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  ويي و اتهامج  تظلمدر محبسِحقيقت 
  

  نوشت»؟!ايد شايد نبخشيد، اما فراموش كرده آقاي آذرين«كوتاهي تحت عنوان يادداشت  2008 مارس 9مرتضي افشاري در تاريخ 
 قاي ايرجآي  ها هنوشت يكي از  بهاي  نقادانهي  اشاره يادداشتاين . گرديدمنتشر » اتحاد كارگري« سايت ملهج و ازها كه در بعضي از سايت

از . منتشر شده بود» كارگر آزاد خانه « ايتسدر  »بخشيم كنيم، نه مي نه فراموش مي«  با عنوان2008 مارس 6 كه در تاريخ استآذرين 
 جويانه  تظلمحال  و درعينپا  گين، كلهآ مخشالعاده  قفو يالعمل عكسبا اش  از طرف آقاي آذرين و دوستان يادداشت مرتضي افشاريجا كه  آن

و  العمل  اين عكس مضموني بارهچند سطري در كهكند  من حكم مي  به سوسياليستيـ    كارگريتِبرخاسته از رفاق حقيقتِ ؛گرديدمواجه 
و عمل جستجو كه برخاسته از ( او سوسياليستي هاي  حقايق انديشه تا بنويسم مرتضي افشاري شخصي، طبقاتي و اجتماعي   حقيقتِچنين هم

  .بارآلوده نشودغتظم ـ  وارونگي ـ    خشمپايه در پسِ سه) استكارگري ـ  طبقاتي
توضيحي «اي را با عنوان  نوشته» يكارگر اتحاد سوسياليستي «سايت نتشر گرديد، مكه يادداشت مرتضي افشاري   روز پس از اين8

ي   مرتضي افشاري يا مقوله»فحاشي« چگونگي ي ربارهدهم حتي يك كالم در اين نوشته . منتشر كرد» درباره فحاشي مرتضي افشاري
سنخيت گونه  مضمون نوشته با عنوان آن هيچگردد،  برمي» فحاشي«ي  مسئله جا كه به تا آن؛ و اساساً شود ـ پيدا نمي طوركلي بهـ  »فحاشي«

متمركز » فحاشي«ي  روي كلمه) باهت داردبيانه ش تر به كه بيش(  چرا عنوان نوشته:جا نيست كه سؤال كنيم بنابراين، نابه . نداردو تناسبي
گونه از او ترسيم كرد؟ پاسخ  شده است؟ آيا اساساً اين امكان و زمينه وجود دارد كه مرتضي افشاري را شخصي فحاش جا زد و تصويري اين

  . فعالين جنبش كارگري استي ي همه ادبِ كارگري و سوسياليستي شهرهدارا و م خويي، نرم بهشاري فروشني منفي است؛ چراكه مرتضي ا به
حول و حوش مسائل كارگري با مرتضي ارتباط  شاننفر 2000حداقل  59در سال   مقيم تهران»صنعت چاپِ«كارگر  14000از ميان 

  تقريباًناز ميا 60در سال . دانند دانسته و مي ميو سوسياليستي ي ادبِ كارگري  را نمونهاو ها  ي آن توان گفت كه همه و با جرأت ميداشتند 
داشتند و سياسي  نوعي گفتگو و ارتباط با مرتضي افشاري به شان نفر50حداقل  »صنعت چاپ«در و سوسياليست  چپ فعالِ   كارگر400ِ
اخالق سوسياليستي و مدارا در برخورد با  او را احترام عملي بهشخصيت هاي بارز  يكي از جنبهها  ي آن توان گفت كه همه جرأت مي به

  كند؟ فحاشي متهم مي او را به» كارگري اتحاد سوسياليستي «ي سايت  پس، چرا نوشته. دانند دانسته و مي اي مخالف ميه انديشه
سنديكاي شركت » بخشيم كنيم، نه مي نه فراموش مي«ي  درستي روي اين نكته انگشت گذاشته كه چرا در نوشته مرتضي افشاري به

كاري  كه آقاي آذرين آدم فراموش  او بدين باور است، فراموش شده است؟ سال محكوميت دارد5 و  استيواحد و منصور اسانلو كه زندان
گويند   آوردن و نتيجه گرفتن مي مثالگونه شاهدِ اين آيا در زبان فارسي به. بايست عمدي باشد مياالصول  علي» فراموشي«نيست و اين 

  .موضوعيت ندارد» فحاشي«و » فحش«جا  داند كه اين ني هم ميكه پاسخ منفي است؛ و هركودك دبستا  طبيعي است!؟»يشافح«
 شان  و ذهنيت پيوستار ذهن متأثر ازتواند  مي در فراموشي يك واقعه يا رويداد )ي فردي ار نوع انسان مثابه به (ها ي آدم عدمِ عالقهآيا 

مند   مختار و ارادهشان»ذهنيت«و » تجارب«، »امكانات «ي شان در محدوده  و رفتارهاي ي اعمال ها در همه ي آدم جا كه همه ازآنباشد؟ ن
هاي  زمينه  كمي در اشخاص مختلف بهاوتِف ت؛ وـ مثبت است در كليتِ كيفيِ خويش اين سؤال ـطبيعي است كه پاسخ شوند،  محسوب مي

) پردازد جانبه را از خويش مي گر همه تصوير يك تحليلهرصورت  بهكه (بنابراين، اگر آقاي آذرين . گردد ها برمي اجتماعي آنتاريخي و 
از وجه نه تنها  اين فراموشيكند،  فراموش مي اي همانند سنديكاي شركت واحد را مسئلههنگام نام بردن از فعالين و نهادهاي كارگري  به

وجه ، كند القا مي اش يانفاطرا   و بهپردازد دليل تصويري كه از خويش مي  به، بلكهخالي نيستاو  هاي ذهني زمينه  و پيشايدئولوژيك
  .باشد كننده نيز تعيينبايست  ميين مورد مع در اين اش هاي ذهني زمينه لوژيك و پيشئوايد

كند و فراموشي آقاي آذرين را ايدئولوژيك برآورد  روي اتحاد طبقاتي كارگران تأكيد ميمرتضي افشاري كه  وقتياستدالل باال  بنا به
آيا كاربرد اين . نامند  ديالكتيكي ميرياليستيتشناسيِ ما ها آن را شناخت كار برده است كه ماركسيست  را به و اسلوبيكند، دقيقاً روش مي

» فحاشي«، بخشد  و تعين مييابد دوباره خويشتن را بازمي كنش عمليآغازد و در   ذات هستي و نسبت مي معقولِتعينِ  ازروش تحقيق كه
درد  دردي به اعتقاد من اين ابراز هم به«گويد  ميهرروي، مرتضي افشاري  معنا و مفهومي دارد؟ بهاگر چنين است؛ پس، فاجعه چه ! است؟

غم اثبات مسائل ايدئولوژيك خود را دارد؛ نه غم كارگر شالق ) ترين برآورد ممكن بينانه در خوش(خورد و ايرج آذرين هم  كارگران ايران نمي
قلم برد و تنها تشكل واقعاً موجود در    مارس دست به6شود در روز مشخص  مگر مي.  را شدهباران خورده، زنداني، اخراج شده و گلوله

دار  كدامين  است؛ پس، بيان آزاد انديشه و باور را بايد به» فحاشي«اين برآورد و اظهار نظر ؟ اگر »كار در ايران را فراموش كرد محيط
 و در  همواره،ارِ پيامبران كه در رابطه با زندگي طبقات مولد و تحت سيطره هميشهد به:  استتر روشناز روز هم آويخت؟ پاسخ اين سؤال 

  .اند كننده بوده  دروغين و تثبيتي اشكال ممكنه همه
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 بپردازد،  مرتضي افشاريي فحاشيِ مقوله كه به اش را بدون اين وان نوشتهنع» كارگري اتحاد سوسياليستي «راستي چرا سايت  اما به
. صرفاً شاهد آورده و نتيجه گرفته استاش  در نوشتهمرتضي افشاري  گذاري كرده است؟ نام» ره فحاشي مرتضي افشاريتوضيحي دربا«

ـ  حتيـ  اين حق را .  را غلط برآورد كند ديگرانهاي مسائل اجتماعي و طبقاتي از زواياي گوناگون نگاه كند و استنتاج هركس حق دارد به
 از  با فحاشي»من« از نظر يك نظر و عقيده» غلط بودن«تفاوت  اما . كند اش در لفظ تأييد مي نمايي راتي دموك واسطه بورژوازي هم به

  .سمان استزمين تا آ
  شايدناميده است،» فحاشي«ي مرتضي افشاري را  نوشته» كارگري اتحاد سوسياليستي «ي اين پرسش كه چرا سايت  تكرار چندباره

مرتضي افشاري در واقعاًً ـ بايد پرسيد كه  ر مؤكدطو به  ا هنگامي كه هنوز حقيقت روشن نشده است، بازهم ـ تنظر برسد؛ اما بهزار دهنده آ
   يا ضايع كرده است؟ را دريدهِ خاصي م حرمت حقيقي، تاريخي و انسانياش كدا نوشته

شمارد و حتي سؤال از چگونگيِ  گناه ميرا » اهللا«پرسش از هيبتِ خداونديِ ، اسالمشيعي از  وويكه روايتِ حوز  اين استواقعيت
مرتضي . آورد حساب مي  بااليي از كراهت، مكروه بهالعاده با حد فوقترينِ پيامبران   برجستهو ياء االنب عنوان خاتم زيستي محمد را بهاعمال 

