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!؟مقدم  اساس رضایب یدعاهاا  

 
یبهرام رحمان  ١٣٨٧بهمن م هنشنبه چهار    

   
 که گردانندگان اصلی آن علی خدری از )يیمرکز همبستگی آمريکا (سنتر در ادامه جلسات پالتاکی درباره سوليداريتی

  سناريوی سوم را اين باری حزب کمونيست ايران بودنداض اعتی کارگری و صديق اسماعيلی ازياليسساتحاد سو

اتحاد بين « چه در نامه . ده است تا به نوعی خرابکاری اين رفقايش را از ذهن ها پاک کندکررضا مقدم وارد صحنه 

کمه  مح در اين دو جلسه پالتاکی و چه در سخنان رضا مقدم هيچ سند حتاه، چ»المللی در حمايت از کارگران در ايران

چنين عضويت مهدی کوهستانی نژاد مريکا در جنبش کارگری ايران و همهمبستگی آپسندی در رابطه با نفوذ مرکز

ی را آن هم به يک مشت اتهام واهی و بی اساسدر اين بحث خود  بعالوه رضا مقدم،. ئه نشده استادر اين مرکز ار

  . مخالف خود نسبت داده شده است چپو سازمان هایبرخی از فعالين سياسی  به زشت ترين و نارواترين شکل

اتحاد بين المللی «مورد نامه ، در ٢٠٠٨ بيستم دسامبر - ١٣٨٧ تاريخ سی ام آذر که در مطلب قبلی خود درطورهمان

 تا  در اين جا باز هم تکرار می کنم، پالتاکی در اين مورد نوشته بودمات و جلس»در حمايت از کارگران در ايران

  : ننده ای که از اين ماجرا اطالعی ندارد دچار سر در گمی نشودخوا

، مبنی بر خاتمه دادن ٢٠٠٨ ايران به تاريخ بيست و ششم نوامبر  درحمايت از کارگراناطالعيه اتحاد بين المللی در«

ی و فعاليتی به همکاری اين نهاد با آقای مهدی کوهستانی نژاد، موضوعيتی برای يک هياهو و جنجال تازه اينترنت

اند و فعالينی که  به وجود آمده» دفاع از مبارزات کارگران ايران«هايی که گويا برای  جديد برای برخی از تشکل

در مبارزه عليه ستم و استثمار سرمايه داری است، فراهم کرده » اتحاد و همبستگی کارگران«شان  گويا تمام هم و غم

 های همبستگی کارگری اله و اطالعيه شخصی، دو جلسه پالتالکی از سوی کميتهمتعاقب اين اطالعيه، چندين مق. است

جی بافت غرب مبنی ای از جانب کارگران اخرادر کشورهای مختلف اروپايی و آمريکای شمالی و استراليا، اطالعيه 

تحاديه آزاد ا «و» سنديکای شرکت واحد«جانب  هايی ازها در اين جلسه، و هم چنين اطالعيهبر عدم شرکت آن

در انتقاد و توضيح مسايل مربوط به اين واقعه منتشر شده است و احتماال سريال جلسات پالتاکی و » کارگران ايران

  ».غيره هم در راه است

 يا نيست تاثيری بر اين واقعيت ندارد  واگر هم فرض کنيم کوهستانی نژاد، عضو مرکز همبستگی آمريکا هستحتا 

ی جرم وی به اثبات ايد بدون سند و ثبوت فردی را متهم به عملی کرد که هنوز در هيچ دادگاه بی طرفکه تاکيد کنيم نب

می  بر برائت مجرمين  رارا رعايت می کنند و اصل  چنين مساله ای غربن دادگاه های بورژوايیيمه. نرسيده است

فند تهمت و افترا می زنند؛ متهم ل که مخا اما کسانی نظير رضا مقدم، با يک چرخش قلم و زبان، به هر کسی.گذارند

  . ندکنمی کنند و برايش پرونده می 

يکی از ويژگی های مهم سياسی و اخالقی کمونيست ها رک گويی و بيان واقعيت ها به توده کارگران و مردم آزادی 
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القی و انسانی کسی که به معنای واقعی به افکار سياسی و اخ. خواه است که هر چند به ضررشان هم تمام شود

 هرگز منافع خصوصی و تشکيالتی خود را بر منافع طبقه حرمت انسانی را پاس می دارد وکمونيسم پايبند است

کارگر و مردم آزاده ترجيح نمی دهد؛ به هيچ کس، حتا به مخالفين سياسی خود نيز تهمت و افترا نمی زند و با خلوص 

