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  را افشا كنيم» كارگر خانه«ي احياي  توطئه
  

كعبه و   بود ايرانيداريِ پيشاسرمايهبوروكراتيك  در دستگاه    ورشكستهاش اشرافِ كه خاستگاه طبقاتي( حزب توده
   رزمندگيِتولدكه در مقابل  (هيئت مؤسسان سنديكاهاي كارگريافرادي در ، )است بوروكراسي دولتي ـ اساساًـ آمالش
، )كشد  ميبر دوش را كارگر خانه چنان سنگِ  همكه (حسين اكبري، آقاي )اند زانو نشسته  بهي كارگران شركت واحدسنديكا

 سپاه پاسدارانجايگزين تسليح  را كارگر خانهي   دشنهتيز كردن فعالًكه  (انوشه كيوان پناه و آقاي خانم الميرا مرادي
 براي »ضدامپرياليستي«تازگي از خوابِ كهف برخاسته و الاليي   بهكه( هادي پاكزاد، آقاي )اند نمودهسالح سنگين  به

Ĥشكار ـ با وقاحتي باورنكردني  ديگري رنگارنگِ پيشه ها نويسنده و روشنفكر و سياست  دههمراه به ،)خواند كارگران ايران مي
وابستگيِ سياسي يا دولتي  طبقاتي كارگران را بهطلبيِ  برند تا استقالل كارگر را پيش مي ـ احياءِ خانه گام  اما گام به،پنهان يا

  .]1[بكشانند
  

شايد چنين  . استكارگر خانه با اتحاد عمل   بهحزب تودهدعوت ريزي شده  ي برنامه اين توطئه ي اوج نقطهدر حال حاضر 
ايي زحمتكشان در وظايف مبرم جنبش سنديك«ي   در نوشتهحزب توده اما داورانه بنمايد؛  پيشيادور از واقعيت وكمي ح

درحال باز سازي و خانه كارگر «كه  مبني براين[ جلودار زادههاي طوالني از خانم  قول  پس از نقل]نامه مردم[»!لحظه كنوني
: نويسد  مي؛ شده است»ندگرگو« كارگر خانهكه  ظرايف ديپلماتيك در القاي اينستفاده از ، با ا]». استاصالح و تغيير ساختار

اتحاد عمل .  در لحظه حاظر اهميت دو چندان كسب مي كند داوري و ذهني گرايي و بحث هاي تفرقه افكنانهپرهيز از پيش«
 مبرم ترين تغيير آرايش در تشكل هايي همچون خانه كارگر براي مواجه با حوادث پيش روي و جنبش سنديكايي با حفظ ديدگاه ها

 مانور جنبش سنديكايي را در برابر اين تغيير آرايش محدود و از ميزان بي توجهي به اين وظيفه، قدرت. وظيفه قلمداد مي گردد
حتي يك لحظه نيز نبايد اهميت تقويت جنبش سنديكايي فعلي كشور را از نظر . كارايي و نفوذ آن درميان توده هاي كارگر مي كاهد

  ].تأكيدها از من است[»دور داشت
اي از  پارهكند تا   صرفاً نقل قول مي [!!]اي طرفانه طور بي  بهحزب تودهچنين بنمايد كه در يك نگاه سطحي شايد 
 نفوذ در بوروكراسي شوريدگاناين كه توجه داشته باشيم  .اين استعكس ، اما حقيقت ]؟[! را بيان كند و احتماالترويدادها
»  سنديكايي- فعاالن جنبش كارگريمبارزان و«كنند و   ارزيابي مي»حاوي مطالب با اهميتي« را جلودار زادهنظرات خانم  ،دولتي

آيا اين برخورد كه  سؤال اين است !»با هوشياري و حساسيت برخورد كنند«خوانند كه با اين ترهاتِ سالوسانه  را فرامي
  ؟حياي آناست يا اكارگر  خانه از زاويه نفي هوشيارانه و باحساسيت

در مجموع «كه  نويسد  چنين مي» !كشان در لحظه كنونيوظايف مبرم جنبش سنديكايي زحمت«ي   مقالهكه اين باتوجه به
كه  (»دور تازه فعاليت«با تأكيد بر  ، يعني]تأكيد از من است[» خانه كارگر استدور تازه فعاليتاين فعاليت ها محصول 

يرش اين از زاويه پذبايست  مي ،هوشياري و حساسيتگرفت كه نتيجه  چنين توان  ميدرستي به )كند دگرگوني را القا مي
 .شدخواهد سركوب » پيش داوري و ذهني گرايي و بحث هاي تفرقه افكنانه«با ورچسب باشد؛ وگرنه گرانه  ترهات سركوب

ها   آن ديپلماتيكي ، كه حقنه و احتماالتنه بيان رويدادها جلودار زادهاز خانم هاي اين دالالن سياست  بنابراين، نقل قول
  . استكارگر خانهي سازش با  زمينهعنوان  به

  
آميزي  هاي خدعه  نشستچنين  هم و»گرا هم«هاي   پيشين در مورد تشكلهاي ها و طنازي ي زمزمه ترتيب، همه بدين

 و پناه انوشه كيوان، الميرا مرادي، خانم حسين اكبريهاي آقاي  همراه نوشته  به،شد  برگزار مي»نامه« در ساختمان نشريهكه 
حزب  فراخوان سازيِ  زمينهچيزي بيش از ـ  همگيـ  هادي پاكزادآقاي ضدامپرياليستيِ طالح اص بههاي  فرسايي چنين قلم هم
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اعالم صراحت  زند؛ و به جا ميكارگران » وحدت صفوف« راه را يگانه كارگر خانهبا سازش  كه  راخوانيف. اند نبوده توده
 با حوادث پيش روي و تغيير آرايش در تشكل هايي اتحاد عمل جنبش سنديكايي با حفظ ديدگاه ها براي مواجه«: دارد كه مي

تغيير «عبارت هرصورت،  به .است» جنبش سنديكايي زحمتكشان در لحظه كنوني... «، »...ي  وظيفه مبرم ترينهمچون خانه كارگر
اند كه  داده» يشتغيير آرا«ها تشكل كارگري  كند كه گويا در ايران ده چنين القا مي» همچون خانه كارگرآرايش در تشكل هايي 

جنبش و كه جانبدار كه در ايران هيچ تشكلي   اما واقعيت اين است؟! است بوده»خانه كارگر «ـ يكي همـ ها  ها آن از جمله
و رنگ عوض كرده ظاهرا كه    است»خانه كارگر«تشكلِ ضدكارگريِ تنها نداده و اين » تغيير آرايش«باشد، مبارزات كارگري 

يعني (  رنگارنگهاي ستيا توده  با كوشش كار شوراهاي اسالميِ هم اين عابدان شايد! لمان شده استاصطالح عابد و مس به
  ؟!اند خزيده خويشي  لد تازهجِ به)  حزب تودههاي  البيبا زد و بندهاي پنهان

***  
 و كارگر خانهداند كه  روشني مي  به) و سوسياليست آگاه و متشكلنه الزاماً  (اي  نسبتاً باسابقههركارگرِروز امروزه 

لب قي سركوبِ سرمايه در   دشنهكردي جز عمل خويشاند؛ و در تمام دوران حيات  يكديگر بودهزادِ  هم كار شوراهاي اسالمي
 تا اي استفاده كردند و از هروسيلهكار بردند  پيشه هرچه در توان داشتند به زادان جنايت اين هم .اند داشتهنكارگران ايران 