غم اثبات «داشته باشد، »  راباران شده غم كارگر شالق خورده، زنداني، اخراج شده و گلوله«كه  كه آقاي ايرج آذرين قبل از اين گفته است
قلم برد و تنها تشكل واقعاً موجود در    مارس دست به6در روز مشخص « ستتوان  دارد؛ وگرنه چگونه مي»مسائل ايدئولوژيك خود را

 آقاي ايرج ي امبرانه و پي منشانه ، اشرافذهنيتصويرِ كه   اين است افشاريي مرتضي گناه كبيره؟  كند»كار در ايران را فراموش محيط
را » توضيحي درباره فحاشي مرتضي افشاري«ت نويسندگان ترتيب ب و بدينواقعيت گذاشته  در مقابل آينهخيلي ساده و روشن آذرين را 

؛  كنند ميحرمتي و توهين  بيشان احساس  هاي  كه در مقابل فروريختن بت  است اينباوران ي بت خاصيت همهجا  از آناما . شكسته است
عبارت  به. اند  قرار گرفتهيشااند كه مورد توهين و فح كردهراستي احساس  نيز به» توضيحي درباره فحاشي مرتضي افشاري«نويسندگان 

كه  راز اين. طور فاحشي نشان داده است ه را بهآلود   گناهپرستانه و  بتاي  هاي رابطه  كه يكي از جنبه ديگر، گناه مرتضي افشاري اين است
  ؟اي داشت  چه چاره)يعني بيان واقعيت (جز اينمرتضي اما . فحاشي متهم شده همين است ي افشاري بهمرتض

  
 از كلمات توصيفِ آقاي آذرين در متهم كند كه  ي ديگري من را گونه در بيانيه» كارگري اتحاد سوسياليستي «سايت شايد 

كه  اما حقيقت اين است. ام اش برآمده  و درصدد ترور شخصيت او فحش داده بهب ترتي ام و بدين استفاده كرده» پيامبرانه«و » منشانه اشراف«
تنها براين ادا و اطوارها انگشت در اين نوشته دهد و من  اشرافي از خويش ارائه ميخودِ آقاي آذرين با ادا و اطوارهاي پيامبرانه تصويري 

شاري فمرتضي ايادداشت كه ) »بخشيم كنيم، نه مي نه فراموش مي«: نييع(آقاي ايرج آذرين ي  همين نوشته براي مثال، به. گذارم مي
 تابندند  شالق مي بهرا كاران جمهوري اسالمي كارگران  تكه جناي آذرين در رابطه با اين. يمآن دارد، مراجعه كن اي نسبت به ي نقدگونه اشاره
و پيمان مي بنديم كه  بوسيم شان را مي فشاريم، زخم تازيانه قا را ميدست اين رف«: نويسد را تضعيف كنند، از جمله ميشان  ي طبقاتي اراده

خشم آمده  برانگيخته و به در نگاه نخست از احساسات يك روشنفكراين عبارت !! ».براي متشكل شدن كارگران دوچندان تالش كنيم
در تئوري و كه    است منشانه و پيامبرگونه ي اشراف ته نك3آگاهانه يا ناآگاهانه حاويِ  شويم كه كند؛ اما با كمي دقت متوجه مي حكايت مي

  .گيرد اقض قرار مينبا استقالل طبقاتي كارگران در تعمل 
 براي  او هستند كهآقاي آذرين تازيانه دشمن طبقاتي را بوسيد؟ مگر فعالين جنبش كارگري كودكان  ناشي ازمزخ چرا بايد )الف

 اينآيا  باشد؟ هدهند ي آقاي آذرين شفابخش يا التيام  چرا بايد بوسهد؟بوس يشان را م شمن برپشتي د ها زخم تازيانه آن  دادن به گرمي دل
محمد بر ي  نقشي جز نقش بوسهتواند  نيست؟ آيا بوسه بر زخم كارگران مي انه و پيامبر واالمنشي و فرازبودگيِ اشرافيگر ها بيان كرشمه
و  شانكار ي حقيقي و انساني فروش نيروي كه از جنبه شالق خورده گفت انكارگر بايد به چرا ن!كند؟بازي ها  آني   پينه بستههاي دست

تحقيرآميزتر از ضربات صدها برابر  )ناپذير است تفكيك انش ي انساني  جوهرهازكه (افزا   اين كاالي ارزشخصوصاً جستجو براي خريدارِ
كننده بر  ي تقديس جاي بوسه ، چرا بهدداني ارگران شالق خورده را رفيق خود مي اگر ك؟ ناشي از مبارزه برعليه تحقيرِ كارگر بودن استشالق
شان  انسانيمبارزاتي و جالد بخندند و در مقابل حقيقت  كنيد كه پس از شالق خوردن جشن بگيرند، به نميها توصيه  آن شان به هاي زخم
توزيع و ي دار  وبهچ مگر لبخند آن جوان جسور در پاي  كنند؟بورژوايي تفطبقاتي و هاي  و ارزشي روابط  كننده  تثبيتحيثيتِ به

  هاي خياباني را جارو نكرد؟ بساط اعدامي جهان  همه در هايش  عكس
» جمع«اين . كار رفته است  در حالت جمع به]بنديم و كنيم بوسيم، مي فشاريم، مي مي [ي افعال ي باال همه عبارت نقل شده در )ب 

استفاده  »جمع«افعالِ از  ،اش شخصيبا امضاي اي   در نوشته كهكسيآيا گويد؟  آقاي ايرج آذرين سخن مي شخصِكيست كه در قالب 
 با اصل خرد جمعي كارگري و  و تبخترآيا اين برفرازبودگي و اشرافيت؟ نداده استه ئ، تصويري برفراز و اشرافي از خويش اراكند مي

  رسد؟ تناقض نمي سوسياليستي به
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؟ براي شود  چنين پيماني بسته ميچرا. دوچندان كندرا بندد كه تالش براي متشكل شدن كارگران  ذرين پيمان مي آقاي ايرج آ)پ
اين گفتارهاي   در پاسخ به؟!شالق بسته است اند، به ي را كه در جهت تشكل طبقاتي خويش تالش كردهكه جمهوري اسالمي كارگران اين

؟ نشوندشالق بسته  كارگران بهتا ايد  چرا پيش از اين دوچندان تالش نكرده اوالًـ :كهپرسيد بايد روشنفكرنمايانه هاي  روبايي دلو نمايشي 
 كهشان دهيد  يا چنان تدارك كنيد را متقاعد خودِ كارگران  كه  جاي اين بهچرا تان را دوچندان كنيد،  هاي توانيد تالش شما كه مياگر ـ  دوماً

دوچندان كردن رازِ ـ  گيريد؟ سوماً دوش مي تشكلي كارگران را به وار صليب بي ، خودتان مسيح دوچندان تالش كنند بتوانندخودشان
  .مايه، بارِ عملي هم دارد هاي بي و فرازجويي» پدرانه«هاي  ژستغير از  ها به  بنويسيد تا ديگران هم ببينند كه اين حرف راتان هاي تالش
  !!؟جمع شداز اساس  و بساط جمهوري اسالمي ديرس» چندچندان«به توسط ديگر عالقمندان تان»دوچندان«هاي   تالشـ شايد  ـترتيب بدين

  
 ، كارگران شالق خوردهربايي از دلچنين  و همكارگر  تشكلي طبقه بيدوش كشيدن صليب  چيني براي به زمينهمنظور  به آقاي آذرين

و  فريب زشتاين يك . »كنند ع شدة يك طبقه را در خود حمل مييتمامي غرور و حرمت ضا انگار«كه اندازد  ميمدال  ها  آن گردن به
و ضدماركسيستي گرايانه  نخبه، بلكه از اساس رسد ميتناقض  بهيابي و دموكراتيزم طبقاتي كارگران  چراكه نه تنها با سازمان. خطرناك است

مراحل و مقاطع يك از  هيچدر ( شخص يا گروهي   هيچگردد، برميتوليدي ـ  و مناسبات اجتماعيي طبفاتي  مبارزهتاريخ  جا كه به ا آنت. است
حتي در ( ها حمل و نقلگونه   اين. كند»تمامي غرور و حرمت ضايع شدة يك طبقه را در خود حمل «تواند سته و نميتوان نمي) تاريخ بشري

 ،يابي قدرتدرصورت امكانِ  كه هدد سيگنال مي را  و جامدي مراتب تثبيت شده پيشاپيش سلسله) اش گونه بيان تمثيلي و كرشمه
 )هم 000/000/000/6 به 1احتمال  بهحتي  (يجا كه چنين امكان اما ازآن. اندازند ميدر مقابل آن لُنگ سابق هم  شوروي هاي بوروكرات

خطاهاي كارگري در  و آزمون و ، مبارزاتسنجش تبادالت ماوراءِ تاريخي و فراطبقاتي هاي حمل و نقلاين كنوني ي   وجود ندارد، نتيجه
و خصوصاً آقاي رضا » كارگري اتحاد سوسياليستي «هرروي، از حق كه نگذريم سايت   به.هاست» گراش«ي  روشنفكرنمايانه الكي وبحث 

 »چپ«خودرا  سايت »ما«: ترتيب كه بدين. باشند ميالعاده بااليي برخودار  از تخصص فوق كارگري ايران مقدم در متراژ جنبشِ هنوز نابالغِ
نتيجتاً . كنيم  ميمتراژو ارزيابي » ما«آن را يابي  سازمانپتانسيل   نحوه ووكارگري  مبارزات هستيِ چون هستيم، پس .ناميم، پس هستيم مي

  !!»راست«نيست، » ما« سايتهردليلي با  هركس به؛ و  است»چپ« ،ست»ما «سايتهركس با 
كدام اعتصاب كارگري در  هنگامي در ايران بود،از آقاي رضا مقدم سؤال كرد كه  بايد [!] و عملاي از استدالل در مقابل چنين شيوه