  .ی بردنيت در فضايی سالم نقد و نظر خود را پيش م

 از بحث امپرياليسم لنين تا فروش جنبش  زمان را زمين وآن چنان منتشر شده است  از رضا مقدم اخيرا کهبحثی

انلو در رابطه با شرکت در انتخابات رياست جمهوری خاتمی، از سفر دستان به آمريکايی ها، از موضع اسانقالبی کر

عيه جلسه پالتاکی در رابطه با مرکز همبستگی آمريکايی از سايت  تا برداشتن اطال١٣٨٣آنا بيوندی به ايران در سال 

 در رابطه با ماجرای مهدی هم فکرانشبه هم دوخته است تا نشان دهد بحث های پالتاکی ... اتحاديه آزاد کارگری و

 ده اندکر بوده و کسانی که با اين جلسات مخالف  موضع چپ و راديکالاز کوهستانی نژاد و مرکز همبستگی آمريکا

 و دل به  ارادیوی غيرمسئوالنه شکل به  در اين بحث خود، رضا. آمريکا هستندگیراست و طرفدار مرکز همبست

 يک طرفه به قاضی می رود و سرمست و  می آفريند؛ خيالی؛ دشمن گرايش سازی می کندخواهی و من درآوردی

  علل وکه در واقعيده خودشان و ديگران پيش کش مورد ی را هم چون گذشته دريها ايشان ادعا.پيروز هم برمی گردد

اتحاد «فرقه . رسی قرار دادر رضا مقدم مورد ب-رج آذرين  اي نئوتوده ايستی و فرقه ایتفکر  آن را بايد درريشه

 پاسيفيستی رفرميستی و  تئوری های تزها وبر رویها  خود را در اين سالپايه های فکری که »یيستی کارگرلياوسس

ان به عنوان گرايش  در جنبش کارگری جه طوالنی دهه چندين که هستندهايی  تئوری؛ استبنا کرده ينايرج آذر

، ند رسما و علنا نه تنها پاسيفيسم را تبليغ کرده ا اخيرهاسال درها،اين  .ندراست و رفرميست و سنديکاليست معروف

ت دارند و بر سرنگونی اليسم و کمونيسم فعالييسبلکه فراتر از آن همه سازمان ها و احزابی که به نام چپ و سو

 »نور ستارگان مرده«حکومت اسالمی توسط جنبش های اجتماعی و در پيشاپيش همه طبقه کارگر تاکيد می کنند 

رقه ف فرقه گرايی و تهایعملکرد. ندبوده ا» تفرقه و پراکندگی« و »انشعاب و جدايی «؛ به شدت مبلغ و مرجندناميده ا

 ، در برخورد به فعالين دانشجويی»...کميته هماهنگی« به دقت رياضی در برخورد به می توانا را افکنی اين ه

ی با کارگران  های همبستگه تفرقه اندازی در کميت نيز دستگيرشده در سال گذشته و اکنون خواه و برابری طلبآزادی

در هم جهتی با را   خود توده ايستیسياست ته، سال گذش رضا مقدم-ايرج آذرين . نشان داد... ان در خارج کشور وراي

 نشان دادند و قبل از آن نيز تمام تالش  فعالين جنبش دانشجويیپرونده سازی وزارت اطالعات حکومت اسالمی برای

به کار انداخته بودند و اکنون نيز در جهت متالشی ... خود را در جهت تفرقه و شکاف و انشعاب در کميته هماهنگی

با تمام خود را »  به اصطالح طبقاتیعزم و اراده« های همبستگی با کارگران ايران در خارج کشور کردن کميته

 مختلف در مورد اسامی مستعار با ؛ند به نام کارگران جزوه منتشر می ک آذرين-تيم مقدم  .انرژی به کار گرفته اند

واقعی برای فعالين جنبش کارگری  مشغله های کاذب و غير؛جنبش کارگری و دانشجويی مطلب منتشر می کند

   . می شودتمام عمال به نفع بورژازی و به ضرر کارگران اعمال آن ها،همه اين  ... وکمونيستی می تراشند

 ،د و نه صدايیبحث رضا مقدم که به لحاط فنی نه رييس جلسه ای دارد و نه کسی آن را آغاز و به پايان می رسان

هم   لحظه اینوشته ای را بدون اين که حتاوی   فقط؟می شودشنيده ...  وت زدنی، سئوالی، دسسرفه ای و عطسه ای