ي دستمزدها،  تعويق دو ساله. فرانروينديك نيروي طبقاتي و اجتماعي  و به، متشكل نشوند يران پراكنده بمانندكارگران ا
در ) خصوصاً كارگران زن(تابعيتِ مطلقِ كارگران  كودكان، تزايدِ كارِ امضا، گسترش روبه قراردادهاي موقت و سفيد

 ي  و صدها فاجعه،ها نفر  در مقابلِ بيكاريِ ميليونيريثي ك  عدهي  ساعت كارِ روزانه16سرمايه،  هاي كوچك و كم كارگاه
  كه؛ بوده است در تثبيت و گسترش سرمايه جمهوري اسالميآوردهاي  دست ازـ  فروشي ازجمله اعتياد و تنـ  ديگركارگريِ

  .گرفت ماديت نميدر سركوب مبارزات كارگري  كار شوراهاي اسالمي و كارگر خانهآفرينيِ  بدون نقش
 آميزترين  و جنايتترين رذيالنه با استفاده از ) كار شوراهاي اسالمي و كارگر خانه: يعني(زالوصفت كريه و اين دوقلوهاي 

  تا در سايه چتر مرگِهاي اعدام سپردند جوخه بهزنداني كردند و كارگر ايران را  ترين و جسورترين فرزندان طبقه  آگاههاْ روش
. تبعيد بكشانند برانند و به حاشيه  به فعالين جنبش كارگري راي وسيعي از توده  اسالميبرخاسته از حاكميت جمهوري

، بگيردي انقالب سوسياليستي قرار  آستانهدر توانست  مي 57 سال كه با ايجاد شوراهايِ خويش در اي طبقهترتيب،  بدين
سركردگيِ  يورش سرمايه جهاني به را در مقابل تشكلي رانده شد؛ توان مبارزاتي خويش  و بي دگينحضيضِ تفرق و پراك به

: پذيرش شرايطي شد كه تنها با يك عبارت قابل توصيف است  از دست داد؛ و ناگزير بهباندهاي جمهوري اسالميـ  جناح
تر  پيشه جنايتمراتب  به) بورژوازي حاكم برايرانبربريت : يعني(اما اين بربريت  .اسالم  پوششدر 18قرن بربريتِ بازگشت 

  .از بربريت سرمايه در قرن هيجدهم است
 )كارگر ايران از سركوب خيزش انقالبي طبقهدوقلوهاي برخاسته اين : يعني (كار شوراهاي اسالمي و كارگر خانه

ا، ه  رذالتي همهـ    ايرانكارگر در درون و برفراز طبقه  ـداريِ مذهبي يسيِ يك دولت سرمايهپلـ  ي بازوهاي اطالعاتي مثابه به
بيرق سرمايه و كار بردند تا  ها و مانند آن را به پراكني  شايعهها، خواني  روضهها، كاري فريبها،  گستري ها، دام گري توطئه

  .ترينِ كاالها كاهش بيابد ارزش بي مذهب برافراشته بماند و انسان كارگر به
مستراح  هبراست ابل هركارگري كه با پاي  در مق چاقوكشي وخبرچينياز بازداشت كارگران پيشرو گرفته تا تهديد و 

اياديِ اين  سازي و اخراج هركارگري كه به پروههاي جنگ گرفته تا  براي جبهه  كننده  بسيجيها خواني روضهاز  ؛شد وارد مي
ي ها پنوسرقت ك  كارگران كمونيست گرفته تا مرموزكرد؛ از ترورِ كثافت چپ نگاه ميو چرك و خون  آميخته بههاي  لمپن

بازي   پارتيخواري و گرفته تا رشوهزندگي كارگران ؛ از سرقت مسلحانه مزاياي كارگري  پرداختِكارگري و اخاذي در مقابل
؛ خالصه از هرگونه جنايتي گرفته تا جاكشي و پااندازيصيغه و  زنان كارگر گرفته تا  و ارعابهاي كالن؛ از فريب و حقوق

 درجهت كار شوراهاي اسالمي و كارگر خانههايي بودند كه اراذل متشكل در  شـ رو گيهم هرگونه رذالت و كثافت و دنائتي ـ
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كه هنوز از  كارگريهر و  در ميان كارگرانهويتي  و بيايجاد ارعاب كردند تا در ازاي ز آن استفادهسركوب كارگران ا
ن دولتي و غيردولتي اخوار  در ميان آدم و؛نان و نواي دولتي و وزارتي برسند ي غرور طبقاتي تهي نشده بود، به مانده ته
  .خواري تبديل شوند هاي آدم يكي از نمونه به

قابل توجيه و تفسير است؛ گري  و واسطه  خيانت، حماقتتواتري ازها تنها در  كه عدم درك آن ها حقايقي است اين
عبارت ديگر،   به.رساندبات ثا  بههاي كارگري ي آن را در مقابل دادگاه توان هزاران نمونه چراكه در فرصت مناسب مي

شوراهاي  و كارگر خانهاز ) يا سكوت نوشدارومĤبانه، ضدامپرباليستي و خزنده،ديپلماتيك، پوشيده،اعم از (هرگونه دفاعي 
  .آجين كردن قلبِ مبارزاتيِ كارگران ايران ندارد  دشنه معناي ديگري جز كار اسالميِ

***  
 كارگر خانهي احياي   در مقابل توطئهكارگر هاي مدعيِ جانبداري از طبقه  گروهجريانات واين سؤال كه چرا منهاي 
 و ...،هادي پاكزاد، آقاي پناه انوشه كيوان، آقاي الميرا مرادي، خانم حسين اكبريهاي آقاي   نوشته اما؛اند سكوت كرده

همانطور (همگي » ! در لحظه كنونيوظايف مبرم جنبش سنديكايي زحمتكشان« تحت عنوان ي مردم نامهي   مقالهسرانجام
جنبش گام  گام به سركوبِ ي اش چگونگي و نحوه اصليند كه موضوع نك اي حكايت مي برنامهاز ) كه استدالل كردم

كارگر ايران   طبقهجويي مبارزهي  تازه هاي دورِ كه جوانه  (بازي كثيف كه اين سياست  حقيقت اين است. ايران است دركارگري
 ،الحال در واقع، جماعتي معلوم. توانست شكل بگيرد هايي از حاكميت موجود نمي بخش  بدون حمايت )فته استرا نشانه گر

را غنيمت فرصت  هاي حاكم برايران ي رژيم كارانه هاي جنايت سركوباز پسِ بار ديگر   يكمنش زاده و بوروكرات بوركرات
 ـ نيز  ـجامعهباندهاي حاكم برـ  در ميان جدال جناح، [!!!]ونيستعنوان سوسياليست و كم ضمن معرفيِ خود به تااند  شمرده
كه   اما آشكار است!!رخيزندبدولتي حقير ست و مقام پاحتمالِ چند گدايي   و بهرده كتر  را پهني خوش رقصي خود سفره

