
 
 اطالعيه پايان همكاري با

 

 »در ايران المللي در حمايت از كارگران اتحاد بين«

  
در  المللي در حمايت از كارگران اتحاد بين«كاري خود با  پايان هم) عباس فرد و صديق جهاني(اين وسيله ما  به
  . كنيم را اعالم مي »ايران

بستگي با جنبش كارگري در ايران  تقويت مبارزه براي هم  بهبا اميد» ...اتحاد«كاران و فعالين  جمع هم پيوستن ما به
بستگي با  نه برمبناي تقويت هم» ...اتحاد«كه اساس سياست  امروز با كمال تأسف بايد اعالم كنيم. صورت گرفت

نافع شود كه در تناقض با م هاي سياسي معيني تعيين مي گيري ها و جهت كارگري در ايران، بلكه برمبناي اولويت جنبش
  .عمومي جنبش كارگري در ايران قرار دارند

تر و سكوت كامل نسبت  توجهي هرچه بيش هاي اخير خود را در بي ها در ماه گيري ترين موارد اين جهت برجسته
مركز «خطر غيرواقعي  و برجسته كردن ،سو المللي از يك كارگر در سطح داخلي و بين تحركات و تجديد سازمان خانه

گيري كه در  اين جهت. كارگري ايران از سوي ديگر نشان داده است در جنبش) سوليداريتي سنتر (»يكائيبستگي آمر هم
اي در جنبش كارگري ايران شدت نيز يافته است، دقيقاً  اي و بدون هيچ زمينه طور غيرمنتظره ها و روزهاي اخير به هفته

جنبش كارگري است كه اكنون  ايرج آذرين نسبت بهاي جريان رضا مقدم و  انعكاس سياست مخرب، ضدكارگري و فرقه
  .شود نيز اتخاذ مي» ...المللي اتحاد بين«تر از جانب  هرچه بيش

اختالفات سياسي و نظري خود را در خارج از اتحاد «: شتنو درخواست اخراج رضا مقدم  در پاسخ به» ...اتحاد«
ها و  گذشته نشست  طي ماههاي... «:نويسد مي ديپلماتيك مهدي كوهستاني با زباني  نامه در اخراجببريم؛ اما » پيش

تعريف قابل قبولي  شما براي دست يافتن به گفتگوهاي زيادي بين اعضاى شوراي هماهنگي و جمع فعالين اين نهاد با
  ؟!»...نتيجه روشن و مطلوبى نرسيد ها به متاسفانه اين تالش. براي نحوه فعاليت شما با اتحاد انجام شد

اخراج رضا  ، قرار گرفتگفتگو در دستور » ...اتحاد«از مهدي كوهستاني نژاد اخراج همان داليل و روالي كه  هچرا ب
هاي  داده به اكنون همي رضا مقدم  كه دارودسته(؟ آيا جمهوري اسالمي فترنگ در دستور بحث قرار مقدم

كه  (دولت آمريكاو » سوليداريتي سنتر«ت تا تر در سوي كارگران اس بيش )بخشند امنيتي آن مشروعيت ميـ  تياطالعا
  !!؟)مخاطره بيندازند  جنبش را بهي آيندهتوانند  نهايتاً مي

سياست آشكارا پليسي جريان مقدم و آذرين نسبت  اعتنائي مطلق فعالين اتحاد به شود كه بي اكنون روشن مي
امر ما «كه  تحت عناويني از قبيل اين» ...تحادا«جنبش دانشجوئي و توجيه ادامه حضور رضا مقدم و پيروان او در  به

چيزي بيش از يك » ها كاري نداريم هاي سياسي گروه درگيري ما به«و يا » جنبش كارگري است و نه جنبش دانشجوئي
زير » اطالعات« تداوم عضويت كسي كه در مخالفت با دانشجويان انقالبي رسماً به. نگري سياسي بوده است ساده

» ...اتحاد«كند و حضور پيروان چنين جرياني، از نظر ما نقض فلسفه وجودي  ي امنيتي رژيم استناد ميشكنجه نهادها
عنوان تشكلي در تبعيد است كه بنا برطبيعت خود قبل از هرچيز بايد تشكلي باشد برعليه رژيم جمهوري اسالمي و  به

  .مخالف سازش و مماشات با اين رژيم در هرشكل و شمايلي
اعتنائي اوليه برمتن  شود كه آن بي  رضا مقدم ديگر روشن ميضدكارگريكمپين  با ورود رسمي به» ...حادات«امروز 
اي و براي بيرون بردن اين جريان از زير ضرب انتقاد معنا داشته  هاي اين جريان فرقه گيري تر با جهت اي توافقي پايه

  .گيري عميقاً متأسفيم ما از اين جهت .است



گيري  دانيم، اين جهت ، كه ما كماكان رفقاي خود مي»...اتحاد«دانيم كه نزد اكثريت فعالين  كه ميمتأسفيم زيرا 
نگري سياسي و رعايت  گيرد، بلكه اساساً ناشي از يك كوته اي و حقير امثال رضا مقدم صورت نمي براساس منافع فرقه

اين كه اين رفقا در  ا امروز و با اميد بهبرهمين اساس نيز ما ت. داري است هاي خُرد و كوچك تشكيالت مصلحت
حوادث روزهاي اخير و آشكار شدن . ادامه داديم» ...اتحاد«كاري خود با  هم هاي خود تجديد نظر كنند، به گيري جهت

كه   اين نتيجه رساند اند، ما را به وقوع پيوسته رضا مقدم بهضدكارگري كمپين  به» ...اتحاد«مباحثي كه متعاقب پيوستن 
  .پذير نيست دامه مبارزه در راه منافع عمومي جنبش كارگري ديگر در چهارچوب اين اتحاد امكانا

امنيتي رژيم را در » اطالعات«دهد كه نه تنها استناد به كاري با كساني ادامه مي هم امروز آگاهانه به» ...اتحاد«
فعالين صديق و واقعي  انصار خود آشكارا حمله بهچنين از طريق اعوان و  دانند، بلكه هم مقابله با دانشجويان مجاز مي

ها هيچ ابائي از آن ندارند كه  آن. اند آغاز كرده» مشتي خودفروخته در داخل كشور«جنبش كارگري را با عناويني از قبيل 
جمعي ماندن در چنين .  دار بسپارندي چوبه به» خودفروخته«و » آمريكائي«فعالين جنبش كارگري را با اتهامات واهي 

  .ديگر جايز نيست
حرمت حضور رفقاي عزيزي از ما  را به» ...اتحاد«گرانه در درون  امروز وجود روابط محفلي، غيرشفاف و توطئه ما تا به

گران ضدكارگري  را از مضر بودن حضور توطئه» ...اتحاد«تحمل كرده و سعي كرديم كه رفقاي خود در » ...اتحاد«در 
امروز اما . دهند وضوح وجود اين روابط غيرسياسي را نيز نشان مي اسناد و مدارك ضميمه به. مثل رضا مقدم متقاعد كنيم

پناهگاهي براي جريان ضدكارگري رضا مقدم و ايرج آذرين تبديل  بايد اعالم كنيم كه اين روابط غيرسالم كه عمالً به
مبارزه براي ايجاد يك صف نيرومند از هاي سياسي و ناچيز شدن اهميت  گيري اند، خود بيان وجود همان جهت شده
ايجاد . داري اسالمي است  فعالين و دوستداران جنبش كارگري در خارج از كشور برعليه رژيم ضدكارگري سرمايهي همه