 تاکيد من به اين خاطر است که اين ها حتا در امور فنی البته اين مساله مهم نيست. دقرائت می کنمکث کند تند و تند 
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گونه توطئه گری متوسل می  بی شک به هر باشد منافع سياسی و تشکيالتی شان در ميان حال اگرد صادق نيستننيز 

 *، آمريکايی و غوغای حکمتيست هاگیمرکز همبست« تحت عنوان ، بحث خود را رضاگويا  در هر صورت.شوند

خانه کارگر «سايت شان  درسپسضبط و ،»٢٠٠٩انويه  ژ١٧تی اتحاد سوسياليستی کارگری، جلسه تشکيالدرظاهرا 

  .ده استکر منتشر »آزاد

تالش می کند در جنبش  همواره  يکی از مراکز وابسته به هيات حاکمه آمريکاست که،مرکز همبستگی آمريکا

 به طور گرانه زيادیاافش  و گزارشات مقاالت تاکنوندر اين مورد .ند ک نفوذيا کشورهای ديگر  وکارگری ايران

  در سايت های اينترنتیاشدبن اين که خبری از نامه اتحاد بين المللی و بحث های پالتاکی در اين مورد واثباتی و بد

  های نه تنها نفوذ در جنبش،اليستی سياست پايه ای دولت های امپري مهم وجه يکبنابراين،. منتشر شده است

 از مضمون و  هااين جنبش،  از يک سواست که نفوذ در همه جنبش های رهايی بخش و آزادی خواه کارگری، بلکه

اما مساله . تبديل کنند به سياهی لشکر بورژوازی ، آن ها رااز سوی ديگر  و تهی سازند شان طبقاتی- سياسی محتوای

 مهدی کوهستانی  ماجراین طفره می روند و حتا در برخورد بهآ که رضا و هم فکرانش از پرداختن به مهم سياسی

وهستانی نژاد رضا و مهدی ک است که و رفرميستی  سنديکاليستی هایسياست  آن نمی کنندهيچ اشاره ای به  نيزنژاد

  و ترويج و تبليغتبيين ،»اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران« سال ها در و هم چنين ديگر هم فکرانشان

 مهدی کوهستانی نژاد ماجرایآمريکايی و فکرانش از مرکز همبستگی   رضا و همگری هایبنابراين، افشا .می کردند

 بررسی  بحث ومورد »حمايت از کارگران در ايراناتحاد بين المللی در«ون  در رقابت های اعضای دربايدصرفا را 

 ترين زرگبامروز  . کوچک ترين ربطی به جنبش کارگری ايران ندارد به معنای واقعی،و خارج از آنقرار داد 

،  توده ايستیتفکر طيف  های راست و رفرميستیسياست ايران را تهديد می کند ی کارگرجنبشخطری که 

  . که در جنبش کارگری ايران ريشه تاريخی دارد است و سکتاريستیديکاليستیسن

  هيچ کدام از فعالين رفتايرانا بيوندی به آن  موقعی که...«: های رضا مقدم در اين بحث اخيرش توجه کنيد ادعابه

   »...بود چغلی حکومت يک جوری  چرا که با وی ديدار نکردند کارگریگرايش راست

در «: م به اين فاکت توجه کنيدي به طور مستند و از قلم خودش نشان ده را ادعای رضا اين بی پايه بودنبرای اين که

خانه کارگر ميزبان . هياتی از کنفدراسيون اتحاديه های آزاد کارگری به ايران رفتند ١٣٨٣ هفته اول ارديبهشت سال

رضا مقدم، ( »... تا وضع کارگران ايران را مشاهده کنندها بود و به همراه به بازديد از چندين مرکز صنعتی رفتند آن

  )٢٠٠٨ آپريل ٢٠، ١٣٨٧ ارديبهشت ١شنبه  يک ،»٣٠!به پيش«به نقل از 

 در تحليل های به اصطالح سياسی و تاريخی خود چقدر ، چه حافظه تاريخی قوی دارد ومی بينيم که رضا مقدم

 ادعاهای بی پايه .مشت نمونه خروار استبه قول معروف  !؟ نشان می دهد از خودسياسی و واقع بينی» صداقت«

   : را پی می گيريمرضا مقدم

گرايش چپ درباره مرکز همبستگی آمريکا موضع می :  کردمطرح در جنبش کارگری می توان دو استراتژی را... «

لوگی ندارد که اين ضعف گرايش راست است که ايدئو...  و چرا ساکت استگيرد و گرايش راست موضع نمی گيرد

 و بگويد چرا جنبش کارگری به اين ريک و سياسیوبياد تبيين کند ارتباط با مرکز همبستگی آمريکايی را از نظر تئ

