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زادگی ی برادر استحاله
  رفاقت!؟ به

  
  ک  بو در فيسی رضا رخشان  نوشته پاسخی به
  تر که برای ماندگاری بيش 

  شود منتشر می» رفاقت کارگر«در سايت 
  
  

  ی: عباس فرد نوشته

ی  در صفحهمن و تو  علنی گفتگو يا جدل جاکه از آن رضا جان،
» رفاقت کارگری«، من هم از دوستان سايت ست تو جريان يافته ابوک  فيس

بازنشر کنند تا ضمن نيز ی تو و پاسخ من را در اين سايت  که نوشته خواستم
تری هم  ، از ماندگاری احتمالی بيشها اين نوشته تر دسترسی عمومی

اين را هم بگويم  که مخالفت شديدی نداشته باشی. است. اميد ندبرخوردار شو
  پذيرد. بوک مطلبی با اين حجم را از من نمی که فيس

*****  

  تقی رفا درباره
 »یگبرادرزاد«و » عمو«ای که حول محور  رضا جان، گرچه رابطه

تعريف » تقافر«هويت و اعتبار  با ای که رابطه با  چرخد، در مقايسه می
تری  کم طبقاتیـ  ی اجتماعی است و از بار مسئوالنه تر شود، عاطفی می

 ی ی بارقه کننده حال بيان (که درعينی رفيقانه  برخوردار است؛ اما رابطه
(مثل شرايطی نيز هست)  های خردمندانه و کنش عاشقانه های رمانس

طلبد که بايد در ايجاد آن  را میمعقول و انسانی)  ی گرايانه شوريدگِی آرمان



 و انسانی طبقاتی ،پذير تعمق ،انکشاف ی رفاقت معنايی رو به واژه تاد کوشي
توان گفتگو  معنای خاص کالم می جايی از رفاقت به داشته باشد؛ و اصوالً آن

را عملی ـ  ، امکاِن انکشاف نظریحد متصورترين  ، در پايين»رابطه«کرد که 
  داشته باشد.نيز 

کارانه مقابله  تصور عاميانه و کاسببايد با اين ها،  ی اين با وجود همه
و  ورزی ی خاص، آغاز دشمنی و کينه ی رفيقانه کرد که پايان يک رابطه

، متناسب با هر ی رفيقانه است. نه! از اين سو تا آن سوی رابطه چينی دسيسه
وجود دارد که کشف  یای، امکانات و احتماالت بسيار ويژه ی و رابطه زمانه

رفيقانه  مناسباتای خاص، بسترساِز گسترش  ی رفيقانه ، در فسخ رابطهها آن
  تری است. ی وسيع در عرصه

ی رفيقانه  که از رابطه هايی و خاصه های کنش که، کنش و برهم نهايت اين
ای محسوب  های چنين رابطه عبارتی شاخصه اند، و به تفکيک  غيرقابل

ای که  نقادانه و آميز اند از: برخورد احترام طورکلی عبارت شوند، به می
يز 2نانقالبی را ـ  و هدفی انسانی های دقيق شکل گرفته باشد براساس داده

تر  هايی که هرچه بيش با داده های افواهی گزينی حدس و گمان ؛ جایدنبال کند
های  ی و تعميمرداو گونه از پيش واقعيت نزديک شود؛ پرهيز وسواس به

منطق  ای که عطف به سويی عاطفه بر بستر هم گرايانه ذهنی
ی فردی که  شناسانه تاريخی باشد؛ پرهيز از تبيينات روانـ  اجتماعیـ  طبقاتی
؛ و باالخره، تالش در راستای ايجاد هاست داوری مملو از انواع پيش معموالً 

  .داشته باشدسويه  ی عمدتاً (نه مطلقاً) يکتی اگر فعليتح ،اعتماد و يقين
  

  ی مثابه بهاطالعات نادرست تبليغ 
  داوری!؟ پيشای از  نمونه

نظرم  کنم که به هايی اشاره می نکات و قضاوت جا به رضا جان، در اين
  داوری پيشای از  نمونهو هم  ندنادرست قابل تذکر تِ لحاظ اطالعا هم به

  .آيند حساب می به
بحث را به برخالف انتظارم که منتظر فحش بودم شما : «یا نوشتهتو 

اگر حق »! مسير منطقی برديد و نخواستيد از حوزه طبقاتی خارج شويد
فحش دادن من بودی؟ مگر من » منتظر«پرسم چرا بايد بسئوال داشته باشم، 

؟ باالخره، ام را در تو ايجاد کرده» انتظار«ام که اين  تو فحش داده حال به تا به
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از سوی من اين  سئوال اين است که براساس کدام وضعيت و کنشی
» حوزه طبقاتی«و » مسير منطقی«داوری در تو ايجاد شده که مثالً بين  پيش

 ه (ازطرف ديگر)آلود ی فحش گرانه طرف، و برخورد پرخاش از يک
  تر است؟ بيش نيزی پرخاش و فحش  کنم که وزنه ای نوسان می گونه به

ر ديادت هست «نوشته بودی:   ات در يادداشت قبلی، ی عزيزرضاآقا 
؟ نه، يادم نيست. تو بگو چه نوشتم »نوشتیت با بهمن هم چه رَ جواب پايان کا

از ابهام بيرون  )ين نوشتهاحتمالی ای  خواننده و وت ،گی (يعنی: منتا هم
را کنار بگذاريم و و سرگرمی سياسی نگرانی از جنجال  نيز؛ و من يمبياي

  را بگويم. بسياری ايدئولوژيکـ  طبقاتی ـ  ی سياسی حقايق نگفته
من در زندان شاه چه که دونی  ها گذشته، تو از کجا می ی اين حاال از همه

کارانه  های نادرست و سياه تو اين حرف به؟ چه کسی کردم م و چه نمیدکر می
اين  ، بهکرده باشیال ئوسمن خوِد که از  و چرا تو بدون اينرا گفته است، 

عنوان فاکت واقعی تحويل من  و به است ها درست حرفنتيجه رسيدی که اين 
بايد توجه ؟ خوانند میيا بعداً  اند خواندهيادداشت را آن و ديگرانی دادی که 

 باشی، هکردکه از من سئوال  ی شخصی و بدون اين وقتی بدون سابقهکنيم که 
زنی، متأسفانه  تبليغ آن هم می دهی و عمالً دست به من نسبت می چيزی را به

را (که پرهيز از های انسانی  و فرارفتنه تنها يکی از اصول اساسی رفاقت 
ی معين از همان  در اين رابطهای، بلکه  داوری است) کنار گذاشته پيش
  کند. عموماً از آن استفاده می ای که سوسيال دمکراسیْ  ای استفاده کرده شيوه

اين تصويری که از عباس فرد  بهبار ديگر  يکبيا ، لطفاً ی محترمرضاآقا
: يمنگاهی بينداز رفيقانه یرگذا ی تبادل ارزشی و ارزش ای از جنبه پرداخته

عباس فرد در عين لوطی گری که می تواند جانش را برای رفيقش بدهد «
ولی در عين حال برای حالگيری و قلدری می تواند در بند زندان در جلسه 

