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 توضيحی درباره فحاشی مرتضی افشاری 

 
هفتماه هشتاد وفروردين م شش                                                                     ٢٩شماره ! به نقل از پيش  

 
 

، درباره واقعه تکان دهنده شالق زدن رفقا صديق امجدی، حبيب اهللا ) مارس٦ اسفند، ١٦(شماره قبل » !پيشبه «در 

کلکانی و فارس گويليان در سنندج به جرم شرکت در مراسم اول مه، عالوه بر اطالعيه اتحاد سوسياليستی کارگری، 

در واکنش به اين مقاله، ). »!نيم، نه می بخشيمنه فراموش می ک«(مقاله کوتاهی از ايرج آذرين هم درج شده بود 

در سايت (با امضای آقای مرتضی افشاری " آقای آذرين، شايد نبخشيد، اما فراموش کرده ايد"نوشته ای تحت عنوان 

ايرج "منتشر شد که با فحاشی به نويسنده مقاله از جمله اين بهتان را می زند که )  مارس٩، "اتحاد کارگری"اينترنتی 

غم اثبات مسائل ايدئولوژيک خود را دارد؛ نه غم کارگر شالق خورده، ) در خوش بينانه ترين برآورد ممکن(رين آذ

 .) پرانتز در اصل است." (زندانی، اخراج شده و گلوله باران شده را

أثير اين حمله در مقابل واقعه ای که قاعدتا هر فعال آگاه کارگری را وا می دارد تا کاری بکند يا چيزی بگويد که ت

کثيف رژيم بر طبقه کارگر را به سهم خود کاهش دهد، واقعا چه چيزی باعث می شود آقای مرتضی افشاری انگشت 

اتهامش را به سوی ايرج آذرين دراز کند؟ توضيح مرتضی افشاری اين است که چون مقاله مورد بحث از منصور 

کت واحد و منصور اسانلو را از صف فعالين جنبش کارگری آذرين سنديکای کارگران شر"اسالو اسمی نياورده، پس 

ايجاد اتحاد و همبستگی "و اين را نشانه باور نداشتن نويسنده به .) عالمات تعجب در اصل است!!" (حذف کرده است

خواست اغلب قريب به اتفاق فعالين "می شمارد و نتيجه می گيرد که پس آذرين به " بيشتر در صفوف طبقه کارگر

  . اعتقادی ندارد" گری و از جمله کارگران شالق خوردهکار

اينکه چنين حرفی بهانه است را هر خواننده آشنا به زير و بم تجزيه و تحليل ما از روند شکل گرفتن سنديکای شرکت 

را بازتاب برخورد ما به سنديکای کارگران واحد » !به پيش«همان شماره زدرواحد می داند؛ و خوانندگان نا آشنا ني

ادامه به اختصار را مرتضی افشاری هم می داند، وکارکرد اين نوشته، همانطور که دراينها . می توانستند ببينند

رفقای ما، ما را تحريک   ای دروغين و تخريب شخصيت يکی ازتوضيح می دهيم، همين است که با توسل به بهانه

  . کند

کّم .  مورد معضالت جنبش کارگری اختالف نظر داشته انددر هفت هشت سال گذشته، آقای مرتضی افشاری با ما در

، که مرتضی افشاری »بنياد کار«و کيف اين اختالف نظرها را تا يکی دو سال پيش در اظهار نظرهای ما در مورد 

معيار تفکيک گرايشات جنبش "رضا مقدم، : بطور نمونه، نگاه کنيد به. (هم عضوش بود، می توان مرور کرد

.) ١٣٨٢، شهريور و مهر ٢٠ و ١٩، بارو، شماره " پاسخی به انتقاد مرتضی افشاری-وز و امروز کارگری، دير

وجود چنين اختالف نظرهايی در ميان فعاالن جنبش کارگری طبيعی است، و مشخصا در اين مورد، به نظر ما، 
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» بنياد کار«.  ايران بوداختالف نظرها بازتاب اهداف و شيوه های مختلف دو گرايش راست و چپ در جنبش کارگری