 اعمال کثيفی عليه مخالفين مرکز همبستگی  يک سری کمبود اين ايدئولوگ ها باعث شده دست به.مرکز احتياج دارد
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  ». کم است هنوز کثيفکه. بزنند

مرکز همبستگی   بحث ادعا می کند که استتخيلی ما، به حدی سطحی و یمسايل کارگر» !؟کارشناس«يل واقعا تحل

ن اين مرکز که فيطرفداران مرکز همبستگی آمريکايی و مخال: آمريکايی، فعالين جنبش کارگری را دو تکه کرده است

 آلوده ا هدف را بتراوشات فکری خوداين چنين  فقط يک فرقه گرا می تواند. کرانش هستندهم فپرچمدارش رضا و 

 و  بی اعتمادی فضای رضا آشکارا تالش می کند با طرح مسايل غيرواقعی.وردبياکردن فضای سياسی، به زبان 

 از  شنيده و يا خوانده است کهکسیواقعا تاکنون آيا  .دامن بزند در ميان فعالين سياسی جنبش کارگری کدورت را

  مسالهطرح چنين  از اين رو،. و نه شنيده ام ام نه ديدهشخصامن  ! آمريکا باشد؟همبستگیمدافع مرکزفعالين 

 حتا گرايشات راست متمايل به . فاجعه بار است و حتا غيراخالقی و شنيع و و به لحاظ سياسیغيرواقعی چندش آور

 آورند، بلکه می تنها به زبان ن داشته باشند نه و يا مراکزی مشابه آن هم با اين مرکز خود ارتباط اگر طلبان هملطنتس

 از يک سو در جامعه رسوا نشوند و از سوی ديگر، همکارانشان با اين هدف که ؛سعی می کنند آن را پرده پوشی کنند

 مهم نيست که اين بحث هايش شايد به عنوان بهانه و رضا مقدم،اما برای . ن، دچار مشکل امنيتی نشونداردر اي

مورد بهره برداری قرار  وزارت اطالعات حکومت اسالمی بر عليه فعالين کارگری  ماموريندستاويزی در دست

فعالين کارگری از منصور اسانلو تا محسن حکيمی در زندان به سر می برند و يکی از  تعدادی از هم اکنون. گيرد

نلو حمله می کند اما ادر اين بحث خود شديدا به اس رضا . است»امنيت ملی« به خطر انداختن اتهامات مشترک آن ها

 در حالی ؟نجه وی و محکوم کردن جنايات حکومت اسالمی به زبان نمی آوردکشتا يک جمله در رابطه با زندان و ح

درون حکومت » اصالح طلبان«می تازد، به  هيستريکی شکل شنيع و به  هاکه مثال به بهمن شفيق و حکمتيست

  مثال ديگری بزنم.می کند» جنبش اصالحات؟« را مفتخر به مرتجعانقاتالن و اسالمی چنين حمله ای نمی کند و آن 

 ، نثار محسن حکيمی اخالقیرا حتا با تنزل خصلت های  سياسی های دشنامشنيع ترينرضا و هم فکرانش تا ديروز 

ه  شد دستگير و زندانی وی ايران می کردند که اکنون چند هفته ای استويسندگان نعضو کميته هماهنگی و کانون

 مبنی بر  در محکوم کردن حکومت اسالمی دو سطری نيز يک اطالعيه خشک و خالیاست، رضا و گروهش حتا

 زندانی  ما مخالفين سياسی گرايی است که عمال می گويد اگر سياست فرقه اوجاين ديگر!  نداده اند؟دستگيری وی

 که يکی از مخالفين يماظهار خوشحالی می کن  به نوعی، بلکه در دل خود نيز احتمااليم کنمی نيتد نه تنها حماشو

به راست و چپ  دل خواه به را  فعالين جنبش کارگریبنابراين، رضا مقدم، .سياسی مان از سر راه برداشته شده است

   . است اش گرايی فرقه بارز از ويژگی ها و خصوصياتدساز می کاذب درست و برای آن ها پرونده تقسيم می کند

 نگران است کسی از فعالين جنبش کارگری داخل و يا ،وی چرا  واقعا است کهديگر از رضا، اين یاساسيک سئوال 

 در ميان فعالين رضا مقدم تخم تفرقه افکنی آشکارخارج کشور، از مرکز همبستگی آمريکايی دفاع نمی کند؟ اين 