دهد که اونا هيچکسی نيستند، که اکثر زندانيان يک کاری کند تا نشان 
؟ ُخب، »!!نزندانيان آن اطاق تا به امروز حاضر نباشند اسم عباس را بياور

آيد:  سئوالی برايم پيش میبار ديگر اين عبارات را با هم خوانديم،  حاال که يک
کند که اساس تعلقات و  آيا تو متوجه هستی که اين تصوير آدمی را ترسيم می

ناميده » رفيق«کند  فعليت پيدا میافرادی هايش در رابطه با  واکنشها و  کنش
ی آن را در  شوند؟ آيا تو متوجه هستی که چنين آدمی (اگر بتوان نمونه می

تاريخی ـ  اجتماعی گيری  لحاظ تعلقات طبقاتی و جهت پيدا کرد) به دنيای زمينی



چنين تصويری از فردی که ی  ارائهتهی است؟ آيا تو متوجه هستی که 
سال با ادعای کمونيستی دويده است، معنای  55هرحال (خوب يا بد)  به

اصطالح معنوی و غيرفيزيکی برای او  ديگری جز صدور حکم اعداِم به
کننده سازگار  های تخريب داوری گونه پيش ی رفيقانه با اين آيا رابطه ندارد؟
  است؟
  
  

 عباس فرد و هرمنوتيک؟ هرگز!
را باهم بخوانيم تا شايد من معنی آن را ات  بخش از نوشتهرضا، اين  آقا
در نوشتار هر دو ما می تواند جای حرف و حديث و بقول شما «بفهمم: 

هرمونوتيک و معانی متفاوتی از يک واقعه و نظر وجود داشته باشد. گاهی 
می راوی ما شايد خودش از قصد داستان را عوض کرده باشد و يا شما گمان 

 .»کرديد جزنی شما را کاريکاتور کرده باشد
ً بگو  ی ) از کلمهای که من کی و کجا (در حرف يا در نوشته لطفا

 کارگر مبارزِ  کنی؟ ام که تو از قول من نقل می استفاده کرده» هرمنوتيک«
گاهی راوی ما «پردازی نامفهوم و گيج چه معنايی دارد:  ، اين عبارتعزيز

داستان را عوض کرده باشد و يا شما گمان می کرديد شايد خودش از قصد 
من » گمان«و » راوی«؟ چه ربطی بين »جزنی شما را کاريکاتور کرده باشد

خودش از قصد داستان را «کيست، و چرا بايد » راوی«وجود دارد؟ اصالً 
بپرسی که  ای کننده روايتی من را از  ؟ چرا تو بايد گذشته»باشد عوض کرده
 را عوض کرده [زندگی من]خودش از قصد داستان «دهی که  احتمال می

» را عوض کرده [زندگی من]از قصد داستان «تو » راویِ «؟ چرا اين »باشد
  است؟

ً در باره ی اين عبارت هم توضيح بده تا شايد چيزی از حرف تو  لطفا
کاريکاتور کرده ا شما گمان می کرديد جزنی شما را ي«دستگيرم شود: 

! سئوال اين است که تو براساس کدام اطالع، منطق ويا هوشياری »باشد
اين معنی که  صدق گفتار من شک کنی؟ بهدر جايی رسيدی که بتوانی  ويژه به

زنم  م میوهُ از بيژن جزنی تعريف کردم، تَ  که ای يا من در رابطه با خاطره
ای بين  لحاظ معنايی چه رابطه هگويم؟ و باالخره، ب ويا صاف و ساده دروغ می

، »را عوض کرده [زندگی من]خودش از قصد داستان «که » راوی«
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 ،کرده »[م]کاريکاتور ...جزنی«کردم  می» گمان«که  و اين» هرمنوتيک«
  ؟وجود دارد

رضا جان، توجه داشته باش که من هيچ قضاوتی نکردم، اما اگر پاسخ 
روشنی نگيرم، مجبورم که براساس حدس و گماِن ناگزير، قضاوت کنم؛ و 

 .در يادداشت بعدی برايت بنويسم ـ شايدـ قضاوتم را هم 
 

  !!ی ندارماطالع رغم حضورم، اما  علی
» [ه]نفر شش«اصطالح  چه درباره جمع به ، آنی محترم نويسنده

هايی را ادبعضی رويدها  ای شباهت ی پاره واسطه بهکه  ای ضمن اين نوشته
خودی خود (يعنی:  هم در آن حضور داشتم؛ اما بهمن کند که  ذهن متبادر می به
عنوان فاکتی که خارج از ذهن واقعيت داشته باشد)، واقعی نيست و فاقد  به

سوی  يم تا شايد قدمی بههم بخوانات را با  معنی است. اين قسمت از نوشته
يادت هست آن اعالميه شش نفری که امضا کرديد و حسين «تفاهم برداريم: 

اکبری با شما چکار کرد؟ هيچ کدام از شما شش نفر نتوانستيد با هم در يک 
سخت و بيرحمانه حيثيت همديگر را زير سوال  امتداد کار کنيد، اما چنان

همديگر بوديد. (می گفتيد، رفاقت فقط تا  برديد که انگار دشمن طبقاتی
پس اگر در يک جبهه نباشيم دشمن  -زمانيست که در يک جبهه با هم هستيم 

هستيم. اختالف ديدگاه را به جبهه مخالف کشانديد و اينچنين به هم سنگ 
  »!!!زديد)

دهی و از فعل جمعِ  رضا، وقتی من را مورد خطاب قرار میآقا 
عنوان عباس فرد) در  که من (به معنی است کنی، بدين میاستفاده » گفتيد می«

هايی از  کنی؛ لطفاً نشانه آن استناد می ام که تو به جايی چيزهايی گفته يا نوشته
م. معبارات را بفه  اين گفته يا نوشته را ترسيم کن تا منظور و قصد تو از اين

کردار خاصی  را از سِر سهو درباره رفتار و» گفتيد می«شايد هم فعل جمع 
آن جمع  ی به کنم که اشاره صورت بازهم خواهش می ای[!]، دراين کار برده به
سخت و بيرحمانه حيثيت همديگر را  چنان«که  ه باشیتای داش »]ه[نفر شش«

  بردند. »زير سوال
نتوانستيد با هم در «که » شش نفر« جمع ی کدام دانم، درباره حقيقتاً نمی
شايد دو يا سه رويداد جداگانه را درهم زنی!  حرف می کنند، »يک امتداد کار

ای شخصی   مقوله سويه ذهن در وقايع خارجیْ  ای و در تصرف يک آميخته



ً ذهنی  آن ارجاع می عنوان واقعيت به ای و به درست کرده دهی که اساسا
ً متوجه نمی کنی که منهای  کدام واقعيتی اشاره می شوم که به است!؟ حقيقتا

  ذهنی، موجوديت بيرونی هم داشته باشد.های  تصرف
گرفت،  ای است که با سايت اميد هويت می نفره 5اگر منظورت محفل 

ای که نظری ناصواب و خالف واقع را  چنان راه اغراق در پيش گرفته
در جنگ مداوم با  ی کههاي  تواند توسط همان دارودسته ای که می مکتوب کرده

