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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 .Iran's M ايران آئينۀ

 
  محمد قراگوزلو

 ٢٠١۴ اپريل ١۶
  

  !سکتاريسِم اپورتونيستِی جناب مقدم
  در آمد

حتا بعد . ھرگز شکل نمی بست ود،ی است تلخ و نادلچسب که به راستی اگر طرح آن اجتناب ناپذير نبااين متن نوشته 

؛ در "سرشارند / از شبنم و شقايق / زندان ھای کشورم "در شرايطی که . از نگارش نيز در انتشار آن ترديد داشتم

شرايطی که پتانسيل جنبش کارگری ايران برای آزادی شاھرخ زمانی و ديگر فعاالِن کارگری در بند بسيج شده است، 

ايران به دليل دستمزدھای سه تا چھار برابر زير خط فقر بيش از ھر زمان ديگری در خطر در شرايطی که کارگران 

طبقاتی از سوی بورژوازی نئوليبرال مورد ۀ فالکت قرار دارند، در شرايطی که جنبش کارگری ايران در متن مبارز

 به انکشاف اين مبارزه دامن  با پرھيز از خرده کاریدفعاالن اين جنبش می بايۀ تعرض جديدی واقع شده است و ھم

 .سفانه دو سه نفر بنا بر يک عادت ديرين وارد ايجاد يک کمپين و به عبارت بھتر اسکاندال جديد شده اندأاما مت... بزنند

به اين دليل روشن که وزن جنبشی اين افراد خالف تصور و توھم . قرار نداشتم به اين کمپين و بيانيه نويسی جواب دھم

اما . فريبی و فيل بينی ھای تو خالی است  نازل تر از اين خود-  بر رشد و عروج در عمق جنبش کارگری مبنی–شان 

از آن جا که اين دو سه نفر به ھمين اندازه توان تخريبی در سطح جنبش کارگری دارند به اين جمع بندی رسيدم که از 

 و تھمت، نقبی ھم زده باشم به مواضع و تحليل ءترا ضمن پاسخ به چند اف٢٠١۴يک مه ۀ منظر اين يادداشت و در آستان

  . ھای ليبرالی و راست جناب مقدم و استادش

***  

ش از سوی ديگر و صداقت از يک سو و استاد ديرينظرف چند سال و چند ماه اخير آقای مقدم مخير بوده که بين حقيقت 

تر از ھر چرا که بھ. کنار استاد ايستادايشان . ئيد کردأا تم با احتياط ما رأاخير او پيش بينی توۀ نوشت. يکی را انتخاب کند

می شد کنار استاد ھم ايستاد . پيوند خورده است حضرت استاد،" نظريه پردازی"کسی می داند ناف حيات سياسی اش به

اين . کنداما ايشان ترجيح داد روند خاک سپاری حقيقت را با کله طی . م با چاشنی انصافأاما کمی بی سر و صدا و تو

او نشان داد که در کار جنگ روانی و سند . ی سند توده ايستی نيز ھستئامضای نھا. خاب سياسی نيستفقط يک انت

ی برای انتشر کرده است، می تواند ديباچه  با شوق و ذوق و در دفاع از استادش مسندی که اخيراً . سازی استاد است

  .  ار اجباری قلمداد شودِی اين قلم و اعزام به اردوگاه کئصحراۀ محاکم

http://www.wsu-iran.org/bayanie/rm_eftrazani.pdf 
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 از حقيقت به ئیمن قصد پاسِخ درست و حسابی به وارونه نويسی مطروحه را ندارم اما فی الجمله برای تصريح دورنما

  .ه می کنمچند نکته اشار

 

افراد معتبری  . است درمورد جعل تاريخ و سندسازییاويژه نامه ) ١٠٨(آرش ۀ  مجل!سندسازی و جنگ روانی .الف

کم و بيش . خطير سندسازی و جعل پرداخته اند" رسالت"در اين شماره مقاله نوشته اند و ھر يک از زوايای مختلف به 

ای کاش .ندسازان روسی در دوران حاکميِت خِط ستالين اشاره کرده اند به ترفندھای س-  از جمله صاحب اين قلم–ھمه 

چپ ايران سندساز  .گان می گذاشتند خود را در اختيار ھمئی بريا-  می نوشتند و تجربيات امنيتییاجناب مقدم نيز مقاله 

ان ماجرا ھستند می دانند باری دوستانی که در جري! اجازه بدھيد از وسط داستان ادامه دھيم. نداشت که آن را ھم يافت

 در فيس بوک شخصی ٢٠١۴ جنوری ١٧که يادداشت دوم من در خصوص پارازيت نويسی استاِد جناب مقدم در تاريخ

 ضمن درج کامنتی در ھمان صفحه اعالم ، جناب مقدمئی اجراۀ  دبير محترم کميتجنوری ١٨در تاريخ. ام منتشر شد

