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 !متشکر...متشکرم! آقای کوھستانی
 درآمد

 که –امپرياليستی رضا شھابی کيد بر مواضع روشن ضدأبا ت" ...درين ظالم"چنان که انتظار می رفت انتشار يادداشِت 

از محبت بی دريغ عزيزانی که لطف شان  . رو به رو شدئی با واکنش ھا- در اين نوشتار تنھا نيمی از ھزاران بود

از آن جا که نام آقای . جناب آقای مھدی کوھستانی می پردازم" نقد"ھميشه شامل حال اين قلم بوده است می گذرم و به 

آمده است؛ اين حق طبيعی و بديھی ايشان بود " دفاع از رضا شھابیۀ  کميت١۶ۀبياني"به نقل از من ۀ کوھستانی در نوشت

 که نوشته ی من را منتشر کرده اند در ئیمضاف به اين که تمام سايت ھا. و ھست که به موارد مربوطه جواب بدھند

لص برای ھيچ سايتی به طور گيرم که مخ. صورت درخواست جناب کوھستانی موظفند جواب ايشان را درج کنند

 شايسته می ءباری برای پرداختن به نکات مطروحه در يادداشت انتقادی جناب کوھستانی ابتدا. باشدمستقيم مقاله نداده 

يادداشت جناب کوھستانی به اين قلم فرصتی می دھد که به . دانم که صميمانه و بدون کم ترين کنايتی از ايشان تشکر کنم

نکاتی که در اين يادداشت من . مک کندکارگری کبيش تازه وارد شود و به شفافيت فضای حاکم بر جنبش کم و ۀ چند نکت

خواھد آمد از انسجام  و اولويت بندی خاصی برخوردار نيست و به تبِع آنچه که به خاطرم می رسد و با توجه به 

  .مدون مواجه نيستۀ  خواننده با يک مقالدر نتيجه پيش تر اعتراف کنم که. مواضع جناب کوھستانی گفته خواھد شد

  

  آشنائی من با جناب کوھستانی.يک

ويزيون و البته از تل.  سه چھار متریۀاز فاصل. من نيز مانند خيلی ھای ديگر جناب کوھستانی را بارھا و بارھا ديده ام

اب کوھستانی نيز مانند آقای جن .به عنوان کارشناس مسايل جنبش کارگری ايران از کانادا.  و بی بی سیامريکاھای 

 مشھور و شناخته شده یانوری زاده و سازگارا تا مھدی خزعلی به اعتبار حضور مکرر در اين رسانه ھا چھره 

ۀ اما سابق. خيلی خيلی بيش از من و امثال بھنام ابراھيم زاده که حتا نامش نيز در اين رسانه ھا ذکر نشده است. ھستند

 که تاريخش به درست -در آن زمان.  باز می گردد٨٨ ]ميزان يا عقرب[ھستانی به مھر يا آبان بنده با جناب کوئیآشنا

خود را برای مدير سايت البرز ۀ ايشان نام.  کوتاه از جناب کوھستانی به دست من رسيدیا نامه -يادم نمانده است

را ھم نوشته بودند و بعد از کلی تعريف نشانی يک صندوق پستی . فرستاده و خواسته بودند که در اختيار من قرار گيرد

به جز اين درخواست ؛ جناب کوھستانی چند مقاله را ارسال . و تمجيد از مقاالت من درخواست مکاتبه کرده بودند

جواب من . آن ھا را منتشر کنم" نفوذ قلمی خود و به اعتبار محبوبيت ام" فرموده و خواسته بودند که بنده با استفاده از
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سفانه از دست من کاری برای شما أمت .يادداشت و مقاالت مورد نظر دريافت شد. "ن از چند کلمه بيش تر نبودبه ايشا

مجدد اين بار اقدام به تماس " محبت"ديگری و ابراز ۀ بعد از اين جواب مستقيم جناب کوھستانی طی نام!" ساخته نيست

ای انتشار آن مقاالت و يا نوشته ھای ھمسو و مشابه بی که زحمات شما بر"مستقيم کردند و تصريحا مرقوم فرمودند 