اي است كه ما خود را بدان متعهد  اين مبارزه. دنبال كرد» ...اتحاد«توان با حضور در درون  چنين صفي را ديگر نمي
  .دنبال خواهيم كرد» ...اتحاد«اشكالي نو و بيرون از  آن را بهدانيم و  مي

 اختيار عالقمندان ، درايم فرستاده» ...اتحاد«براي هائي را كه طي چند ماه گذشته   نوشته،هرروي، ما در پيوست به
  .است» ...اتحاد«ود ي اخالقي خ  وظيفهدر اين موردو اعضاي آن » ...اتحاد«هاي  انتشار نوشتهاز نظر ما . دهيم قرار مي
  

  كارگر  پرچم تشكل مستقل و سراسري طبقهدبرافراشته با
   جهانالمللي كارگران بستگي بين تر باد هم گسترده

  باد سوسياليسم  هزند
 ـ صديق جهاني و عباس فرد) 1387 آذر 17 (2008هفتم دسامبر 
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در ) عباس فرد و صديق جهاني( كه توسط ما هائي  نوشته
  »...المللي اتحاد بين« ضرورت اخراج رضا مقدم بهمورد



 ارائه گرديده است
  
  

  »ن در ايراناالمللي در حمايت از كارگر اتحاد بين«تقاضاي اخراج رضا مقدم از : موضوع
  

  رفقا، 
  .را داريم» ...المللي اتحاد بين«وسيله ما امضاكنندگان تقاضاي اخراج رضا مقدم از  بدين

  
رهبران اين جريان و ازجمله خود رضا مقدم . كند ايستي را نمايندگي مي ز يك جريان سياسي منحط و نئوتوده رضا مقدم امرو:دليل

  :اين افراد از جمله. اند فعالين جنبش دانشجويي هرگونه موازين مبارزه انقالبي را زيرپا گذاشته  بهدر برخورد
را تأييد رژيم  مخالفان ي  شكنجهس عملِفْويان نسبت داده شد، هم نَدانشج كه زير شكنجه به اظهاراتي با استناد به اين جريان ـ1

  .ندا هدستگاه سركوب جمهوري اسالمي مشروعيت بخشيد كرده و هم به
در پوشش نقد خط مشي يك حزب مخالف خود، دانشجوياني را كه هنوز منتظر برگزاري دادگاه هستند و تيغ شكنجه و زندان و  ـ2
هاي اطالعاتي رژيم جان دانشجويان را با  اين وسيله با تأييد اتهامات دستگاه احزاب برانداز نسبت داده و به كند، به يها را تهديد م اعدام آن

  .اند ساختهخطر مواجه 
اند، بلكه  فعالين دانشجويي را نه تنها طرفدار يك حزب نظامي معرفي كرده رژيم حتي با تأييد تبليغات وزارت اطالعات  اين جريانـ3

 . هاست معناي تقاضاي مرگ براي آن اند؛ كه به ها اتهام حمل اسلحه نيز وارد كرده آن طور پنهان و آشكار به  موارد متعدد بهدر
  

.  در اشكالي متفاوت در قبال فعالين جنبش كارگري نيز انجام داده بودند و مكرراًهمه اين اقدامات را رضا مقدم و طرفداران ايشان قبالً
ويژه جنبش طبقه  هاي اعتراضي و به اين سياستي است كه كل جنبش. گيرد نه فقط در مقابل جنبش دانشجويي قرار نمياين روش خائنا

هاي انقالبي در ايران  جنبش رضا مقدم و طرفداران ايشان امروز فعاالنه در حال وارد كردن ضربه به. كارگر را نيز هدف قرار داده است
 و همه فعالين صديق »...اتحاد«معناي ضربه برحيثيت و اعتبار سياسي   به»...المللي اتحاد بين« صفوف هرلحظه حضور رضا مقدم در. هستند

چنين خواهان قطع هرنوع همكاري مستقيم و   ما هم.را داريم» ...اتحاد« تقاضاي اخراج رضا مقدم از طور جدي بهما امضا كنندگان . آن است
  .ستيمنيز هيستي كارگري غيرمستقيم اتحاد با جريان اتحاد سوسيال

  2008/7/11عباس فرد و صديق جهاني ـ 

 
***** 

 
  منظور رسيدگي تقاضاي برگزاري جلسه به

  خواست اخراج رضا مقدم از   به
  »المللي در حمايت از كارگران در ايران اتحاد بين«

  !رفقا
 كه توسط من و رفيق صديق جهاني امضا شد 2008 يولي 11در تاريخ » ...المللي اتحاد بين«ي اخراج آقاي رضا مقدم از  پيرو تقاضانامه

هاي رفاقت طبقاتي  ها، دست كنم تا با گذر از بعضي ابهام نكات زير جلب مي اطالع شما هم رسيد، در اين نوشته توجه شما عزيزان را به و به
 انسان تِيي انسان شود، سازاي يك زندگي شايسته ي ميداري، كه در جمهوري اسالمي نمايندگ را چنان گره بزنيم تا در مقابله با نظام سرمايه

  .و كارِ انساني باشيم



سوئي گروه آقايان مقدم و آذرين با رژيم جمهوري  ي هم االجهتي درباره  طي سه ماه گذشته مقاالت فراوان، گوناگون و مختلفـ1
اتحاد «با اين وجود، مسؤلين ]. 1[اند ن اين مقاالت بودهنيز در جريا» ...المللي اتحاد بين«اسالمي نوشته شده است؛ و يقيناً فعالين 

در مورد اخراج رضا مقدم از اين نهاد ) من و رفيق صديق(العملي در مورد تقاضاي ما  گونه عكس ور رسمي هيچط هنوز به» ...المللي بين
رسد كه  نظر مي چنين به. اند را نيز تعطيل كرده» ...اتحاد «ي ؛ و اساساً تشكيل جلسات ماهانهاند ي مبارزات كارگري نشان نداده كننده حمايت

جا عميق و   تاآنـ متأسفانه ؟ اين خواب تابستاني ـ!يك خواب تابستاني و طوالني فرو رفته است ي خاص به در اين زمينه» ...المللي اتحاد بين«
رضا ثقفي و در محكوميت جمهوري  و حمايتي از عليي فوري   از صدور يك اطالعيهـ حتي را ـ» ...المللي اتحاد بين«كه  طوالني بوده 

 روز بازداشت، بدون وثيقه از زندان 5رضا ثقفي پس از  گرچه بعضي از اخبار هنوز تأييد نشده حاكي از اين است كه علي. اسالمي بازداشت
كار گام بردارد،  ت فروشندگان نيرويسو باشد و عمالً در راستاي وحد همكارگري در ايران  آزاد شد؛ اما هرنهادي كه بخواهد با جنبش

عنوان يكي از فعالين  بنابراين، به. كننده و ضدرژيمي وسيع داشته باشد كارگر واكنش حمايت طبقه امور مربوط به بايست نسبت به مي
بازداشت چندروزه را هم نهاد دارم كه همين  طور مؤكد پيش به» ...المللي اتحاد بين«عنوان يكي از اعضاي  سوسياليست جنبش كارگري و به

اي از فعالين جنبش  با بازداشت پاره» ...المللي اتحاد بين«با صدور يك اطالعيه محكوم كنيم تا كارگزاران رژيم چنين نتيجه نگيرند كه 
  .كارگري موافقت دارد