خود و ۀ  ساعت نگذشته بود که پت٢۴اما ھنوز . ت عنوان کامنت نيستکرد که خط رسمی سازمانش ھرزه نويسی  تح

 ئیادعاھاۀ يد ھمؤ جناب مقدم مئیاجراۀ کامنت دبير محترم کميت. جنبش کارگری و استادش را بيرون انداخت" ليدر"

 بود که ئیآن کامنت ھاۀ کامنتی که بی کم و کاست خالصه و رونوشت ھم. بود که من در اين مدت مطرح کرده بودم

 منتشر ئیی کذاايک روز بعد از آن تکذيبيه ۀ ظرف دو سال گذشته زير مقاالت من نوشته می شود؛ کامنتی که در فاصل

جعل زمانی که آن کامنت با . کامنتی که ناخودآگاه تمام مقاومت و تکذيبيه ھای جناب مقدم و استاد را فرو می ريخت .شد

 روز ادامه پيدا ۵منتشر شد و تا ) سايت عصر ما(و رفيق جناب مقدم کار  در سايت ھمای ميل و يک يادداشت موھن

اينک آقای مقدم دست به جعل سند .  و تھمت می زنندءکرد، به وضوح معلوم شد چه کسانی از طريق جنگ روانی افترا

سياستی است که  ايشان عين ئیبه نظر من کامنت دوم دبيرمحترم کميته اجرا .می زند و وقايع را پيش و پس می کند

 از –" عصر ما"آنان به دنبال اين کامنت نويسی آشکار وارد فاز واقعی خود شدند و در سايت  .استاد دنبال می کند

 به مخالفت و ءسفانه و بدون اعتناأاين سايت که مت.  زدندليسیوحرکت پ دست به يک - سايت ھای سازمانی شانۀمجموع

پيری فرتوت و فرومايه و کذاب و مشکوک و "گھان کشف کرد که بنده می شد ناھشدار اين قلم با مقاالت من به روز 

معنای مستقيم اين عبارات " شصت ھستم و روز؛ روز انتشار مقاالت من نيست بل که روز افشای من استۀ دھۀ پروژ

 کشاف نائل ن کشفاما نمی گويد از کی و چه گونه به اي....  شومءليس ھستم و بايد افشاوبه وضوح می گويد که من پ

البته  بوده است؟" پروژه"روز و با وجود اعتراض مکرر من سايت ھای اين جريان مملو از مقاالت اينآمده؟ چرا تا دي

.  بودجعل يک ای ميل و انتساب به من جناب مقدم دست به يک اقدام امنيتی ديگر ھم زد و آن ئیاجراۀ دبير محترم کميت

و سايت " عصر ما"سايت  .ل آمده بود می گفت که من برای اين سايت مقاله فرستاده اميادداشتی که در کنار آن ای مي

دريافتی فقط مقاالت من ۀ ھای منسوب به جريان جناب مقدم البد مقاالت زيادی دريافت می کنند اما در ميان اين ھمه مقال

ايشان از شرح اين مھم که چه را با ھمچنين . گی مستاصل استآقای مقدم از توضيح اين دوگان. را منتشر می کردند

در اين جا .  سال پيِش من باز ھم سايت ھای جنابش مقاالت من را چپاول می کرده اند، ناتوان است٣وجود اعتراِض 

 یامن ھرگز با سايت ھای جريان آقای مقدم و از جمله سايت جنبی ايشان مکاتبه کيد کنم که أالزم است بار ديگر ت

واضح است که ابعاد اين رويکرد . ل منتشر شده و منسوب به من يکسره و از بيخ و بن جعلی استنداشته ام و ای مي

  . ما کم و بيش صدر و ذيل مقاالت مان يک آی دی درج می کنيمۀھم. کثيف از درج يک آی دی فراتر می رود

 جای دنيا يکی از تالش ھای  در ھمه از زمان رواج مکاتبات الکترونيکچنان که دانسته است! له اما اين نيستأ مس

 و کثيف تر -  حتا جعلی–در نتيجه انتشار يک آی دی .  رخنه به ای ميل افراد از طرق مختلف بوده است سياسیپوليس

ھای  انسانمن نمی دانم  . به منظور مرعوب کردن رقيب استیپوليسانتشار محتوای مکاتبه فقط يک ترفند از آن 
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دام ترم سياسی جای می دھند اما می دانم که باز شدن اين در می تواند تمام ديوارھای  نام اين روی کرد را در کشريف

 جناب ئیاجراۀ ی دبير محترم کميتپوليسآن چه که در زير می خوانيد عين شاھکار  .اعتماد و رفاقت را در ھم بشکند