چرا که از سوی من ھرگز . آقای کوھستانی بودۀ اين آخرين نامه و مکاتب) نقل به مضمون!"(مزد و منت نخواھد ماند

ا آن ھا را دارند می توانند عينۀ متن آن مکاتبات نزد من موجود نيست اما اگر جناب کوھستانی سابق. جوابی نگرفت

ھمچنين از جناب کوھستانی که با نقد خود مجال طرح اين نکته  .ين بابت من را مرھون خود خواھند کردااز. منتشر کنند

  ......اما بعد. را فراھم کردند بی تعارف و تعريف متشکرم

  

  امپرياليسم در نوشته ھای من. دوم

 کمتر کسی از فعالين فرھنگی و اجتماعی مستقل تا چندی قبل محمد قراگوزلو را"مطلع سخن جناب کوھستانی اين است 

در ايران می شناخت ، اکنون نيز تنھا فعالينی که دسترسی به اينترنت و فيلتر شکن دارند از طريق مطالبشان در سايت 

ين  ائیالبته به جز دانشجويان دانشگاه آزاد قزوين، ھنگامی که ايشان در مقام معاونت دانشجو. ھا ايشان را می شناسند

طور خبره وار با ه  ب٨٨ انتخابات ۀايشان بعد از بازنشستگی و در فضای بعد از پروس. دانشگاه مشغول به کار بوده اند

! مھدی کوھستانی ؛ دريغا سياست که رندی شد و باز نيامد"( خير سی ساله خود را به جنبش کارگری نزديک کردأيک ت

  :مندرج در اين لينک

(http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=50380 

جناب کوھستانی قرار بگيرد بر من " محبت" مورد ٨٨اين که آدم ناشناسی مثل محمد قراگوزلو چرا بايد در ھمان سال 

ازی نمی نوشتم و تا آن جا که ممکن بود می کوشيدم از رسانه البته تا پيش از اين تاريخ من در فضای مج. دانسته نيست

اين تالش انتشار بيش از دويست مقاله و بيست مجلد کتاب در زمينه ھای ۀ نتيج. ھای مکتوب و مجاز داخل بھره بگيرم

و  از اين مقاالت به سبب حاکميت سانسور به شکل ھمه جانبه یاواضح است که بخش عمده . مختلف اجتماعی است

از حمايت از . در ميان مقاالت من ظرف سی سال گذشته مواضع متفاوتی وجود داشته است. کامل منتشر نشده است

 پيچيده است و انسان ھای دخالت گر در اين یاسياست گستره ۀ عرص. اصالح طلبان تا نقد شديد سياست ھای ايشان

ميدان ھستند به طور طبيعی دچار اشتباه در موضع ۀ عرصه که به طور مستمر موضع گيری می کنند و ھميشه در ميان

 که در مواضع یانکته . اما ھميشه شھامت نقد خود را داشته ام. ين  قاعده مستثنا نبوده امامن نيز از. گيری نيز می شوند

ھای  و سياست امريکانقد امپرياليسم و تمام جنبه ھای امپرياليسم من طی سی سال گذشته و کل مقاالتم موجود است 

و  امريکا از نقد سياست ھای امپرياليستی یامن ھرگز در ھيچ مقاله .  غرب استۀنئوليبرالی بيست سی سال گذشت

از جنگ اول و تجاوز . و حتا در يک مورد چشمکی به امپرياليسم نزده ام. ش در اروپا و منطقه غافل نبوده اممتحدين

غانستان و طالبان سازی و جھانی شدن مقاالت بسياری از من  به عراق تا جنگ دوم و جنگ عليه افامريکا ۀوحشيان

آن جا که مرقوم می .  معترف استمسألهخود جناب کوھستانی نيز به اين . ظرف بيست سال گذشته منتشر شده است

مخزنھای فکری بسياری از توان خود او را يکی از  دھد که می قراگوزلو که مطالب زيادی دارد که نشان می" فرمايند

 گذشته ۀ کرد، ايشان از ديدگاه جامعه شناسی در دوره ھای متفاوت در سه دھسياستھای اجتماعی جامعه ايران قلمداد