بسا ديگرانی که  تبليغاتی عليه من (و چه ويزآ عنوان دست هستی، بهها  آن
  ها ندارم) قرار بگيرد. کار آن کاری به

برخورد من با يادآوری است که  ی اميد الزم به نفره 5ی محفل  درباره
ی  ی آن نه تنها با گذشت و سعه دهنده کليت جمع و با تک تک افراد شکل

ميتی را هم ناگفته اه صدر بسيار بود، بلکه مسائل قابل گفتِن نه چندان کم
. ده باشمرا زير سئوال نبر کسی »سخت و بيرحمانه حيثيت«گذاشتم تا 

در ميان  های مرسوم همين جهت هم بود که سايت اميد را بدون جاروجنجال به
جواب  بازاری را نيز بی واگذار کردم و بعضی برخوردهای کوچه ها چپ

رغم  من با يداله خسروشاهی (علی ی ها گذشته، رابطه ی اين از همه گذاشتم.
تر)  ای بيش  چنان محترمانه (گرچه با فاصله او داشتم) هم انتفادات شديدی که به

حتی پی از مرگ  یخسروشاه دالهي تيثيحادامه داشت و دفاع از حقيقت و 
  شوم. درگير می با آن هنگام لزوم او، يکی از مسائلی است که گهگاه و به

سال پيش با او در  50ام با مرتضی افشاری (که  ی رابطه درباره
يادآوری است که منهای اختالفات  الزم بهنيز ی فاروس آشنا شدم)،  خانه چاپ

 و هموارهی ما  رابطه، و تفاوت در منش برخورد با مسائل سياسی زودگذر
سياسی خارج از   و هنوز هم (فراتر از مواضع متقابالً محترمانه بوده

  ای ادامه دارد. طور محترمانه ) بهرابطه ی انسانی کشوری، و با تأکيد برجنبه
*****  

مثابه کيفرخواستی ضمنی  افراد مختلف (به بينتو رضا جان، ربطی که 
در واقعيت  ای نفره) پشت هم رديف کرده ششبرعليه من يا جمع فرضی 

هايی است در اين عبارات  خارج از ذهن فاقد موجوديت است. منظور آدم
حسين اکبری، فرج الهی، گيالنی نژاد و آيت توانستند «اند:  کنار هم چيده شده

تا حدودی برايشان احترام قائل بوديد و يا  يعنی: ما!؟][ همه کسانی را که شما
  پوشيده جمعيک چه ربطی بين  .»بوديد را به راه خودشان بکشاند مخالفش
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حرکت  هايی وجود دارد که عامل به در غبار ضخيمی از ابهام و آدم
(حتی اگر گری يک جمع کوچک  شان از اساس با توان و کنش درآوردن

 ردد،گ اکبری برمی حسين  جاکه به قابل مقايسه نيست؟ تا آن )بود میهم  واقعی
عنوان کسی که دستی دور برآتش تغيير و تحوالت محافل سنديکاليستی  (بهمن 

نام  ای به آمد، نوشتن مقاله تنها کاری که از دستم برمیو دارم)   داشته
 ها ريشههايی براساس  . بنابراين، اگر آدمنوشتمکه  ،بود بيفر کي یکالبدشکاف
نوعی  مانند آن بهطبقاتی، قشری، سياسی، فرهنگی و های  و گرايش

چگونگی ديناميسم  ـ بايد به رسند؛ اوالً  گونگی آشکار ويا نهفته می هم به
های واقعِی کوچک را در مدار  ی جمع ی طبقاتی نگاه کرد که همه مبارزه

ً  خويش قرار می مندی مبارزاتی و  گری و اراده جاکه دخالت ـ تاآن دهد، دوما
ی کار آن محافل و افرادی را مورد بررسی  نتيجه واقعيت دارد، بايد طبقاتی 

ی  گر، تخمه تثبيتطبقاتی های  ابل گرايشنقادانه قرار داد که نتوانستند در مق
  باروری محسوس و اثرگذار فرابرويانند. تغييرطلبی را به

های طبقاتی و سياسی را  ی فرارفت رضا جان، ازجمله اموری که زمينه
خوِد نقاد است.  ی اين نقدْ  ی عمده کند، نقد ديگری است؛ اما عرصه فراهم می

شود که  آفرين و فرارونده می پراتيک، ارزشجايی  ، نقد اساسی آنطورکلی به
 نقد بکشيم. درغيراينصورت، در خطرِ  به» خويشتن«را در » ديگری«

مکان واقعی ـ  با تصويری ذهنی و ورای زمانگيريم که  فرافکنی قرار می
طبقات خويش، خواسته يا ناخواسته در همان جهتی حرکت خواهيم کرد که 

  د.نکن می حرکتها  حاکم و دولت
*****  

بيندازيم تا معنای  ای دوباره ای نگاه اين عبارت که نوشته رضا جان، به
حسين «را بهتر بفهميم: آن های نوشته و نانوشته  پنهان در البالی جمله

اکبری، فرج الهی، گيالنی نژاد و آيت توانستند همه کسانی را که شما تا 
را به راه خودشان حدودی برايشان احترام قائل بوديد و يا مخالفش بوديد 

همه کسانی را که شما تا «براساس عبارِت  جای مطلبْ  تا اين»! بکشاند
تأکيد از من است]، و »[مخالفش بوديدبوديد و يا  احترام قائلحدودی برايشان 

شوند، برای  در ادامه رديف میهای سياسی و افرادی که  اسامی جريان
اين ابهام  ،سال گذشته 40کلی تحوالت  بهنسبت ض ويا ناآشنا ورفی م خواننده

) از تو ی فرضی نفره ششما (شايد هم جمع ـ  آورد که: اوالً  وجود می را به



که نهايتاً  ايم آسا و نفوذی بسيار گسترده و ژرف برخوردار بوده قدرتی غول
ً  به واقع عباس فرد هم در (که » شما«ـ اين  اضمحالل رسيده است؛ و دوما

ای هم تأثير  الل و افساد سياسی عمومی تااندازهجزيی از آن بود) در اضمح
 ً آسا و با نفوذ و  سياسی اين قدرت غولـ  ـ جنس طبقاتی داشته است؛ و سوما

(از  مورد نقد تو استی انديگراز همان جنسی  بسيار گسترده و ژرفْ 
و » عصرنو« و» راه توده«هايی مانند  گرفته تا گروه» حسين اکبری«

  هستند!؟ هنوز هماند و  نيز بودهديگران) 
  

  !برانگيز است برای من که تعجب
دليل اقامت  که من به ، اين درست استی هفتهمحترم کارگر آقار رضا، 

های مبارزاتی را  کنش ی خارج از ايران امکان شناخت کنش و برهم ساله 25
گونه کنش  ی شناخت اين های توليدی يا خدماتی ندارم؛ چراکه الزمه در واحد
تصميمات ها و  تشخيصها حضور مستقيم در واحدی خاص و  کنش و برهم

ً حتی لحظه به ً و ويژگی و توان ت. اما لحظه اس بعضا امکانات  خصوصا
های  رغم کنکاش ، علی»جنبش کارگری« بعضی از فعالين منتسب بهرفاهی 

است. گنگ وغيرقابل فهم مانده برايم چنان  هم معهذا ،ام ی که کردهبسيار
که  رغم اين کارگری، علی» فعالين«نمايد که اغلب  دورادور چنين می

و حتی در  اند کار مانده چنان بی هم ،شده های متمادی از کار اخراج سال
لحاظ گذران شخصی از  ، اما بهاند مواردی طعم زندان چند ساله را هم چشيده

 ان فنی و ماهرمتوسط امکانات کارگرحد امکاناتی برخوردارند که باالتر از 
ً برايم توضيح بده که اين  به کارگری چگونه » فعالين«طورکلی است. لطفا

و از رفاه  بخورند» ازجيب«کاری هنوز  بیطوالنی هاِی  سال توانند پس می
ی اين دسته از  که تو را از جمله طبيعی است نسبی هم برخودار باشند.