  !جنبش کارگری ايران را چگونه بايد تحليل و تفسير کرد؟

  مهتدی. افتاد جنبش کردستان اين اتفاقتوی  کنيد توجهدر صورتی که« :نين ادامه می دهدهای خود چارضا به ادع

ا مخالف کي که اگر آمر به اين شکل. کامال سياسییينی به دست داد يک تبي يک تبيين، مهتدی عبداهللايکی از برادران

اين جنبش ها   در دوران شورویکه  به خاطر اين بوده بوده، دولت واحد و غيره خودمختاریق ملت ها برایح

و اهداف  نزديک بودند به جنبش های سوسياليستی و اگر مخالفت می کرد آمريکا با اين جنبش ها که ماهيت
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 و  تمام شده شورویماجرای  به خاطر ماجرای شوروی بوده االن که ملی داشتند خواست های نداشتند ویياليستسسو

برخوردش تفاوت کرده و به اين اعتبار ماهيت   و می کند مسايل ملی فرق هبرخوردش ب کاري آمجنگ سرد تمام شده

آمريکا می تواند متحد جنبش های ملی باشد از جمله آن راجع به جنبش کردستان حرف می زد و می تواند متحدش 

 قبل و بعدش را دوره   داد راجع به اين ماجرا باال و پايين ویاين يک تبيين سياس. باشد و می تواند ازش کمک بگيرد

 کسی که بياد اين ها را به سياسی ترين شکل ممکن توضيخ دهد  ما در گرايش راست جنبش کارگری.توضيح دادهمه 

  »...نداريم

مخالفان مرکز همبستگی آمريکا اجازه نخواهند داد جنبش کارگری ايران به اصطالح آلت دست مرکز همبستگی ... «

 .مريکايی ها خوردندويی که تحکيم وحدت بود آ جنبش دانشحبخشی از. ستان شدآمريکا باشد اين جور که جنبش کرد

 می بينيد گروه های زنان و تشکل هايی که دارند نگاه کنيداگر به  حتا .جنبش کردستان هم با هاش همين کار را کردند

ت هايی وجود دارد و کجا بر  مطابفچهنوع فعاليتی که دارند چه نزديکی هايی وجود دارد و يا  که چه استراتژی دارند

  »...هم منطبق می شوند برخی چيزهايشان

 که حتا در اين جا رضا مقدم، به روال سياست های هميشگی شان به برخی از فعالين سياسی و سازمان های سياسی

مرکز  پرونده سازی می کند؛ آن ها را به  می تازد، برای آن ها هستند بی محابايیمخالف مرکز همبستگی آمريکا

  . واقعيت نداردهمبستگی آمريکايی متصل می کند، در حالی که چنين چيزی

ممکن است يک عده رفتند جنبش کردستان را فروختند به ... «: می دهد» !قول؟«برای طرفداران خود چنين رضا، 

 آسوده : می گويد رضا به طرفداران خوددر واقع »... جنبش کارگری ايران نخواهد افتاددرآمريکايی ها، اين اتفاق 

  !بخوابيد که من بيدارم

 که  ادعای کمی نيست،ايی ها فروختندکي يک عده جنبش کردستان را به آمراين که رضا مقدم می گويدن ترتيب، يبد

نين ادعايی به حدی چ  اگر از اين موضع سياسی به غايت راست مقدم بگذريم،.بگذريمبه سادگی از کنار آن 

 .به داستان های تخيلی شباهت دارد که فقط تراوشات فکر گوينده و نويسنده آن است که ت اسغيرسياسیغيرواقعی و 

 است در اين منطقه سرکوب و کشتار می  سی سالحکومت ارتجاعی سرمايه داری اسالمی، با وجود اين که به ويژه

حاکميت افزايش   مردم از اين خود را در کردستان تثبيت کند و روزبروز نيز نفرت حاکميتکند، اما هنوز هم نتوانسه

 با نيروهای یمی يابد، هم چنين ناسيوناليسم کرد نيز در مقاطعی از جناح های حکومت اسالمی و در دوره ديگر

ويژه جنبش کارگری را آمريکايی هم جهت و هم سياست شده اند اما هنوز نتوانسته اند جنبش انقالبی کردستان و به 

. يچ تحليل گر واقع گرای بورژوازی نيز نمی تواند از اين واقعيات چشم پوشی کند حتا همرعوب کنند به طوری که

  تحليل علمی و اثباتیيی ها را نه به در يکاما تحليلگر به اصطالح چپ ما، شکست اين جنبش و فروش آن به آمريکا