  : حذف شد، روز بعد و پس از آن که فھميدند به کاھدان زده اند۵مقدم است که 

Mohammad qharaQozloo mohammad.qhaq@gmail.com  

۶:٠٧ PM (19 hours ago(  

  رفقای عزيز

  مطلب ضميمه را برای انتشار خدمتتان ارسال می دارم

  با احترام

  محمد قراگوزلو

-------------------------  

  

ای انتشار در سايت ، طبق روال ھميشگی و از طريق ايميل ھميشگی قراگوزلو مطلبی برجنوریامروز بيست و ششم 

ھمزمان در سايت آزادی بيان مطلبی با امضای نامبرده به چاپ رسيده که از . عصر ما، به آدرس من ارسال شده است

 و ۶٠ۀ قراگوزلوی دھۀ کدام از اين قراگوزلوھا امتداد آپديت شد. ما درخواست نموده نوشته ھای ايشان را چاپ نکنيم

رفت سايت آزادی بيان طبق روال اپورتونيسم متداول   ھمانطور که انتظار میھفتاد و ھشتاد است؟ در عين حال،

اين جريان ثابت کرده است .  ديگری از اين فرد را در بخش ويژه به چاپ رسانده استۀ نوشت،مواجب دھندگان خويش

  .که برای مقابله با کمونيستھا با شيطان ھم عقد اخوت می بندد

مباحثات چند روز گذشته برای ھرکه در . وت فرومايه دست پيش انداخته تا پس نخوردبا اين حال قراگوزلو، اين فرت

 . واقعی اوستۀروز، روز افشای چھر. جريان بوده روشن کرده که روز، روز انتشار مقاالت او نيست

MoMohammad.QhQ@Gmail.comMohammad.Qhammad  

 می اندازد که ئی انسان را به ياد کمپين ھا- ايت آزادی بيان در اين جا س-گيری به مخالفان سياسی" مواجب"طرح اتھام 

اين مختصر روشنگری نيز ناتوان ۀ البته آقای مقدم از ارائ!  راه انداختند"پول"ايشان عليه اين و آن با تکيه بر عنصر

ود را در يک را ايشان و دوستانش نوشته ھای خ چمی گيرد و مضافاً " مواجب"است که سايت آزادی بيان از کی و کجا 

"  و تھمتءفرھنگ افترا" عليه باريک ديگر اين که جناب مقدم ظاھراً ۀ منتشر می کنند؟ نکت" مواجب بگير"سايت 

ال ساده اين است که آيا صفِت  سؤ. با خود و دوستان مفتری اش تسويه حساب کرده باشدءشوريده است بی آن که ابتدا

 از نظر جناب مقدم چه طور؟ اصوالً " عقد اخوت با شيطان"ت يا نه؟  و تھمت ھسء از مصاديق افترا"مواجب بگيری"

  چه کسانی ھستند که سايت آزادی بيان برای مقابله با آنان نزد شيطان رفته است؟" کمونيست ھا"اين 

ود به نظر جناب مقدم متن يادداشت فوق فقط کمی با ادبيات سازمان ايشان متفاوت است و البد در محتوا توافق کيفی وج

 می توانم به اين بيت حافظ سياسی افراد فعلً ۀ در مورد پيشه و پيشين. اين ابتذال نظری در نوع خود نوبر است. دارد

  :تکيه بزنم 

  شرمنده رھروی که عمل بر مجاز کرد      ديدـود پــقت شــگاه حقيــشــردا که پيــف

 نمی کنيد؟ شما که دست افشاگری تان پرتوان ءرا افشامن باشد؟ پس چ" واقعیۀ روز، روِز افشای چھر"مگر قرار نبود 

جوگر گوگل  و سطحی در جستۀ چند مقال" افشاگری"تمام دار و ندار و اعتبار شما و ھمپالکی ھای تان برای! است

ه بی چاره افرادی ک. کافی منقضی شده است و من خود از پيشروان نقد آن ھا بوده و ھستمۀ است که تاريخ آن ھا به انداز

  .جوگر اينترنتی است و يک جستۀ تحليل شان به انداز
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جناب مقدم که برای يک يادداشت انتقادی آقای بھرام رحمانی گردنه ھا را بست و گردن کشی ھا کرد و روابط سياسی 

  خاموشی و سکوت و سياست ماستمالی و فرار بهی کارمند خودپوليساتھام در آورد و ھکذا، در برابر " تعليق ھا"به 

  !دريغ از يک جو انصاف! جلو پيشه می کند تا نشان دھد مرگ خوب است اما برای ھمسايه

اگر حاصل يک اشتباه و عصبانيت موضعی بود می توانست چند ساعت بعد حذف شود اما " عصر ما"دسته گل سايت 