ي  كدام اثر خالقانهو حال كه در خارج از ايران است، ؟ سوسياليستي را ايجاد كردـ  ي كارگري  هستهوفل مح كدام نقش مؤثري داشت يا
 گونه ي اين  است؟ اگر پاسخِ همه سوسياليست را با خويش همراه كرده يا چند كارگري دانش مبارزه طبقاتي افزوده گنجينه ماركسيستي را به

، تجربي، انديشگي يا ي مادي ل كدام پروسهصسنجيِ مبارزات كارگري در ايران حا ها سكوت است؛ پس، تخصصِ متراژ يا گرايش سؤال
   است؟آموزشي
  :گردد كارگر برمي نقالبي طبقهآوردهاي مبارزاتي و ا دانش مبارزه طبقاتي و دست جا به هرروي، تاآن به

 سوسياليستي است؛ وگرنه سوسياليزم )هاي كارگري در هرمقطع اجتماعي و نه الزاماً چالش (كارگر طبقهمبارزات  گرايش تاريخي ـ اوالً
 درشت تنزل ريز وي پيامبران  معجزه  به تاريخيجهاني و ، تركيبياز يك حقيقتو روشنفكران انقالبي و جنبش سوسياليستي كارگران 

  .گرديد اين پيامبران جاودان مي نزاع ودر اثر رقابت داري  روابط و مناسبات سرمايه و ؛يافت مي
 را يكارگر مبارزات  سوسياليستيـ  جهانيـ  گرايش تاريخيكارگر  و در درون طبقه ثري كه در مقاطع اجتماعيؤامل موآن ع ـ دوماً

رق بايست با عِ مي كه  است بورژوايي و دولت اجتماعيي ديگر طبقات كننده هاي كُند يا تخريب  ناشي از مكانيزمگيهمكشاند،  سايه مي  به
ورژوازي را در توانند صدها سال ب برخاست؛ وگرنه اين عوامل در بازتوليد خويش ميها  آني آموزشي با  مبارزه طبقاتي و سوسياليستي به

  .حاكميت خويش تثبيت كنند
 بسيار هاي كارگري ابراز هاي گروه ي كنش كارگر و متراژ هرروزه مختلف در درون طبقههاي  گرايشي  مقولهتأكيد مداوم بر  ـ سوماً

  . استتر  جان هاي سخت گرايش كارهاي برخاسته از آزمون و خطاهاي كارگري به  و تبديل راهكارگر مؤثري در ايجاد انشقاق در درون طبقه
ست و آقايان رضا مقدم و ايرج آذرين كه هرازچندگاهي لي» كارگري اد سوسياليستي اتح«شناسيِ سايت   تخصص گرايشـ چهارماً

زنند، يكي از عوامل ايجاد و   مي چپ و راستهاي گوناگون را ورچسب ا گروهيكنند و افراد  بندي مي گرايشات چپ و راست و ميانه را مقوله
بورژوازي و نفع  ـ به آگاهانه يا ناآگاهانه اين شيوه ـ. ي كارگران استو تضعيف وحدت طبقاتكارگر  گرايش در درون طبقهي   مقولهتثبيت

  .استجمهوري اسالمي 
***  
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چگونه   تبخترآميز ومنشانه  اشرافهاي سفسطهكه  بازگرديم تا ببينيم» توضيحي درباره فحاشي مرتضي افشاري«ي  گونه  بيانيه نوشته به
كارهاي سوسياليستي را  ها و راه حقيقت انديشه،  وجوديِ خويشكيشوتيزمِ ن كردن دونضمن پنهاتا د نگير سنگر مينمايي  در پشت مظلوم

  .ازرش جلوه دهد بي
اين جمع همفكر مرتضي افشاري اكنون بازتاب هيچ واقعيتي در هيچ گرايش «: نويسد  مي»... درباره فحاشيتوضيحي«ي  گونه بيانيه

بيانات نامنسجم برخي . همان امضاء كنندگان بيانيه هايش را نمايندگي نمي كندموجود در جنبش كارگري ايران نيست؛ و هيچ چيز جز 
، و اصرار جمعي شان بر در توجيه رابطة فعالين كارگري براي دريافت كمك هاي مالي از مراكز پيش برندة سياست امريكاهمفكران ايشان 

تر و نامنسجم تر از آن است كه به كار هيچكس، حتي در جناح  چپ جلوه دهند، سطحي "سوسياليسم معاصر"اينكه چنين مواضعي را بنام 
 است؛ وگرنه اگر قرار بود» توضيحي درباره فحاشي مرتضي افشاري«توجه داشته باشيم كه نقل قول باال . »راست جنبش كارگري، بيايد

  .شد هم چاشني مسئله ميغيره كودتا و  مورد اتهام قرار بگيرد، چند فقره قتل و چندين  او»فكرجمع هم «ي مرتضي افشاري بهانه به
هاي  نام يق بهرد با دو نوشته از بهمن شفجسارت و صداقت برخو» كارگري اتحاد سوسياليستي «سايت جنابان  كه عالي حقيقت اين است

منظور كتمان عدم  ه و برا ندارند »جمع همفكر مرتضي افشاري«هاي  چنين بيانيه و هم» ناكجا آباد بازگشت به«و » پول، سياست، طبقه«
 از واژگان عاريتي و برگرفته از ي ديپلماتيك با استفاده اي بكنند و ره اشا بهمن شفيقمقاالت  كه به ، بدون اينصداقتي خويش جسارت و بي
 باالترين سطح در ،كند سقوط مي» رجانيوز«اي اوقات تا سطح  كمك متدولوژي، سيستم و تربيتِ ليبرالي كه در پاره  بهچنين  همماركسيزم و

توجيه رابطة فعالين كارگري براي دريافت كمك هاي مالي از مراكز پيش « است، »بيانات نامنسجم«اين كه زنند  اتهام مي پردازي دروغ
 جمع همفكر مرتضي افشاري«هاي  ، بيانهآيند نمي» به كار هيچكس، حتي در جناح راست جنبش كارگري«ست، »برندة سياست امريكا

چنين مواضعي «جمع اصرار دارد كه   همينو سرانجامنيست » اب هيچ واقعيتي در هيچ گرايش موجود در جنبش كارگري ايراناكنون بازت
  . دهد» چپ جلوه"سوسياليسم معاصر"را بنام 

بت نسدر قالب هشدار نوشت كه » خطر فساد در جنبش كارگري«اي تحت عنوان   مقاله85 شهريور سال 24در تاريخ آقاي رضا مقدم 
ي آمريكايي  كرد كه زمينه  مي متهماين  بسيار وسيعي از اين جنبش را به ، بخشهاي آمريكايي در جنبش كارگري ايران خطر نفوذ ارگان به

را » پول، سياست، طبقه«ي   مقالهكارگر ايران  و در دفاع از گرايش چپ و سوسياليستي طبقهبهمن شفيق در نقد چنين نظرگاهي. شدن دارند
ها شد كه   رف آناز طاي  صدور بيانيه را برانگيخت و منجر به» كارگري اتحاد سوسياليستي «العمل سايت   كه عكسسمت نوشت ق4در 

گرانه نوشتند كه   آقايان در اين بيانيه بدون هرگونه برخورد نقادانه و روشن.بازانه است گرانه و سياست ي بارز برخورد ناصادقانه، سفسطه نمونه
اگر نويسندگان اين بيانه حقيقتاً . » شفيق در خدمت توجيه سياست فساد آفرين دولت امريكا در جنبش كارگري ايران قرار داردمقالة بهمن«

ـ رؤس مطالب   حداقلـ   كهضروري بود، هاي خود صادق بودند نظرگاه  و نسبت بهاشتنددايران » خطر فساد در جنبش كارگري«اي غم  ذره
بكاهند و گامي در » توجيه سياست فساد آفرين دولت امريكا در جنبش كارگري ايران« از خطر دند تا اندكيكر نقد مي را فيقبهمن ش
همن بيانه برعليه بخصوصاً و » خطر فساد در جنبش كارگري«ي  جا كه مقاله ازآناما . بردارند» خطر فساد در جنبش كارگري « رفعراستاي

جلوگيري از چنين  همچهارتا هوادار در مقابل تحليل ماركسيستي و   واكسيناسيون سهسي واصطالح سيا  بهشفيق كاربردي جز حفظ حيثيت
تا هم » خطر فساد در جنبش كارگري«هاي خود رسيد و  ي هدف همه  به نداشت، صدور بيانيه رضا مقدم و ايرج آذرينقايانآي  سرگيجه

پول، سياست، « نوشتن ، با دريافت عميق مسئله، ظاهراً سياسي دگي؟ بهمن شفيق در مقابل اين لو!فراموشي سپرده شد بهاطالع ثانوي 
مورد بررسي و نقد قرار داد و » ناكجاآباد بازگشت به«هاي آقاي ايرج آذرين را تحت عنوان  نظرگاه و در گامي فراتر ؛را ادامه داد» طبقه

مكتب  تُرهات ماركسيسم انقالبيدر قالب   وژوايي استدرستي نشان داد كه گذشته از ظاهر مسئله ديدگاه آقاي آذرين از اساس بور به
  .اندازد يابي طبقاتي كارگران جا مي زيان سازمان  را بهتوسعه

 كه ضدكارگري  و عنادورزانهاي از اين حكم ذرهنه تنها  اتي در ايرانقي طب ي ابعاد واقعي زندگي و مبارزه همراه همه به ها گري آگاه
 جنابان يلعا بلكه ؛ نكاست،»وجيه سياست فساد آفرين دولت امريكا در جنبش كارگري ايران قرار داردمقالة بهمن شفيق در خدمت ت«