در داخل کشور حمايت می کرد که نقشه های خود " هيأت مؤسسان سنديکاهای کارگری"در آن دوره از فعاليت های 

خطی و نيز دچار بی " هيأت مؤسسان"با نزول جبهه دوم خرداد، . را به سياست احزاب جبهه دوم خرداد گره زده بود

اعالم انحالل ) حال تحت تأثير اين تحول يا به داليلی ديگر(نيز » بنياد کار«موازی با اين تحول، . چند دستگی شد

از اين پس، فعاليت آقای مرتضی افشاری با عده ای از همفکران خود در خارج کشور بوده است که گاه به گاه . کرد

  . بيانيه هايی می دهند

فشاری اکنون بازتاب هيچ واقعيتی در هيچ گرايش موجود در جنبش کارگری ايران نيست؛ اين جمع همفکر مرتضی ا

بيانات نامنسجم برخی همفکران ايشان در . و هيچ چيز جز همان امضاء کنندگان بيانيه هايش را نمايندگی نمی کند

مريکا، و اصرار جمعی توجيه رابطه فعالين کارگری برای دريافت کمک های مالی از مراکز پيش برنده سياست ا

چپ جلوه دهند، سطحی تر و نامنسجم تر از آن است که به " سوسياليسم معاصر"شان بر اينکه چنين مواضعی را بنام 

سرگشتگی ذاتی چنين مواضع است، به همين دليل است که . کار هيچکس، حتی در جناح راست جنبش کارگری، بيايد

ضای مرتضی افشاری خشک نشده برای رفع و رجوعش اعالميه ای در حتی ناگزير شدند هنوز مرکب مقاله به ام

دليل اينکه در مباحثات جنبش . مرزبندی يا دستکم ابراز مالحظه نسبت به مواضع منسوب به منصور اسالو بدهند

  . کارگری کسی اکنون توجهی به جمع همفکران مرتضی افشاری ندارد همين است

در دل / طاعت از دست نيايد گنهی بايد کرد: "سرمشق خود را اين قرار داده اند کهاما انگار اين جمع همفکران اکنون 

بعد از اينکه حمله به رضا مقدم و ايرج آذرين در قالب مقاالت مطّول ظاهرا "! دوست به هر حيله رهی بايد کرد

  . جنبش کارگری بجويندتئوريک را هم آزمايش کردند، اکنون قرار است با پرووکاسيون و تحريک راهی به مباحثات 

تخريب شخصيت فعاالن سوسياليسم ايران را آقای مرتضی افشاری آغاز نکرده است، هرچند امضا گذاشتن پای چنين 

تا آنجا که به ما مربوط می شود، تا سوسياليسم کارگران . فحشنامه هايی از جانب شخص او کار تازه ای است

در برابر بهايی که . زئی از شرايط فعاليت مان محسوب می کنيمنامتشکل و ضعيف است، ما تخريب شخصيت را ج

تحمل فحاشی و حمله ) و تازيانه تنها آخرين نمونه آن است(فعاالن سوسياليست کارگری در داخل کشور می پردازند 

 ندارد آقای افشاری و همفکرانش بدانند با اين شيوه ها نمی توان برای خطی که انسجام. شخصی ابدا کار شاقی نيست

اين کارها نمی . و هيچ چيزی را جز خودشان نمايندگی نمی کند جايی در مباحثات فعاالن جنبش کارگری باز کرد

تواند ما را تحريک کند و از تعقيب مسيری که در مبارزه سياسی و نظری برای طبقه کارگر حياتی می دانيم منحرف 

 . اينها زحمتی به ما نمی دهند، هرچند ِعرض خود می برند.نمايد و وادار به دهان به دهان شدن با فحاشان کند

   

  »!به پيش«

 سايت اتحاد سوسياليستی کارگری