ی ديگرانی است که واقعاً  دانم؛ و سئوالم درباره کارگری نمی» فعالين«
ً مرفهی  در مقياس کارگری طوالنی ـ کاری رغم بی علی ـ از زندگی نسبتا

  برخوردارند.
ها و  انگيز است، پتانسيل توانايی ی ديگری که بازهم برايم تعجب نکته

های سياسی  ای از افراد و گروه ی خيل گسترده ی اطالعات تو در باره گستره
تر گفته  ات را با هم بخوانيم تا منظورم را روشن هايی نوشته قسمتاست. 
  باشم:
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از شالگونی ، حسام  ...(مقدمی) تا رضا مرزبان ...از اتحاد بين المللی«
، مرتضوی، فرخ قهرمانی ، حميد نوشادی ، رضا چيت ساز ، علی رسولی ، 
علی اکبر ، هنريک ، بهزاد بارخدايی، سيامک مويد زاده ، امير جواهری، 
يدی شهشهانی ، تا سايت های آذرخش ، گفتگوهای زندان، انديشه پيکار، نقد 

روز، پيک، راه توده، عصرنو و حزب چپ يا اخبار  ...، نقد اقتصاد سياسی
  ؛»...راست اکثريت

بهروز کريمی تا جوانانی که امروز در خارج برای  -از عابد توانچه «
پريسا نصرآبادی تا  -عده ای روزالوکزامبورگ شده اند. از هژير پالسچی 

ميالد درويش و مهدی توپچی تا جوانانی که به اسم کارگران هفت تپه و مجله 
  ؛»...و گام

  ؛»حسين اکبری، فرج الهی، گيالنی نژاد و آيت«
ماهرويان ، بابک احمدی ،  ...شاديارعمرانی و بهرنگ زندی«

  ؛»...قراگوزلو ، مالجو و بروجنی
و  »و مافی ...محمد قزوينی،«؛ »کمال خسروی«؛ »بهروز فراهانی«

  ؛اند مشخص نشده ها»وووو«ديگرانی که با 
ی افرادی (مثل کمال  اطالعات در مورد گذشته که اين همه و باالخره اين

  ) چگونه قابل دسترسی است؟و ديگران خسروی و حبيب
انگيز است، وقت و انرژی  شگفتچه در رابطه با تو برايم  رضا جان، آن

ها  انبوه بسيار زيادی از نوشته و دسترسی به  مطالعه برای(از يک طرف) تو 
؛ آيد مثل من برنمیکاری  و بی  از آدم بازنشستهت که هاس ی اين سايتها و گفته

ی  استعداد تو در پيدا کردن اسامی واقعی افراد و گذشته )از يک طرفو (
که اگر از طريق اينترنت هم در دسترس باشد، منهای حوصله برای  هاست آن

را  هااين کار، اما وقت زيادی را هم بايد صرف آن کرد. اگر اين همه کار
محل کار  ی معاشی، زمانی که صرف رفت و آمد به در کنار کار روزانه(

های جمعی کارگران و تشکل در محل کار  وقتی که بايد صرف کنششود،  می
تنهايی (و نه  ، به)گير و الزامی امورات خانوادگی و مسائل وقتکرد، 

ث عحال با که قابل تحسين است، در عين دهی، ضمن اين گروهی) انجام می
رضا جان، شايد برايت اين سئوال پيش بيايد که چرا  شود. سوس نيز میاف

وجود  حقيقتاً نظر من اگر چنين حوصله و انرژی و استعدادی  افسوس؟ به
فراز و فرودهای مبارزات و صرِف تحقيق در چگونگی داشته باشد، 



چون و چرای انجامش حضور در  ی بی ی کارگری بشود (که الزمه پراکنده
ال نه چندان ضعيف وجود دارد که با فهم مگران است)، اين احتميان کار

شناسی اين فراز و فرودها بتوان در جهت گسترش و  ديناميزم و روان
های بسيار  شان گام ها و نيز برعليه پراکندگی تر آن يابی مداوم سازمان

اما حيف که اين انرژی ظاهراً سرشار صرِف  ارزشمندی برداشت.
که فاقد توان و امکان گذر از سوسيال دمکراتيسم رايج شود  ستيزهايی می

  تحت عنوان کمونيسم است.

  وبعضی اشارات ی  درباره
  اند! که نادرستوقايع 

بعضی از وقايع و رويدادها (اعم از  ی تو نسبت به رضا جان، اشاره
تواند بسا ب چهفردی، جمعی ويا تاريخی)، مجموعاً نادرست است؛ و همين امر 

ی  واسطه همين دليل و به به های تو داشته باشد. گيری منفی روی نتيجهتأثير 
 ،فهمم که من میند مورد چ بهقائلم  عنوان يک کارگر) (به ترامی که برای توحا

هايت مورد بررسی قرار  گيری روی نتيجه آن تأثير تکنم تا خود اشاره می
  بدهی:
بوده ای، حتما يادت هست در سال  ٣در بند  ۵١شما که از سال « ـ1
همه نوشته های جدی در زمينه کارگری بر می گشت به  ۶٠تا  ۵٠های 

اينکه در منتخب آثار لنين صفحه فالن چه گفته تا گروندريسه ، ايدئولوژی 
آلمانی و انقالب فرانسه ، منشا خانواده ووووو ولی امروز ديگر آن نوشته ها 

 15پس از  51زندان بودم. آذرماه  50ز سال رضا جان، من ا». وجود ندارد
رغم  علی 46ماه در زندان بودن آزاد شدم. از سال  18ماه محکوميت و 

دانستم و   بسيار ناچيز، خودم را کمونيست میطبقاتی و انقالبی های  دانسته
ی) کارگری و تبادل  ام ايجاد محفل (و بعدها هسته ی اساسی زندگی مسئله
امور قابل تعبير  بود. اگر بهدر ميان کارگران تی های مارکسيس آموزه

ی کارگر و احيای سنديکای   (برای مثال، بازگشايی ساختمان خانهسنديکايی  به
ی  ام ايجاد هسته ی اصلی هم کشيده شدم، انگيزه) 57صنعت چاپ از سال 

رفاقت برای من اما  بود.جانبه  بر بستری از رفاقت همهکمونيستی ـ  کارگری
ه اين توانايی را داشتم ک چونمقدم بر سياست و هسته و اين قبيل مسائل بود؛ 