كند كه  بقاتي و كارگري حكم ميي ط اما، مبارزه. رضا ثقفي دالئل ديگري دارد كه هنوز براي من روش نيست شايد عدم حمايت از علي
كه در بسياري از مواقع در حمايت از فعالين كارگري و در (ي  ي خود را در اين زمينه  از مبارزات كارگري شرايط ويژه كننده هرنهاد حمايت

شايد هم عدم . اشتباه نشوندبيرون بيان كند تا فعالين كارگري دچار توهم و  طور صريح، روشن و روبه به) نماياند مقابله با رژيم خود مي
كارگر براي شركت در اجالس   از خانهWFTUزمان با دعوت  گردد كه هم هائي برمي همان بحث رضا ثقفي به حمايت فوري از آقاي علي

 پيش  ، اين بحث راWFTUكارگر از طرف  دعوت خانه جاي اعتراض به به» ...اتحاد«سازمان جهاني كار جريان داشت؛ و بعضي از فعالين 
  ؟!چه مجوزي در اين اجالس شركت كرده بود كشيدند كه ثقفي با  

اتحاد «گيرانه و جدي افرادي همانند رضا مقدم را از  شود كه با تعيين ضوابط سخت ـ شنيده مي »...اتحاد«ر درون د جا ـ جا و آن  اينـ2
در  و كسب هويت شخصي ـ» ...اتحاد«اين افراد ضمن عضويت در ه ك چرا؟ براي اين[!]. اخراج كنيمكنار بگذاريم و عمالً » ...المللي بين
  !!گيرند عهده نمي ي روشني را نيز به  كنند و وظيفه ـ كاري نمي واقع

علت . اي مخالفم؛ چراكه با موازين دموكراسي كارگري، سوسياليستي و انقالبي ناسازگار نيست  من با تمام وجودم با چنين شيوه
كنند  كاري نمي» ...اتحاد«ها در  مقدم توسط من و رفيق صديق جهاني اين نبود كه آنـ  جريان آدرين  و وابستگان بهتقاضاي اخراج رضا مقدم

اطالعات  ها در مقابله با حزب رقيب به اين دليل تقاضاي اخراج نامبردگان را كرديم كه آن ما به. گيرند عهده نمي ي روشني را به و وظيفه
تضعيف نمود و با منتسب ) اگر واقعاً وجود داشته باشند(ت رژيم استناد كرده، امكان كتمان چنين اطالعاتي را ي وزارت اطالعا زيرشكنجه

اين  عبارت ديگر، ما به به. اند هاي طوالني و حتي اعدام قرار داده ها را در معرض زندان نظامي عمالً آنـ  يك حزب سياسي كردن دانشجويان به
داري جمهوري اسالمي  سو با دولت سرمايه ها با حركت هم مقدم را كرديم كه آنـ  جريان آدرين دم و وابستگان بهدليل تقاضاي اخراج رضا مق

) عنوان يك حزب رفرميست و علني شايد به(هاي مفروض براي خود  ـ وحدت طبقاتي كارگران را در ازاي موقعيت عمالً و وزارت اطالعات ـ
هاي  ي جنبش كارگر و همه طبقه فروشي و خيانت به كاري، بلكه آدم  پي محكوم كردن آن هستيم، نه كمچه ما در بنابراين، آن. اند فروخته
  .طلبانه است خواهانه و برابري آزادي

دربيايند و با اين عضويت براي خود هويت مبارزاتي كسب كنند؟ چه ايرادي دارد » ...اتحاد«عضويت  چه ايرادي دارد كه صدها نفر به
منبعي  مرجع و  به» ...اتحاد«عهده نگيرند؟ چه ايرادي دارد كه  ي معيني را نيز به كار و وظيفه» ...اتحاد« ضمن عضويت در كه صدها نفر

با » ...اتحاد«كارگري بدانند؟ و سرانجام، چه ايرادي دارد كه  ي غيرفعال با آن، خودرا فعال جنبش ي كثيري در رابطه تبديل شود كه عده
اي را در خارج از  هاي توده ي آكسيون اش را بگستراند و زمينه ي ارتباطات رفعال هويت خودرا گسترش بدهد، زمينهداشتن صدها عضو غي

  .باشد گرايانه نيز مي حال پاسيويستي و انحالل  كند؟ بنابراين، اخراج افراد منفعل نه تنها غيردموكراتيك است، بلكه درعينتر كشور فراهم
. يك تشكل دموكراتيك كارگري و فراگرايشي است» ...اتحاد«شود كه  ـ مي »...اتحاد«ر درون روابط دـ جا شنيده  جا و آن  اينـ3

معني  ارگري بدينك جا چه معنا و مفهوم و تعريفي دارد؟ آيا فراگرايشي و دموكراتيسم در رابطه با جنبش دموكراتيسم و فراگرايشي در اين
كارگري  هاي سياسيِ برخاسته از گرايشات درون جنبش كند و نگرش  طبقاتي كارگران دفاع ميوحدتبيش از هرچيز از » ...اتحاد«كه  نيست

؟ اگر چنين است، پس چرا ضرورت اخراج رضا مقدم و وابستگان پردازد آن نمي گذارد يا به را در مقابل وحدت طبقاتي كارگران كنار مي
زور  كه به اطالعاتي  شود؟ مگر استناد به كشيده مي» ...اتحاد«رورت حركت فراگرايشيِ مقابله با ض جا به جا و آن مقدم در اينـ  جريان آدرين به

كه در گوشه  كارگر است  درون طبقههاي گرايش يكي از  هاي ضد انساني چنين شيوه و مشروعيت بخشيدن بهشود  افراد تحميل مي شكنجه به
ي  كننده زدايي از يك نهاد حمايت معنيِ سياست شود؟ آيا اين تقابل به يده ميكش» ...اتحاد«ضرورت حركت فراگرايشي مقابله با  و كنار به



اندازد؟ آيا  طلبي در مقابل بورژوازي را جامي و تسليمزدايي  ور ضمني سوسياليسمط نيست كه عمالً و به) »...اتحاد«: يعني(جنبش كارگري 
كه اگر چنين قضاوت كنيم  سرانجام اينآن هستند؟ مروج مقدم ـ  يان آذرينكه جر هايي ندارد  گونه نجواها شباهت زيادي با همان شيوه اين

هاي جاري در  مقدم در اين نهاد، اما يكي از نگرشـ  جريان آذرين با حضور وابستگان به» ...اتحاد«رغم مخالفت درگوشي اكثر اعضاي  كه علي
  ايم؟ راه رفته  بيرمقدم است، پـ  همان خط آذرين» ...اتحاد«

جايي است،  ند؛ آيا سؤال نابهك ي سياسي پرهيز مي  از هرگونه بحث و كنش و رابطهـ عمالً ش ـا ليل فراگريشي بودند به» ...اتحاد«اگر 
رستي پاسخ بشنويم كه خودِ  د جايي نيست؟ شايد در مقابل اين سؤال، به» ...اتحاد«ها را در  ها و اكثريتي اي اگر بپرسيم كه چرا توده

ها نبايد در اين نهاد  كه آن در تعريف خود نگفته است» ...اتحاد«دانند؛ وگرنه  ي فعاليت خود نمي را عرصه» ...اتحاد«ها   اكثريتيها و اي توده
 آن ردـ گِ عمالً ها ـ اكثريتيـ  اي توده  اي خودرا سازمان داده كه عناصر وابسته به گونه به» ...اتحاد«كه  نتيجه اين. شركت داشته باشند