  .پردازند كشان مي هاي حقير را كارگران و زحمت  تاوان اين گداييـ چنان گذشته همـ 
  

عنوان   هم كه بهحزب توده گفته شده است؛ هاي متعدد  در مقالهكافي اندازه  ها به  گفتنيحسين اكبري آقاي ي درباره
اي  كه چند جمله جا نيست بنابراين، نابهشناخته شده است؛ فعالين جنبش كارگري ي   براي همه افسدالفاسدينِ دنياي سياست

  .ه باشدجنابان ضايع نشد  تا حق اين عالييسمي سركوب بنو ي ديگر كارگزاران اين توطئه در باره
  نوشته اين ، كه بگذريم]2[»؟يا نوشداروخنجر «ي  مقاله  افشاگرانهـ  تاريخيـ  اصطالح تئوريك هاي به غيغاج ها و از آرايه

پردازي،  وغگري، در  مشحون از سفسطه»دفاعيه«اين .  استكار شوراهاي اسالمي و كارگر خانهاز بسته  و چشمدوفاكتو دفاع 
احساسات كارگري در بقاي ننگين جمهوري ي ابزاري از  كالم استفاده نظري و در يك  تنگگرايي،  واپسكاري، فريب

 كم كار شوراهاي اسالمي و كارگر خانه تبليغاتيهاي  كاري فريبي نگارش اين مقاله هيچ چيزي از  شيوه. اسالمي است
توانند  اند و نمي گذر نكرده» نظر«ي  مرحله از هنوز جنبش كارگري قالبي داران اين طرفكه   البته جاي خوشبختي است.ندارد

 وگرنه زبان كنند؛» عمل«)  استكار شوراهاي اسالمي و كارگر خانهاشتباه نشود، منظور (همانند دوقلوهاي جنايت و كثافت 
  !ندشد  اوين مي209اكن بند طور رايگان س شد و به ه ميدبري) منصور اصانلوهمانند زبان ( شان افشاكنندگان

سالح   به را پاسداراندوآتشه عنوان يك اكثريتي  بهالميرا مراديخانم  پيش سالبيست و اندي همانطوركه هرروي،  به
بمباران روستاهاي كردستان در مردم  جنبش دموكراتيك ،خاك و خون كشيده شود  خلق تركمن بهتاكرد  سنگين مجهز مي

شوراهاي  ـ به در اعدام و بازداشت فعالين آن  و شوراهاي كارگري و روستايي ـ،خفه شوديش ها خون پيشمرگه كردنشين و
شوراهاي  و كارگر خانهچنان از اي  در مقام يك توده) الميرا مراديخانم (او   تسليم شوند؛ امروزه روز نيزكار مياسال

 ويا اند  نبوده ايرانكارگر  سرمايه در قلب طبقهسركوبِي  كار دشنه هاي جنايت گويي اين آشغالد كه نك  دفاع ميكار اسالمي
  ؟!اند داشتههم اي جز جنايت  پيشينهكه گويا 
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سنديكاي « از دفاع ي بهانه به«ي خود  در دو نوشته بهمن شفيق :نويسند مي پناه انوشه كيوان و آقاي الميرا مراديخانم 
خنجري تشبيه نموده است  به را...  و معرفي تاريخي كارگري امپرياليسمهرنوع افشاگري پيرامون ديپلوماس... »كارگران شركت واحد

بهمن : يعني( وي«: دهند چنين ادامه مي ها اصطالح ماركسيست بهاين ! »آوردند ها در پشت جنبش كارگري وارد مي اي كه توده
تمام زخم هاي جنبش كارگري معرفي  بعنوان نوشداروي  و ديگر مراكز كارگري شبيه آنها راICFTU ،ITF ضمن بحث خود، )شفيق

  !»نموده است
بيفكنيم تا ) راستي شفيق و مهربان اين رفيق به( بهمن شفيقي  عنوان دو نوشته نگاهي بهبايست  قبل از هرچيز مي
سسان سنديكاهاي ؤهيئت م«و » كارگر خانه«: يعني( دو نهاد اجتماعي  سياستبازانِ شعبده اين هاي معلوم شود كه در دست

: ايسم در پشت جنبش كارگري دشنه توده«: ترتيب عبارتند از به  بهمن شفيقي   عنوان دو نوشته؟!اند غيب شده» ارگريك
 حرف آخر ضدامپرياليسم ،"انفدراسيون جهاني كارگر"كارگر در آغوش  خانه«و » سسان كجا ايستاده است؟ؤهيأت م

سسان ؤهيئت م«و » كارگر خانه«ي  رابطهدر اين دو نوشته  بهمنبنابراين، اساسِ بحث . »ارتجاعي براي جنبش كارگري
  !» و ديگر مراكز كارگري شبيه آنهاICFTU ،ITF«است، نه ارزيابي از » سنديكاهاي كارگري

بار هم حرفي از   حتي يك»خنجر يا نوشدارو؟«ي   در سراسر نوشتهپناه انوشه كيوان و آقاي خانم الميرا مراديچرا اما 
، با كارانه  فريبي ا ها در سفسطه كه آن اي اينرب: آورند؟ پاسخ روشن است ميان نمي به» سسانؤهيئت م «و» كارگر خانه«

 كار شوراهاي اسالمي و كارگر خانه ي دشنه ؛كنند چه را كه پنهان مي آن ، ITF و ICFTUگيري  چگونگي شكلگري در  مغلطه
ِ  و  رهبري ،زهرآلودهي   دشنه اينندر تيز كرد» سسانؤيأت مهبخشي از « هاي يگر  بعضي واسطه،در قلب كارگران ايران

  ؟!مرگ و سركوب است» گراييِ هم« در اين حزب توده
هاي او دنبال   را در نوشتهبهمن شفيقكه حقيقت نظرات  است جستجوگري  خوانندهي  جستجوگرانهي  وظيفهگرچه 

بهمن   در واقع،.بينانه دارد تاوت زيادي با جستجوي حقيققضيه تف» خنجر يا نوشدارو؟« در مورد نويسندگان اما ].3[كند
 و اين ؛ها پرداخته است  آني افشاي پروژه بهاو مهم اين است كه . كرد گفت براي اين حضرات فرقي نمي  هرچه ميشفيق

  .راحتي بر زبان بياورند براي نويسندگان مزبور كافي است كه هر دروغي را به
  

گونه  هيچ و اند  بهره بيي ن كارگران ايران از هرگونه وجاهتدر بي كار شوراهاي اسالمي و رگركا خانهكه   است  اينحقيقت
 امكان احيايِ اين بنابراين،. ندارند) چه در داخل و چه در خارج از كشور(كارگري  در ميان فعالين جنبش هم اعتباري

هاي  جايي بعضي از اهرم جابه ؛ و يا بهپذير است ان امك و موفقي وسيع گرانه از پسِ يك يورشِ سركوبيا هاي مرده  افعي
) كارگر خانهدر احياي ( و شركا حزب تودهي  توطئه .باشد باندهاي جمهوري اسالمي مشروط ميـ  قدرت در ميان جناح

اين طرف چرخيد كه در   بهي سياست ترتيب، اگر قرعه بدين. دهدحي شده كه هر دو احتمال را پوشش اي طرا گونه به
  وحزب توده در كنار كارگر خانهگاه  نان و نوايي برسند، آن  هم بهطلبان اصالح ،»هاي قدرت جناح« نمايِ صاباتِ انتخابانت

