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! واضحاتحيتوض                                                        
  ١٣٨٧ م دی دوبيستشنبه يک                                                                              ی کارگرني از فعالیجمع

                                                          
م عجيب                           دان ه ران چن بش سياسی اي ی در جن ه طور کل ارگری و ب بش ک فکر می کرديم که بروز مسائل عجيب در جن

رد           . نيست ا را شگفت زده ک ار ديگر م بش ب ن جن ا       . ولی بايد اعتراف کنيم که اي يش در سايت آشتی ب ه پ حدودا دو هفت

ارگری «ين مضمون که وبالگ نوشته کوتاهی به قلم ژيال ناصری روبرو شديم با ا          ان   » جمعی از فعالين ک را يک جري

رای                           ه ب اگونی است ک ا و وبالگ های گون نئوتوده ای برای فريب کارگران علم کرده است و اين هم در شمار سايت ه

ن يک       . راستش را بخواهيد مساله را جدی نگرفتيم . پنهان کردن چهره واقعی خود درست می کنند       ه اي يم ک ه خود گفت ب

ه امضای              ه حال ب ا ب ه ت سوء تفاهم گذرا است و اگر نويسنده بار ديگر به تک تک مقاالت، بولتن ها و اطالعيه هايی ک

حتی فکر کرديم که اين فکر احتماال       . ما منتشر شده رجوع کند، به سادگی می تواند به اشتباه يا پيشداوری خود پی ببرد               

ه کوچکترين                   بر اثر يک شايعه پراکنی برايش پيش آمده است         ست؛ چرا ک ا ني االت م ستقيم از مق و ناشی از برداشت م

  .نشده بود» جمعی از فعالين کارگری«اشاره ای به هيچيک از مواضع مکتوب 

وان                            ا تحت عن ه م ه متوجه شديم آخرين مقال رديم ک د بحران و         «کم کم داشتيم ماجرا را فراموش می ک ه های پيون حلق

شده است                      در چند سايت کارگری که      » سرکوب د، گذاشته ن الين می پرداختن االت جمعی از فع شار مق ه انت و . معموال ب

خوشبختانه مسوالن يکی از سايت های   ! يکی دو سايت هم لينک وبالگ ما را از ليست لينک های خود حذف کرده اند         

. ی را هم ضميمه کردکارگری به ما علت عدم انتشار مقاله آخر از سوی خودشان را در ميان نهاد و نوشته ژيال ناصر               

ه پاسخی                              انی ک ا زم اين دوستان به ما يادآور شدند که عدم موضع گيری در مقابل اين نوشته به معنی تاييد آن است و ت

  .علنی به آن ندهيد، ما از انتشار مقاالت جمعی از فعالين کارگری اجتناب می ورزيم

ايی را                   اين   روييم و چه چيزه ات و مشکالتی روب ا چه واقعي بش ب ن جن دانيم در اي تذکر باعث شد که ما به خود آييم و ب

ا تالش        . بايد مدام مد نظر قرار دهيم      ه م اگر در مقاالتی که از ما تاکنون منتشر شده دقت کرده باشيد متوجه می شويد ک

 را فرعی ارزيابی می کنيم بپرهيزيم و توجه خود را روی خطوط و    کرده ايم از پرداختن به اين نوع مجادالت که آنها 

يم                  شکيالتی متمرکز کن ه               . جهت گيری ها و برنامه های گوناگون طبقاتی و سياسی و ت ا توجه ب ه هر حال، خود را ب ب

گر توجه  مسائل پيش آمده ملزم می دانيم که اطالعات مطرح شده در نوشته ژيال ناصری را رسما تکذيب کنيم و بار دي                    

سم           همه رفقا و دوستان را به مواضع و جهت گيری های            خود که آشکارا و مستقيما در مرزبندی با اکونوميسم و رفرمي

  .و رويزيونيسم قرار دارد، و هيچ قرابتی با گرايش مورد نظر ژيال ناصری ندارد، رجوع دهيم

برخی گرايش ها يا افراد در سطح  » محبوبيت«زان ناگفته نماند که يک مساله ديگر هم ما را شگفت زده کرد و آنهم مي     

شار                               ز از انت ا پرهي ا ي جنبش کارگری است؛ تا حدی که ظن به نزديکی و ارتباط با آنها، باعث حذف از ليست لينک ه