توجيه «سخن را به  حكم جديدي برعليه جنبش كارگري ايران صادر كردند وتر  و ضدكارگريتر گامي عنادورزانهبار در  اين نما سوسياليست
اصطالح  اين بهتوجه داشته باشيم كه . كشاندند» ي از مراكز پيش برندة سياست امريكارابطة فعالين كارگري براي دريافت كمك هاي مال

در خدمت توجيه سياست فساد آفرين دولت امريكا در جنبش كارگري «كنند كه  اين مي بهمن شفيق را متهم بهدر حكم اول ها  سوسياليست
ين كارگري براي دريافت كمك هاي مالي از مراكز پيش برندة سياست رابطة فعال«حكم دوم با كمي پوشيدگي در ؛ اما »ايران قرار دارد

عبارت ديگر در حكم اول بهمن  به. دكن مي» توجيه« را ي موجود رابطهاين » جمع همفكر مرتضي افشاري«د كه نكش را پيش مي» امريكا
جمع همفكر مرتضي «اين واسطه  شوند تا به ه ميتختِ اتهام بست به »فعالين كارگري«نشيند؛ اما در حكم دوم  شفيق در صندلي اتهام مي



 5

گيرد كه  تنها هنگامي مورد استفاده قرار مي» توجيه«ي  هرصورت، در زبان فارسي كلمه  به.دصندلي اتهام نشانده شو به» افشاري
  .ـ اشاره داشته باشد نه محتمل و ممكن موجوديتي واقع ـ به

  
 ـ عمدتاً  ـي ماركسيستي  بورژواييِ پوشيده در لفافه ضمن بيان نظرات»اريتوضيحي درباره فحاشي مرتضي افش«طوركلي،  به
با . هاي بورژوايي آقاي ايرج آذرين است در برابر افشاگريِ بهمن شفيق در رابطه با ديدگاه» كارگري اتحاد سوسياليستي «العمل سايت  عكس

» جمع همفكر مرتضي افشاري« اذعان كنند  با تبختر و دماغ سرباالكهاين وادار كرده  جنابان را به اين تفاوت كه فشار زندگي اين عالي
. دنده»  چپ جلوه"سوسياليسم معاصر"چنين مواضعي را بنام «كوشند  انگارند و مي مواضع خود ميرا شان  هاي  و نوشته، روابطكارها

  سرانجام برهان و مفهوم، ذاتِذاتِ: يعني(جنابان  ين عالياي   منطق انديشه،فعالين كارگري  و اتهامات وارده بهبنابراين، منهاي ظاهر كلمات
به كار هيچكس، حتي در جناح راست جنبش « كه »بيانات نامنسجم«نه  ي اساسي كند كه مسئله از اين حكايت مي) شان  انديشهذاتِ

  . است»رسوسياليسم معاص«اي در تبيين  بيانيهانقالبي در حقانيت  »اصرار جمعي« بلكه ؛آيد نمي» كارگري
پس ، و درنتيجه فاقد اهميت نقد و بررسي است فاقد حقيقت» چنين مواضعي«همراه  هايي به   چنين بيانيهند كهنك  فكر مياگر كساني

كه عنوان گمراه » جمع همفكر مرتضي افشاري«چنين بيانه برعليه  برعليه بهمن شفيق و هم» كارگري اتحاد سوسياليستي «سايت بيانه 
يا در فضاي تبادالت سوسياليستي اشته است، چه معنا و مفهومي دارد؟ ذرا برخود گ» يحي درباره فحاشي مرتضي افشاريتوض«ي  كننده

 ي و جنبه ندز اهميت نسبتاً بااليي برخورداراپردازند كه  ميمسائلي  بهجمعي هاي  كه بيانيه  سياسي چنين متداول استمشاجرات صرفاً
حل و شخصي  اشخاص و با امضاي هاي گيري  و موضعها  نوشتهاز طريق   و تاكتيكي عمدتاًسائل معمولي مدرصورتي كه؛ استراتژيك دارند

نيازي ديوجانس  راستي ابرازِ بي  آيا بهها را نگاه كنيم يا قَسم مندرج در دم خروس را؟ باالخره چه بايد كرد؟ دم خروسِ بيانيه .دنشو  فصل مي
زوال حكايت  دارد؟ آيا برخورد تبخترآميز از اشرافيتي روبه» تبختر«ي برخورد نامي جز   است؟ آيا اين شيوه نبودهگونه  ولعيِاز غرور و نياز

 كيشوتيزم نيست؟ ي دون زوال جوهره كند؟ آيا اشرافيت روبه نمي
  
روي «، »ايرانزمينگير شدن ليبراليسم «با » جمع همفكر مرتضي افشاري« بين »رابطه«پس از كشف » ...توضيحي درباره فحاشي«
انتشار دليل گردد كه  اين كشف نائل مي  به» نزديكي بيشتر با جبهة مشاركت و حزب اعتماد ملي« يا »سياست امريكائي نئوكان آوري به

ي ي مرتض نوشته» رفع و رجوعِ«ـ  ناگزير  از طرف اين جمع ـ»نفع رژيم فاقد هرگونه اعتباري است اعالم موضع از درون زندان به «بيانيه
 بين يئراوماـ  ي ذهني ايجاد رابطه: يعني(بافي  آيا خرافه.  است بوده»؟!ايد شايد نبخشيد، اما فراموش كرده آقاي آذرين«ت عنوان  تحافشاري
د و باشرا تمام كرده  كالس شبانه يا اكابر 6كه   آيا هرآدميتواند شكل بگيرد؟  هم مي ترهاتاز اينتر  و منحطتر  زشت) هاي نامربوط پديده

كه قطعاً (؟ اگر چنين است راستاست سو و هم رسد كه بينش و ديدگاه هردو نوشته هم يجه نمياين نت اين دو نوشته را كنار هم بگذارد، به
  شد؟ مي» رفع و رجوع«بايست  ، پس چه چيزي مي)چنين است
تنها تشكل  كه سنديكاي شركت واحد شود ميآقاي آذرين يادآور  به» ؟!ايد شايد نبخشيد، اما فراموش كرده آقاي آذرين«ي  مقاله

اين رو، فراموشي  اب شده است؛ ازايني آن انتخ عنوان رييس هيئت مديره  بهـ هرصورت به  ـهم است و منصور اسانلو كار اي در محيط توده
نفع رژيم فاقد  رون زندان بهاعالم موضع از د«از طرف ديگر، بيانه . نفع اتحاد طبقاتي كارگران نيست بهو شخص اسانلو نهاد كارگري 

 و اسانلو بنشينند هاي منسوب به بررسي گفته كه به اينكند كه قبل از  ي فعالين جنبش كارگري توصيه مي همه به» هرگونه اعتباري است
لين جنبش دستگاهي نشانه بگيرند كه فعاتماميت آن طرف   و شمشيرشان را به، از جاي برخيزندي صحت و سقم آن قضاوت كنند درباره

  .دهد رنگارنگ ترتيب ميهاي  مصاحبهشان  برايكشاند و  سكوت مي سپارد، به مرگ مي اندازد، به زندان مي كارگري را به
 و يمند  اراده:يعني( انسانيشخصيت . صرفاً متشكل از يك مشت گوشت و استخوان نيست) ي موجودي ذاتاً اجتماعي مثابه به(انسان 

  گري مندي و كنش اراده  امكان)» زمينه«ي  مثابه به( كه  ستراستا ي هم الرابطه تلفخهاي م برآيند روابط او با گروهمقدمتاً ) فرد هريگر كنش
ـ از روابط  طور معمول االصول و به علي در زندان است ـكه شخصي . كند توليد سازد و بازبدر عمل خويشتن را   ويكند تا او را فراهم مي

نابراين، ب. ي عمل بسيار محدودي دارد و حوزه ايزوله شده )شخصيت اوستي  زمينهاي كه   الرابطه هاي محتلف وهگر: يعني(اجتماعي خويش 
مندي همان شخص در شرايط عادي و  با ارادهشخص زنداني منديِ  ارادهگذشته از شكنجه و خطر مرگ و تهديدهاي آشكار و پنهان، 

وجاهت ـ  نفع زندانبان است گاه كه به آنـ اين تفاوت و تغيير كند  بي و سوسياليستي حكم ميراديكاليزم كارگري، انقال. معمول متفاوت است
برهمين اصل كارگري، انقالبي و » نفع رژيم فاقد هرگونه اعتباري است اعالم موضع از درون زندان به«بيانيه . و اعتبار نداشته باشد
آميز درست عكس  هاي سفسطه سازي كاري و سيستم آقايان آذرين و مقدم با پنهانهاي  كه اغلب نوشته فشارد؛ درصورتي سوسياليستي پا مي
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بيراهه «ي امير پيام با عنوان  مقاله تواند به ي محترم براي دريافت صحت و سقم اين قضاوت مي  خواننده.اند ها عمل كرده گونه پرنسيپ اين
  .مراجعه كند) موجود در سايت اميد(نوشته بهمن شفيق » كجاآبادنا بارگشت به«و » پول، سياست، طبقه « و مقاالت»اي تشكل توده

 را) اعم از صالحي و اسانلو و غيره(ي فعالين جنبش كارگري  ي زندانيان سياسي و ازجمله همه هرروي، جمهوري اسالمي بايد همه به
فاقد وجاهت اعبتار و   بي رانفع رژيم  خويش بهگيري فعالين زندانيِ كه جنبش كارگري هم هرگونه موضع  و ضروري است؛آزاد كنداز زندان 
و ندارد ي مرتضي افشاري  نوشته» ؟!ايد شايد نبخشيد، اما فراموش كرده آقاي آذرين«ي  گونه تناقضي با مقاله اين احكام هيچ. نمايدارزيابي 