هايم) بدهم.  دانستهبا بار طبقاتی، سياسی و مارکسيستی (البته مطابق رفاقت  به
ای از  چنين شيوهبعدها هايی که  ر مقايسه با بسياری از چپددر اين زمينه 
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های فدايی خلق،  ف تحليل سازمان چريکفعاليت را قبول کردند، و برخال
  ای موفق بودم. العاده طور فوق به

  
ی زندانيان  دوباره دستگير شدم و با آزادی همه 53در زمستان سال 

ويژه با  ای که با کارگران و به رغم روابط گسترده سياسی آزاد شدم؛ و علی
نفر بود و من هم متهم  4ی ما  کارگران صنعت چپ داشتم، مجموع پرونده

سال زندان محکوم شدم. سال خروجم از ايران  11بودم که به آن رديف اول 
  بود.سالگی)  45(يعنی: در سن  1375هم 

بگويم که من اين  رضا، از جزييات که بگذريم، بايد خدمت شماآقا 
ی جريانات سياسی رد شوم و نهايتاً  نوعی از کنار همه شانس را داشتم که به

کردم  ای کار و فعاليت کنم که فکر می شيوه های خودم به ريافتبراساس د
 گذشته ی اين احوال نقدی بسيار پيچيده و گسترده به درست است. با همه

در موقع الزم  تام که شايد بنويسم دار )65تا  57(مخصوصاً فعاليتم بين سال 
  .شود منتشر

در «که  دريافت تو از اين که بگويماين را هم تا ها را گفتم  ی اين همه
گروندريسه ، .... منتخب آثار لنين «(مانند هايی  نوشته» ۶٠تا  ۵٠سال های 

فاقد » در زمينه کارگری«نه تنها ، »ايدئولوژی آلمانی و انقالب فرانسه
گونه آثار را  اين نيز بود، بلکه مطلِق فعالين سياسی داخل کشورموضوعيت 

شايد تعداد  نشنيده بودند.نيز را ها  آنمطالعه  نکرده و بسياری حتی اسم 
خارج  های حاضر در کنفدراسيون دانشجويان انگشت شماری از فعالين گروه

 اما تمام آثار تر ورق زده بودند، تر يا بيش آثار نامبرده را با دقتی کم از کشور
نشان » ۶٠تا  ۵٠های  سال«ی داخل کشورِی  جا مانده به مکتوب و خاطرات

حتی آثار  گونه ها، اما مفاهيم مندرج در اين قول منهای بعضی نقلدهند که  می
ً نظری  به که با هويت رهبری در بود راه نيافته  نيز کسانیوجدان صرفا

  .شدند ی سياست ظاهر می صحنه
از گروندريسه نام بردی که سرنوشت جالبی داشت: جلد اول گروندريسه 

طور قانونی و توسط انتشارات آگاه منتشر شد؛ اما جلد دوم  به 1363در سال 
! ميدانی چرا؟ از زير چاپ درآمد 1375در سال  سال بعد 12گمانم  آن به

نرسيد  فروش ، بهه بودچاپ شد نسخه 2200حداکثر برای اين که جلد اول که 
هرحال، منهای چگونگی  ی چاپ و انتشار جلد دوم را فراهم کند. به تا زمينه



شود، واقعيت اين  ها می کتابها  گونه اينمطالعه و چگونگی برداشتی که از 
آثار مارکسی و (نه  ی ويژه امکاِن مطالعه و به  مطلق قدرِ  است که امروزه

 ۵٠سال های «تر از  ای بيش العاده فوقطور  بهمارکسی الزاماً هويت يا اعتبار 
  است.» ۶٠تا 

  
به اين کسانی که  شهبازیمن اگر می نويسم شهرياری ، نيکخواه ، « ـ2

بدان بسيار کم نوشته ام اين آدم  شما هم برايشان روزگاری احترام قائل بودی
ها را بايد اسم شان را گذاشت اصغر قاتل چون نه تنها تجاوز می کنند بلکه 

هايی  ، من آدمتپه کارگر محترم هفت .[تأکيد از من است]»آدم را هم می کشند
شناسم؛ و هرگز  باشد، نمی» شهرياری ، نيکخواه ، شهبازی«شان  نام را که 

نبودم؛ چراکه منهای احترام عام » احترام قائل«طورکلی  هم برای يک آدم به
ی نوعِی نوع انسان، اگر  واسطه بارقه به ،ها ی انسان ساحت و زندگی همه به

خاطر مناسبت ويا فعليت خاصی  بوده (که بسيار هم بوده) بهکسی  بهاحترامی 
طورکلی، منهای حکومتيان، صاحبان  اند. به رانگيختهبوده که احترام من را ب

سرمايه و مزدوران ريز و درشت نظام موجود، من احترام و انزجار کلی 
جايی معنی دارد و  کس قائل نيستم، چراکه احترام و انزجار آن برای هيچ

صورت،  برگردد؛ در غيراين یهای خاص مناسبات و فعليت معقول است که به
نوعی مسير تثبيت  ه در همان مسيری حرکت کنيم که بهبسا ناخواست چه

  وضعيت موجود باشد.
  
در  ٧٨شما هم خودت به همين دانشجويان در سال من می دانم « ـ3

، اما بخش عمده اينها از سايت سالم دمکرات گوشه چشمی به شان داشتی
ی  همه»[چپ بودن ،لوليدن، کشيدن و کثافت کاری اپيکوری را ياد گرفته اند

، من بار چيزدان محترم ی همهرضاآقای  از من است]. ها در اين نوشتهتأکيد
 و يابم های سياسی و اجتماعی داشتن را درنمی کنش به» گوشه چشمی«معنايی 
که بدون تعبير و تفسير قابل فهم موافق نيستم هم هايی  گويی و حرف با کنايه

براز نظر اِ دارم که معقول اصرار  عبارت ديگر، روی اين باورِ  . بهباشندن
لحاظ طبقاتی و کمونيستی  بايد (يعنی: به )سياسی (اعم از انکار، افشا ويا نقد

االمکان از  باشد که حتی و مستدل صريح و روشنچنان که)  ضروری است
من و تو  و نگاه تعبير و تفسير دور بماند. تفاوت ديگری که در نوع بررسی
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نيروبخشنده برآمده از و ی  مثابه بهنه که تو افراد را  وجود دارد، اين است
دهی،  مورد خطاب قرار میمناسبات  عنوان اصل و اساس ، بلکه بهمناسبات به

جايی مورد  پردازم و افراد را تا آن مناسبات می درصورتی که من مستقيم به
. اند آن و نيز نيروبخشنده به مناسباتبرآمده از دهيم که  خطاب قرار می

کس قهرمان و  های من هيچ گذاری که در برآوردها و ارزشترتيب است  بدين
براز نظر سياسی (اعم از تر، اِ  بيان روشن کس هم ضدقهرمان نيست. به هيچ

ً انکار، افشا ويا نقد) برای من نسبی است و نسبيت آن نيز مناسباتی  به عمدتا
تغيير و ؛ و متناسب با درا دار دی خو گردد که زمان و مکان ويژه برمی

