
  طبقه آارگر، سياست امريكا، و پول
   اتحاد سوسياليستی آارگری در مورد مقالۀ بهمن شفيقۀاطالعي

  
از آقای بهمن " ، طبقهپول، سياست"در يكی دو هفتۀ اخير مقاله ای تحت عنوان 

در مورد جنبش آارگری ايران و مسأله گرفتن يا نگرفتن پول از ) ١(شفيق 
. سايت های اينترنتی درج شده استدر ، ا امريك دولت سياست خارجینهادهای

در » !به پيش« در نشريۀ مقاله ای استمقالۀ آقای شفيق مستقيما در نقد 
، آه در مورد تالش سياست خارجی )٢ (شهريورماه گذشته، از رفيق رضا مقدم

از طريق آمك ، امريكا برای شكل دادن به جريانی در جنبش آارگری ايران
مرآز امريكائی " نظير  سياست خارجی امريكادۀ پيشبرد شناخته ش نهادهایمالی

 در مورد  ماهمن شفيق به همين هشدارآقای ب.  هشدار می داد،)٣(" همبستگی
  . انتقاد دارد»خطر فساد در جنبش آارگری«
  
بخش اول مقاله به اصطالح .  آقای بهمن شفيق دو قسمت دارد طوالنینقد
آه هواداری از خط سياست امريكا  بحثش اين است  خالصۀاست، و" تئوريك"

است، و " تاريخی"بخش دوم اما . پايۀ مادی ای در جنبش آارگری ايران ندارد
. قطار قيصر به پترزبورگ بازگشتپيامش بطور فشرده اين است آه لنين هم با 

 ق طرح می آند آاری نداريم؛ حتی به بهمن شفيبه نكات آشفته ای آه مقالۀ
 -تئوريك"آبرای -اقعا غرض از اين صغری، ومقدماتفرض صحت اين 

 اين است آه چون خط  واقعاآيا منظورچه نتيجه گيری ای است؟ " تاريخی
از ديگران پول گرفته اند، بايد  ديگری امريكا زمينۀ مادی ندارد، چون انقالبيون

اللی  آيا اين تبليغ د!امروز فعاالن آارگری ايران بروند از امريكا پول بگيرند؟
ين است، چرا سی صفحه را با لكنت  اگر منظور هم وعامله آثيفی نيست؟برای م

اين پيش شرط ايفای نقش، حال . حرف تان را صريح بزنيدزبان سياه می آنيد؟ 
   .   هر نقشی، در عرصۀ مبارزۀ سياسی است

  
و بشكل استفهامی طرح می آنيم، چرا آه " اگر "باما عامدانه چنين فرضی را 

ست آه برای داللی  آقای بهمن شفيق آماتور تر از آنت آهبرای ما روشن اس
ايشان يا بدون منظور . دز جانب آسی به خدمت گرفته شوچنين امر خطيری ا

تواند  خاصی و از سر بيكاری دست به قلم برده است، يا دست باال تنها می
عرضه آنندۀ سرويس نگارشی به آسانی باشد آه برای ما ناشناخته اند، ولی 



 .اينقدر مسلم است آه بايد واجد شرايط الزم واسطگی در چنين معامله ای باشند
 مقالۀ بهمن هيچيك از اين شقوق در اين واقعيت تغييری نميدهد آهبه هر رو، 

امريكا در جنبش آارگری لت  توجيه سياست فساد آفرين دوشفيق در خدمت
  .ايران قرار دارد

  
ون اصالح طلب و اپوزيسيون  شبه اپوزيسي طيف پيوستۀدر يكی دو سال گذشته

يكی آنها آه هرچه بيشتر به :  بوده اندبه دو شاخۀ متمايز  در حال تجزيهليبرال
جناح های مقتدرتر رژيم اميد می بندند و هرچه بيشتر سيمای اصالحگران 

به خود می گيرند، و ديگری آنها آه در سياست خارجی امريكا عامل اسالمی را 
فشاری در جهت اهداف شان جستجو می آنند و هرچه بيشتر صراحتا به 

در صاحبان هر دوی اين خط مشی ها . نئوليبراليسم و نئوآنسرواتيسم می گروند
ظر شناخته شده اند، و هيچيك نيز هواداری از مشی مورد نصحنۀ سياسی ايران 

هر دوی اين شاخه ها، همچنان آه آليت ليبراليسم . خود را پنهان نمی آنند
ايرانی، در جنبش آارگری ايران انعكاس دارد؛ و ما مثل هر چپی در جنبش 

، و مشخصا از ها مقابله می آنيمبا هر دوی اين، آارگری با هر دوی اينها مخالفيم
پايۀ "ز امريكا، با يا بدون تكرار اين حرف خسته نخواهيم شد آه پول گرفتن ا

آسی آه در توجيه پول گرفتن . ، جنبش آارگری ايران را فاسد می آند"مادی
اپوزيسيون از امريكا به زبان و ادبيات مارآسيستی متوسل می شود تنها 
ناآشنايی خود را با آرايش صحنۀ سياست ايران اعالم نكرده است، بلكه همزمان 

  . ش را نوشته استآخرين مطلب شبه مارآسيستی ا
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