 تازه تبديل شده در ئی يک رسوا کرد و پس از آن که آقايان فھميدند کمپين جديدشان بهئی روز خود نما۵ی پوليسآن اقدام 

جناب مقدم از اين ماجرای کثيف، ھوشمندانه و زير سبيلی عبور می کند و . يک حرکت بزدالنه کل آن را حذف کردند

  .متھم می کند تا سندسازی اش تکميل شود"  زنیءکثيف نويسی و افترا"من را به 

طلبانه با مقاالت من به روز می شد از اين تاريخ به بعد سفانه و فرصت أسايت عصر ما که تا تاريخ اين اسکاندال مت

تو که تا ھمين يک دقيقه پيش دشمِن خونِی ! دوست عزيز . دوم اخبار روز و روشنگریۀشده محل انعکاس مقاالت دست

  ! بودی؛ حاال چه اتفاقی افتاده؟ اين ديگر اپورتونيسم ناب است"کانون مدافعان حقوق کارگر"

آنان نيز برای تخريب و کشتن . است" برادران با بصيرت روسی"اعی گر سبک کار حزب توده وروش آقای مقدم تد

. آقای مقدم ھم راست نمی گويد و ھم تمام واقعيت را نمی گويد .مخالفانشان دست به جنگ روانی و سند سازی می زدند

  !صادق باش دوست عزيز.  نيز قبول نيستئیاين روش حتا در دادگاه ھای بورژوا

  :منظور من از سندسازی به سادگی اين است!ياد آوری

وقايع را مطابق ھدِف ساقط کردِن حريف پس و . مسيرھا را وارونه کنيد.  در طرح حقيقت چند راه  و بيراه باز کنيد

خود را اضافه و برجسته کنيد و بر ھمين اساس و با توجه به حساسيت ۀ پيش کنيد، بخشی را حذف و بخش مورد عالق

  .درواقع سندساز دروغ نمی گويد اما راست ھم نمی گويد. طب نتيجه بگيريدمخا

  

ايشان  .اخيرش نشان داد که چرا کسی او و استادش را تحويل نمی گيرد" ۀمقال" آقای مقدم با انتشار !جنگ روانی.ب

نامه . م با کرشمه و عشوهآن ھ.  نيست استاد را مخاطب قرار می دھد»آوا«برای اين که ثابت کند که استادش ھمان آقای 

حتا مردم کوچه و خيابان نيز با اين مثل فارسی آشنا . تر شبيه نوشته ھای رومانتيک است بيش»آوا«ھای ايشان به آقای 

 در جواب جناب مقدم خودش را ھمان آواانتظار اين که آقای ." به روباه گفتند شاھدت کيه؟ فرمود دم محترم"  ھستند که

 و  می خواست رسماً آوااگر آقای ! خب دوست عزيز.  ھيچ آدم نسبتا عاقلی ھم نمی گنجدۀ سادۀدر مخيلاستاد معرفی کند 

 بگويد و بنويسد که ھمان استاد محترم جناب عالی ست که ديگر پشت اين نقاب نمی رفت و اين ھمه پشتک وارو کتباً 

تخريب ديگران با روش . وچ جنگ روانی دست زدبا اين حال برای سند سازی و اسکاندال بايد به حربه ھای پ .نمی زد

درست مانند . استاد بوده است اما اين روش منسوخ شده و ھمه با ترفندھای آن آشنا شده اندۀ جنگ روانی از قديم شيو

  .کامنت نويسی

اه انداخته است جناب مقدم، که آِب دھان ايشان را از فرط ذوق و شوق ر" ۀمقال" در آواانتشار با آب و تاب ای ميل آقای 

البته آقای آوا در نامه به دوسِت مھربان خود مرقوم . اين دو برادر است " ئیھمدلی و ھمسو"ۀ به وضوح نشان دھند

 البد؟ يا ستاره جون؟ و با ھمان محتوای دفاع از سعيدفرموده که چندباری زير مقاالت اين قلم کامنت نوشته است با نام 

  ....متوسطۀ ا و حمله به تشکل ھای کارگری در دفاع از دموکراسی خواھی طبق درصدی ھ٩٩بورژوازی صنعتی و 

اين مباحث و نکاتی که در پی خواھم گفت، جناب مقدم از زبان نزديک ترين رفقای خود نيز ۀ دربار: ال مھمؤيک س

ی عليه من اسکاندال راه گيرم ايشان توانست با تکيه به سند سازی و جنگ روان. استدالل ھای مبسوِط انتقادی شنيده است

له اين است که ايشان با رفقای تشکيالتی خود که با اين قلم ھم نظر ھستند أبيندازد و سِر يکی دو نفر را شيره بمالد مس

  چه می کند؟ 
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جناب مقدم برای سازمان اقليت و تقاضای نامربوط برای يافتن ھويت کامنت نويسان ۀ نام !يکی غضنفر را بگيرد. پ