ً مطابق اراده( افراد ،ای ويژهتحوالت  ی  عنوان چهره به مندی خويش و طبعا
همان در و براساس پيدايش دگرگونی  آيند میجلو  به آن مناسبات) انسانی

های  بسا چهره است)، چهافراد هريک از ی فردی  مناسبات (که فراتر از اراده
عنوان  جلو آمده و به ای ديگری بهه شوند تا چهره عقب رانده می به جلو آمده، به

اين تصور  ی اين احوال، نبايد به شاخص فردِی مناسبات خودبنمايانند. با همه
اند و غيرقابل نقد؛ نه،  چون وچرای مناسبات نادرست رسيد که افراد تابع بی

اند، و  که مناسبات برافراد مقدم چه بايد روی آن تأکيد کرد اين است آن
ان تحقق کگيرد و ام شکل می ی مناسباتی خاصْ  در محدوده مندی افراد اراده

مناسبات  ،من توضيح است که موضوع بحثِ  الزم بهاين نيز  کند. پيدا می
با حفظ وضعيت است که  ]ای و ثابت های بسته، فرقه و نه جمع[اجتماعی 

ها،  فراز و فرودها، تندی و کندی ترين تأثير را از کمحتی  گری خويشْ  تثبيت
  گيرند. میناجتماعی ـ  توليدیهای  و پيشروی و برگشت

با پتانسيل  1378 ريت 18رويداد همانند  یبنابراين، اگر بازهم جريان
دمکراتيک پيش بيايد، بازهم  سوسيال نيمه  و  بورژوايی خرده دمکراتيِک نيمه

که درگيری بسيار [» سالم دمکرات«همانند همان زمان نه تنها در سايت 
روز چنين رويدادی را بُ  ابزارهای ممکنْ با تمامی  ]شديد هم با آن پيدا کردم

دمکراتيک تأييد  نيمه سوسيال ـ  بورژوايی خرده نيمه دمکراتيکِ  ی حرکتِ  مثابه به
کنم که در الهه برگزار  دلی می هم ای نيز کننده يون حمايتکنم، با همان آکس می

 یالهه و نه هيچ شهر ديگرشهر هزار جوان در شهر الهه (فقط  3شد: حدود 
ی اين کنش  کارانه حمايت از کنش دانشجويان و سرکوب جنايت بهدر دنيا) 
 ،شد نمايش و تظاهرات زدند. نمايشی که شامل سرودخوانی هم می دست به
يکی از  ؛ واجرا شد های ضدحکومتی مختلف  جوان از گرايش 18توسط 



دهندگان آکسيونی که سه هزار  چنين يکی سازمان و همآن کنندگان در  شرکت
  نفر در آن شرکت داشتند، پويان فرد (فرزند من) بود.

است که  حتوضي کنم؛ اما الزم به که تو را متهم نمی رضا جان، ضمن اين
تواند  جای مناسبات (اعم از انکار، افشا ويا نقد)، می راد بهخطاب سياسِی اف

حال شفقت کمونيستی گذر کند و  جايی برسد که از شوريدگی و در عين به
  وبيش استالينيستی خواهد بود. شقاوتی برسد که کم به

  
باواسطه يکی از : «قبلی نوشتی در يادداشت رضا، وقتیآقا  ـ4

رفقا،خاطره ای را از يدهللا خسرو شاهی بازگو می کنم ، يادت هست زمانيکه 
از جلسه بنياد کار در انگليس با يدهللا و منيری در ماشين بوديد و يدهللا داشت 
منيری و خودت را می برد که هر کدام برگرديد ديار خود و شما (عباس ) 

ر را به وضعيت شغلی پدر منيری هم در ماشين با منيری درگير شدی و کا
  ؟ »کشاندی و فحش هايی به منيری می دادی

(يعنی در  جا اين ،پرداز ی دروغ »واسطه«آن واقعيت اين است که 
پردازی که  از دروغ») فرد در جواب رفيق عباس« با عنوان يادداشت دوم

ی  واسطه اش را به تانيستیاوجودی اوست، عبور کرده و ذات شاالر ماهيت
است. چراکه  نمايش گذاشته  به اش منشانه بقال و  گرايانه داوری و تخيل من پيش

سال پيش (نه يک سال قبل)  17کند که  اشاره می» بنياد کار«نام  نهادی به به
کشد که  را وسط می »يدهللا خسرو شاهی«؛ پای موجوديت و ماهيت داشت

ً ديگر زنده نيست؛ و از  دليل  زند که به می حرف» منيری«متأسفانه جسما
تر و صرفاً گفتگو از او در ماشين يداله، يقه  اش از برادر کوچک اطالعی بی

هم با او  یحساب  خرده  »واسطه«گيرد که همين جناب  تر را می برادر بزرگ
  داشته است.

 رسيمای از آن را ت های تو که شمه ها و توانايی ، از پيچيدگیرضاآقا 
مطلب فهمد که  ای مثل (عباس فرد) هم می کردم که بگذريم، اما هرآدم ساده

قصد رفع و رجوع  کنم، به مینقل جا  در اينتو  از که با مطلبیی باال  نقل شده
عباس می دانم وظيفه ات ديگر اين «ای) انشا شده است:  طور ناشيانه (اما به

طه با جرينگی بگيرها حرف ها نيست ولی خواهشا دوباره نظرت را در راب
 ١٧را بخوان ، زمان زيادی از آن نگذشته است ، يکسال پيش است. داستان 
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سال پيش در ماشين يدهللا نيست که شما بروی و از آذر سوال کنی تا مطمئن 
  ».شوی که روايت چه بود
، درگيری »بنياد کار«، »يدهللا خسرو شاهی«آورم.  من که سر درنمی

زمان زيادی از آن نگذشته است ، «که  و نهايت اين »در ماشين با منيری«
دوباره «نويسی  دانم؛ اما تو که می رضا، من که نمیآقا  ؟»!!است يکسال پيش

، آدرس يا کپی اين »نظرت را در رابطه با جرينگی بگيرها را بخوان
  بخوانم!!» دوباره«بفرست تا برايم طور علنی  را به» نظر«

  
 ...گيالنی نژاد حيثيت اسکندر«که ، حکم تو ی محترمرضاآقا  ـ5

صادقی نژاد و جليل انفرادی را سوزاند و سنديکای با آن اعتبار را به محاق 
درست نيست، متهم  تو که حکم ، درست نيست. اميدوارم که با گفتن اين»برد
در مورد من صادر هم داری از اکثريت نشوم. البته اگر چنين حکمی  طرف به

  ام تره هم برای آن خورد نخواهم کرد. ساله 55ق زندگی سياسی سيا شود، به
همين  نژاد ندارم و به که شناختی از گيالنی توضيح اين ضمن هرروی،  به

توضيح بدهم که با  اين را نيز کنم، اما بايد نمی او قضاوتی در موردهم دليل 
و در ؛ بودمپس از سرنگونی شاه از نزديک آشنا  سنديکای فلزکار مکانيکِ 

قصد فعاليت سنديکايی صرف)، اما  هم (گرچه نه به 67و  66ها  سال
طور  بهکاری در کرج  تراشـ  گری ی کار در يک کارگاه ريخته واسطه به