  !!مقاالت می شود

  .اشدبا اين توضيح کوتاه، اميدواريم در بين همه دوستان و رفقا اگر شبهه ای به وجود آمده بود، رفع شده ب
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  به اميد پيروزی

  فردا از آن طبقه کارگر است

 ١٣٨٧  ماهید ١٢  - »جمعی از فعالين کارگری«

 "JAFKAجمعى از فعالين کارگرى "وبالگ   و نئوتوديها

روز اول، . است  کرده   بازار عرضه  و تابحال چندين مطالب را به اعالم موجوديت کرده  وبالگ ذکر شده"مدتى است 

گ را  فعاليت اين وبال همان وقت و در کنار ميز شام خورى، خبر آغاز به.  واقعأ خوشحال شدم با ديدن وبالگ نامبرده

 جمع هاى کارگرى و عليرغم  ست کهواقعأ جاى خوشحالى ا:  شوهرم گفت يادم مى آيد که. براى شوهرم تعريف کردم

 ما  پس ارزش دارد که: من هم در تکميل کردن سخنان او گفتم.  فکر تغيير دنيا مى باشند به... شرايط سخت زندگى و 

 شديم  ، متوجه  ديرى نگذشت اما. نياى فارغ از بردگى مزدى را بسازيم با هم د  جمع اين مبارزين بشتابيم و همه هم به

ايرج " نام هاى   از طرف دو نفر غير کارگر به  نمى شود بلکه تنها از جانب يک جمع کارگرى اداره ، نه  فوق وبالگ که

با .  مى نويسند د و مقالهوبالگ درست مى کنن" کارگر" با امضاى   و آنها هستند که طراحى شده" رضا مقدم"و " آذرين

 وبالگ نويسى  زير برف، واقعأ نارحت شديم و اينگونهى کبک   و مخصوصأ عريان گشتن کله روشن شدن اصل قضيه

  . و برابرى طلب مى دانيم  کارگران و کل انسان هاى آزادى خواه را توهين به

 اسم فعالين کارگرى و  تعار، نوشتن مطالب به اسم کارگر، انتخاب نام هاى مس از نظر من، درست کردن وبالگ به   

 اين  اما روشن است که. جنبش کارگرى ايران زيانبار و تحقير آميز است و بخصوص بحال   حال جامعه به... 

 آنها امضاى   همين دليل است که به. نظر واقعأ منحرفى را نمايندگى مى کنند)  آيرج آذرين-رضا مقدم( عاليجنابان 

ات پيشروى ظر خوشنام مى بودند و يا ن اگر اين افراد، در درون جامعه. مقاالت خود مى گذارندرى را زيرفعالين کارگ

  .  مى نمودند نام هاى واقعى خويش استفادهاز از نام هاى مستعار بجاى استفاده   بدون ترديد و-را نمايندگى مى کردند

پى اين باند  خراب کاريها و شکست هاى پى در ،رسواى نام هاى مستعار، ناشى ازالگها وقايم شدن پشت وب 

دور اخير، اين عاليجنابان با درست  در طول تاريخ و بخصوص در هند که آگا همه. مى باشد" سوسياليست کارگرى"

  با آسان تنها با افتخار در کنار بازجوگران جمهورى اسالمى ايستادن بلکه نه... و " وبالگ تريبون مارکسيسم"کردن 

 بر اين، با نفوذ در   خطر انداختند و عالوه  و برابرى طلب را رسمأ به کارى براى آنها، جان دها دانشجوى آزادى خواه

، نفاق کور سکتاريستى را در درون اين نهاد گسترش دادند "کميته هماهنگى براى ايجاد تشکل هاى کارگرى"درون 

 از هزاران خراب کارى   اين تنها دو نمونه قابل ذکر است که. دنشعب گردي اين تشکل کارگرى م و نتيجتأ ديديم که

. ى ضد کارگرى خود را گريم نمايند  اين نئوتوديها چهره با اين وضعيت، بسيار طبيعى است که. نامبردگان مى باشد

ند خط منحط  نمى تواناند زيرا با وبالگ سازى و گذاشتن امضاى کارگر زير مقاالتشان، هرگز اما، آنها کور خوانده

  . فکرى خود را پنهان نمايند

  ژيال ناصرى
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