خواهد  مي» ...وضيحي درباره فحاشيت«كه  آن چيزي. ي مرتضي افشاري نيست بيانات و كردار خردمندانه» رفع و رجوع«نيازي هم به
كه  هررو سيه شود . مايه است ماستمالي كند، تفاوت بين جنبش سوسياليستي كارگران و گردوخاك برخاسته از نخوت روشنفكرنمايان بي

  .دراو غش باشد
  
 خوانندة آشنا به زير و بم تجزيه و تحليل اينكه چنين حرفي بهانه است را هر«: نويسد مي» توضيحي درباره فحاشي مرتضي افشاري«

بازتاب برخورد ما به سنديكاي » !به پيش«ما از روند شكل گرفتن سنديكاي شركت واحد مي داند؛ و خوانندگان نا آشنا نيز در همان شمارة 
انطور كه در ادامه به اختصار توضيح مي اينها را مرتضي افشاري هم مي داند، و كاركرد اين نوشته، هم. كارگران واحد را مي توانستند ببينند

  .»دهيم، همين است كه با توسل به بهانه اي دروغين و تخريب شخصيت يكي از رفقاي ما، ما را تحريك كند
قصد » ؟!ايد شايد نبخشيد، اما فراموش كرده آقاي آذرين«  يادداشتِكند كه مرتضي افشاري در نگارش  نقل قول باال ادعا مي)يك

تا . اند  نشده هم تحريكند كهكن را تحريك كند؛ و با توضيح اين مسئله ضمناً اعالم مي» كارگري اتحاد سوسياليستي «ايت داشته كه س
توضيحي «نويسندگان تحريك   كه مرتضي افشاري موفق بهاند شانس آوردهواقعاً » جمع همفكر مرتضي افشاري«جا بايد بگويم كه  همين

توضيحي درباره فحاشي «آورد و نويسندگان  نميشانس  اين جمعكه اگر  چرا؟ براي اين.  است شدهن» درباره فحاشي مرتضي افشاري
  !؟يايدبسرشان   بهبودن ممكن چه بالهايي كهشدند،  تحريك ميهم » مرتضي افشاري

و سوسياليست  صادق ،ياند نثار فعالين قديم داشتهشان  واژگاني   و در چنتهشان خواسته آقايان هرچه دلِ تنگ. دنياي عجيبي است
  !كنند خودداري مي» دهان شدن با فحاشان دهان به به«دهند كه از  اند و نويد مي  تازه تحريك هم نشده،اند جنبش كارگري كرده

ها و  بنابراين، اگر حقانيتي در انديشه. تان نداده است شما توهين نكرده و فحش اگر كسي نظرات شما را نقد كرد، به! آقايان
تان از حقانيت اين  هاي در گسترش باورها و انديشه) ايد درستيِ نقدِ نقادان اذعان نكرده اگر در درون خود به: يعني(بينيد  تان مي يها روش

ي دولت جمهوري اسالمي و  ي رابطه كنيد؟ چرا مسئله كه از آن استفاده مي ي ناسالمي است  شيوه چهاين. ها دفاع كنيد باورها و انديشه
المللي جنبش  تبيين ضرورت گسترش بيني همين سايت  شيوه  و بهكند نگاه مي» رجانيوز«كنيد كه سايت  كا را همانطور نگاه مي آمريدولت

زنيد و در قالب  صحراي كربال مي رسد به مي» كارگري ايران المللي جنبش سياست بين« ؟ چرا تا صحبت بهكنيد كارگري را سركوب مي
كوبيد؟ فراموش نكنيد كه اظهارنظرهاي بورژوايي   خود ميقادانن ها را به ترين ورچست كننده ترين و تخطئه انهترين، نامنصف جويي زشت تظلم
   .اندر صف بورژوازي مي را بهكنندگان  حمله ،كارگران سوسياليست  توان پس گرفت و اصالح كرد، اما حمله با چنگ و دندان به را مي

زير و بم تجزيه و تحليل ما از روند شكل  هرخوانندة آشنا به«كند كه  احتجاج مي» ريتوضيحي درباره فحاشي مرتضي افشا« )دو
سنديكاي كارگران واحد را   بازتاب برخورد ما به"!به پيش"داند؛ و خوانندگان ناآشنا نيز در همان شمارة  ميگرفتن سنديكاي شركت واحد 

 كارگري اتحاد سوسياليستي  سايت ي  نفره8 يا 7غير از جمع   بهاوالًـ كسيكه   گفت بايدات احتجاجگونه اين در پاسخ به .»توانستند ببينند مي
گونه  هيچ) 28شماره : يعني(» "!به پيش"در همان شمارة «ـ  دوماً. ت اينترنتي، چاپي و مستقلي نداردشناسد؛ چراكه هوي را نمي» پيش به«

كه هركس براي خواندن يك  استدالل نابهنجاري استي  ـ اين چه شيوه اًسوم. اظهار نظري درباره سنديكاي كارگران واحد وجود ندارد
اتحاد «ـ برخورد سايت  چهارماً. را بخواند) هاي آن ي شماره تر همه عبارت دقيق يا به(نوشته يا مقاله حتماً بايد تمامي يك شماره نشريه 

اپوزيسيون «ي  برخورد آقاي آذرين در مقالهـ  پنجماً. استبوده » محتاطانه«ركت واحد همواره شبا سنديكاي » كارگري سوسياليستي 
 )نعل و ميخ به :يعني(» محتاطانه «بازهم او منتسب بهي   و مصاحبه منصور اسانلو،سنديكاي واحد نسبت به» پارلمان پارلماني در رژيم بي

نفس «بهادش ن است؛ و از طرف ديگر»اشدشخصا اميدوارم اين خبر جعلي ب«كه گويد  مياز يك طرف رابطه اين در چراكه وي . است
استناد كه يك خبر جعلي باشد،  جهان مادي و واقعي باور دارد و اميدوار است اگر كسي به .شود بيان مي »ي است كه اينجا از زبان اسالوموضع

.  ذهن در واقعيت نيست صرف يكسويه چيزي جز تاثبات نرسيده،  به آنِ ظر استنادكننده هم هنوز واقعيتن  كه حتي به»خبر«همان » نفسِ« به
است؛ آليستي ايدگرايي و  ذهنيمتولوژيك لحاظ  به)  اثبات شده است معين وي كه فاقد ماهيت»نفس «استناد به: يعني(اي  گرچه چنين شيوه

 جعلياسانلو  ي منتسب به بهمصاحكه  است ميدوارا ـ حقيقتدرـ   دهد كه او  منطق استدالل آقاي آذرين نشان مي .نيستمسئله ي  اين همهاما 
اين بر  راايرانيح طالاص به مز ليبرالي باپلميك خودهاي  يكي از پايه؛ كرد آن استناد نمي شمارد؛ به آن را غنيمت نمينفس  وگرنه . باشدن
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ازجمله فعالين ( اعياجتمهاي  فعالين جنبشپيشاپيش نداشتن خطوط استراتژيكي، ي  بهانه ؛ و بهنهاد  بنا نميهنوز فاقد ماهيت» نفسِ«
  .كرد كوم نميمح گري طلبي و معامله فرصت بهرا ) جنبش كارگري و منصور اسانلو

اگر جنبش هاي اجتماعي و مدني خطوط «كه   باور است  بدين »پارلمان اپوزيسيون پارلماني در رژيم بي«ي  در مقاله  آقاي آذرين)سه
 هاي موردي خود را در متن تحوالت بزرگتر ساختاري نبينند، اگر نيروهاي طبقاتي و استراتژيكي روشني نداشته باشند، اگر تحقق خواسته

اجتماعي اي را كه بطور عيني منافع شان با تحقق اين خواسته ها در تضاد است نشناسند، فعاالن اين جنبش ها ممكن است به سهولت به 
را فراموش  تا عمال مبارزه براي خواسته هاي وسيع تر و بزرگ تر ...فرصت طلبي و معامله گري با هر حزب و دستة در قدرتي سقوط كنند 

 اين شيوه اي است كه اتحاديه هاي كارگري امريكا تحت رهبري يك مشت بوروكرات خود فروخته بيش از نيم قرن است ...كنند،
هاي  ي جنبش بنابراين، همه. »كرده انددست شان رسيده نيز صادر مشغولش بوده اند، و به جنبش كارگري ژاپن و كره جنوبي و هرجا كه 

ها  ، اگر، تحت رهبري استراتژيست)و ازجمله تالش كارگران براي ايحاد تشكل سنديكايي(كارگر  و بالتبع جنبش مبارزاتي طبقهاجتماعي 
قوط كنند كه خرده گري با هر حزب و دستة در قدرتي س طلبي و معامله فرصت سهولت به ها ممكن است به فعاالن اين جنبش«نباشند، 

گاه ادعا نكردند و نشاني از خود بروز كه استراتژيست يا  سنديكاي شركت واحد و منصور اسانلو هيچ. »كند شان پرتاب مي سمت امتيازي به
دهد كه فعالين و اعضاي اين سنديكا در  كردهاي سنديكاي واحد نيز نشان مي ي تبادالت و روي اند؛ ازطرف ديگر، همه سوسياليست

 احتمال بسيار قوي بهكند كه امروز واقع شود يا فردا؛ اما  رو، مطابق نظريه آقاي آذرين، فرقي نمي ازاين. ها هم نيستند جستجوي استراتژيست
؟ گرچه آقاي آذرين از !كنند مي» گري با هر حزب و دستة در قدرتي سقوط فرصت طلبي و معامله به«هرحال فعالين اين تشكل كارگري و به