هاي  مقدم كه زمزمهـ  ها طبيعي است؛ اما در مورد جريان آذرين ها و اكثريتي اي اي مانند توده هاي شناخته شده اين در مورد جريان. چرخند نمي
سويي آشكار با وزارت اطالعات رژيم تبديل  يك هم  به شكنجه هاي رژيم را در استناد و مشروعيت بخشيدن به همكاري با اقشار يا جناح

اصطالح تئوريك، اما هنوز چنين چرخش  هاي به رغم زمزمه وارد شدند كه علي» ...اتحاد« ها هنگامي به چراكه اين. ، طبيعي نيستدان كرده
ايسم كه  با تئوتوده: قرار دارد» ...اتحاد«اينك يك عالمت سؤال غيرقابل الپوشاني و كتمان در مقابل  هرروي، هم به. آشكاري را نكرده بودند

اندازد چه بايد كرد؟ آيا  خطر مي برد و به معرض معامله مي گيرد و به بازي مي سياسي جان و شرف و اعتماد دانشجويان چپ را بهدر رقابت 
ي مبارزات كارگري را با دو خطر بسيار محتمل مواجه  كننده معني نيست كه اين نهاد حمايت بدين» ...اتحاد«پرهيز از اخراج رضا مقدم از 

ترين مانع وحدت  ي اساسي مثابه سو با رژيم به در جريانات هم» ...اتحاد«انحالل ) هاي فروپاشي آن؛ ب  فراهم كردن زمينه)الف: ايم كرده
  .طبقاتي كارگران

دارد؛ در واقع،  منافع آتي جنبش كارگري گام برمي كند و درجهت  فراگرايشي عمل مي» ...اتحاد« برخالف اين ادعاي فرمال كه ـ4
منظور  ي تعطيالت تابستاني و در واقع به بهانه چراكه به. آذرين عمل كرده استـ  جانبداري از جريان مقدم واسته يا ناخواسته بهخ» ...اتحاد«

آيا متصور . تعويق انداخته است ي فعالين خود را به كه جلسات ماهانه  ماه است3ي تقاضاي اخراج آقاي مقدم تقريباً  پرهيز از بحث درباره
سه ماه جلسات عمومي ماهانه نداشته باشد و بازهم  نزديك به ي،سوسياليستنهاد دموكراتيك كارگري، ظاهراً با گرايش غالبِ كه يك  است

  توان توجيه كرد؟ صفت دموكراتيك باشد؟ اين تعويق سه ماهه را چگونه مي  قابل توصيف به
سوئي با رژيم جمهوري اسالمي را امري عادي جلوه   هماش اتجلس در مقابل كساني كه با استناد به» ...اتحاد«گذشته از اين، چرا 

كند؟ آيا اين سكوت نيز دموكراتيك و فراگرايشي است؟ آيا من نيز اين اجازه را دارم كه براي اثبات نظراتم  دهند، سكوت اختيار مي مي
اش اين  كنندگان در جلسات شركت به» ...اتحاد«د كنم؟ آيا ام، استنا كه در آن حضور نداشته» ...اتحاد«جلساتي از  ويا به» ...اتحاد«جلسات  به

، در »...اتحاد«چنين تحريف مباحث دروني  استناد و هم حق را داده كه مباحث دروني آن را در اختيار ديگران بگذارند؛ و ديگران نيز بنا به
، مندرج در سايت »...خطوط مشترك«نام  ي بهي چهارم شهريور آقاي علي خدر مقاله پردازي كنند؟ به جهت يك خط پرو رژيمي دروغ

ها استناد  آن كه يكي از نهادهاي غيررسميِ تشكيالت آقاي رضا مقدم است، نگاه كنيد؛ آيا علي خدري درجلساتي كه به» كارگر آزاد خانه«
  اگرايشي است؟كند، حضور داشته يا منبع اطالعات او رضا مقدم است؟ آيا عدم تحقيق در اين مورد نيز يك حركت فر مي

و تحريف اطالعات كسب » ...اتحاد«دانند كه اين اولين باري نيست كه رضا مقدم با كسب اطالعات از  مي» ...اتحاد«اغلب فعالين 
كه  ي اخراج رضا مقدم بيش از اين بنابراين، بحث فراگرايشي در مقابل خواسته. ردب  و پرو رژيمي مييي سياسي، گرايش شده استفاده

» ...اتحاد«اي از فعالين  رسد كه گرايش نسبي يا مطلق عده نظر مي ي حقوقي به ي طبقاتي باشد، يك بهانه ي حقيقتي در امر مبارزه ندهكن بيان
هايي را  بحثشان ايجاب كند،  هرروي، چه تضميني وجود دارد كه رضا مقدم و وابستگانش هرگاه كه منافع به. كند اين خط را الپوشاني مي به
باور من اگر اجازه  ها خودداري كرده است؟ به هردليلي از علني كردن آن علني نكنند كه اتحاد به) قول خودشان و با روايت خودشان بهالبته (

افراد، گسترش ناباوري در عرصه  ي سنگين به غير از ضربه تبديل شود، به» ...اتحاد«ي مرسوم در  يك شيوه اي به بدهيم كه چنين شيوه
  .همراه خواهد داشت تي را نيز بهي طبقا مبارزه

كه در مقابل  ام، اين است  ها گفتگو داشته اي از دوستاني كه با آن ي پاره ـ مطالبه شده طور ضمني اما به سخنِ ناگفته ـ: هك اين سرانجام
مقابل سكوت، معنائي جز چيست؟ آيا اين سكوتِ در » ...اتحاد«معناي سكوت من در مقابل سكوت . ، من نيز سكوت كنم»...اتحاد«سكوت 

  ؟]2[كنم كار برآوردش مي اين دارد كه زير همان پرچمي حركت كنم كه با تمام وجود خيانت
 كارگري نيز گام منافع آتي جنبش ام كه اين تشكل ضمن فراگرايشي بودن، درجهت  شنيده» ...اتحاد«من بارها از اعضاي فعال ـ 5
ي  همه پردازم؛ اما بايد در يك تصوير مختصر به اين مسئله مي ي مفصلي به گرچه در مقاله. ئوليت استاين ادعائي زيبا، اما پر مس. دارد برمي

ي محاكمات و  شيوه كار گرفته تا به اش را به ي امكانات هشدار بدهم كه رژيم جمهوري اسالمي همه» ...اتحاد«دوستان و رفقاي فعال در 
ي فعالين داخل كشور را با فعالين خارج از  بايست رابطه چنين موقعيتي، ابتدا مي يابي به ي دسترژيم برا.  برگردد60هاي سال  تراز محكوميت



ترين برگي كه رژيم در اين  قوي.  تابو تبديل نمايد يك ي مردم به اي را در انظار توده كشور قطع يا كاناليزه كند؛ و سپس وجود چنين رابطه
جريان آقاي مقدم نيز همين شيوه را اختيار كرده . پسندد كه آن را نمي اي است هرمقوله و رابطه دن بهراستا در اختيار دارد، ورچسب آمريكائي ز

گرچه با زبان زرگري، اما ( تشكل كارگري در ايران را ينرت اي اين جريان كه بيان بارز افسداالفاسدين در اپوزيسيون است، توده. است
ورچسب  مريكا آ نظاميِ وابسته بهـ  احزاب سياسي ترين فعالين دانشجوئي را وابسته به رد؛ راديكالگرفتن پول از آمريكا متهم ك به) هرصورت به

