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!دي نکننيگزي جایسي پلیها یساز  را با پروندهیاسيمبارزه س  
 

 هفتماه هشتاد وفروردين م هدپانز                                                                  یميرح -یرخضريپ
 

 

راد و     در حاشيه مجادالت جاری رويکردهای مختلف درون جنبش کارگری ايران، برخی از            ،در طول چند ماه اخير      اف

ا ترين معيارهای جدال سياسی رايج در طيف اپوزيسون چپ راديکال ر           ابتدايیاند که     دست به کارهای زده     چپ، محافل

سازی   ريزی شده و آگاهانه پرونده ای کامال برنامه   ها عمًال به گونه     يا گروه اين اشخاص   . به طور کامل نقض کرده است     

ادات سي        ری اسالمی    جمهوبه نفع    و امنيتی عليه فعالين کارگری    د و انتق ايگزين نق ر نظری         را ج اسی و گفتگوهای معتب

  .اند ساخته

ه          اين جما  طنز تلخ ماجرا اين است که      ر سماجت           عت در مقابل هر هشدار مسئوالنه مخالفان اين روي های زشت، فقط ب

ود اپوشخ ار پ ارگری   در ک الين ک ه فع شتر علي شتر و بي ازی بي یس د  اصرار م يوه.ورزن ن ش ه اي ان   توسل ب ا در مي ه

ن ن         .  بوده است  مطرود اهای شاه و جمهوری اسالمی تاريخ      نيروهای چپ ضد رژيم    ران اي دام  چپ راديکال اي ات وع اق

اج انتق   ای و اکثريتی با قاطع حزب توده خائنانه  های را همواره زير نام سنت رار داده    ترين بيان آم اد و تحريم و طرد ق

اتی         جدال سياسی م  . است ارزه طبق ا مب اط ب ارگران يان رويکردهای مختلف در درون جنبش کارگری و در ارتب ه  ک  علي

ده   توطئه اما تالش برای سالخی مخالفان از طريق  امری واقعی و انکار ناپذير است،      داری سرمايه  سازی،  گری و پرون

  .است از سنتهای رايج چپ راديکال، و بدور بار چندش به سود دولت جنايتکار بورژوازی امری بسيار عليه آنان و

ا ه م ارگيری ا ب ن روشک شدت ي ا را ب وم ه رده و محک ٔهک ان   تک تک  از اول در مرحل وع آن ل متب راد و محاف ن اف اي

ارز در داخل و خارج    از کليه جريانات و افراد همزمان. م که برای هميشه از اين بدعت دوری جويند        ياهخو می ز  مب   ني

زوی و کاربران اين ابزارهای کريه را  اين اقدامات را محکوم       سهم خود  م که هر کدام به    يخواه می د من د اجازه   .  کنن نباي

ه ت  ستی و غير  اوداد ک تهای رفرمي ست سياس ره  ان شک د نف ل چن ارگری محاف ده ک رد ش بش   ، را ط تين جن الين راس  فع

ه نمی   تنها گناه فعالين راديکال و مستقل کارگری اين       . بپردازند  ايران کارگری د همدوش رفرميست    است ک های   خواهن

  . نيستند يچ خوشنامنشينی باشند که حتی در ميان آشنايان سياسی گذشته و حال خود نيز ه فرقه
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