آقای آوا به جناب مقدم و طرح اين اتھام که ۀ عاشقانۀ از متن نام. صالی است که تصورش ھم نااميد کننده استاوج استي

ۀ نگفته پيداست که مقال. بنده ھمان آبتين درفش ھستم معلوم می شود که چه کسی و با کدام ھدف دنبال ھويت يابی است

 و نقد و تحليل )طبقاتی در ايران با محک تکنيک حقيقت ھای موازیۀ گذری سريع بر مبارز( آبتين درفش ۀ کوبند

  .مواضع دست راستی آقای آوا بدجوری به ھدف خورده است

htm.perosah/2013/07/26/maghalat/com.rahekaregar.www://http  

سفانه منتقد نيز به أمن بر نقد آبتين درفش به مواضع راست و ضدکارگری آقای سعيد آوا اين است که متۀ تنھا مالحظ

" مشکوک حاکميت و در رديف نئوليبرال ھای خجولی ھمچون سازگاراۀ مھر"يک قضاوت نادرست دست زده و آوا را 

  .نشانده است

با کامنت نويسان تماس بگيريد و از آنان "  :ا می نويسدر" تکليف" شگفتا که جناب مقدم برای مدير سايت اقليت اين 

امر جناب مقدم از قرار مورد اجابت قرار  )نقل به مضمون!" (بخواھيد يکسانی ھويت خود را با استاد تکذيب کنند

  ! گرفته و پيام ايشان شنيده شده است

  

ايشان می  .دل گشا می گشايد" شم اندازچ"جناب مقدم " ۀمقال" يک دروغ آشکار ديگر در !ماجرای سنديکای واحد. ت

فرمايند بنده با کامنت نويسان موافق مشکلی ندارم و فقط با کسانی که در مخالفت با مقاالتم کامنت می نويسند دشواری 

دوستانی که مقاالت من را از سايت البرز تا کنون دنبال کرده اند با انبوھی از ۀ ھم. اين يک دروغ بزرگ است .دارم

گاه کسانی تحت عنوان ھوادار جنبش سبز تا دل شان خواسته به . یاموافق و مخالف از ھر دسته .  مواجه شده اندکامنت

 مستعفی سازمان جناب مقدم مشتری پر و پا قرص دو سه سال است که يکی از اعضای ظاھراً  .من ناسزا گفته اند

البته وجه مشترک کامنت نويسی ھای اين .  فرمايدکامنت ھای مقاالت من است و ھر چه دل تنگش می خواھد مرقوم می

با اين حال کی و .  سازمان جناب مقدم مرقوم فرمودندئیاجراۀ دوست عزيز کم و بيش ھمانی است که دبير محترم کميت

ھا جواب داده ام؟ کجا واکنش نشان داده ام؟ بعد از سال ھا فعاليت سياسی چپ و راست " محبت"کجا بنده به اين ابراز

تنھا در ماجرای برکناری آقای اسانلو بيش .  است-  البته در ايران- ين قدر می فھمم که فحش شنيدن در ذات کار سياسیا

حمله به تصميم  که جناب مقدم ھول ھولکی در ئیدر ھمان ماجرا .انباشته از فحش و تھمت نثار من شدۀ  نوشت٢٠از 

 و بعد که فھميدند گند کار موضع متھم کردند"  کارگریسنت"آن را به شکستنۀ ت مديرأسنديکای واحد اعضای ھي

کسانی که حوادث بعد از برکناری منصور اسانلو را پی گرفته اند به موضع ۀ ھم. شان در آمده است نسوز جا رفتند

. د آقای آوا آشنا ھستن"طبقاتیۀ سنديکا و مبارز"ۀ گی آن با مقالو مانستعليه سنديکای واحد گيری نخست ِجناب مقدم 

باری من اگر  .ايشان يک معذرت خواھی بزرگ به سنديکای واحد بدھکار است .به ھر حال جناب مقدم دروغ می گويد

مشکل من اين است که يک نفر آدم بيکار به  .با نظر مخالف مشکلی داشتم به راحتی مسير کامنت ھا را مسدود می کردم

 و بی راه وارد می شود و بی ارتباط با اصل مقاله اقدام به عقده خود را تمام کند، راهۀ جای اين که مقاالت نيمه کار

اين لوس بازی ھا و مزه پراکنی ھای  ".مفرح ذات است و ممد حيات"پارازيت ھای اصالح طلبان فقط .  می کندئیگشا

ار بھشتی در  من در مورد دليل حذف تصوير مادر ستمثالً . بی مزه از نقد اين قلم به جنبش سبز تا کنون ادامه دارد

تعريف کرده و متلکی ھم نثار ما " دکتر ظريف قھرمان"جريان مالقات با اشتون مطلبی نوشته ام و يکی آمده و از 