  ...!!زند؛ و شايد كه فردا كارگري را ورچسب آمريكائي ميـ  اي هاي توده زد؛ بازگوئي زبان زرگريِ آمريكائي جلوه دادنِ تشكل
صراحت و روشني از زير آوار  نتواند خودرا به» ...اتحاد«توجه داشته باشيم كه اگر اين حقيقت كوبنده و دهشتناك  بايست به بنابراين، مي

دنبال يك گرايش  دنبال اين جريانِ پرو رژيمي، كه خود به اش بيرون بكشد، به  آشكار و پنهان هاي آن و روابط مقدم، سياستـ  جريان آذرين
خواهي  كشتارگاه هرشكلي از آزادي اش، اوين را دوباره به نماي كه در ضدآمريكائيهائي ندارد  سوئي با سياست اي جز هم ارتجاعي است، چاره

  .كند طلبي تبديل مي و برابري
هاي  كنم كه من را با سكوت خود در مقابل پرنسيپ با تمام وجود از تك تك شما خواهش مي» ...اتحاد« رفقا و دوستان فعال در ـ6

شود،  اش قرار داده مي هاي شخصي و طبقاتي چراكه تنها راه زنده ماندن كسي كه در مقابل پرنسيپ. ام قرار ندهيد طبقاتي و شخصي
هاي  در اين مورد و در مورد چگونگي پرو رژيمي بودن سياست» ...اتحاد«ي آتيِ  در جلسه. اي كارگر استه جنبش و توده آوري به روي

  .گستردگي استدالل خواهم كرد آذرين بهـ  جريان مقدم
  

  : پانوشت
  .مراجعه كرد» ايسم نئوتودهكنكاشي در زواياي تاريك  بازبيني يك توطئه ـ«ي  مقاله توان به از جمله مي] 1[
  : ام دريافت شود نگاه كنيد تا معني درست جمله» ...اتحاد«سايت انگليسي   به]2[
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 : ...المللي همكار محترم در اتحاد بين به

كرديد، نه همانند  ا ارائه ميعنوان يك همكارِ مساوي نظر خود ر تان به همكار محترم؛ بهتر بود كه از همان آغاز نوشته
  .المللي يا شخصي با حقوق ويژه سخنگوي اتحاد بين

اين  به. خوان است نظر من لحن عتاب آلود شما در مورد افراد و از جمله با من با موازين دموكراتيزم كارگري ناهم به
اين . » ...شتر به اين دليل بود كهاگر از همان نامه اول شما كسي جوابي به درخواستتان نداد، بي«: جمله توجه كنيد

المللي از اين لحن  ي مناسبات اتحاد بين خواهشمندم در شبكه. بنديِ يك عضو ساده و مساوي با ديگران نيست عبارت
گيري بنشينيم، شما  رأي اي صورت بگيرد و نهايتاً به اي برگزار شود و مباحثه كه جلسه هرروي، قبل از اين به. استفاده نكنيد



اي يكي از  كه شما از كدام جايگاه ويژه بنابراين، سوال اين است. توانيد بگوئيد كه نظرِ شخص خودتان چيست  ميفقط
آيا بهتر نبود اين لحن . دهيد مورد خطاب قرار مي» اتحاد جاي تصفيه حساب هاي شخصي نيست«اعضاي اتحاد را با عبارت 

يك از اعضاي  برديد؟ ضمناً من از هيچ كار مي المللي به روني اتحاد بينآلود را در چگونگي مورد بيروني شدن مباحث د عتاب
بنابراين، اگر اجازه داشته ! »حول يكسري خواست هاي حداقل گرد هم جمع شده اند... اعضاي آن «ام كه  اتحاد نشنيده

  .كنم باشم، اين اظهار نظر را نيز نظر شخص شما برآورد مي
المللي، الزم  هاي شما در مورد امكان فروپاشي اتحاد بين خودم و نگراني ما بههرروي، ضمن تشكر از نصايح ش به

يادآوري است كه درخواستِ دموكراتيك يكي از اعضاي يك نهاد دموكراتيك را اساسا با مباحثه و نهايتاً از طريق اكثريت  به
اگر . ي اعضا از حقوق مساوي برخوردارند همهالمللي اين است كه  طوركلي تصور من از اتحاد بين به. توان پاسخ گفت آرا مي

  .من اطالع بدهيد المللي به عنوان يكي از اعضاي اتحاد بين اين تصور اشتباه است، لطفاً به
عباس فرد: ام نوشته با تشكر از جواب شما به  

2008دوم سپتامبر   

***** 
  

  ...عزيز رفيق 
  

  . من و رفيق صديق جهانينهاد  پيشي با سالم و تشكر از اظهار نظر شما درباره
كه  اميد اين تر نظر خودم بنويسم، به تر شدن بيش  دانستم اين چند خط را براي روشنيادداشت كوتاه شما حاوي نكاتي بود كه الزم

  .همراه داشته باشد را به انهقيرفي  رابطهترش سگ طبقاتي هاي  هتبادل انديش
اين نتيجه  دانم منظور شما از شخصي چيست و شما از كجا به من نمي. صي نيستهاي شخ  جاي درگيري»...اتحاد«ايد كه  شما گفته

 رضا مقدم نداشته  آقاي باگونه آشنائي خاصي  جز يك ديدار كوتاه در يك جلسه عمومي هيچمن شخصاً. ايد كه بحث ما شخصي است رسيده
 يك مجادله اطالق شخصي بودن بحث به. اي دورت شخصيگونه الفت شخصي بين ما بوده است و نه هيچ ك ، نه هيچبنابراين. و ندارم
همين دليل  غير شخصي بودن بحث واقف است و دقيقا به تر از هركسي به خود آقاي رضا مقدم بيش. انصافي است سياسي، الاقل بيـ  طبقاتي

  .نيز تاكنون در مقابل بحث ما سكوت كرده است
كاري با  اي در هم مقدم داشتم، ايراد اصوليآقاي خط و مشي  رغم انتقاداتي كه به جنبش دانشجويي علي من تا پيش از وقايع مربوط به

اگر يك مورد از شخصي بودن بحث هم مطرح . بعد از آن مباحث اوضاع متفاوت است. ديدم  نمي»...اتحاد« ي ايشان در چهارچوب گسترده
رضا آقاي اند و  ن دانشجوياني هستند كه زير تيغ رژيم قرار گرفته در مورد من الاقل اين هست كه فرزندان خودم در سن و سال هما،باشد

انداخته خطر نيز  تر به عمل نياورده، بلكه براي تثبيت موقعيت سياسي خود زندگي اين دانشجويان را بيش  بهها مقدم نيز نه تنها دفاعي از آن
معناي آن نيست كه جدال ما يك  وجه به هيچ  اما اين به.آوريد، آري اين احساس شخصي من است حساب مي اگر اين را شخصي به. است

  . طبقاتي پرهيز كنيماهميتدرجه از كنم كه از شخصي قلمداد كردن بحثي با اين   خواهش مي،بنابراين. منازعه شخصي است
با اين .  بپردازيم،ري استبستگي با جنبش كارگ كار اصلي خود كه جلب هم ها نيست و ما بايد به  جاي اين حرف»...اتحاد«ايد كه  گفته

 و »...اتحاد«اما فراموش نكنيم كه علت وجودي .  كامال موافقم،بستگي با جنبش كارگري است  شما كه كار اصلي ما جلب همي گفته
ادالت شبكه تب بستگي با جنبش كارگري در ايران در اين است كه جنبش كارگري ايران در شكل دادن به  هم نهادهاي ديگرِي چنين همه هم