  . ، بلکه در البالی يک بحث ديگری به طور مرموزانه و زيرکانه پيش می کشدمستقل

 با هر ، اسالمیجنايت کارانه در سی سال حاکميت ، سازمان کردستان حزب کمونيست ايران-کومه له ن ميان، در اي

 من جدا زا هر مساله ای هيچ .استضعف و کمبودی از موضع سوسياليستی و چپ پرچم دار جنبش انقالبی کردستان 

 ،ی کردستان به جنبش انقالب مقدمتريک رضاشايد اين پرخاشگری هيس منطقی در اين بی منطقی رضا مقدم نمی يابم،

محروم حزب کمونيست ايران و کومه له نترنتی يونی، راديويی، سايت های اي امکانات تلويزاز ناشی از آن است که
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  !؟شده است

ر  د رضا و گروه وی، به ويژه ايرج آذرين،از يک لحاظ می توان گفت در اين جا تاکيد کنم که  نيزاما به اين مساله هم

ها، فراکسيون کمونيسم ن سالدر آ . خود برگشته اندهای نودسالکردستان به همان موضع قبل ازرابطه با جنبش انقالبی 

 در درون حزب کمونيست ،»منصور حکمت، رضا مقدم، ايرج آذرين«کارگری توسط دفتر سياسی وقت متشکل از 

.  کرد»تسخير«به اصطالح آن دوره  را ی تشکيالتن هایکليه ارگا  رهبری و هدايتيل شد و اين فراکسيون تشکايران

ظم نوين ن«م پاشيد، آمريکا با هدف برپايی که شوروی از ه ه بود نگذشت از عمر اين فراکسيوندو سه ماهیهنوز  اما

 يک دفعه دفتر سياسی که از ،دش حاکمه ق منط در و خطرناکی را سخت بسيارشرايطبه عراق حمله کرد و » جهانی

از حزب کمونيست ايران و کومه له  راه فرار را در پيش گرفت و شده بود ناتوان تشکيالت در آن دوره سخت رهبری

 از سوی . را تا پای انحالل پيش بردايرانحزب کمونيست جدا شد و در آن شرايط بسيار سخت و دشوار و خطرناک 

 و ايرانحزب کمونيست  دامنگيره هنوز هم کند سنتی را تحت عنوان فراکسيون سازی از خود بر جای گذاشتديگر،

   . استکومه له

 همه هيچ فرصتی را برای حمله به زنده ياد منصور حکمت از دست نمی دهند و و ،رضا مقدم و ايرج آذرينهم چنين 

 در حالی که تا روزی که. اندازندات و خطاهای سياسی را به گردن منصور حکمت می گناه ها و تقصيرها و اشتباه

 . سياست ها و عملکردهای وی ننوشته بودند نقد بودند حتا برای نمونه يک صفحه هم درمنصور در کنار  هااين

ن کمونيسم کارگری روی داد اين دو نفر هم با منصور  در جدايی فراکسيو١٩٩١ که در سال بنابراين، هر اتفاقی

 حتا قبل از جدايی .ن دوره شريک و سهيم بودند بنابراين، در خوب و بد فعاليت سياسی آ.حکمت در دفتر سياسی بودند

ن تاريخ هيچ  مقدم نيز جزو آن ها بود قبل از آ نفر از اعضا و کاردهای حزب کمونيست کارگری ايران که رضا١۵٠

ست های کمونيسم کارگری  از اين ها حتا برای نمونه يک صفحه نيز در نقد سياست های منصور حکمت و سياکس

 گزينی سر و کله اش پيدا شد که لتش هفت غيبت سياسی و عزايرج آذرين نيز پس از ش. تنديده و نشنيده اس

 خطای رهبری و در راس همه منصور  به مواضع کمونيسم کارگری، بلکهو سياسی  به بنيادهایانتقادشان نه انتقاد

  نفر١۵٠سياری از اين  ب چون نفر با رضا و ايرج هم مواضع و هم تشکيالت شدند١۵فقط حدود .  محدود بودحکمت

 اين ها می خواستند در هر ارتشی اگر هم در ارتش قبلی شکست خورده باشند هم .ند نداشت سياسی به اين هااعتماد

 اما سرهنگی که در ارتش قبلی شکست خورده باشد خلع درجه می گردد نه ارتقا !؟داشته باشندچنان درجه سرهنگی 

مورد سياست ها و  در يد شا.عدادی پس از مدتی از اين ها کناره گيری کردند نفر نيز ت١۵ از اين سرانجام. درجه

