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گفت وگو با »علیرضــا محجوب«، 
دبیرکل خانه کارگر و رئیس فراکسیون 
کارگــری مجلــس، از دو وجه حاوی 
اهمیت بود. نخست اینکه خانه کارگر، 
همواره در انتخابات گذشــته مجلس، 
نقشی نســبتا فعال ایفا کرده است و 
لذا، بخشــی از گفت وگو با محجوب را 
از منظر دبیرکلی وی بر این تشکیالت 
صنفی اختصاص دادیم. بخش دوم این 
گفت وگو اما حکایتی دیگر داشت. پس از 
اعالم اسامی افراد تاییدصالحیت شده 
از ســوی هیأت های نظارت بر مجلس، 
انتقادات گســترده ای به عملکرد این 
نهاد که زیر نظر شورای نگهبان فعالیت 
می کند، وارد شد. جریان اصالح طلب 
در این زمینه مدعی اســت که شورای 
نگهبان، کاندیداهــای این جریان را با 
دالیل واهی حذف کرده و انتخاباتی را 
مهندســی کرده که پیش از برگزاری، 
تکلیف برندگان آن مشــخص است. 
محجوب در این بین از ســوی عارف، 
رئیس فراکسیون امید مجلس، به عنوان 
عضوی از کمیته پنج نفره ای انتخاب شد 
که قرار است با رایزنی مستمر با شورای 
نگهبان، موضوع ردصالحیت اعضای این 

فراکسیون را حل کنند.
وی در مقام دبیرکلــی خانه کارگر 
می گوید: ما از پیش، شــرط کرده ایم 
که چه همه ما ردصالحیت شویم و چه 
حضور داشته باشــیم، خانه کارگر در 

انتخابات خواهد بود و کاندیدا 
معرفی می کند و با تمام 

شکل و صورت حاضر 
خواهد شــد. االن 
هم اعالم می کنیم 
خانه کارگر به حسب 
تصمیم خود در این 

فعاالنه  بــات  نتخا ا
حاضر خواهد شــد. در 

ادامه نیز دربــاره آخرین 
تالش های فراکسیون امید برای احقاق 

حق رد صالحیت شدگان پاسخ می دهد 
که مشروح آن را در ادامه می خوانید.

    
   از آنجایی که در برخی کشورهای 
توسعه یافته، حزب کارگر یکی از احزاب  
اصلی کشور و شرکت کننده در انتخابات 
است و همواره یک طرف نتیجه انتخابات 
را که برد یا باخت باشد، به خود اختصاص 
می دهند، آیا خانــه کارگر جمهوری 
اسالمی ایران قصد دارد که در صورت 
عدم ارائه لیست از سوی اصالح طلبان در 
این انتخابات، خود راســا وارد عرصه 

رقابت ها شود و لیست دهد؟
خانه کارگر حزب نیســت. حزب اسالمی 
کار به معنایی که شــما نام بردید، یک حزب 
سیاسی با بدنه کارگری اســت. خانه کارگر 

تشکیالت صنفی اســت و در اساسنامه هم از 
اول نوشته ایم که این تشکیالت دارای ماهیت 
صنفی است. به این جهت ما حزب نیستیم اما 
خالی بودن فضا باعث می شود یک تشکیالت 
صنفی، همچون بدل حزب عمل کند ولی این 
به معنای فعالیت به منزله یک حزب سیاسی 
نیست. ما در خانه کارگر از کسی نمی پرسیم 
شما دارای چه گرایشی هستید؟ ممکن است 
افرادی در خانه کارگر عضو باشند و از خدمات 
آن هم استفاده کنند و حتی تصمیم گیر هم 
باشند اما به لیست دیگری رای بدهند. ما حزب 
نیستیم اما کوشش می کنیم به عنوان بدیل 
یک حزب عمل کنیم. این دو موضوع خیلی با 