سنديکا اين . آشنايی من با کردم میمستمر در جلسات اين سنديکا شرکت 
در قيد  نام مرتضی فخار بود که اينک ی يکی از فعالين قديمی آن به واسطه به

خودرا فعال سنديکا  67و  66افرادی که در سال هرروی،  بهحيات نيست. 
ً هم بهکردند و  معرفی می فعاليت  انشدخو به صمخصوسبک و سياق  واقعا

ها داشتم،  و من هم در مواردی برخوردهای بسيار شديدی با آن ،کردند می
ها بودند. بنابراين، قبل  ی اکثريتی ای نبودند، قطعاً از دارودسته تودهتماماً اگر 
ی علنی  عرصه اينترنتی بهـ  ی يک نشريه آبکی واسطه نژاد به که گيالنی اين

سنديکای فلزکارمکانيک پرتاب شود، حيثيت راديکال اين سنديکا توسط 
  سرقت رفته بود. به ها یو اکثريت ها ای توده

  
سنديکای  های سياسی گيری در مورد روند موضع بيانقابل ی  نکته

که اگر تماماً  اين است 67و  66های  قبل از سال فلزکارمکانيکِ 



که  . طبيعی استنبودآلوده ها  گونه گرايش اين به، اما ندای نبود تودهـ  اکثريتی
موازات کاهش  ای (به تودهـ  کميت و اثرگذاری اکثريتی 60پس از خرداد 
گيری افزايش  چشم هالعاد فوقطور  ها) در اين سنديکا به تر حضور قديمی

  يافت.
سنجش ارزش سياسی و طبقاتی (يا  اگر قرار را بر ی اين احوال، با همه

 ً ً در حوزهسنديکای فلزکارمکانيک ») حيثيت« اصطالحا ی  (که اساسا
بيان اين واقعيت هستيم  های کوچک فعاليت داشت) بگذاريم، ناگزيز به کارگاه

ها  کرد آن نژاد و جليل انفرادی و روی صادقیرک سنديکا توسط اسکندر که تَ 
های فدايی  سويی با تحليل چريک و در هم  عمالً  مسلحانه ـ فعاليت سياسیِ  به

معنای رد ارزشمندی فعاليت  بهـ  ی کارگِر ايران خلق از موضع و موقع طبقه
عملی » حيثيت«رفتن » محاق به«بنابراين، آغاز  .در آن زمان بود سنديکايی

حال  سنديکای فلزکارمکانيک را بايد در همان روندی جستجو کرد که درعين
  بود.نيز » حيثيت«ی اين  ايجادکننده

طبقاتی، که فقط  نهادارث برده، نه يک  نژاد به چه گيالنی که آن نتيجه اين
  است لحاظ عملی و حضوِر کارگری خالی) پُر فراز و نشيب (اما به يک اسم
آن مشغول » بازسازی« به ويژه و عمدتاً اينترنتی خود سبک و سياق که او به

بها) برای حضور خود در  است تا مکانی (گرچه بسيار کوچک و کم
مطلق  که اکثر قريب به . اين کاری استکرده باشدوپا  دست تی سياس عرصه

(اعم از اين که در » ها جنبش«ديگر  نفعالين سياسی و سنديکايی و فعالي
  .کنند باشند) می داخل يا خارج مقيم

فعالين سياسی چپ اين است که خود را  رضا، يکی از اتهامات تو بهآقا 
شدند که  طور معرفی می کردند و يا توسط ديگران اين طوری معرف می

رفيق در خانه کارگری متولد و بزرگ شده بود که اکثر قريب به اتفاق «
دستشان به دهانشان می درست نبود و اکثرا از خانواده هايی می آمدند که 

نويسم، اما الزم  نيز میسئله اين م ی درباره  که در ادامه ضمن اين». رسيد
ی تحصيل را رها کرد و  نژاد که ادامه که اسکندر صادقی توضيح است به
که دستشان به دهانشان  ...می آمد  [ای] ...خانواده«از  ،کارگری روی آورد به

برای مثال، منزل مادر او (که انسان و معلم بسيار شريفی بود) ». می رسيد
ی کلی و تعميم عمومی اين امر، اما  گير آباِد تهران بود. منهای نتيجه يوسفدر 

هرحال طبقه  نژاد (که به طبقاتی اسکندر صادقی(نه پايگاه) ی خاستگاه  نمونه
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ود دارد که افراد ين امکان وجادهد که  آمد) نشان می حساب می متوسطی به
ها چندان  گری برسند که با خاستگاه طبقاتی آن موقعيتی از دريافت و دخالت به

  .نباشدهم سازگار 
  
آن جماعت تا جايی پيش «در عبارت  اما ،رضا، شايد ناخواستهآقا  ـ6

می رفتند که برای هم و خودشان اسم می گذاشتند محمد لنين يا اکبر مائو، 
 در تصوير جهات مختلفِ لحاظ طبقاتی  به ،»غيره و ذالک عباس پرولتر

محمد «کارکرد القابی مانند که  اينخلط مبحث شده است. چرا؟ برای  ،حرکت
که روی کسی گذاشته باشند يا فرد خاصی  [اعم از اين» اکبر مائو«و » لنين

است؛ در  و سروری نمايی خودش آن را روی خودش گذاشته باشد] بزرگ
ی روانی، ا  ، مبارزه»عباس پرولتر«عنوان صد از ابداع که ق صورتی

که از کليت آن چيزی دفاع  زيرکانه و سوسيال دموکراتيک با کسی بود 
» حيثيت«کرد که تو امروز وجه خاصی از آن را (تحت عنوان  می

 ،ای ای که در اين زمينه داشته  تجربهی  واسطه گذاری و به سنديکايی) ارج می
  کنی!؟ ها فرد و گروه را نابرحق معرفی می ده

  

  فقر، نه خرد طبقاتی، آميخته بهزندگی 
  !؟دآفرين می که فقط عصيان

تو و  پولی و سختی و بی که در توصيف فقرها را  عبارتاين رضا، آقا 
بعضی  ی توضيح واسطه به باهم بخوانيم تا شايدست، در ايران ا دوستانت

 گام تر با هم آشنا شويم و بيشای رويدادهای جزيی  مفاهيم و نيز بيان پاره
  برداريم:در راستای تفاهم طبقاتی و انسانی  ديگری
فريدون نيکوفرد که اکنون بيمارست و پول درمان خود را هم « ــ
 ؛»ندارد

ما اگر اينجا حرفی می زنيم به اندازه سال ها گرسنگی کشيده ام و « ــ
روز تحقير شده ايم و هر لحظه بيکاری، زندان وووو تجربه کرده ايم و  هر

  ؛»انتظار بدتر را هم می کشيم. ما اينجا بايد زجر بکشيم
استخوانی نمانده همه زير چرخ و دنده خورد شده اند، ولی کسی « ــ

  ؛»نيست تکه هايشان را جمع کند
  ؛»اش و حتی برای موتور هم پولی نيست برای بنزين زدن« ــ



  ».ما در جايی زندگی می کنيم که از هر دوزخی بدتر است« ــ
، ناگزيرم من هستمجاکه مخاطب مستقيم نوشته  از آنرضا جان، 