WFTU  تودهكارگزاران ريز و درشتِو ديگر  هاي  چالش«كنند و با ورچسب  را بازي ميخواه  ترقيپوزيسيون نقش  اي مسلك
كَنند؛ اما  ها را مي  و كلك آننندكُ هاي طوالني محكوم مي زندان قل كارگري را بهجنبش مستفعالين » »كارگري«زاده تخيالت 

جانبه  يك تهاجم همه يورش تدريجي خودرا گسترش دادند و به هاي حكومتي وقوع نپيوست و دستگاه اگر چنين احتمالي به
چراكه .  شفابخش خواهد بودكارگر خانه ، در اين صورت بازهم احياينشان  تا نه از تاك اثري باشد و نه از تاكدست زدند
كشد و همانند گذشته نقش  ي آشكار سياست كنار مي ، خودرا از صحنهكارگر خانهاش با   پنهاني با حفظ ارتباطاتحزب توده

راندنِ  با جلو ها اي تودهبار  تفاوت تنها در اين خواهد بود كه اين. نشيند  و در انتظار فرصت ميكند را بازي مي» اپوزيسيون«
حال ! تر برد كاال زيدهگفتند دزدي كه با چراغ آيد، گْ ها مي   قديمي!نيز خواهند بود» كارگري«بازوي   مجهز بهكارگر خانه

  !!چماق هم مسلح شود خواهد به مي» چراغ«كه عالوه بر   دزدي استحزب توده
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 »اهرم« باندهاي حاكمـ  در درون جناح رغم هرگونه تحولي ريزي كرده كه علي  چنين برنامهحزب تودهطوركلي،  به
افزايشِ قدرتِ بوروركراسي و استقرار ديكتاتوريِ خودرا در » رسالت تاريخي« را از دست ندهد تا بتواند كارگر خانه

ان سنديكاي كارگرهايي دارد كه نقداً از جيب   هزينهكارگر خانه» كارگريِ«اهرمِ   تجهيز بهاما. انجام برساند ها به بوروكرات
  .شود  ميپرداختشركت واحد 
سنديكاي  فعالين جو ترور و وحشتايجاد بازي و  الت ، نتوانست از طريق چاقوكشيكارگر خانهكه   اين استواقعيت

 يكي :اين ناتواني دو دليل داشت. در كند بهي كارگري  مبارزهان د از مي)دار تشكل مستقل كارگري عنوان پرچم به ( راواحد
كه   اين؛ و ديگر)كارگر خانهازجمله (ي نهادهاي بورژوايي   در مقابل همهسنديكاي واحدي فعالين   و زيركانه مقاومتِ رزمنده

 !]؟[اش بخش شان را تا نهايتِ نتيجه بازي و عمليات تروريستي ي چاقوكشي، الت توانستند دامنه هم نمي ها يكارگر خانه
داده دست از  را هاي اساسي قدرت اكنون اهرم هم كه دنشتدا ز حكومت ابانديـ  جناح  در ريشه چراكه اساساً پيش ببرند؛

  .دنشانه را بزندو  كه با يك تير ه استاين نتيجه رساند  را بهكارگر خانه ،جانبهدوناتواني اين . است
كت سنديكاي شر  عضو كارگران  بهي شركت واحدوارده از طرف دولت و كارفرما فشارهاي ي واسطه به كارگر خانه )يك

 كه درگير جنگ بود و شودجايگزين سنديكاي واحدي  تا نما شود  و سنديكاليستآميزي كند خودرا رنگخواهد  مي، واحد
 و تصويري جدياش  بنابه خاستگاه و پايگاه طبقاتي حزب تودهكه  (جلودارزاده سخنان خانم . زهي خيال باطل؟!نبود است

اين  به.  است سركوب فريب و ازاركستر كاملياين  . است سالوسانهآميزي ن رنگاي اي از  نمونه)دهد ها مي  از آن»شورانگيز«
با شانس خودرا نما  و سنديكاليستآميزي شده   رنگكارگرِ خانه و كند  ميافكند، كارفرما اخراج زندان مي دولت بهكه  ترتيب

  .دآزماي يم  شركت واحد سنديكاي سس براي كنار زدنؤحمايت عناصر معلوم الحالي از هيات م
اصطالح ظريفِ اين تنها   چيزي جز سركوب بهكارگر خانه از طرف  شركت واحدفعالين اي از  پارهتقالي جلب محبت )دو

نيز  در قدرت باندِـ  جناح  بهاش  ضمن سركوب حريفِ طبقاتيكارگر خانهترتيب،  بدين. اي كارگران نيست تشكل توده
 از تر  بيشكمينياز داريد و بايد نيز من   پس، براي بقاي خود به!اش اما من كشتم اش كرديد؛ ماند كه گرچه شما خستهفه مي
  !بدهيدمن  و فوايد آن به» قدرت«

؟ !داش را ندا  سهمنيز را كُشت و جناحِ در قدرت سنديكاي شركت واحدبرفرض كه :  باكي نداردكارگر خانههرروي،  به
حزب توده  و همانند ،كند را بازي مي» كارگري«علني و » اپوزيسيون«قش ن ،سازد ي موجود مي» باريكه آب«با دراينصورت، 

  .آورددست  بهتري  هاي مناسب فرصت بهنشيند تا  انتظار مي به
  

، »اهرم« را از دست بدهد؛ اما براي از دست ندادن اين كارگر خانه» اهرم«خواهد   نميحزب توده كمي باالتر گفتم كه
مثالً اند و   حشرونشر داشتهكارگر خانهها پيش با   از سالها اي تودهگرچه !  داشته باشدبايست آن را در دست ابتدا مي
ها را  اي تودهها دست باال را داشتند و رأساً در قدرت بودند، زياد هم  يكارگر خانهجا كه  ؛ اما ازآناند بوده WFTUكن  كارچاق

از يك  ( بودسنديكاي شركت واحدگيري   اوج آن شكلتغيير و تحوالت درون جنبش كارگري كهاما . گرفتند جدي نمي
كاسه  دوستاني هم اين دو آشناي قديمي را به ،)از طرف ديگر( احمدي نژاد در رياست جمهوريِ كارگر خانهبداقبالي و  ،)طرف

، ترتيب بدين. وبيش سوخته است ها در نهمين دوره رياست جمهوري كم  هردوي آن]؟[!چراكه دست ؛ه استتبديل كرد
  .ه استتبديل گرديد ماكياوليستي و كاسبكارانه ي  دوستانهي يك رابطه هاي قديمي به آشنايي

اين شرط كه  ، اما بهرا بازي كند حزب توده» كارگري« اهرم  نقشپذيرد كه  ميكند كه وانمود مي كارگر خانهشايد ! آري
 براي )اي و مستقل كارگري دارِ تشكل تودهعنوان پرچم به ( راسنديكاي شركت واحد هم لطف كرده و سرِ  تودهحزب
  . و شركا هستنداكبريآقاي  نيروي اجرايي اين معامله هم همان .ارمغان ببرد  بهكارگر خانه
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 حزب تودهاز يك طرف : ؟ براي مثال!كند  دودوزه بازي ميكارگر خانهدر رابطه با حزب توده نمايد كه  گاه چنين مي
كنفدراسيون  ي عنوان زيرمجموعه به[ ITF دعوت خواند كه بنابه نهم آگوست فراميسم شركت در مرا هايش را به آپارات