هم تفاوت دارد.
بخش هایی از خانه کارگر می تواند حزبی 
عمل کند که در عرصه فرهنگی فعالیت دارد 
مثل روزنامه وگرنه در بقیه بخش ها در زمان 
عضوگیری مگر ما می توانیم بپرســیم که آیا 
تو ضد خصوصی سازی هســتی یا موافق آن 
هستی؟ این برای ما خیلی مهم است، اما آیا از 
کسی می پرسیم یا گزینش می کنیم؟ ممکن 
است بسیاری نپسندند و می آیند راجع به این 
موضوع با ما بحث می کننــد و از بازار بورس و 
مســائل اقتصادی غیر از این دفاع می کنند. 
پس معلوم است که ما حزب به معنای واقعی 
کلمه نیستیم ولی خانه کارگر مثل همیشه از 
نمایندگان و کاندیداهای اختصاصی خودش 
صیانت و دفــاع خواهد کرد. خانــه کارگر از 
کاندیداهایی کــه رای دارند دفــاع خواهد 
کرد مشــروط بر اینکه از خودش باشند مگر 
اینکه ائتالفی صورت بگیرد که آن امر 

دیگری است.
نکته دیگر این اســت 
که مــا از پیش، شــرط 
کرده ایم کــه چه همه 
ما ردصالحیت شویم و 
چه حضور داشته باشیم، 
خانه کارگــر در انتخابات 
خواهد بود و کاندیدا معرفی 
می کند و با تمام قوا و به صورت 
کامل حاضر خواهد شــد. االن هم تکرار 
می کنیم خانه کارگر به حســب تصمیم خود 
در این انتخابات نقش کاملی از خودش بروز 
خواهد داد. غیر از اینکه گفتم، هر کارگری که 
عضو خانه کارگر باشد و کاندید شود و حتی هر 
کارگری که عضو خانه کارگر نباشد و ممکن 
است مخالف ما هم باشد، به وجهی با درجات 
مختلف به حسب رای آوری و میدان رای اش 
از او حمایــت خواهیم کرد. ممکن اســت از 
شخصی تنها حمایت مطبوعاتی کنیم یا او را به 
اعضای خود معرفی کنیم تا ابعاد مختلفی که 
برای فعالیت تبلیغی و عرضه افراد می  توانیم 

داشته باشیم.
حضور خانــه کارگــر در جامعه حضوری 
وسیع است ولی خانه کارگر حزب نیست و یک 
تشکیالت نیست که بتواند تعداد کاملی از یک 
لیست کامل ارائه کند و همه نیازهای جامعه 

را در آن پوشش دهد این کار یک حزب است 
و خال این حزب وجود دارد. ممکن اســت در 
جامعه کارگری به افراد زیادی بربخورید و این 
ســوال پیش بیاید که انگلستان حزب کارگر 

قوی دارد و چرا اینجا چنین است؟
ما باید بگوییــم هنوز تمایل مــان هم به 
فعالیت حزبی کوچک است و این بیش از اینکه 
تقصیر مردم باشد تقصیر کســانی است که 
جامعه را از حزب می ترسانند. فرهنگی درست 
شــده که از داخل خانه افراد را از عضویت در 
حزب می ترسانند و این تا نهادها و بخش های 
مختلــف اجتماعی هم وجــود دارد. طبیعی 
است در چنین فضایی حزب شکل نمی گیرد 
و اگر هم شکل بگیرد حزب مخالف است یعنی 
طرف اول فاتحه خودش را خوانده بعد می آید 
عضو حزب شــود و این وضعیــت هیچ  موقع 
اجازه نخواهد داد فعالیــت مردم محورانه یا 
دموکراتیک یا فعالیت مبتنی بر مردم ساالری 

اتفاق بیافتد.
   در انتخابات مجلس و به خصوص در 
کالن شــهرها، بحث ارائه لیست خیلی 
مهم است. آیا حضور شما به عنوان خانه 
کارگر در انتخابات امکان دارد به دادن 

لیست به صورت مجزا ختم شود؟
ما خودمان لیســت مجزا بدهیم؛ خیر. ما 
فقط از اعضــای کارگر، عضو خانــه کارگر و 
اعضایی که بیشــتر از بقیه شانس رای دارند، 

حمایت می کنیم.
   حتی اگر عرصه انتخابات امسال از 
حضور اصالح طلبان خالی باشد و لیستی 

