که من گف

قانونی باشه وغيرعادالنه  اينچنين انتخاباتی را که غير :س هفتم آقای خاتمی با اينکه رئيس جمهور بود گفتمجل
 قبول  

   ماولی ببينيم که چه اتفاقی افتاد که تمام حيثيت اين رئيس جمهوری که اينهمه. ندارم ، بعنوان قوه مجريه
" يه جوری لکه دار شده  متاسفانهدوست داشتيم  

 دام جناحی ديگر از  درتقابل با حاکميت بهقدر متوهم اين باشی و ر عجبم مگر می شود نماينده کارگرواقعآ د
؟حاکميت بيفتی  
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؟  چنين موجوداتی به  دفاع برخيزی مگر ميشود نماينده کارگران باشی واز حيثييت اين  
ی چون شما يله تبليغات رفرميست هااز جم ،ابات و خاتمی و بمباران تبليغاتیدر دوره ای بعلت توهم مردم به انتخ

. به اريکه قدرت رسيداکثريت،اين سوپاپ اطميينان رژيم  و حزب توده و  
.اين جناح از حاکميت، توهم ها هر روز بيشتر از روز پيش ريخته شدارتجاعی اساس عملکرد  بر،در پروسه ای  
 ن درهيجدهم مرداد ماه هفتاد و هشت وحمله مغوالنه عوامل رژيم به دانشگاه و دانشجويا کشتار و خصوصآ در

اقتدارگرايان تا اصالح طلبان درسرکوب حرکت دانشجوئی ــ توده ای عريان  ی حاکميت ازمتحد شدن تمام جناح ها
.جناح ها دست در دست هم جنبش دانشجوئی ــ مردمی را سرکوب خونين کردند .گرديد  

ــ محمود ٢ــ ابراهيم نژاد  ١  به اسامی چهارجان باختهتقديم اين جنبش با دستگيری حدود  دو هزار واندی و
.جبرآ به عقب نشينی وا داشته شد  ،ــ خانم تهامی فرد۴ــ بهروز فرج زاده ٣خبازان نژاد   

و دشمنان کارد سر می برد، مرز بندی بين صف دوستان  ديگری با يکی با پنبه و آن.  سگ زرد برادر شغال است
.انقالب را مخدوش مکن  

. ين کشتار و سرکوب خونين در حاکميت اصالح طلبان و آقای خاتمی ،سوپاپ اطمينان رژيم اتفاق افتاده است ا  
 آری اقای اسانلو دست اين سرکوبگران ديروزی و اصالح طلبان امروزی کامآل درعمل رو شد.

ونی قتلهای زنجيره ای خاتمی بعنوان رئيس جمهور وقت ميخواست بوسيله کميسي،اما در مورد قتلهای زنجيره ای 
 ابتکار عمل را  درسخنرانی خاتمین دانشجويا.  که چنين نشد .را پيگيری نموده وبه اطالع افکار عمومی برساند

 بدست گرفتند
متحد و يک صدا با شعار افشاء کن دانشجويان همه .داشت  سخنرانیخاتمی در شانزدهم آذر هفتاد و نه دردانشگاه

 خواستند خود  هوشيارانه و آگاهانه می دانشجويان ، در واقع قتل های زنجيره ای شدند افشاگریخواهان افشاءکن
:چنين گفتاو کنند، را افشاءخاتمی  

. نظرم توقعات نا بجائی استه  چيز نهانی نيست که افشا شود اين شعارها ب،، آقا اجازه بدهيد کنمچی را افشا"   
کنند و وادار  که می کوشند که اين عمل را القاء آن دستانی...  شود همه ما بايد سعی کنيم که انشااله مشکالت حل

کنند که اين نظام نيازهای شما را بر نمی آورد ... ضد ايران، ضد اسالم و ضد انقالب است...امروز هر سخنی از 
ايران قانون اساسی به معنای تغييرنظام است خيانت است به ملت و جنايت به حرکت اصالح طلبی  ملت  تغيير
)تآکيد از من است   (."است  

  کنی ؟ اعاده حيثيت میی حمايت وآقای عزيز از چه کس
قابل  ، خيلی بد هم شکسته، مدتها هم شکسته، بلکه کامآل شکستهيه جوری لکه دار نشده ،عتيقه يتان اين  آقای اسانلو

. باشيد ن هستم اما مجبوريد واقع نگرترميم هم نيست خيلی ها تالش کردند ولی نشد، متوجه عالقه دوست داشتنی تا
.آسيب رسان خواهيد شد درغيراين صورت آسيب پذير و  