  .عملکردهای گروه اتحاد سوسياليستی کارگری به يک بررسی و نقد مستقلی نياز باشد

 از جلسات وزارت امور خارجه آمريکا نيز سر درآورد و از کمک  دوره ای که نيزامروز حتا گروه عبداهللا مهتدی

در جنبش   اکنون بيش از هر زمان ديگریدگرديا نيز برخوردار کيمادی و معنوی دولت آمر» هندانسخاوت م«های 

حزب دمکرات دچار انشعاب شده و امروز حتا گرايش . ه و بد نام استانقالبی کردستان به حاشيه رانده شد

عيت قبلی ی آمريکا در منطقه، موق سياست ها تغييرپژاک هم با. ناسيوناليستی کرد را نيز همانند سابق رهبری نمی کند

 تنها کومه له است که هم در چنين شرايطی،. خود را از دست داده است و پايگاه چندانی در ميان مردم کردستان ندارد

 ايرج -مساله ای که رضا مقدم . چنان پرچم دار گرايش سوسياليستی در کردستان و جنبش انقالبی کردستان است
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 تغيير کرده و  تبليغات حمله نظامی احتمالی  سابقامروز شرايط به طور کلی .را نپذيرفته اندآذرين، هرگز عميقا آن 

ن نيز کم رنگ شده است رضا مقدم چنين بحثی را به صحنه سياسی کردستان پرتاب می کند؛ قبل از ارآمريکا به اي

 جنبش انقالبی  و سوسياليسم در راه آزادی بزرگی به همه جان باختگان و بی احترامی و دهن کجیتوهينهر چيز 

 است که در جنبش انقالبی کردستان قهرمانانه مبارزه می ياليستسکردستان و همه زنان و جوانان و کارگران سو

 خالف ادعاهای رضا  هم انقالبی کردستان کارگری و جنبشری جنبشحليل های عينی و واقعی سياسی و نظ ت.کنند

  .مقدم را نشان می دهد

نقش واقعی که عمال يد که آيا کسی از نويسندگان حزب کمونيست ايران و کومه له به موضع تازه مقدم حال بايد د

 است، جوابی خواهد داد؟ و خواهد گفت درست  را نفی کردهسياسی و اجتماعی کومه له در جنبش انقالبی کردستان

زب کمونيست ايران و کومه له ضربه است که جريان راست عبداهللا مهتدی برای يک دوره ای در مقطع جدايی از ح

ای به جنبش انقالبی کردستان زد اما چندی طول نکشيد که رابطه اين ها با آمريکا و اتخاذ سياست های راست و 

 در یناسيوناليستی شان به حدی آشکار و دست شان رو شد که بين رهبری اين جريان نه تنها شکاف و کشمکش عميق

 هر دو جناح عبداهللا مهتدی يکی نيز روی داد که نهايت امر به جدايی شان منجر گرديد،گرفت، بلکه حتا درگيری فيز

تحليل و مشاهده واقعی از جنبش انقالبی کردستان اين است .  در نزد مردم کردستان بی آبرو شدند عمر ايلخانی زاده-

 ها نتوانستند جنبش انقالبی را به بنابراين، اگر عبداهللا مهتدی. که کومه له در پيشاپيش اين جنبش حرکت می کند

به اين . آمريکايی ها بفروشند اکنون رضا مقدم با يک چرخش زبان، آن را دودستی تقديم نيروهای آمريکايی می کند

جنبش دانشجويی و اکنون نيز ...  آذرين پس از باال آوردن رسوايی در کميته هماهنگی-ترتيب، فرقه رضا مقدم 

بر اين اساس ضروری ست کسانی . نبش انقالبی کردستان و صحنه سياسی اين منطقه است در جچينیمشغول توطئه 

 بيش تری به  فکریقند اکنون تعماست های مخرب اين گروه، متوهم هستکه در حزب کمونيست ايران هنوز هم به سي

 آلوده شده  ای گرايانهخرج دهند و با اين موضع رضا مقدم بدانند که اين ها آن چنان به سياست های مخرب و توطئه

   !اند که هر کس به آن ها نزديک شود آلوده تر خواهد شد

 بهانه که به  اين بهنمانده و در ايران نيز غافل  کارگری از پرونده سازی برای اتحاديه آزاد، در اين بحث خودرضا

ويد بعدا در اين مورد توضيح سايت خود برداشته اند می گاز  را نژاد مربوط به مهدی کوهستانیبيانيه ،ادعای وی

  .خواهند داد

  هایسياست  اساسابودند »اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران« تا ديروز عضو  مقدم و رفقايش کهرضا