توان به بيرون آوردن سود بيشتر از کارگران پرداخت ولی  که چگونه می دادند مبنی بر اين سياستھای را پيشنھاد می

باره به يک ھيوالی اقتصادی  م در عرض چند سال گذشته يکدھد که انگار اين رژي امروز چنان خودش را نشان می

 بايد ءابتدا) کيد ھا از من استتأ. پيشين( ."افسار گسيخته تبديل شده است و ھمانند ديگر کشورھای سرمايه داری است

ز  ایاگوشه . جناب کوھستانی چنين نمی کند. عرض کنم که خوب است در نقل مطالب يک مقاله صادقانه رفتار کرد
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آن چه که جناب کوھستانی نقل فرموده ماحصل تحقيق آقای . ن شده برسديي از پيش تعۀيک مقاله را می گيرد تا به نتيج

 در آن مقاله بارآوری کم نيروی کار در مسأله.  من به آن رفرنس داده شده استۀعلی رضا ابراھيمی است که در نوشت

  مباحث مختلفی جست و جو شده که کم ترين ربطی به دفاع ازو داليل اين ضعف بار آوری در.  ايران بوده است

در ادامه جناب کوھستانی برای اين  .گاھی اوقات انصاف و شرم در روايت واقعيت بد نيست. ندارد" استثمار کارگران"

 معرفی کرده " اين دانشگاهۀ دانشگاه آزاد  و بازنشستئیمعاون دانشجو"جانب اقدام به شغل سازی فرموده اند و بنده را 

معاون دانشگاه آزاد بودن فی نفسه امر مثبت يا منفی و مذمومی نيست اما ! خير قربان غلط به عرض تان رسانده اند. اند

وليت دولتی و خصوصی ؤواقعيت اين است که در سی سال گذشته و در کل زمام داری جمھوری اسالمی بنده ھيچ مس

نه يک سنت وام گرفته ام و نه يک سانت زمين و خالف . دانشگاه آزاد نداشته امدر ھيچ مرکز دولتی و آزاد از جمله 

بنده ھميشه . اين دانشگاه يا ھر نھاد ديگری نيستمۀ جناب مھدی کوھستانی بازنشستۀ گری داھيانھءتصور حکيمانه و افشا

بدون کم ترين مزايای . مبه شکل قراردادی با نھادھای دانشگاھی کار کرده ام و اکنون نيز مدت ھاست بی کار

اين را چندين بار گفته و نوشته ام و جناب کوھستانی می تواند برای . بيمه و مشابهۀ گی اعم از حقوق و دفترچبازنشست

 که خشم جناب کوھستانی را بر یااما نکته . ت تحقيق راھی ايران کندأگری ھای خود و دوستانش يک ھيءتکميل افشا

  .انگيخته جای ديگری است

  

  سوليداريتی سنترۀ دوران سپری شد

 از یاو فقط به گوشه . فقط بخشی از مواضع ضد امپرياليستی رضا شھابی را نوشتم..." درين ظالم"من در يادداشت 

رضا فقط دِر گوش من . موضع گيری ھای تند و راديکال او عليه مھدی کوھستنانی و سوليداريتی سنتر اشاره کردم

 ۀبيانيمضاف به اين که من به نقل از . کارگری معتبر و با سابقه شاھد مواضع رضا بودندچند فعال . صحبت نمی کرد

 مواضع ضد سوليداريتی سنتر او را باز نوشتم و بازھم مضاف به اين که مواضع دفاع از رضا شھابیۀ  کميت١۶ۀ شمار

 در اين صورت جناب .رضا عليه مھدی کوھستانی و سازمان متبوعش با دست خط خوِد رضا منتشر شده است

  کوھستانی منکر کدام واقعيت عريان ھستند؟

امروز ضديت با اصالح طلبان عالمت رمزی است برای مقبوليت "جناب کوھستانی به نقل از بنده مرقوم فرموده اند که 

الی که در  ايران از سياستھای ھمين اصالح طلبان می آيد در حۀدر کنار کسانی که معتقدند مشکل امروز اقتصاد جامع