ندهند؟
ما توان ارائه لیســت انتخاباتی به صورت 

مجزا را نداریم. در جایی که توانی نداریم چرا 
باید به مســابقه ای وارد شــویم که می دانیم 
بازخوردی ندارد؟ گذشته از این، اصال بیرون 
از وظایف ماست و بیرون از هدف ماست. ما به 

عنوان یک حزب ساخته نشده ایم.
   آیا خانــه کارگر شــعاری برای 

انتخابات برگزیده است؟
شعارهایی گفته شــده ولی هنوز به شعار 
واحدی نرســیده ایم. این موضــوع در حال 
رسیدگی اســت و تا نزدیک انتخابات معلوم 
می کنیم که شــعار یا شعارهای ما چه خواهد 
بود. موارد پنجاه گانه ای نوشــته شده که این 

شعارها از میان آنها انتخاب خواهد شد.
   پس از اینکه نتایج اولیه بررســی 
صالحیت ها از سوی هیأت  های نظارت 
منتشــر شــد، انتقادات زیادی شکل 
گرفت. نظرتان دربــاره نحوه عملکرد 
شورای نگهبان و هیأت های نظارت در 

بررسی صالحیت داوطلبان چیست؟
ما در مجلس گذشته به شــورای نگهبان 
نامه ای نوشتیم که خواستیم در مورد مسائل 
مالی و فســاد مالی اغماضی صورت نگیرد و 
هنوز هم معتقد هستیم که این مسیر، مسیری 
درست است و هرکجا شــورای نگهبان ادله 
مالی دارد، قاعدتا باید دقت چشم گیری داشته 
باشــد. البته ما اعتقاد نداریم هر کسی به پای 
هر گزارش ســوءمالی باید ردصالحیت شود. 
رقبا خیلی از ایــن گزارش ها راجع به یکدیگر 
می نویســند و تحرکاتی می کنند و تشخیص 
آن هم خیلی سخت می شــود و ممکن است 
بعضی جاها در یک موضوع تنها بخشی از آن 
واقعیت داشته باشد. ما طرفدار این هستیم که 
این مشی ادامه پیدا کند. می بینید که اصرار 
سخنگوی شورای نگهبان روی این است که ما 

صالحیت سیاسی را اساس قرار نداده ایم بلکه 
اســاس ما موضوعات دیگری است که دو سه 
بار هم صراحتا بیان کرده اند و شاید هم مرتبا 

همین را تکرار می کنند.
آقای کدخدایی مطالب شان در گذشته با 
آنچه االن می گویند، متفاوت بود بنابراین این 
ما را وادار می کند تا با تعمل و دقت بیشتری در 
این مورد وارد شویم. البته توصیه ما به شورای 
نگهبان این اســت که هر چقدر در این موارد 
سخت گیری می کنید در حوزه مسائل سیاسی 
و دیدگاه های سیاسی افراد آسان گیر باشید 
تا فکر بــه جریان بیافتد. افــرادی که االن به 
عنوان مخالف فکری معرفی شده اند یا افرادی 
که این گونه معرفی شــده اند که فکر مخالف 
نظام دارند ممکن است بسیاری شان این طور 
نباشند و ممکن است به خاطر این مشخصه ها 
این طور معرفی شده اند. لذا درخواست دقت 
داریم و درخواســت داریم که افــرادی که از 
این موضع چه در هیأت های اجرایی و چه در 
هیأت های نظارت رد شدند، شورای نگهبان 
در رسیدگی نهایی با دقت کامل راجع به این 
دســته نتیجه بگیرد و تصمیم بگیرد و عمل 
کند. بنده کلیت این قدمی که برداشته شده 

را به نفع نظام و کشور و آینده سیاسی کشور 
می دانم.