ھمان طور که فعاليت سياسی با اسم مستعار نيز امری  .من نيستألۀ کامنت نويسی با اسم واقعی يا مستعار مس! فرموده

تنھا يک بار کامنت . ا حکايت کامنت نويسی استاِد جناب مقدم چيز ديگری استام. پذيرفته و شناخته شده و بديھی است

 برابر حجم ٢مندرج در سايت اقليت دست کم " سازمان يابی کارگری بخش سيزدھم"ۀ ايشان در ذيل مقالۀ نويسی ماھران
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بی ربط، اين قلم از درون  ھای ربط و ئیالبته از حق و انصاف نبايد گذشت که مستقل از عقده گشا .من استۀ کمی مقال

احمد شاملو و ۀ فی المثل از کامنت ھای مبسوطی که دربار. کامنت ھای گاه و بی گاه جدی استاد نکاتی نيز آموخته ام

فی الجمله از درون کامنت نويسی ھای ايشان می توان يک منتخب آثار .  زير مقاالت من نوشته استابوالقاسم الھوتی

مضاف به اين که خالف دروغ . است" چشم انداز و تکاليف"مجلد دوم .  ديگر کامنت نيستاين ھا .قطور منتشر کرد

مشخص جنگ روانی در قالب کامنت نويسی ھای مشابه و يک سان و تکراری ۀ  اين شيوءکه مبدا- نويسی جناب مقدم 

ز اين کامنت نويسی ھا به  واقعيت اين است که زمان آغا-تنزل می دھد" ١٣بخش / سازمان يابی کارگری"ۀ را به مقال

ايشان و ۀ و سپس نقد مواضع انتخاباتی و شکستن تحليل ھای ليبرال منشان" اجنگ امپرياليستی در ليبي"ۀ بعد از مقال

  متوجه منظورم می شی؟.له فراتر از کامنت نويسی استأدر نتيجه و چنان که پيداست مس. استاد باز می گردد

به راستی شما آن زمان ھم که ! چه کشفی!" اصل بر برائت است"رست می فرمايند  جناب مقدم به د.ديگرۀ و يک نکت

 نوشتيد ءبدون امضاۀ مقال ھا ئیخواه و برابری طلب با استناد به محتوای بازجو ماجرای دستگيری دانشجويان آزاديدر

 شالق بزنيد که چرا در گير ھمين گونه فکر می کرديد؟ آيا شده است يک بار؛ فقط يک بار در خلوت خود وجدان تان را

 ھای قالبی ئیو دار دعواھای سکتی و برای بيرون راندن رقيبان سياسی خود دانشجويان دربند را با تکيه به متن بازجو

 به نگفته پيداست که طرح اين نکته اساساً . زير ضرب گرفتيد؟ اين است معنای وفاداری به اصل برائت نزد آقای مقدم

  .مواضع مخالفان جريان آقای مقدم در ماجرای دستگيری ھای داب نيستمفھوم ھمپوشانی با 

اولی ليبرالی و دومی .  می فرمايند که مواضع و تحليل ھای آقای آوا و استاد جناب مقدم دو گونه است.پرانتز بسته

 يک واقعيت پيچيده ھاضمه در برابرءاين ديگر کتمان يا سو . گرانفروشی نکنيد اين استدالل بنجل رالطفاً . مارکسيستی

 يکی از داليلی که آدم را پشت اساساً . نگفته پيداست که ما در اين موضوع با دو طرز تفکر مختلف مواجه ھستيم. است

اين پديده فراتر از . ر گاه بايد دل شير داشتييبرای اين تغ .ر مواضع سياسی استيياسامی مستعار می فرستد ھمين تغ

 با افتخار صورت - و به درست–ر مواضع از راست به چپ ھميشه ييی ترديد تغب. پسيکولوژيک استۀ يک عارض

ر يييکی از آن درجه جسارت و اعتماد به نفس و شھامت بھره مند است که تغ! اما از چپ به راست خير. بسته است

ارت بی بھره می نامد و از آن دفاع می کند؛ اما ديگری از اين جس " ئیکفر گو"مواضع و چرخش به راست خود را 

چشم "آن چه که در نوشته ھای جناب آوا ديده می شود در واقع ھمان گردش به راستی است که نطفه اش در  .است

 و ھميشه دم خروس من شخصاً . رانی ھای استاد بيرون زده استشکل گرفته و دم خروسش گاه و بی گاه از سخن" انداز

البته که استاد نمی تواند با نام  . ترجيح داده ام-ور جناب مقدممالل آۀ  از جنس نوشت-را به قسم ھای حضرت عباس

خود تحليل ھا و مواضع راست و رفرميستی و سوسيال دموکراتيک جناب آوا را بيرون دھد و به ۀ سياسی و شناخته شد