حاال هم آزاد هم . گيريم که تمام همين شرايط هم يه روزی بوجود آمد "  تداوم حرف هايشان می گويند ايشان در
 کسانيکه کانديدا می شوند تک تک قانونی هم عادالنه ما کارگرها از چه موضعی رآی خواهيم داد ، بايد بيائيم اين

وله نامه های بين المللی را بما تضمين ازمانی ما به شما رآی می دهيم که مق.  صحبت کنيمشان گفتگو کنيم،
زمانی ما رآی ميديم که بيائيم حقوق طبقه  .انجام ميدی که اگر رئيس مان شدی آزادی های سنديکائی را بدهيد

".يعنی يکسری تضمين بدهيد .برسميت بشناسيد ای پيشرفته شناخته شده،همانطوريکه در کشوره کارگر را  
  از چه کسانی تضمين ميخواهيد؟اقای اسانلو با چه کسانی ميخواهيد به گفتگو بنشينيد؟

که با تلويزيون کومله گفتم ام مصاحبه درهمين مقاله شرط و شروط های رفرميستی اش را به نقد کشيدم ودر من 
 نگذاريد  .ارچوب تثبيت کل حاکميت وحمايت ازجناح ا صالح طلبان در تقابل با جناح ديگر استاين حرفها در چ

.لخ والسای ديگری برايمان علم کنند  
  ديدگاه و افق راست ورفرميستی آقای اسانلو تا اينجای نوشته متوجه شده ايد ، نقد ما بههمانطوريکه شما

.  است ن ايشان نوشته و مصاحبه های قبل از زندابه  
ه و اعالم کردحمايت  براينکه ازليست ائتالف اصالح طلبان ا مبن با خبرنگار نوروز،آقای اسانلوخبرتماس تلفنی 

. " حمايت از ياران خاتمی و انديشه خاتمی است۵٧بهترين راه برای حفظ ارمان های انقالب " نمودند که   

مرتضی افشاری ،اميرپيام ، يداله خسروشاهی ،  ( پخش اين خبر وموضعگيری تنی چند از فعاالن جنبش کارگری
  سعيد فرزانه و فرنوش عظيمی ،)از اعضاء شرکت سنديکای واحد ( رضا شهابی  و ) بهمن شفيق ، عباس فرد
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 ٢به  مرا وا داشت تا نوشته ام را  از سنديکای شرکت واحد روز١٠ارسال هيچگونه تکذيبيه ای پس از عدم  و... و
.يم  نماانتشاردليل   

 ضمن اينکه الويت بحثم اين نيست که آيا اين خبر درست است يا نه ؟

 قبل اززندان ايشان نه اينکه کمترازاين خبر نيست،چه بسی نسبت به مصاحبه  هایيک ــ مصاحبه ها ونوشته
.استدر محتوا و مضمون راست و رفرميست ترکنونی اش   

چنين ديگاهی دير يا زود به .  ديدگاه و چشم اندازی جستجو کرددر تداوم چنيندقيقآ دو ــ چنين عملکردی را بايد 
.چنين عملکردی منجر ميشد  

هرچند ميدانم چنين تحليل هائی کردن عوارض . اما نمی خواهم تا حد امکان چشمم را بروی واقعيت ها بيهوده ببندم
.دارد اما به جای خود سانسوری بهتر است نوشته شود وعوارضش را هم پرداخت   

داشته ودارند تکذ يبييه  شان ميتوانست در  با توجه سرعت خبررسانی در اوضاع کنونی وامکاناتی که ايشان: وآلا
.صورت نادرست بودن خبر تا حال پخش شود  

همه ميدانيم که دعوای جناحهای حاکميت برای کسب هژمونی طلبی در بخش کارگری حاد و بسيارجدی : دومآ 
حتمآ نحصار طلب و قدرت طلب بر آنهم در آخرين روزهای انتخابات ،جناح ااست در صورت نادرست بودن خ

. واکنشی ازخود نشان می داد  

اگر چنانچه تحليل و تفسيريست بر اين مبنی که منافع کل حاکميت برای آوردن آدمها به پای صندوق حکم :سومآ 
ت برای از بين بردن حيثيت برباد رفته ميکرد که اين کار را نکنند، الاقل جنا ح رقيب  بعد ازمضحکه انتخابا

ضمن اينکه با عقل کمی جوردرنمی آيد ، درحاليکه جناح خون آشام و دد منش . اصالح طلبان  اين کار را ميکردند
اصولگرايان در موقعيت غالب و برتر بويژه دردرون زندانها هستند ، افراد تحت فشار و شکنجه، به نفع جناح 