این بخش از قانون انتخابــات که بعدا در 
قانون شــفافیت هم منعکس شــد، درست 
است که بعضی جاهایش خیلی تند و غیرقابل 
عملیاتی کردن است اما بخش های عملیاتی 
و کلیــت این تفکــر را تفکــری می بینم که 
با تفکر اکثریت مــردم انطبــاق دارد. مردم 
می خواهند که در مجلس یا در پست هایی که 
تصمیم گیری صورت می گیرد کسانی نباشند 
که به فکر خودشان باشــند بلکه می خواهند 
فکر خود بودن و فکر اموال و ثروت خود بودن 
فراموش شود. اگر این دیدگاه ادامه پیدا کند 
به نظر مــن کمک می کند بــه دیدگاهی که 
همه ما باید از این بخــش از روش ها به عنوان 
کلیت حمایت کنیم. درست است که ممکن 
اســت روش ها قابل انتقاد هم باشــد و منابع 
اطالعاتی محل اشکال باشد اما حتی از همین 
حرکت ضد فساد عده ای ممکن است به نفع 
فساد استفاده ببرند. اینها طبیعت یک حرکت 
است که دقت آن مجموعه را مطالبه می کند. 
من فعال نمی توانم در این مورد بگویم که انتقاد 
کلی و اساســی به آن وارد است. ما حرف مان 
فقط این اســت که کســانی کــه از جامعه 
کارگری کاندید شــده اند چون جامعه آنها را 
نمی شناسند و این شناخته شده نبودن گناه 
بزرگی برای این افراد نیست، پس انتظارمان 
این است که تایید صالحیت شوند تا بتوانند 
در این حوزه ورود کنند. اینها همان کســانی 
هستند که در زندگی شان غالبا آن نقطه های 
ســیاه وجود ندارد و از همه ما برای حضور در 
عرصه سیاسی بهتر و پاک تر هستند و هنوز در 
این مسیر وارد نشــدند که ببینند چه چیزی 
وجود دارد و تعلیمات و مجلس صحیح باعث 
می شود که هرگز در این مسیر وارد نشوند. ولی 
راجع به سیاست کلی همه باید تعامل کنند و 
با تعامل با شورای نگهبان صحبت کنند. البته 
این دید را در همه انتقادات و گفته ها دیده ایم. 
کسی این مسیر شــورای نگهبان را تکذیب 

نکرده است.
   آنچه در ایام انتخابات شاید مهم تر 
از پیروزی یا باخت جناح های سیاسی 
کشور این اســت که فضای تقابلی بین 
نهادها و شــخصیت های کشور ایجاد 
نشود اما دیدیم که اعالم نظر هیأت های 
نظارت، حتی رئیس  جمهــور و رئیس  
مجلس را هم به واکنش واداشت و پس از 
آن شاهد پاسخ متقابل سخنگوی شورای 
نگهبان بودیم. ایــن واکنش ها و جواب 
دادن ها و نحوه مواجهــه با یکدیگر را 
چگونه ارزیابی می کنید؟ رئیس مجلس 
از نمایندگانی که بــه دلیل عدم التزام 
عملی به نظام ردصالحیت شده اند در 

صحن علنی دفاع کرد.
این تقابل نیست بلکه نقطه نظرات متفاوت 
است. به هرحال از رئیس مجلس انتظار می رود 
از مجلس دفاع کنــد و نمایندگانی که به این 
دلیل رد صالحیت شده اند انتظار دارند از آنها 
دفاع شود، در نتیجه رئیس مجلس به وظیفه 
نهادی خودش عمل کرد، همان طور که آقای 
کدخدایی هم به حسب وظیفه نهادی خودش 
توضیح تقریبا واضحی در مورد این قسمت از 
موضوع داد. یعنی این مبادله و گفت و گو است 
و نه چیز دیگری و در مقام مسئولیت کار هم 
در ابتدا تالش هایشان را کرده اند که صحبت 
کنند. مــن در جریان هســتم، صحبت هم 
کرده اند و تالش هم می کنند و هنوز هم راجع 
به افراد مشغول قانع کردن همدیگر هستند. 

این خدشه ای در این تالش ها نیست.