 .ند فکر بودم مهدی کوهستانی نژاد سال ها همکار و ه با از جملهرا تقويت می کردند یسنديکاليسترفرميستی و 

 بيرون ،در ايران اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران يا از  رضا مقدم و هم فکرانش کهمی رسد به نظر اکنون

رخورد هيستريک رضا به اين را می توان از ب. د کرده انخروج از اين اتحاد وادار به  آن ها را رقبايشان و ياندآمده ا

  . رديداهللا خسروشاهی و هم چنين واحد لندن اتحاد بين المللی حس ک

ديديم که رضا در مورد همه چيز سحن گفت و به تعداد زيادی پرخاشگری کرد جز اين که بتواند نشان دهد که مرکز 

همبستگی آمريکايی در ميان تشکل ها کارگری و فعالين آن ها نفوذ دارد و بی آن که نشان دهد باالخره چه کسی مدافع 

  اين مرکز است؟
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تفرفه افکنی در ميان   وارونه کردن واقعيات سياسی، حرمت انسانی،پا گذاشتنزير در رضا و هم فکرانشدر واقع

 پرونده سازی عليه مخالفين  هم چنين تاريخی و مبارزه واقعيت هاینفیفعالين سياسی کارگری و تشکل های آن ها، 

 دقدمی نيز برمی دارهر وئه گری و فرقه گرايی فرو رفته تا خرخره در توط از اين رو، اين گروه.تبحر پيدا کرده اند

   .دبيش تر در اين باتالق فرو می رو

در انديشه فرقه گرايی، استقالل فکری اعضای فرقه بی معنی است و هر چه رهبر بگويد بدون هيچ کم و کاستی بايد 

 را رهبر در برج عاج می نشيند، چهره اش. پذيرفته شود در غير اين صورت، با خشم رهبری فرقه مواجه می گردد

 و صادر می کندبه کم تر کسی نشان می دهد و به خصوص با دستورالعمل های کتبی و نامه نويسی دستورات خود را 

در انديشه فرقه، تاريخ از جايی آغاز می .  می کندشهر کسی را مخالف خود بداند انواع و اقسام تهمت ها را نثار

، همه چيز بايد نفی شود و هر کسی با فرقه و رهبری آن شود که خود می نويسد و خارج از خواست و انديشه فرقه

 فرقه  و بی جهت نيست که رضا مقدم، به همه کسانی که با وی،بر اين اساس. مخالفت کند، دشمن محسوب می گردد

  . دشنام ها را می دهدشان مخالف هستند شديدترين تهمت ها و 

 و فعالين واقعی دسازمان دهی گام های جدی برمی دارددر جهت خون اربه هر درجه ای که جنبش کارگری اي عموما

 به »اتحاد سوسياليستی کارگری«، همانند وغين اين طبقهرو دلسوز خود را پيدا می کند به همان درجه نيز دوستان د

ن هم  و آايیکي هياهو در مورد مرکز همبستگی آمر با راه انداختن جنجال ودر هر صورت،. حاشيه رانده می شوند

سياستی برای از تب و تاب  آذرين، - اگر برای فرقه هايی هم چون فرقه مقدم ،یسند محکمه پسندهيچ گونه ن بدو

می  را به خطر  ها و امنيت آن بوده برای فعالين کارگری و تشکل های آن کامال مضر اما بر عکس،فتادن استني

 از اين رو، ضروری است که فعالين جنبش .کند نيز تيره می را کارگری ني فعال روابط و مناسبات هم چنين.اندازد

ا اين نوع فرقه ها و کارگری کمونيستی ايران و تشکل های آن در خارج و داخل کشور، مرزبندی محکم و شفافی ب

  . که کسب و کارشان تفرقه اندازی است ترسيم کنند تا دچار انحراف، انشعاب و کدورت و دشمنی نشوندفرقه گرايانی

جنبش کارگری کمونيستی ايران، در گام نخست هنگامی می تواند از نفوذ ارگان ها و گرايشات سرمايه مسلم است که 

داری از جمله مرکز همبستگی آمريکا مصون بماند که با استراتژی کمونيستی بر عليه سرمايه داری و حکومت های 

اليست را به طور اثباتی و در فضايی حامی سرمايه مبارزه کند و همواره گرايشات رفرميست و فرقه گرا و سنديک

  . سالم عميقا مورد نقد سياسی قرار دهد

  بهرام رحمانی

  ٢٠٠٩  بيست و هفتم ژانويه- ١٣٨٧هشتم بهمن 
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