 را ها شناسد، بلكه حتي آن رسميت نمي نام رژيم جمهوري اسالمي طرف است كه نه تنها حق تشكل را براي كارگران به خود با هيواليي به
 تداوم شرايط ي كننده داري ايران و عامل تعيين اين رژيم ستون اصلي سرمايه. بندد شالق مي  برگزاري يك مراسم طبقاتي بهي جرم ساده به

 را ها فرزندان خردسال آنحتي  خود و عضاي بدنفروختن ا  به،خودكشي شرايطي كه كارگران را به. كارگر در ايران است هبار امروز طبق تدهش
هاي مستقل طبقاتي خود را داشت،  كارگر امكان و حق ايجاد تشكل اگر در ايران امروز طبقه. دهد فروشي و فحشا و اعتياد سوق مي تن به

هاي  كردن  قطعنامه جمعي همه. تري قرار داشتند  كارگري الاقل در موقعيت مناسبي ها خانواده شد و ميليون ن فالكت كاسته مي از ايقطعاً
 چيزي غير از اين است »...اتحاد«ما براي دفاع از جنبش كارگري مگر براي عقب راندن تعرضات همين رژيم نبوده است؟ مگر كار اصلي 

 كسي پيدا شده است كه »...اتحاد« خود را ايفا كند؟ حال از درون همين ي كارگر نقش شايسته طبقه  رژيم به تعرضاتكه در عقب راندن
اعترافات زير  مگر استناد به. طلبانه است هاي اجتماعي حق كرد همان رژيم در مقابله با جنبش سياستي را در پيش گرفته كه تأييد عمل



اين كار دست زده و من هم آن را در  كرات به آقاي رضا مقدم به  محكوم كردن قرباني است؟گر و شكنجه چيزي جز تأييد سياست شكنجه
  .ام  كافي نشان دادهي اندازه هاي خودم به نوشته

 جاي طرح »...اتحاد«؟ آري »ها نيست اتحاد جاي اين حرف«اين استدالل رو بياوريم كه  توانيم در مقابل چنين سياستي به آيا ما مي
مرحله انقالب و يا مثال چگونگي حل مسأله ملي و يا شكل مناسب تشكل كارگري است؟  اما مگر بحث ما راجع به. هي نيستگرواختالفات 

كسي كه نگران تقويت . هاي اجتماعي در قبال جمهوري اسالمي است جنبش چگونگي برخورد به جا درگرفته است مربوط به بحثي كه اين
كند، از  هاي رژيم استناد مي داده  در اپوزيسيون حتي بهمخالفين خود  اجتماعي نيست و در برخورد بههاي جمهوري اسالمي در قبال جنبش

 بيش از هر چيز »...اتحاد«مقدم در صفوف آقاي همين دليل نيز وجود كساني مثل  به. كاري نيست  شايسته همطبقاتي لحاظ  من و بهنظر
هاي رژيم در درون  شكل مدافع جنبش كارگري كه همواره تأكيد آن بر ضديت با ارگانعنوان يك ت  طبقاتي خود اين تشكل بهاعتبار به

و فعالين جنبش  چپ ي را نزد همهآن  اعتبار »...اتحاد«اخراج رضا مقدم از . ناپذيري خواهد زد  ضربات جبران،جنبش كارگري بوده است
 .خواهد بودكارگري  چپ در جنبش ي ور كلي و در تقويت وزنهط جنبش بهاين افزايش خواهد داد و يك گام عملي در تقويت كارگري 
   و سرنگوني سوسياليستي جمهوري اسالمياميد تقويت رفاقت طبقاتي به
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  ... آقايدوست عزيز
 

 كه بحش مهمي از يئها سياست توجهي به ست داريد، تعلق داشته باشيد؛ اما بيواي كه د هرسنت و رويه توانيد بهشما مي
 كارگري و مبارزات  ربطي بهنه تنها مخاطرات سنگين انداخته است،  جنبش اعتراضي دانشجويان عليه جمهوري اسالمي را به

  .باشد ي طبقاتي نيز مي طور آشكاري برعليه روند مبارزه سوسياليستي ندارد، بلكه به
اما شما يا از انبوه . هيج فرد يا جرياني اتهام زد دليل و مدرك به  بيكه نبايد حتي از نگاه حقوق بورژوائي نيز بديهي است

جنبش دانشجويي  مقدم نسبت بهـ   محكوميت سياست ارتجاعي آذرين افشاگرانه در رد يامطالب مستند، نقادانه، مستدل و
گونه  داري، اين عي و چه از روي جانباطال چه از روي بي. كنيد دارانه كتمان مي همه مدرك و سند را جانب  يا اين،يدا اطالع بي

كند  هرروي، شايستگي كمونيستي حكم مي به. نامند  كساني نيست كه خود را كمونيست ميي اظهار نظرهاي غيرمسؤالنه برازنده
  .آور باشيد تا سياهيِ شب را آفتاب زندگي نپنداريد استدالل، تحليل و واقعيت روي خواه به جاي صدور احكام دل كه به

جنبش دانشجوئي ندارد،   كارگري است و ربطي بهي عرصه» ...المللي اتحاد بين«بخواهي كه كار  دانم كه اين اظهارات دل مي
 فعاليت ي تان برسانم كه عرصه اطالع بايست به رو، با ردِ قاطعِ نظر شما، مي ازاين. اش در كدام مناسبات است آيد و ريشه از كجا مي

 است؛ نه ـ در دفاع از جنبش كارگري و برعليه جمهوري اسالمي المللي ـ بستگي بين  براي جلب هميك كمپين معين» ...اتحاد«
هاي حقوقِ بورژوائيِ كشورهاي اروپاي  دنبال تحقق بعضي پروتكل مثالً كمپيني براي لغو مجازات اعدام در ايران، كه صرفاً به

هاي حقوق بورژوائي فراتر   كارگري و طبقاتي خويش از حدود رسائيدر فعليت» ...اتحاد«عبارت ديگر،  به. غربي در ايران است
اين حقيقت نشأت گرفت و  از » ...المللي اتحاد بين«وجود و بقاي . مانيد ـ درهمان گام نخست متوقف مي  متأسفانه رود و شما ـ مي

نه  طور ضمني ـ  تژي خود برگزيد؛ و اين بهعنوان استرا تواند بقا داشته باشد كه وحدت طبقاتي كارگران را به در اين حقيقت مي
  .از ايران است  هار حاكمداري داري طبقاتي برعليه جمهوري اسالمي و سرمايه جانب معناي گرايش به  بهـ آشكارا

ها و  سرنوشت ديگر جنبش اي است كه نسبت به دوستانه خواه و انسان ، كارگري يا ترقيطبقاتياما كدام جنبش و كمپين 
هاي  بستگي متقابل بين جنبش حمايت و هم. خيال باشد چنين القيد و بي طلبانه اين هاي تحت ستم و حق  و كمپيناعتراضات

اهميت  جلوه  ها بريكديگر از الفباي مبارزه كارگري و سوسياليستي است كه تالش براي نقض و بي اجتماعي و تأثير متقابل آن
  .هاست ا انداختن خط راست و پرو رژيمي، در اين جنبشگرايانه براي ج دادن آن، از جمله تالشي راست

انرژي خود را براي طرد جريان راست رضا مقدم از درون اتحاد » تر امور مهم«جاي پرداختن به  به» ...اتحاد«شما نگرانيد كه 
دليل   رضا مقدم بهچراكه. نيست» ...اتحاد«تر از طرد اين جريان از  ؟ درحالي كه در مقطع حاضر هيچ موضوعي مهم!هدر دهد