ود استاد ھمه شايد اگر ما به اين موضوع نمی پرداختيم يکی دو سال ديگر خ. ھمين دليل نيز پشت نام ديگری رفته است

  .چيز را فاش می گفتند

  

 که مرعوب نظريه –جناب مقدم"سوسياليسم کارگرِی " شنيدم يک فعال کارگری از جنس ھمين !وجھه سنجان جديد. ث

دست از سر مقاالت من "ۀ  فرموده است که بعد از انتشار بياني- پردازی ھای استاد شده و برای ايشان گريبان می دراند

  htm.khatabesk_gharaghozolo/etelayee/com.ofros://http   ":بر داريد

 از اين برادر ءابتدا! من در متن جنبش کارگری کاسته شده است" ۀوجھ" به نحو ملموس و محسوس و قابل شمارشی از 

 برای چند روز به رسم امانت در اختيار ما قرار خود نياز ندارند موقتاً " سنجوجھه "خواھش می کنم اگر به دستگاه 

می " سوسياليسم کارگری"کسانی که خود را عين و مساوی . اما اين تفکر فقط يک بلوف و ھارت و پورت نيست. دھند

 در ايدئولوژی ھای ارتجاعی دانند و مخالفان را با انواع و اقسام ترفندھا ھو می کنند ياد آور استشھاديونی ھستند که
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ھر که با ما مخالف  .ذوب شدن، ذوب شدن است .ذوب شده و کوچک ترين مخالفتی را با شمشير تکفير جواب می دھند

مريکا اامپرياليسم  است؛ نوکر و جيره خوار جمھوری اسالمی و "گرايش بازدارنده" است، "چپ غير کارگری"بود 

منطقی که در . اين منطق ذوب شدگان است! ش حالل استتيجه آبِرويش مباح و خوندر ن...  است و)سوليداريتی سنتر(

آقای مقدم سوسياليسم و . جنش چپ تمام حجت خود را از حزب توده و فراتر از آن از برادر بريا و ژدانف وام می گيرد

  . بداندکارگر را در خود عجين می بيند در نتيجه طبيعی است که خود را از ھر دو بی نيازۀ طبق

  

  ليبراليسم ليبرتر يا سوسياليسم کارگری؟

ھمه از اين بحث ھای صد من يک ۀ می دانم که حوصل. اما ارزش ندارد. می توان در اين موارد بيش از اين ھا نوشت

ا و کم و بيش مبسوط تحليل ھۀ اما چه بايد کرد؟ پيش از باال گرفتن اين قيل و قال ھا من در چند مقال. غاز سر رفته است

  .مواضع راست اينان را نقد کرده ام

اخير فعاليت سياسی آقای مقدم بر ۀ برھ".) سوسياليسم کارگران، سوسياليسم خرده بورژواھا"ۀ از جمله بنگريد به مقال(

بورژوازی صنعتی، دل بستن به . فرموله فرموده اند" چشم انداز و تکاليف"بستری شکل بسته است که استاد در کتاب 

 کارگر برای انداختن نيروی خود پشت اين يا آن جناج بورژوازی، بحث ھای منسوخ اقتصاد توسعه،ۀ  طبقتوصيه به

نيمه صنعتی، کارگاه ھای کوچک، شکل بندی کنسرن ھا و به تبع آن ايجاد اتحاديه ھا و رفرميسم جديد از کانال 

کج و " نظريه پردازی ھای"اساس ھمين در واقع بر . و اين دست نظريه ھای راستداخلی ۀ اصالح طلبان و سرماي

تا آن جا که به . معوج استاد است که جناب مقدم توھم برشان می دارد که اصالح طلبان دارند کافه را به ھم می ريزند

به " انتخابات در گيومه "ۀاين قلم مربوط می شود نقد دِم دستِی سياسِی نظرات راست جناب مقدم دو سال پيش در مقال

  .ت بسته استاجمال صور

more#html.4599_post-blog/2012/01/fr.blogspot.etehadkargari://http  

 توھم به وضوح خوش بينی و") ن مواضع انتخاباتی اصالح طلبانيييک موضع نادرست در تب" بخشِ ( در اين نقد 

  .مفرط جناب مقدم به اصالح طلبان را نشان داده ام

نقل به ( "اصالح طلبان با غر و لند به صف انقالب و سوسياليسم و جنبش کارگری می پيوندند"  تحليلی که مدعی است 

و به بيش از اين يک آرزو و اميد و افق و آرمان سياسی . در واقع فقط يک تحليل نيست) آقای مقدمۀ مضون از نوشت

 و پيش از آن در تحليِل ٨٨ آن چه که جناب مقدم در ارزيابِی انتخابات. است"  ژی سوسياليستیيسترات"قول خودشان 