ممكن  «:نييع[ »ممكن است«دنبال  به» سهولت به«نيست؛ اما قيد » احتمال قوي به«معناي   استفاده كرده و اين به» ممكن است «عبارت
راند،  مي» احتمال قوي به«طرف  كاهد و آن را به مي» امكان« آمريكا، ژاپن و كره نه تنها از بار هاي شاهدِ مثالچنين  و هم] »سهولت است به
اش  كه آقاي آذرين قبل از بيان نظريه خصوصاً اين. رسد بودي مي نوعي قطعيت و محتوميت پيش گذرد و به نيز مي» احتمال قوي به«بلكه از 

ويژه  و به ( ي زندان ندارند، بدون در نظر گرفتن وضعيت ايزوله و تمشيت دهنده» خطوط استراتژيكي روشني«هايي كه  در مورد جنبش
هايي امثال من چنين موضعي از جانب يك فعال كارگري را  نه فقط سوسياليست«كند كه   چنين حكم مي)هاي جمهوري اسالمي زندان

ها نيز  دانند، بلكه دستكم در مقطع حاضر و در مورد انتخابات مجلس هشتم، حتي بسياري از ليبرال عليه منافع كارگران مينادرست و بر
 با جعلي بودن خبر مصاحبه اسانلو كه به بيش از اينن نتيجه بگيرم كه آقاي آذرين بنابراين، اگر من چني. »موافق چنين كاري نيستند

  .ام راه نرفته ، پر بينباشداين اميد دارد كه اين خبر جعلي   اميد داشته باشد، به»نوروز«
ستراتژيكي روشني نداشته هاي اجتماعي و مدني خطوط ا اگر جنبش«كه  ها گذشته، جوهره باور آقاي آذرين مبني براين ي اين از همه

، ضمن »گري با هر حزب و دستة در قدرتي سقوط كنند  به فرصت طلبي و معاملهممكن است به سهولت ها فعاالن اين جنبش ...،باشند
ي  جوهره با  نيزدامن مي زند، از اساس) عنوان نماينده به(برجنبش كارگري را » يستژاتسترروشنفكران ا«  تحميلگرايي و كه بروز نخبه اين

اسانلو  ي منسوب به ي مصاحبه براي مثال، همين مسئله. متناقض است) خصوصاً در شرايط امروز جهان(ي كار برعليه سرمايه  تاريخي مبارزه
كه مصاحبه پخش شد و در اختيار عموم قرار گرفت، رضا شهابي و علي  بالفاصله پس از اين. را در نظر بگيريم» نوروز«با نشريه اينترنتي 

العمل نشان دادند و اظهارات منسوب  طور جداگانه عكس به) ي سنديكاي كارگران شركت واحد از اعضاي هيئت مديره(اكبر پيرهادي 
 در  وي عضويت  بهكه بيان شده باشد، ربطي  در هرشرايطياسانلو بيانات اسانلو را نظر شخصي او دانستند و بدين وسيله مستقيماً گفتند كه  به

  .ندارد سنديكا ي هيئت مديره
: يعني(ها و نهادهاي اجتماعي و طبقاتي ناديده گرفت؛ اما عكس قضيه  ها را در جنبش توان نقش اشخاص و شخصيت گرچه نمي

 و  ي درهم تنيده شبكه. شود هم مي   تر  اهميت از پيش كم بيشويكم  هرگز صادق نبوده و خصوصاً در قرن بيست) كنندگي اشخاص تعيين
طور روزافزوني از بارِ   در اختيار همگان قرار دارد، به تقريباً ي اطالعاتي كه   و انبوده فزايندهاجتماعيـ  مناسبات توليدي ي هشوند پيچيده

 سو هاي هم نقش و كاركردهاي جمعي و گروه كاهد و الزاماً به هاي اجتماعي مي  در جنبش»ها شخصيت«و نقش » خاصاش«اثرگذاري 
شود؛ و با اولين اظهارنظرِ آدم معتبري  محسوب نمي» كارشناس«اي از علم  كس در هيچ رشته كه هيچ در دنيايي: تر شنبيان رو به. افزايد مي

سهولت  به... ها فعاالن جنبش «حقيقتاً، اگر كنند   مييرگي  او موضع ي سنديكاي واحد در مقابل نظرات همانند اسانلو دو نفر از هيئت مديره
هاي  شوند و تمهيدات احزاب و دسته ها كنار گذاشته مي عنوان فعاالن همان جنبش ، بالفاصله به»سقوط كنند... گري طلبي و معامله فرصت به

 ادامه بقاتيطهاي اجتماعي و  جنبشي  بايست تا آخرين نفرِ همه مي» سقوط«و » گري معامله«ترتيب، اين   بدين.گردد اثر مي در قدرت بي
  ؟!!آور نيست آيا تصور چنين روندي كاريكاتوريك و خنده. اثبات برساند تئوري آقاي آذرين را بهگذار گردد و صحت  يابد تا اثر

توان تضمين  داشته باشند، چگونه مي» هاي اجتماعي و مدني خطوط استراتژيكي روشني جنبش«ها، برفرض كه  ي اين گذشته از همه
اصطالح نهايي نرسيدن  ي قاطع و به نتيجه نكنند؟ آيا به» سقوط... گري طلبي و معامله فرصت«ورطه  به» ها فعاالن اين جنبش«كرد كه 
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روشن بوده است؟ آيا ماركس، حزب بلشويك، لنين، » خطوط استراتژيكي«دليل نداشتن  ـ به واقعاً هاي متعدد سوسياليستي ـ انقالبات و قيام
هاي اجتماعي و طبقاتي  ن انقالبي ديگر در رابطه با جنبشتروتسكي، رزا لوكزامبورگ، گرامشي و صدها انديشمند، سازمان و پراتيسي

كشد و  استثمار مي كند و به را غارت مي» كارگر«چنين وحشيانه  اين» سرمايه«نرسيده بودند؛ كه امروزه »  روشنيخطوط استراتژيكي« به
آيد كه  دست مي د و با كدام رمز و رازي بهشو روشن چيست، چگونه تعريف مي» خطوط استراتژيكي«سازد؟ افزون براين، اساساً  نابود مي
: كه رساند؟ سرانجام اين اش مي سرانجام نهايي كند و به هاي اجتماعي و طبقاتي از پيش بيمه مي چيز را در رابطه با جنبش آسا همه معجزه

هاي قابل شناخت و  و گرانشها  ها، چالش كنش هاي مادي است؛ و از كدام برهم روشن حاصل تركيب كدام پروسه» خطوط استراتژيكي«
آن دست يافته و از آن سخن  ي كار برعليه سرمايه فقط آقاي آذرين به  سال مبارزه200كه پس از  آيد؛ و چگونه است دست مي آزمون به

رگران ايران بگويد كا  بهگونه  ليبرالتاكشد  چالش مي در لفظ بهسازي نيست كه ليبراليزم ايراني  »سيستم«ها نوعي  ي اين گويد؟ آيا همه مي
اين  كنيد؟ آيا كارگران به مي» سقوط... گري طلبي و معامله فرصت«ورطه   نياييد به»من«دنبال  ان نزد من است؛ اگر بهت اكسير نجات

  پوزخند نخواهند زد؟) خود خداباورانه: يعني(هاي فراپيامبرپندارانه   افاده
***  

بنياد «ي او با  گونه، رابطه  اين بيانهندگانس نويباي مرتضي افشاري  رابطه به» ريتوضيحي درباره فحاشي مرتضي افشا«% 20بيش از 
پردازد؛ كه   مرتضي افشاري مي و»هيأت مؤسسان سنديكاهاي كارگري «،»بنياد كار« ،»دوم خرداد«ي  چنين بررسيِ رابطه و هم» كار

نداشتم و اطالع چنداني » بنياد كار«اي با   رابطه من متأسفانه جا كه  زآنا. پيامبرانه استخودشيفتگي ريسمانِ  ي بارز بافتن آسمان به نمونه
اما اگر قرار براين نباشد كه نگاهي . ندارمهم ها را  اين آسمان و ريسمان بافي بهگويي  صالحيت پاسخ، وساز آن ندارم هم از سوخت

ي  پايان زندگي نبنديم و همه هايمان را بر تنوع بي و چشم داشته باشيمزندگي   بهگرا  و مطلقچپ يا راست ،، سياه يا سفيددگماتيك
ي   جانزنيم كه ناگزير فقط دو گزينه برعليه ماشين دولتي بورژوازيكارگر دروغ و از روي رياكاري مقطع قيام طبقه بههاي زندگي را  لحظه

شركت دليل  بهبا متراژ آقاي رضا مقدم و  خسروشاهي  اگر مرتضي افشاري و يدالهدهد؛ و  ميقراري كارگران  تودهدر برابر را  چپ يا راست
كارگر ايران افتخار  همراهي با اين فرزندان شريف طبقه شوند، عباس فرد چقدر سالوس خواهد بود اگر به راست محسوب مي» بنياد كار«در 
  . باكي نيستاعدام هم محكوم كنند ي خويش من را به  با تخيل پيامبرپندارانهها سنج حال اگر گرايش .نكند

  
در هفت هشت سال گذشته، آقاي مرتضي افشاري با ما در مورد معضالت جنبش كارگري «: نويسد مي» ...توضيحي درباره فحاشي«

وجود چنين اختالف نظرهايي در ميان فعاالن جنبش كارگري طبيعي است، و مشخصا در اين مورد، به نظر ما، ... اختالف نظر داشته اند
 گرچه اين نقل قول صراحتاً .» در جنبش كارگري ايران بود و چپدو گرايش راستزتاب اهداف و شيوه هاي مختلف اختالف نظرها با