   شــما به همراه آقای کواکبیان از 
سوی فراکسیون امید مسئول رایزنی با 
شــورای نگهبان برای رســیدگی به 
ردصالحیت شــدگان اعضــای این 
فراکسیون شده اید. تالش های خود را در 

این زمینه چطور ارزیابی می کنید؟
این اشتباه است. ما پنج نفر هستیم. آقای 
کواکبیان رئیس این گروه است و من عضوی 

از این گروه هستم.
   امکان دارد اسامی مابقی اعضای 

این گروه را برای ما نام ببرید؟
خیر. من سخنگوی این گروه نیستم.

   در این گــروه در رابطه با رایزنی با 
شــورای نگهبان چه اقداماتی انجام 
داده اید و تالش های شما تاکنون به کجا 

ختم شده است؟
بیشــتر از همه ما آقای عارف تالش کرد. 
آقــای عارف با بســیاری از اعضای شــورای 
نگهبان رایزنی کرد و بنایش این اســت که با 
تک تک اعضای شــورای نگهبــان گفت و گو 
کند. می خواهد بپرســد و هر کجا که حق با 
خودش باشــد، دفاع کند و هر جا هم که حق 
با او نباشــد که دیگر دلیلی ندارد، دفاع کند. 
دلیل ندارد اگر کســی مســاله مالی داشته 
باشــد ایشــان بخواهد در آن موضوع ورود 
کند. ولی هر جایی که کســی به خاطر اعتقاد 
و دیدگاه طــرف تعریض قــرار گرفته، قطعا 
 همه ما ورود کرده و دفاع می کنیم و ایشــان 

هم مشغول است.
ما نیز تماس های محدودی که امکان آن را 
داشته ایم، انجام داده ایم. برقراری این تماس ها 
قبل از اینکه اســامی اعالم شود آسان بود اما 
االن به خاطر اینکه اعضای شورای نگهبان به 
طور فشرده مشغول رسیدگی هستند امکان 
تماس های گسترده با همه اعضا یا بسیاری از 
اعضا وجود ندارد بنابراین ما خیلی دست و پا 
شکسته در حال پیگیری هستیم. هر عضوی 
در کنار کار، تالشی را انجام می دهد و هنوز با 
اینکه آقای کواکبیان به شدت مشغول تالش 
اســت که وقت های جمعی بگیــرد و جمعی 
صحبت شــود ولی هنوز توفیقی در این باب 

حاصل نشده است.
   برای کسب آن خواسته ای که بابت 
آن گروهی تشــکیل داده اید، امیدوار 

هستید؟
ما تالش می کنیم. وظیفه ما تالش کردن 

است.
   آیا ارزیابی تان تاکنون مثبت بوده 

است؟
هنوز که حاصلی نداشته است.

   وقتی شــما در این مسیر تالش 
می کنیــد حتما شــورای نگهبان هم 
واکنشی نشان می دهد و در نتیجه شما 
می توانید یک ارزیابی نسبت به کنش 
خود و واکنش طرف مقابل داشته باشید.

مذاکرات ممکن است با نتایج تفاوت کند. 
به نظر من مذاکــرات ناامیدکننده و بد و تلخ 
نیست و خوب اســت ولی ما بعد از نتایج باید 

اظهارنظر کنیم.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس دهم:

خانهکارگربرایانتخاباتمجلس،لیستمجزانمیدهد
نبود احزاب و فرهنگ تحزب، مانع اصلی فعالیت مردم محورانه و دموکراتیک است

خالی بودن فضا باعث می شود یک 
تشکیالت صنفی، همچون بدل 

حزب عمل کند ولی این به معنای 
فعالیت به منزله یک حزب سیاسی 

نیست. ما در خانه کارگر از کسی 
نمی پرسیم شما دارای چه گرایشی 

هستید

فرهنگی در کشور جاافتاده که از 
داخل خانه، افراد را از عضویت در 
حزب می ترسانند و این تا نهادها 

و بخش های مختلف اجتماعی هم 
وجود دارد. طبیعی است در چنین 

فضایی حزب شکل نمی گیرد

دلیل ندارد اگر کسی مساله مالی 
داشته باشد بخواهیم در آن موضوع 
ورود کنیم ولی هر جایی که کسی به 
خاطر اعتقاد و دیدگاه طرف تعریض 
قرار گرفته، قطعا همه ما ورود کرده 

و دفاع می کنیم
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