ايشان . د مدنی وصل کنۀخواستند حوزه را به جامع گوی تمدن ھا خود ايشان بسيار پر کار بوده اند و می و  گفتۀزمين

نپردازيد ولی خودشان را به فراموشی زده کنايه، متلک، زخم زبان به رسانه ھای غربی در کمتر مقاله ای است که با 

 امريکا حضور   و حذف  تعديل  ضرورت  ھمين در حقيقت" رخورد تمدنھا نوشتند  بۀ خطوط گسل در نظريۀاند که در مقال

و  «C.N.N»  ۀ شبک  از طريقامريکا   با مردم  تاريخی وگوی  گفت  را به  ايران  جمھوری  خاتمی، رئيس  که  است از منطقه

   مدت  طی  خاتمی  آقای  را که رد سياستی ک بايد اعتراف   .  نمود  مجاب  کالن  تمدنھا در سطح وگوی  گفت  موضوع طرح

 و   سياسی  از انزوای  ايران  رفت  برون  به  عمالً   اتخاذ نموده  خارجی  ارتباطات ۀ در عرص  جمھوری  رياست  پست تصدی

ته جناب الب) کيدھا از من استأت. پيشينۀعينا به نقل از مقال." ( است  انجاميده  اقتصادی  از تحريمھای  بسياری شکست

تا آن جا که به موضع گذشته و فی الحال و تا .  نادرست مطرح می فرمايندیاکوھستانی موضوعی درست را به شيوه 

 از سياست خارجی دولت ايران و اتخاذ سياست ھمزيستی ئیثانوی من مربوط می شود ؛ ھميشه مدافع تشنج زداۀ آيند

  جنگتحريم ھا و احتماالً مستقيم آن يعنی ۀ ايران و غرب  و نتيجبه نظر من مناقشات . مسالمت آميز با غرب بوده ام

فردا ھم که به فرض سوسياليسم در ايران پيروز . ھميشه به زيان مردم و توده ھای کارگر و زحمت کش تمام شده است

ب ِ ايران افراد متشکل در اپوزيسيون پروغر .شود بنده از لشکر کشی به غرب و يک جنگ سرد جديد دفاع نخواھم کرد
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 با ايران لک زده است و به طور مشخص از نھادھای متمايل به امريکاشنودند و دل شان برای جنگ وکه از تحريم ھا خ

 تغذيه می شوند ھمواره از باال گرفتن تشنج ميان ايران و غرب به قصد تحقق سودای امريکائینئوکنسرواتيست ھای 

ايده آل ايشان در جنبش کارگری لخ والسا؛ در .  می آيندئی چنين سنت ھاجناب کوھستانی از. رژيم چنج دفاع کرده اند

اما از نظر سوسياليست ھا و کارگران ايران . سياست واتسالو ھاول و در نظريه پردازی اقتصادی ميلتون فريدمن است

 است و جنگ سرد مسأله کما اين که انترناسيوناليسم پرولتری يک. اين جبھه به ضدانقالب امپرياليستی تعلق دارندۀ ھم

" کنايه و متلک و زخم زبان من به رسانه ھای غربی"اما اين که جناب کوھستانی از .  ديگریا مسألهبا امپرياليسم 

 واقعا مشکل خودشان و دوستان شان -- نقدشان ھمين است و بسۀ  و انگيزمسأله و راستش کل –دلخور تشريف دارند 

است و بارھا " زخم زبان"مورد اين رسانه ھای امپرياليستی البته بيش از مواضع من در  .در اين رسانه ھاست

گيرم که پيش نھاد من ھميشه در مورد مصاحبه با اين . خودشان بھتر می دانند. آنان را رد کرده امۀ درخواست مصاحب

ه ھرگز از سوی پيشنھادی ک. مواضع من در مورد مباحث ذی ربط بوده استۀ رسانه ھا پخش زنده و بی سانسور ھم

 اين رسانه ھا مشتری پرو پا قرص مدافع واز نظر جناب کوھستانی که " دموکراسی"و اين يعنی .  نشده استتأئيدآنان 