با مسئولين در تهران  كارگر خانه، سران انجام گرفته بود؛ و از طرف ديگر ]ITUC هاي آزاد كارگري جهاني اتحاديه
 تازه !پايان برسانند بهعكس يادگاري  مراسم خودرا با تاگيرند  دهند و قلوه مي دل مي WFTU فدراسيون جهاني كارگران

 با را ITUCزير و باالي ، حزب توده هم در دفاع از پناه انوشه كيوان و آقاي الميرا مرادي خانم ،ها گذشته ي اين از همه
  !اند  تا بركسي پوشيده نماند كه اين دوتشكل از ديرباز برعليه يكديگر بودهكنند  ميي يكWFTU  ازمدح

 مثل WFTU و ITUCدانند كه   ميي فعالين جنبش كارگري همهكه  اين با توجه بههوا چه معني دارد؟ اين يك بام و دو
حزب آيا  رود، نمي) حزب توده مثل اي خصوصاً جوب گنديده (شان توي يك جوي وجه آب هيچ كارد و پنير هستند و به

  ! است؟كارگر خانهسرِ بر شتنا مشغول كاله گذتوده
كنند  ريزي مي اي برنامه گونه خودرا به) ي سياست برداران عرصه مثابه كاله به (حزب تودهو هم  كارگر خانهگرچه هم 

 صرف كاله ها  آن در حالِ حاضر تمام نيرويكه  حقيقت اين استرِ يكديگر را كاله بگذارند؛ اما كه در انتهاي بازي س
 باالتر اشاره  زيرا همانطور كه.شود مي كت واحدسنديكاي شرزيرفشار گذاشتن گذاشتن برسرِ كارگران ايران و خصوصاً 

 و بقاي خويش را دريوزگي پست و مقام دولتي برود تواند به  نميكارگر خانهي »كارگر« بدون اهرمِ حزب توده كردم
حال ـ  سنديكاي كارگران شركت واحد در هم شكستن هم بدون كارگر خانه؛ و حفظ كند) مثابه يك نهاد سياسي به(
اما اين دوستان امروز كه . ندارد) گر مبارزات كارگري ي نهاد سركوب مثابه به(اي جز انحالل خويش  چاره ـ هر شكل به

ي  خاصه بنا به: يعني( در ايران است، خواه ناخواه هاي نوينِ جنبش كارگري شان بلعيدن جوانه ي وحدت و اشتراك نقطه
 !!نيستبااين وجود، باكي . آيند يكديگر برميو جِردادن د حذف درصد) شان  گرايانه  و قدرتمنشانه ، گُرگماكياوليستي

ايران  كشان  و زحمتبازهم كارگران) دفعات پيشينهمانند ( را  و خونبارچراكه تاوان اين درگيريِ بسيار محتمل
  .كردخواهند پرداخت 
 و كارگر خانهمانند اي ه هاي نيمه مرده  در ايران با وجود افعي و سراسري كارگرانهرروي، جنبش مستقل به

نيافتني   يك رؤيايي دست)كه امكان وقوع داشته باشد از اين  بيش:يعني( واقعي باشدكه  از اين  بيشكار شوراهاي اسالمي
 شان را افت را پيش گرفت و متحدانهاي جنايت و سركوب و كث بايست با تمام قوا انحالل اين النه نمايد؛ پس، مي مي
  . در اين مورد سكوت عالمت سازش است.داني تاريخ پرتاب كرد زباله به) دهند خود مي  كه بهرغم هر عنواني علي( نيز

***  
روشن كرد تا نسل نكته را چند يا اين وجود، بايد ارزش بررسي و چالش را ندارد؛ » خنجر يا نوشدارو؟«ي  گرچه مقاله

ها  پردازي  و عبارتنيفتد) »ماركسيسم«ي   و كلمهازجمله عنوان(ها  نامعناوين و دامِ تقدسِ   ايران به كارگرِجوانِ
  .ها را ضايع نكند  وقتِ مبارزاتي آنندگان اين مقالهسي نوي گرانه توجيه

برند  كار مي اين قصد به  را به»هاي ايراني ماركسيست«  و عمالً نامتجانسالفارق  عبارت معپناه كيوان و آقاي مراديخانم 
 مدعيِ ماركسيسم هاي انقالبيِ ديگر نيرورزمندگيِ  در پرتو را اكثريتسازمان  و حزب تودهي ننگين و ضدانقالبيِ  كه چهره

هايشان،  پالگي  براي خود و هم و آبرواعتبار  دست و پا و كردنضمن قالبيهاي  اين ماركسيست ،سان   بدين.پوشانندب
مدعيان ماركسيسم در ايران و جهان است كه حقيقت اين  .كنند ميترسيم  و انقالبي عملياز ماركسيسم ويري يهودايي تص
هم  به) كالمبازي با جز چسب (با هيچ چسبي نه تنها گيرد كه   را دربرميياالجهت ترده، و مختلف متنوع، گسيطيف
دانم، خانم  كه خودرا ماركسيست مي من ضمن اين:  براي مثال.شوند واقع مي  متناقض همـ تيحـ   در عمل بلكه؛چسبند نمي

،  دولت آمريكا،راستاي جمهوري اسالمي، سرمايه جهاني هم )»ماركسيسم«عنوان طرفدارن  به ( راپناه كيوانو آقاي  مرادي
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دهم كه  اين نمي  و هيچ اهميتي هم به؛كنم مياسالم مرتجع سياسي و در يك كالم ضدماركسيست و ضدكمونيست برآورد 
  .ويند و چه نگي من چه بگويند  و ديگران دربارهالميراخانم 
ي  مؤثرترين شيوه  و آثار تئوريكِ ماركسيستي از ماركسيسمپناه كيوان و آقاي مراديي خانم  استفادهي  نحوهطوركلي،  به

مبارزاتي، ي اين دانش   است؛ چراكه همه ايرانكشان تبليغ ضدماركسيستي و ضدكمونيستي در بين كارگران و زحمت
 چنين  عمالً و؛اند دادهكاهش گرانه  توجيهجا و  دوتا نقل قول نابه يكي بهيش ي خو در نوشتهگسترده و پيچيده را طبقاتي، 

بنابراين، اگر كارگران  !!اند  بودهكار هاي اسالمياشور و كارگر خانهطرفدار احياي هم  لنينو  ماركسد كه نده مي» آموزش«
 و آقاي مراديخانم حقيقتاً  باور كنند كه نينچ ،شونده  و دگرگونكننده دگرگون  از ماركسيسمِاطالعي دليل بي در ايران به

 كار هاي اسالمياشور و كارگر خانهطرفدار  ،كنند معرفي ميها   آن، همانطوركه »ماركسيسم «و  هستندماركسيست پناه كيوان
اين » ماركسيسمِ« ه ب خويش م و خويِ طبقاتيشَ ، اگر كارگران در ايران بنا بهرو ازاين ؟!اند جايي نرسيده نابهي  نتيجه بهاست، 
مبادرت عملي انقالبي و طبقاتي نيز   بهـاساساًـ   بلكهاند، ناشايست نكردهغلط و جنايان تُف كنند، نه تنها كاري  عالي
خواسته يا  : يعني (هرصورت  به پناه انوشه كيوان و آقاي الميرا مراديكه خانم  اگر چنين نتيجه بگيريم پس، .اند دهيزور