 با »...نوضيحي درباره فحاشي«كند كه اختالفات نويسندگان  چسباند، اما چنين القا مي مرتضي افشاري نمي به» گرايش راست«ورچسب 
دو  «ي البته فراموش نشود كه آقاي رضا مقدم در پانوشت مقاله. اند بوده» چپ«ها  آنو » راست«يه بوده كه او مرتضي از اين زاو

در » كارگري اتحاد سوسياليستي «الحق كه گردانندگان سايت . سنجيدند» راست«) و از جمله من را(مرتضي افشاري  »استراتژي
  مقاله نگاهي به{«: ي مرتضي افشاري نوشت ضا مقدم در باره آقاي ر2003در اكتبر كه   چرا؟ براي اين.دوپهلوگويي استادي خاصي دارند

وي طي اين نوشته . منتشر شده است" خانه كارگر آزاد" از مرتضي افشاري كه در سايت مطلبي نام } نوشته رضا مقدم"رسر دو راهيب"
ارگري بر سر شورا و سنديكا در دوران ، درباره اختالفات دروني جنبش ك18 در بارو شماره "دو راهي سرنوشت"مقاله  كه نقدي است به

عالوه براين، مرتضي افشاري در همان ابتداي مقاله خود توافقنامه وزارت كار رژيم اسالمي و سازمان . انقالب اظهار نظر كرده است
 اين موضعگيري رسمي .نفع كارگران ندانسته است يچوجه بهكار را مورد انتقاد قرار داده و ايجاد تشكل كارگري برمبناي آنرا به جهاني

 مهمترين و جدال برانگيزترين موضوعي كه اكنون جنبش كارگري ايران با آن مواجه است براي همه رايكالها و مرتضي افشاري در قبال
 از زاويه "دوراهي سرنوشت"مهمتر اينكه حتي مالحظه و انتقاد محوري وي به مقاله . سوسياليستهاي جنبش كارگري خبر خوبي است

 مرتضي افشاري بعنوان يكي از .اند ندي با كساني است كه تحت عنوان فعالين قديمي سنديكاها نامه سرگشاده به وزارت كار نوشتهمرزب
امروز كساني كه بنام سنديكاليستهاي قديمي وارد مذاكره با "وشته است ناعضا و فعالين قديمي سنديكاي كارگران صنعت چاپ تهران 

 ادامه گرايش فعالين سنديكايي دوران انقالب نيستند و نميتوان اين دوران را به وانند سنديكا درست كنند، بهيچوجهاند تا بت وزارت كار شده
با ابراز موضع مرتضي افشاري عليه موافقان توافقات وزارت كار رژيم اسالمي و سازمان جهاني كار و همچنين زاويه نگرشش . "هم ربط داد

 فعلي را بايد در محدوده درون گرايش راديكال سوسياليست ديد و نه بحث گرايشات ان انقالب، بحثبه بحث شورا و سنديكا در دور
  .»متفاوت جنبش كارگري باهم
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يكال و سوسياليستي با جنبش كارگري داي را توانند رابطه برند، نمي هي ميو گرياهاي شخصي   تگاه مصلح  قربان كه حقايق را به كساني
شوند و در رؤياي افزايش  همان اندازه از حقيقت تبادالت سوسياليستي دورتر مي تر عمل كنند، به ازه در اين زمينه سياس؛ و هراندداشته باشند

مرتضي افشاري در دو نقل قول . جسبند ي آن مي پوسته  و از متدولوژي ماركسيستي فقط بهچرخند هاي بورژوايي مي ارزش  قدرت فردي به
 و بار ديگر »در محدوده درون گرايش راديكال سوسياليست«عنوان  به» بنياد كار«بار اول با حضور در .  استسنجي شده باال دوبار گرايش
وضيحي درباره ت«ي كه يلدلترين  مهمكه  جالب است !!عنوان راست  بهو نتيجتاً بدون حضور در اين نهاد » بنياد كار«پس از انحالل 

با هم » بنياد كار«  وحضور داشته» بنياد كار« او در كه كند اين است ي القا ميشارمرتضي اف بودن »راست«  براي2008 در سال »...فحاشي
در محدوده درون « براي 2003ترين دليلي كه آقاي مقدم در سال   اما مهم.ارتباط داشته است» ت مؤسسان سنديكاهاي كارگريهيأ«

ز موضع مرتضي افشاري عليه موافقان توافقات وزارت كار رژيم اسالمي ابرا«آورد،   ميمرتضي افشاريبودن » گرايش راديكال سوسياليست
گويند قرباني كردن   ميهاووار اين پشتك به!! است) »ت مؤسسان سنديكاهاي كارگريهيأ«دهندگان  تشكيل: يعني(»و سازمان جهاني كار

   .هاي شخصي و گروهي حت در مسلخ مصلحقيقت
***  

تاريخ جنبش كارگري هم بسط داده  رود كه به جا پيش مي  تا آنهاي شخصي و گروهي لحتگاه قرباني كردن حقيقت در مسلخ مص
اين   درآقاي رضا مقدم. است» مروري برمبارزات كارگران صنعت چاپ تهران«ي آقاي مقدم با عنوان  مقالهها  يكي از اين نمونه. شود مي

 و يابي  سازمان يژگيو ي ناآشنا به خوانندهنشيند كه  ها مي ي آن قضاوت درباره و بهپردازد  جزئيات رخدادها و مسائل مي اي به گونه بهمقاله 
ي ماقبل قيام بهمن حضور   ساله10ي رويدادهاي  نه تنها در همهاو رسد كه  اين نتيجه مي  بهكارگر  اين بخش از طبقهمناسبات دروني

گرچه من منبع . استدر گشت و گذار بوده كارگران چاپ تهران مادي برفراز مناسبات و روابط و واال روحي خردمند داشته، بلكه همانند 
ي  چند نكته رم و فقط بهب  اين اطالعات سطحي است، نام نميكه چرا ايندليل خاصي هرگز از آن و  شناسم، اما به اطالعات آقاي مقدم را مي

از زاويه تحليلي فاقد اعتبار است؛ و از زاويه رويدادها و » مروري بر مبارزات كارگران صنعت چاپ تهران«كنم تا نشان دهم كه  اشاره مي
هرصورت، اين   به.هاي فردي يا حداكثر گروهي است قصد از نگارش آن پنهان كردن حقايق مبارزاتي كارگران چاپ در پشت فرازجوئي

  .كه در رابطه با كارگران چاپ دارم تعهدي است
اين فعالين ريشه در محافل % 60از بيش   و سوسياليستي داشتند؛ وايش چپفعالين سنديكاي صنعت چاپ گر% 90بيش از 
در ميان كننده  تعييناثرگذار و يك نيروي  لحاظ كمي و كيفي رشد يافته بودند و تقريباً به به 1348از سال  داشتند كه اي سوسياليستي

 ـ در يك سازمان همگي عناصر برخاسته از اين محافل ـگرچه . تبديل شده بودند )هاي كوچك و متوسط ويژه در كارگاه و به( چاپ كارگران
ازطرف ديگر، ساواك همواره نظارت ويژه و متمركزي را  .كردند سو عمل مي متشكل نشده بودند؛ اما در آغاز بازگشايي سنديكاي چاپ هم

صنعت و خصوصاً كارگران حروفچين  و آگاهي نسبتاً باالي كارگران اين يشينهپ كرد كه به در مورد مناسبات كارگران چاپ اعمال مي
از ] صنعت چاپ از يكسو؛ و تمركز ساواك از سوي ديگرفعالين سوي  گرايش سوسياليستي و نسبتاً هم: يعني[اين دو عامل . گشت برمي

يابي  يت سارماندر مورد كميت و كيفكه تبادالت فعالين سنديكا  معني بدين. داد سنديكاي چاپ مي اي به ي ويژه خاصههمان بدو بازگشايي 
كارگري تا اين اندازه هاي   مواجه بود كه در مورد ديگر بخشـ كندكنندهديگري كننده و  تخريبيكي ـ   پارادوكسبا دو عاملِكارگران 
  . نبود و برجستهمتمركز

ي دولت نهادها  بعداً بهنهادهايي كه  و وابسته به، مرتبط باهمكننده عبارت بود از حضور چند كارگر مذهبي، ايدئولوژيك عامل تخريب
منظور عضوگيري و جاانداختن خط و خطوط  جمهوري اسالمي تبديل شدند؛ و عامل كندكننده عبارت بود رقابت جريانات سياسي به

لوژيك ئوگذشت تمركز قبلي ساواك از طريق همان كارگران مذهبي و ايد ، هرچه از بازگشايي سنديكا ميترتيب بدين. تشكيالتي خود
سويي اوليه فعالين  از همنيز هاي جريانات سياسي  رقابت زمان همطور  شد؛ و به مي تبديل ميگر دولت اسال ز نهادهاي سركوبتمرك به
تجمعات علني كارگران اين صنعت  در رژيم هاي وابسته به  نيرويي چاپ، از همان بدو بازگشايي سنديكابنابراين. كاست  ميديكاسن

از طرف ديگر، .  با آن روبرو شدند59هاي كارگري از اواخر سال  با وضعيتي مواجه بودند كه بقيه بخش كارگرانداشتند و حضوري فعال 
از طرف صاحبان و  (ي فعاليت سنديكا و مقابله با ترفندها و تبليغات ضدكمونيستي جاي گسترش دامنه بخشي از نيروي فعالين چاپ به