. نماينداصالح طلبان موضعگيری   

او حتی از شرط و . دير يا زود بايد همين روش را اتخاذ ميکرد ولی در واقع دستش خيلی زود رو شد اسانلو 
. عدول کرد ه استشی و پرنسيبی اش تی و معيارهای ارزشروط  رفرميس  

 تحليل  بعهده مفسران و راو خفقانات مجلس هشتم در چنين شرايط فشاربحث و بررسی توصيه شرکت در انتخاب
.عميقتر از اينهاستبسياراما مسئله . گران  و فعالين جنبش کارگری ميگذارم  

ران در شناس و فعالين وپراتيک گچهره های سروجود ضمن اينکه جنبش کارگری ايران نياز به قهرمان ندارد 
 و رهبريش هم اما انقالب کار طبقه کارگرست. نيست هم کتمان کردنی  رد ونمی توان کتمان ک را جهت اهداف 
.جمعی است  

جنبش کارگری ايران در منطقه از برجستگی خاصی برخوردار است با توجه به تجربيات ايرا ن و جهان در تالش 
سر جنبش کارگری را نتوانند  شان  سرتند پيچهای تاريخی با انحرافاست تا تشکلها و چهره های سرشناس در

. ستيين کننده نيستند بلکه اهداف طبقه کارگر تعيين کننده ادر جنبش کارگری ايران ديگر افراد تع. برندب  

لذا فعالين عملی و چهره های سرشناس  جنبش کارگری عالوه برمسلح بودن به تئوری های اصولی و انقالبی بايد 
غير اين صورت در مسير سخت،طوالنی و بغرنج  اهداف طبقه کارگرتطبيق دهند  دردر پراتيک شان خود را  با

.ب  بوسيله طبقه کارگرکنار گذاشته خواهند شدانقال  
در شرايط  سرکوب و خفقان و استبداد ، طبقه کارگر و جنبش کارگری امکان آشنائی کمتری با افکار راديکاليستی 

بنابراين بورژوازی در تالش است تا  .دارد ولی سياست رفرميستی درهمين دوران از نفوذ بيشتری برخورداراست
و انديشهبدليل اينکه افکار . شود يج و نفوذ افکارش، مانع رشد و حرکت راديکاليسم کارگریبا تبليغ و ترو  
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 تنها خواهان رفع ،ندارد  نداشته وبه ماهيت و ريشه سرمايه داری و دولت سرمايه داری کاری  راست رفرميستی
 . است ری اسالمیو جمهمنيازهای حد اقل معيشتی  برای کارگران درچارچوب نظام سرمايه داری وحاکميت رژي

  
جناحهای مختلف سيستم جمهوری اسالمی در تالشند تا بر اساس افت و خيز و نشيب و فراز جنبش های اجتماعی 

با استفاده از سرکوب عريان تا اتخاذ شيوه های نوين و يا ترکيبی از آن دو بتوانند با گرايشات مماشات جو 
نبش کارگری که سازش طبقاتی  بين کار و سرمايه را در اهدافش ومحافظه کاردرجنبشهای اجتماعی بويژه  ج

.پذيرفته، در چارچوب منافع جناحی شان به مذاکره و گفتگو بنشينند  
بنابراين دراوضاع کنونی دفاع از آزادی و دموکراسی الزم و ضروريست اما کافی نيست، يکی از معيارهای 

تاکتيک هائی که در مبارزه . مايه داری و دفاع از سوسياليسم استاساسی و مهم ، مرزبندی و مبارزه با  سيستم سر
با رژيم ، سازش  و همزيستی طبقاتی با بورژوازی را تبليغ و ترويج می کند، طبقه کارگر وهمه استثمار شوند گان 

.  دنرا به زائده جناح های ديگر بورژوازی برای رسيدن به اريکه قدرت تبديل می نماي  

جمهوری اسالمی و  سيستم سرمايه سرمايه به مبارزه با رژيم  از موضع مستقل طبقه کارگر يستجنبش کارگری با
 اکتيکله طبقه کارگر با اتخاذ تبرای تغيير و تحوالت بنيادی يعنی انقالب بوسيداری برای رهائی از يوغ سرمايه 
جدل استداللی، اثباتی گونه سازش  ومماشات با بورژوازی را در يک ر ههای اصولی در خدمت استراتژی

.واقناعی طرد نمايد   

hosseinhm@yahoo.com 

  زنده و پايدار باد جنبش کارگری 

 حسين مقدم

١٣٨٧ برابربا اول فروردين٢٠٠٧بيستم مارش   

 

 

  
 
 

 
 
 