، نتال هستندما الهيِ سانتي  ضدكمونيست، كارگزار سرمايه و حزب»خنجر يا نوشدارو؟«ي  مقالهقل در حدا ،) ناخواسته
گرانه، صرفاً  توجيه) »دانش مبارزه طبقاتي«: يعني( ها در برخورد با ماركسيسم ي عمل آن  شيوه؛ چراكهايم انصافي نكرده بي

 ي  در مقالهيداله خسروشاهي اين را . استكار شوراهاي اسالمي  وكارگر خانهطرفداري از  كالمي، ضدكارگري و بهـ  نظري
  .روشني نشان داده است به» جبهه ارتجاعِ ضدامپرياليستي، سخني با خانم الميرا مرادي و آقاي انوشه كيوان پناه«

  
ته باشيم كه آن بايست توجه داش كه بگذريم، مي» هاي ايراني ماركسيست « عبارتناسيوناليستيِـ  اي بستِ باسمه ز جمعا

اين . هاست تابع اين غولنهايتاً ايستد،  مي» ها بر دوش غول «]پناه كيوان و آقاي مراديباورِ خانم  بنا به [ كهاي نيرو و طبقه
د و فروش ي خري كه در رابطه همان خويشتني . است خويش انسانيو طبقاتي »خويشتن«قانون نه ايستادن بر دوش 

اش  ان بر دستمحمدچون   پيامبراني هم:خمينيقول  كه به رغم اين عليشود و  طبيعي خود بيگانه ميـ  كار از ذات انساني نيروي
خواب  آيد، خودرا به خانه مي هنگام كه دخترش ديرتر از وقت معمول به دهد و شب قرارداد سفيدامضا مي  تن بهزنند، بوسه مي

  !!هدد آبرويي مي  تا درگير ماجراهايي نشود كه بوي بيزند مي
 مفروضي در چنين صورت. ندكار خودرا بفروش  و كارگر مجبور نبودند كه نيرويندهآفرين ،مولدهاي  فرض كنيم كه انسان

شرافت ذات مولد انسان سوگند  و تكيه زد؟ به» ايستاد«هايشان  ـ بتوان برشانه اصوالً مانند كه ـ  باقي مي»هايي غول «ـ آياـ 
جاودانه بينند و  چه را كه تاريخي مي  آنپناه انوشه كيوان و آقاي خانم الميرا مراديكه  ينماحصل كالم ا. شد كه چنين نمي

پس، ! ي طبقاتي ست؛ و اين يعني تداوم هميشگي جامعه»ها بر دوش غول«ي و طبقاتي هاي اجتماع پندارند، تكيه نيروي يم
چيزي  »ماركسيست«نزد اين زوجين » ايي انساندانش ره«: تر عبارت جامع ويا به» ي طبقاتي دانش مبارزه«ماركسيسم، 

نه در  ي طبقاتي خويش ـ ايستاده و هنوز در گستره» ها بر دوش غول«اي يك قرن بر  اگر طبقه. جز وجه المعامله نيست
 ي سانهاشد كه هنوز بر دوش افبمغز خر خورده كند، بايد  ـ گذران مي نيز فروشي و حقارت ـ ـ از قِبل تن شادفردي ا همهآحاد 

  .بايد واژگون نمود) هادي پاكزادآقاي ي  منشانه بزرگرغم نصايح  علي( را  پس، اين فريب.يستداها ب ولدروغين غ
چنين ابله  ينكنند كه كارگران در ايران ا  هنوز تصور ميپناه انوشه كيوان و آقاي الميرا مراديكه خانم  حقيقت اين است
 مواجب گوش بسپارند و دوباره  جيره و  بيـ احتماالً  ـاين مزدوران  كنند و بهر باو راها  آنسواري  غول هستند كه داستان

دوران  نه اين .امضا كنندبار نيز  اين تا سند اسارت پسران و دختران خود را شوندچون خميني  كاراني هم جنايتقرباني فريب 
حتي اگر (قواي طبقاتي كارگران   به بايدكار ميشوراهاي اسال و كارگر خانه. امروز روزگار نويني است .سپري شده است

اين شرافت و ـ » كار«ايت عليه جرم جن شان به ي سردمداران  تا زمينه محاكمهنحل شوندم )تشكل سراسري دست نيابند به
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يا  گمناماعم از (ديگر صالحي و صدها كارگر اگر قرار نبود كه چنين باشد، پس اصانلو و  .ـ محاكمه شوند ت انسانيحرم
  .اند پايان زمان واقعي خود رسيده ها به نه اين افسانهكردند؟  هاي جمهوري اسالمي چه مي ي زندان  در گوشه)شناحته شده
اند تا  خودآگاهي طبقاتي و سوسياليستي نرسيده اند و به ي يك طبقه متشكل نشده مثابه كارگر هنوز به هاي طبقه اگر توده
با درهم شكستن ماشين دولتي  زير بشكند و  بهم را در كنشي انقالبي و سوسياليستيداريِ پوشيده در اسال نظام سرمايه

 و كارگر خانهانحالل رسميِ  مستقر سازند؛ اما هشوند اي نفي گونه خودرا در دولت متشكل كنند و ديكتاتوري طبقاتي خودرا به
 يِاين، يعني ايستادن بردوش انسان. ان است گام بزرگي در راستاي تشكل طبقاتي كارگر در ايرانكار شوراهاي اسالمي

تصوير ماورايي، اسكوالستيك » خنجر يا نوشدارو؟ «نويسندگان تاريخ، كه لومِمعهاي برآمده از ناكجايِ نا نه غول خويشتن، 
  .كنند ميترسيم الهي از آن  و حزب

 طبقاتيِآگاه و  هاي خويشتنِ كله خصوصاً پاها و ،ها كه استقالل طبقاتي معنايي جز ايستادن بردست حقيقت اين است
ي   مالگونههاي خواني روضهي  همهبنابراين، . »ي طبقاتي دانش مبارزه« تسليح به و طبقاتي تشكل: آگاهي يعني ندارد؛ و خود
هاي ظاهراً ماركسيستي،  زكوساطت ب به،  هم نباشند  يا مزدوراي اگر توده، حتي »خنجر يا نوشدارو؟«نويسندگان  امثالِ

جاكه  تاآنهرروي،  به. چيني كنند زمينهرا  كار شوراهاي اسالمي و كارگر خانهد تا احياءِ جز فريب كارگران ندارنقصدي 
 اوج ي ه انقالبي نقطدانشمندان، اين شود ها مربوط مي مانند آن  گرامشي و، لوگزامبورگ،تروتسكي،  لنين،ماركس به

كش  هاي زحمت ي كارگر و توده  طبقه تاريخيِ بردوشِ عمالًم زدند كههنگامي رقرا گري خويش   و انقالبيمنديانديش
  .خواهد داشترويكردي فاشيستي هرصورت  كه بهاست منشانه   اشرافگرايانه و عكسِ قضيه كذبي نخبه. زدندتكيه 
  