اش  طرف، و حضور خود و سايت جنبش دانشجويي از يك سويي با جمهوري اسالمي در برخورد به اتخاذ و اجراي سياست هم



دار نموده و تداوم  را خدشه» ...اتحاد«از طرف ديگر، استقالل » ...المللي اتحاد بين«عنوان عضو و اسپانسور   بهـ كارگر امروزـ 
عبارت ديگر، آشكار و پنهان  به. ين تشكل طبقاتي ضربات جدي و سنگيني وارد خواهد نمودان و علت وجوديِ مضمو  حضورش به

را از » ...اتحاد«يا : اند  ريخته دو هدف موازي را در نظر گرفته و برنامه» ...اتحاد«مقدم در رابطه با ـ  كه جمع آذرين قابل رؤيت است
معنيِ انحالل محتواييِ آن است؛ يا درصورت شكست اين سياست، درجهت  كنند كه به مياش تهي  مضمون طبقاتي و ضدرژيمي

را گرفته و عدم توجه و مقابله با آن چيزي جز » ...اتحاد«اين گازانبري است كه گلوي . انحالل ساختاري آن حركت خواهند كرد
  . نيستو هرتشكل مشابه ديگري»...اتحاد«مرگ و انحالل  رضايت به

معني تالش براي   در مقطع كنوني، بهو» ...اتحاد« در رابطه با ،درخواست شما براي تغيير اين الوويت و ضرورت ،بنابراين
عنوان  به» ...المللي اتحاد بين«. است» ...اتحاد«حفظ حضور رضا مقدم و در ابهام فرو بردن استقالل، مضمون طبقاتي و اعتبار 

كند، نه  هاي بورژوايي و ضدكارگري فعاليت مي ها و سياست  دولتي كارگر از همه هاستقالل طبق كمپيني كه با اعتقاد عميق به
طلبي  بنابراين، دوست عزيز اين استقالل. ژوائي تداعي شودرهاي ارتجاعي و بو يك از اين سياست تواند با هيچ خواهد و نه مي مي

  .داي قرار دهي  و آن را برفراز هر منفعت فرقهطبقاتي را عزيز بداريد
خواهيد جريان راست و  توانيد هرقدر كه مي  ميتان  جريان سياسي متبوع و  عزيزاندوستهمراه  شما بهتاكيد است كه  الزم به

درون  ها را  به بازي ها و سياست اما لطفاً اين حمايت. مقدم را مورد حمايت قرار دهيد و با آن مماشات كنيدـ  پرو رژيمي آذرين
اش،  چون گذشته متكي براستقالل طبقاتي هم» ...اتحاد«اجازه دهيد كه .  آن تبديل نكنيدي مشغله نياوريد و به» ...اتحاد«

  .اش ياري برساند  طبقه كارگر عليه دشمنان طبقاتيي امر مبارزه پراعتبارتر از پيش به
اند كه در مقابل صندوق آرا  هشان را از صندوق آرا بيرون نكشيد ها حقانيت باورهاي كه كمونيست توضيح است سرانجام الزم به

جاي تكيه   براساس واقعيت استدالل و تحليل كنيد؛ و ثانياً به،جاي ابراز رأي رو، اوالً خواهشمندم كه به ازاين. رهايشان كنند
  .سازد اش تاريخ را مي هوندي دل بسپاريد كه با نفيِ هرلحظر افراد بهاي از  پارهي  بروضعيت ويژه

هاي شما  انگليسي بنويسيد كه من براي خواندن نوشتهـ  فارسي، انگليسي يا فارس: كه لطف كنيد خواهش ديگرم اين است
  .رمزگشائي نباشم مجبور به

***  
است كه من شانس ديدار حضوري يا » ...اتحاد«، يكي از اعضاي ...ـميل آقاي  گرچه خطاب مستقيم اين يادداشت اي

نيز ارسال خواهد شد تا حقيقت » ...اتحاد«ي  ي اعضاي شناخته شده بيان صداقت، براي همهمنظور  ام؛ اما به اينترنتي او را نداشته
  .را نپوشانده باشم

  با آرزوي شادماني، صالبت و سرخوشيِ انقالبي
  2008عباس فرد ـ دهم سپتامبر 
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  »...المللي اتحاد بين«اعضاي به
  

  »...اتحاد« ي تقاضاي اخراج رضا مقدم و برگزاري جلسه: موضوع
  

  رفقاي عزيز با سالم،
 تقاضاي ما مبني بر اخراج رضا  تااند تصميم گرفته» ...اتحاد« واحدهاي شهري ـ گويا دست ما رسيد كه برمبناي آن ـ اي به ديروز نامه

گونه وجاهت حقوقي، سياسي و اين نامه از نظر ما فاقد هر. را رد نموده و از برگزاري جلسه در اين مورد خودداري كنند» ...اتحاد«مقدم از 



داليل ما براي فقدان . و بررسي موضوع اصرار داريم» ...اتحاد«چنان برخواست خود در مورد برگزاري نشست عمومي  مبارزاتي است و ما هم
  :قرار زير است  مزبور بهي وجاهت حقوقي، سياسي و مبارزاتيِ نامه

  
 ي همه. اتخاذ نشده است» واحدهاي شهري«نام  در ارگاني به» ...اتحاد«سياسي امروز و مطلقاً در هيچ موردي تصميمات  ـ تا به1

» ...اتحاد«باره و در مقابل درخواست دو تن از اعضاي  حال يك. شده است امروز در جلسات عمومي گرفته  تا به» ...اتحاد«تصميمات اساسي 
ترين  اين نه تنها نقض بديهي. بحث گذاشته شده است  و كشوري بهشود كه مدعي است در خواست ما در واحدهاي شهري اي ارسال مي نامه

 ي و دور زدن جلسه» ...اتحاد« موازين تاكنوني ي  پا گذاشتن همهچنين زيرِ كار يك تشكيالت و جمع است، بلكه هم حقوق هرعضو و هم
سبات تشكيالتي براساس واحدهاي شهري دهي منا كه آيا سازمان نظر از اين صرف. است» واحدهاي شهري«عمومي تحت عنوان موهوم 

اي ظاهراً اين روش  كه در مورد حاضر بدون هيچ سابقه  عمومي اعضا باشد يا نه، نفس ايني گزين مجمع يا جلسه تواند جاي  ميـ اصوالًـ 
  .كند اندازه كافي آن را فاقد اعتبار مي كار گرفته شده است، به به

تنها در احزاب سياسي، آن هم در احزاب . گونه تشكل و كمپيني نمونه ندارد شده، در هيچـ روشي كه در اين كار در پيش گرفته 2
 عمومي و ي تقاضاي دو نفر از اعضاء اتحاد مبني بر برگزاري جلسه. هايي را مشاهده كرد توان چنين نمونه سياسي بسته و غيردمكراتيك، مي

شدت  هايي به ند و در مكانيسما  براي خود حق و حقوقي بيش از ديگران قائلاي كه گويا يك خواست سياسي ظاهراً توسط عده رسيدگي به
كه ما، كه با ادعاي مبارزه در دفاع از  متأسفيم از اين! شود گيري نيز مي شود و در آن مورد تصميم بحث گذاشته مي مخفيانه و غيرعلني به