  .ھستند

  

  اپوزيسيون پروغرب ايران

تشکيل . فريقای شمالی تا خاورميانه اپوزيسيون پروغرب ايران را به تکاپو انداخته استاواقعيت اين است که تحوالت 

اين واقعيت است که برخی بوی ۀ  نشان دھند،کنفرانس ھای متعدد در مرکز اوالف پالمه و بروکسل و پراگ  و مشابه

اگر ما به قدرت برسيم مشکالت قشر کارگر؟؟ را "وقتی که شاھزاده رضا پھلوی به صراحت می گويد . کباب شنيده اند

رضا پھلوی با ۀ  به نقل از مصاحبعيناً " (گران ھستندبه کمونيست ھا واگذار می کنيم چرا که اينھا متخصص کار

جناب مھدی . ديگر تکليف کارشناسان کارگری سوليداريتی سنتر روشن است) ويزيون انديشهتلسھراب اخوان از 

سوليداريتی سنتر در امور کارگری ايران ھستند  و با توجه به اين که مسايل کارگری ايران و ۀ کوھستانی کارشناس ويژ

  :اِل مختصِر مخلص جواب دھندؤ را به دقت مطالعه و پی می گيرند می خواھم محبت کنند و به چند سجھان

  نظر ايشان در مورد نقش سوليداريتی سنتر در لھستان چيست؟. الف

  آيا ايشان روند لھستانيزه شدن ايران را مثبت می دانند؟ .ب

  ت؟ موضع ايشان درمورد انقالب ھای رنگی در بلوک شرق چيس.پ

  ايشان ميان امپرياليسم و دولت ھای استبدادی و ارتجاعی کدام را انتخاب می کنند؟. ت

نظر اثباتی و دفاعی ايشان در مورد جوايزی ھمچون لخ والسا و واتسالو ھاول و ميلتون فريدمن و سياست ھای . ث

 و امريکاه صراحت و با شھامت از اما با توجه به اين که جناب کوھستانی ب. نئوليبراليزاسيون چندان پوشيده نيست

آن يعنی سوليداريتی سنتر دفاع می کنند و خود عضو شاخص اين مراکز ھستند ۀ و زير مجموع" ان ای دی"سازمان 

و به طور کلی ارتباط ) امريکامشاور وقت امنيت ملی (نظرشان در مورد مالقات با خانم دکتر کاندوليزا رايس.... و

   چيست؟امريکاۀ ا وزارت خارجمستقيم  و غير مستقيم ب

و در نھايت اين که آيا جناب کوھستانی ھمکاری فرضی مالی و سياسی جنبش کارگری و فعاالن کارگری ايران و . ث

تکار سوليداريتی ب با ائی کارگر می دانند و شرکت در کنفرانس ھاۀھر جای ديگری با سوليداريتی سنتر را به سود طبق

  ر راستای دفاع از منافع جنبش کارگری ارزيابی می کنند؟سنتر و ليبر استارت را د

اگر جناب کوھستنای امر ديگری ندارند می توانند برای روشن شدن . مواضع من روشن است و عرض ديگری ندارم

  .االت جواب بدھندؤ تکليف خود با جنبش کارگری ايران زحمت کشده به اين سئینھا
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  بعد از تحرير

ش در سوليداريتی سنتر خوب می دانند که جنبش کارگری ايران سال ھاست که از ايشان جناب کوھستانی و دوستان

حاال ديگر در ايران کسانی که دفاع از امپرياليسم و سوليداريتی سنتر را مباح می شمردند و در تقابل . عبور کرده است

خته اند و در خلوت نيز از ابراز چنان با استبداد حاکم از مدرنيسم امپرياليستی دفاع می کردند آب توبه روی خود ري

  .آقای کوھستانی و حاميانش در نھادھا و رسانه ھای امپرياليستی آب در ھاون می کوبند. مواضعی شرم دارند

  ١٣٩١دی ج ٢٨شنبه  پنج-تھران/ قراگوزلومحمد 

  

      

  

 

 