 راه تحقق تمام طبقه كارگر دردر حال حاضر، «: نويسند  ميكارگر  با خنجري برپشت طبقه»خنجر يا نوشداردو«نويسندگان 
انطباق المللي كار  هاي سازمان بين ها و توصيه  كه با قانون اساسي ايران، اعالميه جهاني حقوق بشر، و موافقتنامههاي خود خواست
هاي مختلف نماينده آنها در برابر  جدي كه از طرف كارفرمايان و دولتهاي  ها، تضيقات و چالش  دارد، عالوه بر محدوديتكامل

 آپوزيسيون جمهوري اسالمي نيز »حقوق بشري«و » دمكرات«هاي  بخش» كارگري«زاده تخيالت هاي  بيند، بايد متوجه چالش خود مي
  ].تأكيدها از من است[»باشد

 نداي و »تشكل مستقل كارگري«بايد هرگونه  دهد كه امنيتي خط ميـ  هاي اطالعاتي دستگاه روشني به اين عبارت به
ها و تناقضات  وخم  پيچكه  از اينهگذشت ،زيرا. كشاند و درفش دار به و ردسركوب ككارگر   طبقهسوسياليستي را در درون

عزمي  تكيه بهبا  ،ي پايين توازن طبقاتيِ خويش كفه كارگران ايران بنا بهكه  اي است گونه قانون اساسيِ جمهوري اسالمي به
ـ تعبير و  نيزـ چنين  بايست ناچار مي  به)شركت واحدرگران همانند كا(هاي سنگين  با تاوانو  لْمتشكنسبتاً   وكارگري
 وجود دارد كه جمهوري يزنه چندان ضعيف ن اين احتمالاما  ؛داردمنافاتي ن  و اتحاديه كه با تشكيل سنديكاد كننشتفسير

مجبور ) دسنديكاي واحازجمله سركوب (ي وسيع  گرانه از پسِ يك يورش سركوب ، براساس همين قانون اساسياسالمي
تعبيرِ مبناي بررنگ عوض كنند و  تا اين فرصت را بدهد كار شوراهاي اسالمي و كارگر خانه بار ديگر به شود كه يك

دو  . درست كنندبا كيان اسالمي »گرا هم«تشكلِ   آبكيهاي تشكلبا بعضي از  انون اساسيقاز ي اسالمي  طلبانه اصالح
ي تبادالت   كه زمينه،هاي مستقل كارگري يكي، رشد و گسترش تشكل. تي اين توطئه اس عاملِ محتمل بازدارنده

ي قانون اساسي جمهوري اسالمي ازهم   و هرگونه توهمي را در بارهدهد كارگر گسترش مي سوسياليستي را در درون طبقه
 ايجاد ي كه زمينه  ،كارگر هاي سوسياليستي در دورن طبقه رشد محافل، ارتباطات، تبادالت و دريافت؛ و ديگري، درد مي

 »هاي  خواستتمامتحقق « با قانون اساسي» انطباق كاملِ«بنابراين، تزِ . كند تر مي هاي مستقل كارگري را فراهم تشكل
هاي مستقل  هم تشكلبدين باورند كه  پناه انوشه كيوان و آقاي الميرا مراديخانم كارگران ايران معنايي جز اين ندارد كه 

اي كه از سه سال پيش  همانند محافل كارگري(و هم كارگران سوسياليست ) ديكاي شركت واحدسنهمانند (كارگري 
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 ]كريهي چه تركيب[»ايستي تودهماركسيسم «ها را  جاي آنتا دار و درفش كشيده شوند  بايد به) اند تري گرفته جوشش بيش
موجوديت  به آب از آب تكان نخورد و المي كيان اس درتثبيت وضعيت موجودِو ؛ بگيرند»گرا هم « فرمايشيِهاي و تشكل

در راه تحقق طبقه كارگر در حال حاضر، «: شتند كهنو مين ها آناگر چنين نبود،  ؟!گزندي نرسدگونه  هيچدر ايران كنونيِ سرمايه 
  !! دارد»انطباق كامل...  كه با قانون اساسي ايرانهاي خود تمام خواست

 كه امكانِ بروزِ مادي آن وجود دارد؛ كند ميتاريخي اشاره ـ  پيوستاري حقيقي  به»تحقق«ي  توجه داشته باشيم كه واژه
 20 كه پس از هادي پاكزاد ازجمله آقاي ي خويش،همراه شركا به( پناه انوشه كيوان و آقاي الميرا مراديخانم كه  معني بدين

كنند كه   چنين تبليغ مي) است ود خود آراستهوج  را به اينترنتيبازار سياستِ تازگي  به ديگرهاي  سرگرميسال سكوت و 
بايد كنار ندارد، » انطباق كامل«كه با قانون اساسي جمهوري اسالمي را اي  كارگريسوسياليستي و سوسياليسم و تبادالت 

گيري  ي را پ»تشكل مستقل كارگري«كه  ترين نيروهايي جاكه جدي  مبارزه كنيم؛ اما ازآن»امپرياليسم«مقدمتاً با تا  گذاشت
 كنار گذاشت تا در كنار همـ بايد تشكل مستقل كارگري را  فعالً رو ـ  هستند، ازاين سوسياليستفعالينِ كارگريِ كنند،  مي

» ضدامپرياليست« و ديگر جك و جانوران ، وزارت اطالعات، سپاه پاسدارانكار شورهاي اسالمي ،كارگر خانه ،اهللا لبنان خرب
يي يك رويِ سكه معناهرروي، فراموش نكنيم كه كنار گذاشتن  به!!! ي در منطقه بجنگيماسالم  جمهوريبرتريِدرجهت 

  ؟!جز دور انداختن آن ندارد
ي سركوب سياسي، اجتماعي و اقتصادي از طرف جمهوري  واسطه  بهي كارگران در ايران كه توده حقيقت اين است

نان و گذران  اند كه بيش از هرچيز به  چنان اتميزه و درخويشارك شوراهاي اسالمي و كارگر خانهمي و كارگزاراني مانند اسال
چه را زوجين  سوسياليستي ندارند؛ و آنطبقاتي، تاريخي و  تبادالت نداني برايچانديشند و نيروي  شان مي همين امشب

 درخويشتن  و طبقاتيرمقيِ ، همين بيدهند  و تصوير آرماني از آن ارائه ميكنند  تئوريزه ميشان  و شركاي»ضدامپرياليست«
داري است و جمهوري  ي كارگزاران آشكار و پنهان نظام سرمايه ي همه اين وظيفه . استارگران در ايراني ك  تودهفررفتگي

كنونيِ اين » ارزشِ «اما.  كارگزاران كم ندارد، بلكه در اين زمينه هم با تورم مواجه شده استگونه اسالمي نه تنها از اين
 كه اند  دو سال گذشته محافل گوناگوني در ايران شكل گرفته كه طي يكي روست خدمت ازاين شه آماده بهكارگزاران همي

مواجه شده كه گرايش سوسياليستي دامن اين خطر جمهوري اسالمي با دانند و  هرصورت خودرا سوسياليست مي به
 نشان از همين ،اش تنگ شدن فضاي مبارزاتيم رغ  علي، راديكاليسم رو به رشد سنديكاي واحد.كارگر را نيز بگيرد طبقه

گذارد   باز مي رادهند گرانه از ماركسيسم ارائه مي رو، وزارت اطالعات دست محافلي كه تصوير آبكي و توجيه  ازاين.خطر دارد
 اما .شيت كنند تم)قول بازجوهاي ساواك به (ويندگيِ كارگران جوان رااثر سازند و ج  راديكال را بيتا ماركسيسم انقالبي و