مدافعان  ما را به. گذاريم  در كشورهاي دمكراتيك بورژوايي نيز را زير پا ميايم، حتي موازين ابتدايي رايج كارگر كنار هم جمع شده حقوق طبقه
ها نيز در اين اقدام  خواهيم كه توضيح دهند كه آيا آن ايم، مي ها كار كرده اما از رفقايي كه با آن. احتمالي آقاي رضا مقدم كاري نيست

ترين موازين كار سياسيِ شفاف و علني چه توضيحي دارند؟  قض آشكار ابتدايياند يا نه؟ اگر آري چرا و اگر نه، در مقابل اين ن شريك بوده
ها  آن كه به گيري بپردازند، بدون آن تصميم ها به  در غياب خود آن و»...اتحاد«نهاد دو نفر از اعضاي  توانند در مورد پيش اين رفقا چگونه مي

 يار بدي از كار غيردمكراتيك نيست؟آيا اين كار نمونه بس. فرصت تشريح نظر خود را داده باشند
 ي برده، نامه داليل حقوقي نام است و ما به» ...اتحاد« عمومي ي دار براي بررسي تقاضاي ما جلسه ـ از نظر ما تنها مرجع صالحيت3

 .چنان مطرح است دانيم و موضوع برگزاري جلسه از نظر ما هم واصله را فاقد وجاهت حقوقي مي
 مزبور مدعي است كه كار ما جلب پشتيباني از ي نامه.  مزبور از نظر سياسي نيز فاقد هرگونه وجاهتي استي مهـ مفاد مندرج در نا4
كدام نياز پاسخ دهد؟ آيا غير از اين است كه هدف از اين جلب  جاست كه اين جلب پشتيباني قرار است به سؤال اين. كارگر است طبقه

ن رژيم جمهوري اسالمي است؟ آيا اگر در ايران آزادي حق تشكل و بيان وجود داشت، بازهم پشيتباني شركت در مبارزه براي عقب راند
برديم كه امروز از  سر مي يك از ما بازهم در تبعيد به نيازي بود؟ درصورت وجود آزادي حق تشكل در ايران، آيا هيچ» ...اتحاد« جود و به

آقاي رضا مقدم . چه ما تقاضاي بررسي آن را كرديم، دقيقا همين موضوع است م؟ آنكارگر تالش كني  درجهت تقويت مبارزات طبقهگاه تبعيد
كرات اتهامات امنيتي دستگاه جهنمي جمهوري اسالمي برعليه فعالين يك جنبش اجتماعي را تأييد كرده و اطالعات كسب شده  بارها و به

توان  چگونه مي. اي اتحاد نيست جز نقض اهداف پايه ن اقدامات چيزي بهاي. كار گرفته است عنوان اسناد سياسي به زير شكنجه و زندان را به
كرات آمادگي خود را  كنيم كه آقاي رضا مقدم قبالً نيز به يادآوري مي. كاري با مجريان چنين سياستي ادامه داد هم زير انداخت و به سر را به

گران سركوب  مشاطه«عنوان  را به» ...اتحاد«بخش مهمي از اعضاي كنوني ديگران نشان داده و ازجمله  پايه به براي وارد كردن اتهامات بي
فعالين جنبش دانشجويي انجام داد، دقيقاً در تداوم همان  چه ايشان در جريان برخورد به آن. باد ناسزا گرفته است به» جمهوري اسالمي

تفاوتي امضاكنندگان  بي. روي آورد» آمريكائي«و » مسلح«، »راندازب«اتهاماتي از قبيل  بار ايشان به اين. ها، اما از سويي ديگر بود سياست
 .انگيز است ها حيرت اين واقعيت  مزبور بهي نامه

ها اعالم وجود كند و مطالبي را در جهت  آقاي رضا مقدم نيز اين امكان را داده است تا بعداز مدت ي مزبور به جويانه ي مماشات ـ نامه5
اش اعالم كرده است  آقاي مقدم در نوشته. است» ...اتحاد«از نظر ما تأييدي برخواست ما مبني بر اخراج ايشان از اهداف خود بيان نمايد كه 

واقعيت اين است كه . اند اهميت خطر عناصر نفوذي پليس گويا اعضاي اتحاد اتهام نفوذي بودن وي را غيرقابل بررسي دانسته كه با توجه به
آن اتهام را رد كرده » ...اتحاد«ايم كه حاال هم واحدهايي از  معرفي نكرده» عامل نفوذي پليس«ي ايشان را ا گاه و در هيچ نوشته ما هيچ
گوييم كه سياست ايشان در  ما گفتيم و بازهم مي. گيرد كار مي اي است كه ايشان براي مسموم كردن فضا به برانگيزانه اين شگرد ترحم. باشند

ما براين نظريم كه اگر آقاي . كند اهداف وزارت اطالعات اين رژيم خدمت مي  سياست رژيم بوده و بهجنبش دانشجويي درجهت برخورد به
اين يك . اهداف رژيم كار خواهد كرد ها نيز درجهت خدمت به هاي ديگر هم بسط دهد، در آن جنبش جنبش مقدم همين سياست را نسبت به

اين نتيجه رسيده باشيم كه ايشان نفوذي است، آن را با  ن ترديد خود ما اگر زماني بهبدو. بحث كامالً سياسي است و نه اتهام نفوذي پليس
ما  اين علت خيلي ساده كه اوالً به كند؟ به ايم، چرا آقاي مقدم خود چنين مي اما امروز كه ما چنين نكرده. صداي بلند اعالم خواهيم كرد



الزم . نامه مزبور استناد نموده و حكم پيروزي براي خود صادر كند د اين اتهام كذب بهاتهامي كذب و غيرقابل اثبات نسبت دهد؛ و ثانياً در ر
ـ   هر چند نه كامالً مسأله  ـ دانيم تأكيد كنيم كه نامه مزبور گرچه از نظر ما فاقد وجاهت حقوقي و سياسي است، از نظر مضمون برخورد به مي

هاي رضا مقدم را رد   ما عليه سياستي اند، ادعانامه ه رفقايي كه آن نامه را نوشتهك حقيقت اين است. اما درجهت مورد انتظار ما است
هايي است كه   صحبتي اين تأييدكننده همه. اند كه از آن نادرستي اتهامات ما برداشت شود ها حتي يك كلمه هم بيان نكرده آن. اند نكرده

ها توافقي عمومي برسر ارزيابي از حركت آقاي مقدم و جريان ايشان را   در آنداشتيم و» ...اتحاد«ما تا پيش از اين نامه هم با رفقاي 
تواند حكم  آقاي مقدم نمي.  هست يا نهاي چنين دعاوي جاي رسيدگي به» ...اتحاد«اختالف برسر آن بوده و هست كه آيا . كرديم مشاهده مي

 .اش هنوز ادامه دارد  و كارگري طبقاتيي  ريشه اين مبارزه بنا به. تبرئه خود را از آن نامه بيرون بكشد
  

حل موضوع  جمعي به طور دست اي به خواهيم كه در اسرع وقت با برگزاري جلسه مي» ...اتحاد« رفقاي ي در پايان يك بار ديگر از همه
ي  همه. نتيجه رسيده باشد ز اين بهها زودتر ا توانست مدت اين كار مي. درازا كشيده شود بپردازيم و اجازه ندهيم كه اين موضوع بيش از اين به

را » ...اتحاد«اين توجه كرده باشند كه تا همين حد از مباحث نيز نه تنها  هستند نيز بايد الاقل به» ...اتحاد«رفقايي كه نگران از هم پاشيدن 
  . برداريماين مسيري است كه بايد در هرگام. از هم نپاشانده، بلكه جديت سياسي درون آن را افزايش داده است
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