  .شد هاي گروهي و تشكيالتي نيز مي ش صرف كشمك)هاي دولتي ها و ارگان مديران چاپخانه
هاي  كارگران چاپخانهچند روز پس از قيام «: نويسد مي» مروري بر مبارزات كارگران صنعت چاپ تهران«ي  آقاي مقدم در مقاله

 كه در درگيريهاي كيا كارگر، قفل درها را شكستند تا مجلس يادبود يكي از كارگران چاپ بنام اكبر پارسي ساختمان خانه  با حمله بهتهران
قيقت را حگرچه واقعاً چنين رويدادي واقع شده بود؛ اما روايت آقاي مقدم تنها نيمي از . »خياباني جان خودرا از دست داده بود، برگزار كنند

  :كه حقيقت اين است. گرايش راست در ميان فعالين و كارگران چاپ برسد  كه بعداً بهكند مياي بيان  گونه  بهآن هم
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هنگام  بهكارگر حمله نكردند؛ و اساساً چنين تشكلي در سطح تبادالت صنفي  ساختمان خانه به» هاي تهران كارگران چاپخانه« ـاوالً
  عبارت بودند از علي غفوري،گشودند  راكارگر اي كه در خانه آن گروه چهار نفرههرروي،  به. هنوز وجود نداشتكارگر  بازگشايي خانه

  و فعاليتكارگري سال در كارخانجات مختلف 20نزديك به كه  دانشجوي سال اولي  (م مستعار محمد مسعود، شخصي با نا)حرفچين(
  . و مادرش)حروفچين ( فرد، عباس) كردسوسياليستي
ضامنِ  باال رفت و با گشودن كارگر  خانه آهنياي و  ترتيب كه علي غفوري از درِ دولنگه بدين. كارگر شكسته نشد ـ قفل درِ خانه دوماً

كارگر  كه گروه چهار نفره وارد حياط خانه از اينپس . كردباز ) بدون شكستن قفل (ها راي در ي يكي از درها، هردولنگه زمينيِ نگهدارنده
 )مادر عباس فرد(بحث برسرِ چگونگي گشودن در بود كه ايران الهوتي . قفل بود )ساختمان  بهي د ورويعني درِ(راست ، درِ چوبيِ سمت ندشد

 هم فقط حرف ها كه شما  ضمن گفتن ايني باالي آن را گشود و اش ضامن نگهدارنده دستي در را شكست و با  اش شيشه ي كفش با لنگه
واهيد اسنادي را برداريد، خ اطالع داده شد كه اگر مي )فداييان خلقازجمله (سي چند گروه سيا ضمناً همان شب به.  در را باز كردزنيد، مي
  . بازگشايي شده استكارگر  خانه

ـ  مطمئناًـ ها  يكي از آنام؛ اما   نفر ديگر را من فراموش كرده5متأسفانه نام  نفر بودند كه 6ي صنعت چاپ  باخته ـ كارگران جان سوماً
باختگان صنعت   تن از جان6مراسم بزرگداشت ريزي دقيق  با يك برنامه، هرروي به. بود) هاي كوچك  چاپخانهحروفچين در(كيا  اكبر پارسي

ود كه كارگر ب باختگان چاپ بازگشايي خانه اساساً قصد از بزرگذاشت جانچراكه . كارگر تبديل شد مراسم رسمي بازگشايي خانه چاپ به
شوريده و ميليتانت كيا با شخصيتي  ضمناً اكبر پارسي .درنظر گرفته شده بوديكي از تبعات آن عنوان  تجديدسازمان سنديكاي چاپ به

صرفاً با تعهد  هاي آموزشي سازمان سرخ ـ و محمد مسعود در يكي از هسته) زهره(همراه همسرش  ازمان فداييان گرايش داشت و بهس به
  .ديد  را آموزش مي)ي مقدماتي هردو(ـ ماترياليزم ديالكتيك  آمورشي و طبقاتي

حاضرين در در ميان كارگر  و بازگشايي خانه ي چاپ تهباخ بزرگداشت كارگران جاناي كه در مراسم   اطالعيهمضمون اصلي ـ  چهارماً
كه  دست خود بگيرد؛ و بيمناك از اين كارگر قدرت را به كه طبقه اين  به با اميد: ، چنين بود پخش شد) چاپ نبودندكارگرانكه فقط (جلسه 

  .ابزارِ سازش كركسان و ناكسان تبديل شود خون كارگران به
  
معيار تفكيك گرايشان جنبش «ي  چنين اشاراتي كه مقاله و هم» بر مبارزات كارگران صنعت چاپ تهرانمروري «ي  مقالهطوركلي،  به
فاقد ) حداقل در مورد كارگران چاپ(نگاري و تحليل علمي  لحاظ وقايع كارگران و سنديكاي صنعت چاپ دارد، به به» ، ديروز و امروزيكارگر

 كه فعالً  استاي اين وظيفه. گستردگي كار تحقيقي صورت بگيرد كه در اين زمينه به بنابراين، ضروري است. ارزش نظري و عملي است
ي نه  در آيندهكه  اميد اين به. كند سنگيني مي)  رفقاي چاپالبته با كمك غالمحسين اكبرپور و ديگر(ي من و مرتضي افشاري  روي شانه

اين كار مهم و پيچيده اقدام  كه به اما قبل از اين. اين مهم بپردازيم به) در تماس با فعالين سابق صنعت چاپ در داخل كشور(چندان دور 
  :نكته اشاره كنم چند  چاپ بهفعالين بايست در توصيف راديكاليزم سوسياليستي  كنيم، مي
گونه نفوذي  هيچ بودند، حزب توده و اكثريت نه تنها كه با تمام قوا در صنعت چاپ فعالمختلفي ها و جريانات سياسي  از ميان گروهـ 

  .يافتندرا هم نسنديكا جسارت حضور علني در جلسات هرگز ها  ها و اكثريتي اي تودهدر سنديكاي چاپ نداشتند، بلكه 
تأثير ار رقابت جريانات   و اين بيآمد ميوجود  فعالين سنديكاي چاپ بهاي از  پاره شديدي كه بين  گاه رغم اختالفات سياسي  عليـ 
  .در اختيار پليس قرار ندادند )كسي هيچ در هيچ مورد و نسبت به(گونه اطالعاتي  هيچ 60 سال يك از دستگيرشدگان هيچ  اما،نبودمختلف 
هاي مدرن و بزرگ  هاي دولتي و تأسيس چاپخانه گذاري پيشرفته، سرمايه آالت  گسترش استفاده از ماشين،تكنولوژيكتحوالت ـ 

ها از آگاهي سياسي و طبقاتي نسبتاً بااليي  و بخشي از آن شدند را كه ماهر محسوب ميحروفچين   از كارگرانتدريج تعداد قابل توجهي به
ي  اين قطع رابطه. كرد صنعت چاپ قطع  كارگرانها را با ي آن ترتيب رابطه  و بدين؛خيل كارگران ساده و بيكار راند برخوردار بودند، به

 در  تبادل آگاهي طبقاتي و تجربهامكان خود از   خود بهطور به، ه بوداوج خود رسيد  به57ل  و در سا شروع شد50ي   دههئل كه از اواتدريجي
و مناسبات كارگران   كنونيصنايع چاپجايي رسيده كه  بهامروزه اين تغيير و تحوالت . كاست  ميي صنعت چاپ  در حوزهيابي امر تشكل

  . نداردي خويش گونه نشاني از گذشته اين صنعت هيچ
ي ها تفاوت دستمزد كارگاهچنين  هم  از كارگران و باالي بخشيآگاهي طبقاتيِ نسبتاً(صنعت چاپ ي  مجموعهي  يط ويژهشراـ 

جاي تأكيد بر امور صنفي روي  داد كه به ود ميمفعالين سنديكاي چاپ را چنين رهن) تر بود  هم بيش2 به 1كوچك و بزرگ كه گاه از نسبت 
ترين ارتباط  هاي كارگري بيش ، فعالين كارگري و سنديكايي صنعت چاپ در مقايسه با ديگر بخشرو ز اينا. روابط طبقاتي متمركز شوند

آقاي مقدم كه  استكارگران و فعالين صنعت چاپ هاي بارز راديكاليزم طبقاتي  اين يكي از نمونه. را داشتند) طبقاتي: يعني(فراصنفي 
  .ببرد آن پي تواند به نمي) گيرد  مايه مياش ساز و اطالعات ناقص كه از ذهنِ سيستم(اش  ي مبدأ حركت واسطه به



 11

 با دولت و نهادهاي بورژوايي مرزبندي دانستند و  فعالين سنديكاي چاپ آشكارا خودرا كمونيست مي%90 كه بيش از با وجود اينـ 
اي روي فعالين سنديكاي چاپ داشتند؛ معهذا تبادالت  ها تمركز ويژه ي ديگر گروه و اكثريت، همهجز حزب توده  كه به رغم اين  عليداشتند و

  .باقي مانداي مستقل  طور برجسته سنديكاي صنعت چاپ به
ي استقالل سياسي و طبقاتي خويش داراي اين توانايي بودند كه در جهت احقاق حقوق كارگران و  واسطه فعالين سنديكاي چاپ بهـ 

حذف   بهالگوبردارانه نشدند؛كتابي و هاي  گاه اسير دريافت ها هيچ آن. اي ممكن استفاده كنندي ابزاره ها از همه چنين گسترش طبقاتي آن هم
كارگري بارها با كارفرماها و نمايندگان دولت با ديپلماسي بورژواري و دولت داشته باشند،  كه توهمي به بدون اين و ؛ذهني دولت نرسيدند

  .اكره نشستندذم به
  ...ـ 

  ـ الهه2008 آوريل 5 ـ عباس فرد