باری خالف تحليل ھا و در واقع آماِل افراد . جنبش سبز گفته بود برآيند مستقيم ھمان نظريه پرداری ھای استاد است

 امثال سعيد –نيامدند، سھل است بزرگان آنان " سوسياليسم کارگری"ی به سو" اصالح طلبان با غر و لند "خوش خيال 

" تدليس" به موج اعتدال حسن روحانی پيوستند و از ادعای تقلب در انتخابات به تعبير حجاريان به - حجاريان و تاجيک

برادر  فتا که آن دوھمه مدبر و معتدل شدند اما شگ  ذھِن جناب مقدم و استاد فرونشست،ۀبرساخت" موج دوم" گرويدند،

 یالبته جناب مقدم در يک گفت و گوی يوتوبی به انتصاب مصطف .ھنوز در انتظار موج سوم خميازه می کشند

ايشان زمانی که پورمحمدی به پست بسيار مھم  .پورمحمدی در مقام وزارت دادگستری در دولت روحانی اعتراض کرد

. انتظار از روحانی .دليل ماجرا روشن است. اعتراضی نداشتوزارت کشور در دولت اول احمدی نژاد منصوب شد 

از اين لطيفه ھم بگذريم که استاد جناب مقدم  حداکثِر عمر دولت . يک افق سياسی است. اين نيز فقط يک تحليل نيست

تصاب باری اين افق سياسی به دليل تعلقات سکتی وقتی می خواھد به ماجرای اع.  دانسته بوددوسالاحمدی نژاد را 

تشکيک وارد می شود و سپس خجوالنه در کنار حزب دموکرات می ۀ  از دروازءعمومی در کردستان بپردازد ابتدا

  . ايستد
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طور؟ اينک که شما چ از قديم االيام می گفتند که چپ ھا به چيزی شبيه انتقاد از خود پای بند ھستند،! دوست عزيز

را به جای گير دادن به اين و آن و چ ی نامربوط از آب در آمده است،تحليل ھای سياسی شما و استاد يکی پس از ديگر

خاطره نويسی آن ھا را پس نمی گيريد؟ چھارده سال گذشت و رفرميسم جديد شکل نبست، خالف آمال و آرزوی پنھانی 

رژيم (ما  ايران و آرزوی قلبی شئیمی به جنگ و بمباران ھواومريکا و بحران اتاسفير عربستان در " ترور" شما 

نينجاميد، احمدی نژاد ھم دو ساله سقوط نکرد، اصالح طلبان ھم نه غر و لند کنان و نه شوخ و شلنگ تخته زنان ) چنج

  !دست برداريد ديگه آقا جان.... ھم قمصور شد" موج دوم"ملحق نشدند، زرت " سوسياليسم کارگری"به 

شايد بھتر است گفته شود  . توھم بزرگ ديگر ھم شده استجناب مقدم دچار يک به جز توھم و اميد به اصالح طلبان،

در عمق اين توھم جناب مقدم بر اين باور است که در جنبش کارگری ريشه دوانده و در حال ! توھم خودبزرگ بينی

 آدم ساده لوح ھمچون بنده را اجير کرده اندعروج است و به ھمين خاطر نيز دشمنان دست به دست ھم داده اند و يکی 

 ھمچون اين قلم می تواند مانع آن شود؟ ئیاين چه عروجی است که آدم يه القبا!! تا مانع از عروج بيشتر ايشان شود

  .....)بدون شرح(

مراجعه به . ايشان برای خروج از اين مھلکه تنھا يک راه دارد . جناب مقدم نه در يک چاله بلکه در يک چاه افتاده است

  .....بگذريم. ھمين. قيقت بر تشکيالت و فرقه و قبيلهصداقت کارگری خود و ترجيح ح

  

  بعد از تحرير

 ساله ازدواج ١٨ ساله با يک دختر ۴من ! آقای دکتر" به پزشک مراجعه کرد و گفت یامی گويند پيرمرد نود ساله 

پلنگ حمله کرد و يه . من رفته بودم شکار! ببين پدر جان"دکتره می گه "  ! تا بچه دارم و چشام می سوزه۴کرده ام و 

پير مرده می !" من به جای تفنگ عصا داشتم! من اسلحه کشيدم و تيراندازی کردم و پلنگ را کشتم ولی بعد ديدم ای ول

  . حاال حکايت جناب مقدم است" خب ديگه چه خبر پدر جان؟" دکتره می گه " مگه می شه آقای دکتر؟" گه

اسکاندال راه می ندازی؟ خب !  دروغ می نويسی؟ خب بنويس!سند می سازی؟ خب بساز! دوست عزيز آقای مقدم

  راستی ديگه چه خبر پدر جان؟.... اما! بنداز

  

 

 