فقط با تبليع و ترويج » كار«دانند كه  گرِ كيان اسالمي مي  و توجيه دروغين»هاي ماركسيست« وزارت اطالعات و هم هم
در داخل و » هاي خفته سوسياليست«ي  ن دوبارهدراز سربرآور. زندان و اعدام نيز متوسل شد  و بايد به؛پيش نخواهد رفت

 روندي هميننامند،  مي» »كارگري«زاده تخيالت هاي  چالش«قالبي هاي  ماركسيستاين ه ك چه جاست؛ و آن هميندرخارج 
هاي  بخش«هرصورت،   به.خطر بيفكند  را بهشا اسالمسرمايه و تواند سرعت بگيرد و كيان   مياش با همه كُنديكه  است

نهادِ جديِ سركوبِ   پيشپوششِ  ازتر تر يا كم  بيشي، چيز» آپوزيسيون جمهوري اسالمي»حقوق بشري«و » دمكرات«
  .نيست) روندِ گرايش سوسياليستي در روابط كارگري: يعني(»»كارگري«زاده تخيالت هاي  چالش«

اعالميه جهاني حقوق بشر، و «كه  پناه ضمن اين  و آقاي انوشه كيوانالميرا مراديـ خانم  اما  ـها ي اين همهرغم  علي
خوانند كه با  اين فرامي كنند، بازهم كارگران را به را فراموش نمي» المللي كار ينهاي سازمان ب ها و توصيه موافقتنامه

طلبان آمريكايي در  ؟ مگر دموكراسي! مبارزه كنند» آپوزيسيون جمهوري اسالمي نيز»حقوق بشري«و » دمكرات«هاي  بخش«
 پشتِ پرده نشان از چه دارد؟ ن تناقضِدارند؟ اي» اعالميه جهاني حقوق بشر«اطراف و اكناف جهان سند معتبرتري هم از 

يك نيروي  هاي پروآمريكايي شكل بگيرند و به در ايران تشكل) برفرض(اش بسيار ناچيز است، اما اگر  گرچه احتمال
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هاي » چپ«ما در ميان . چاكان آن تبديل خواهند شد سينه هاي امروز به» ضدامپرياليست«اجتماعي تبديل شوند، همين 
كه اساساً حقانيت را در  سانيبينيِ آن در مورد ك ايم؛ بنابراين، پيش  بسيار ديدهاي  درجه180ي ها  چرخشايراني از اين

كه از ماركس و  اگر قرار است. بافي نيست جا و خيال بينند، چندان هم نابه  و قدرت مسلط مي توازن قواموجوديت كنوني
 شوراهاي  وكارگر خانهجمهوري اسالمي، » قانون اساسي«گر   كه توجيهاي سوءِ استفاده كرد گونه نين بهانگلس و ل

انقالبي سوءِ انديشمندان  آمريكايي از اين طلبيِ  باشند، چه چيز مانع از آن خواهد شد كه در ستايش دموكراسيكار اسالمي
 ها و آدمكشان ي ژنرال  در عراق چكمهـ همين امروزـ  حزب توده همين  تنيِ برادرِ،حزب شيوعي استفاده نكرد؟ مگر

  ليسد؟ آمريكايي را نمي
بازانه  هاي اسكوالستيك و حقه بندبازي نظام طبقاتي را با توسل بهكه قانون اساسي يك  هرروي، از طرف كساني به

 آپوزيسيون جمهوري »حقوق بشري«و » دمكرات«هاي  بخش «ي  و زير پوسته]؟[!!كشانند ي حاكم مي ي دولت و طبقه مقابله به
روندِ : يعني(»»كارگري«زاده تخيالت هاي  چالش«خواستار سركوب ) ضدامپرياليسم ارتجاعي و فريبكارانه: عنيي(»اسالمي

گرچه قانون اساسي جمهوري  . بعيد نيستوجه هيج بههايي  چنين چرخش، دنگرد مي) گرايش سوسياليستي در روابط كارگري
قول   نيز ارتجاعي است و به)داري ي سرمايه رفته صطالح پيشا در كشورهاي به(ي حقوقِ بورژوايي  اسالمي، حتي از جنبه

كه  كساني؛ اما كرده استاز حقوق شهرونديِ بورژوايي معمول محروم )  زنان را:يعني( نيمي از جمعيت يداله خسروشاهي
 و مناسبات را بدون روابط) قانون اساسي جمهوري اسالمي: يعني(نامند و كلمات متشكله يك نوشته  خودرا ماركسيست مي

انطباق «در شان را »متغيير«هاي  گويندكه خواست كارگران مي زنند و به كارگر جا مي  يك نيروي قابل تكيه براي طبقه،مادي
   توان داشت؟ طرف قدرت مي  ببينند، چه انتظاري جز چرخش به سراپا متناقضاين قانونِ» بالتغيير«كلماتِ ثابت و » كاملِ

***  
اص بدهم؛ اما اختص] 4[هادي پاكزادقاي آ ي اين نوشته را در تببين و توضيح امپرياليسم به هتصميم داشتم كه ادام

جنابان چيزي جز هويت  ي فكري با اين عالي كه مجادله من هشدار داد درستي به  بهدوست بسيار گرانقدر و خردمندي
 كه ابتدا ثابت كند كه در راستاي منافع م اين است دارهادي پاكزادها نيست؛ از اينرو، تنها سخني كه با آقاي  آن بخشيدن به

  .د تا ارزش چالش و پلميك را داشته باشدكن حركت نميحزب توده  و اهداف
نويسم تا نشان بدهم كه بسياري از  ي امپرياليسم مي ي جداگانه و مستقلي درباره هرروي من مقاله به

  .كنند پرياليستي عمل ميهاي امروزين با تمام وجود ارتجاعي و ام»ضدامپرياليست«
  2007سپتامبر هفدهم عباس فرد ـ الهه ـ 

  
  ها زيرنويس

اما روشن است كه اين تحركات بر متن . ام ايستي نپرداخته هاي رشد اين تحركات توده زمينه دراين نوشته من به ]1[
ند ا هاي گذشته مشغول ميراث انگيزي بر سرِ تأسف ي جنگ مغلوبه هايي در درون چپ به گيرند كه بخش شرايطي صورت مي

نقد «و » لغو كار مزدي«قبيل  مفاهيمي انتزاعي ازهايي ديگر نيز با شمشيرهاي چوبين سرگرم نبرد بر سرِ و بخش
  . آن ساكت  دركنار گوش چپ در جريان است و چپ نسبت بهكارگر خانه احياي ي چنين است كه پروژه اين. اند»سنديكاليسم

  .ايستي  و همه سايتهاي تودهسالم سوسياليسمسايت : پناه آقاي انوشه كيوان و ا مراديالميري خانم  نوشته] 2[
  .مراجعه شود)  net.omied.www از جمله(جنبش كارگري  هاي مربوط به اغلب سايت به ]3[
جهت . »دهد؟  چه معنا مي"جاع ضدامپرياليستيي ارت جبهه"«  تحت عنوانهادي پاكزادي آقاي  مقاله اشاره به] 4[
  essayId?jsp.article/de.chabar-iran.www://http=11058 : اين لينك مراجعه ي مقاله به مطالعه