گری افراد بنويسم و  توضيحاتی در رابطه با تأثير فقر بر شخصيت و دخالت
خودم (از بدو تولد تا حال حاضر)  زندگیگزارش مختصری هم از وضعيت 

  .شويم تر نزديکتفاهم  بدهم تا شايد به
سازد جبر نيست، بلکه فعاليت  چه انسان را انسان می آن{، زدوست عزي 

؛ کشد که خط فاصل عميقی بين انسان و ديگر حيوانات نيز می ی اوست آگاهانه
جودی نوعِی عبارت ديگر مو همين دليل او موجودی نوعی است، يا به و به

 محمول يا موضوع فعاليتاش برای او در حکم  خودآگاه است؛ يعنی زندگی
اش از پِس  که موجودی نوعی است، نوعيت اوست. چراکه وی درضمن اين

  .}نمايد ی وی رخ می فعاليت آزادانه
ً همانند قانونمندی نوع انسان  زندگی افرادِ قانونمندی گرچه  انسانی عينا

موجود موجبات تکامل ی همان امری که  واسطه نيست؛ اما افراد انسانی به
و    د از عوامل بازدارهنتوان کرد، می فراهمانسان  پيشاانسانی را به

سوی خودآگاهی  ی آگاهِی رهسپار به واسطه بهی طبقاتی  رانهگ تثبيت
برخالف خاستگاه و حتی پايگاه طبقاتی ، دنرها شو یانقالبـ  انسانیـ  نوعی

شور و شعفی دست يابند که برخاسته از تبادالت  ، و بهدنخويش حرکت کن
 رغم چنين شور و شعفی، علی . دست يافتن بهانقالبی و انسانی است ،طبقاتی

يک نُرم اجتماعی تبديل  که در ايران به (اعم از رفاهی و فرهنگی) بودهايی کم
توان  ای»چرخ و دنده«بخشد که هيچ  آدمی می چنان نيرويی بهشده است، 

  .خواهد داشتکردن او را ن» خورد«
جايی  تنها آن ويژه خاستگاه طبقاتیْ  طورکلی، بحث پايگاه طبقاتی و به به

کم پای  دستِ  ياترين معنی و کاربرد را دارد که پای طبقات، اقشار و بيش
 ـ حتیـ   ی عملی مسئله ی کثيری در ميان باشد؛ وگرنه با تأکيد روی جنبه عده
اجتماعی هرفردی نهايتاً  گفت که پايگاه وجودبسا بايد)  (و چهتوان  می

توان از  که می تنها با چنين نگاهی استنظر من،  بهمندی خوِد اوست.  اراده
 گرايی گرکار ه انقالبی بودن را بهرها شد کدرک مکانيکی مبارزات کارگری 

(Workerism) همسو با  دهد و در پاسيفيسِم تبخترگرا ـ محض تقليل می
  رسد. مینيز انحالل  ـ به وضعيت موجود
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دو پاراگراف باال تحت  در من رااميدوارم که توضيحات رضا، آقا 
بافی برای توجيه وضعيت شخص خودم تلقی نکنی و قدری  عنوان تئوری

ً روبه گام متمرکز شوی تا شايد اين کلمات تر روی  بيش  يیجلو های تاريخا
خاطر رعايت  ، بهمعهذاداشته باشيم. رو برداريم و تفاهم رفقيانه را در پيش 

آورم،  در انتهای اين پاراگراف میاز تو که قولی  چنين نقل و هم احتياط،
 )ام معنای خاستگاه و پايگاه طبقاتی به(از زندگی خودم هم تصوير مختصری 

ی پايگاه و خاستگاه  نظرم دربارهکنم که منهای درست يا غلط بودن  ارائه می
  کناری افکنده نشود. به زير ورچسب توجيه خويشتنْ هايم  حرف ،طبقاتی

روشنفکران ايرانی را در غرب اگر نگاه کنيم در «قوی از تو:  ابتدا نقل
يک کليت در بخش های غير يدی فعاليت دارند. مشاغل اغلب آنها در اروپا 
در چهارچوپ مغازه های کوچک و گاها در حمل و نقل است و خيلی پيش 

تصوير   اين». رفته باشند در بخش های الکترونيک و موسسات اداری است
ای  پرداخته» در غرب ...روشنفکران ايرانی«بارت که تو با استفاده از ع

ً شباهتی با زندگی من (يعنی: عباس فرد) ندارد،  ضمن اين که مطلقا
کند که  آميز از پناهندگانی ارائه می العاده اغراق حال تصويری فوق درعين

ی ارزشی و  کنند. منهای مقايسه چپ معرفی می خود را ضدرژيم و
دانم که مارکس  گذاری سياسی و انقالبی، اما بعيد می ارزشنظر از  صرف

شايد اگر بيل زده بود،  بيل زده باشد.هم ی حياط منزلش را  حتی باغچه
 کرديم!!! زندگی می» کمونيستی«آسای  امروز در دنيای بهشت

  
سالگی درگذشت،  65پدر من که در ها که بگذريم، اما  ی اين از همه

کرد؛ و پدرش هم  کارش گذران می روش نيرویی ف واسطه سال به 50بيش از 
و در منزل  سال سن دارد 90کارگر سيلوی تهران بود. مادرم که اکنون 

کنی  سالگی از طريق کارهای خدماتی و سبزی پاک 75، تا پدری ساکن است
، دهند او می ی کمکی که فرزندانش به واسطه بهکرد و اآلن هم  گذران می

  د.گذران روزگار پيری را می
کالس هفتم پايان مدرسه رفتم، تا  ماهگی که به 6سال و  5از همان 

رفتم و نصف روز هم در  سالگی) نصف روز مدرسه می 14(يعنی: تا حدود 
سالگی (يعنی: کالس هشتم  16و  15کردم. در  شاگردی می های مختلف دکان

بود، از شر شاگردی مغازه رها  یصبح و بعدازظهر ها و نهم) که دبيرستان



دست از سر من  نيزدرس و مدرسه شر سالگی  16شدم؛ و در اواخر 
های ديگر  خانه و چاپ ی آفتاب خانه چين در چاپ عنوان حروف بهو ؛ برداشت

  کار پيوستم. صف فروشندگان نيروی به
از کالس پنجم تا زمانی که ترک تحصيل کردم، تعطيالت تابستانی را 

الحرمين و سرانجام از  بازار بين هایِ  ها، بعد در صحافی در بازار کفاش(ابتدا 
کوچه امام جمعه (ی آفتاب واقع در ناصرخسرو  خانه کالس هفتم در چاپ
ی پس از مدرسه عمدتاً  کردم. علت شاگردی نصفه روزه خويی) شاگردی می

  گرفتم. ه میدستمزدی بود کعلت  بهها عمدتاً  تربيتی بود؛ و اما شاگری تابستان
اخالق و رفتار پدرم چنين  موقعيت طبقاتی و همی  واسطه گرچه ما به

خاطر فقر نبود.  ؛ اما ترک تحصيل من فقط بهبوديم یالعاده فقير ی فوق خانواده
زير «دادم، مادرم حتی اگر از  ادامه میرا درس خواندن  اين معنی که اگر  به

ام  ی مادری خانواده کرد. می هم شده بود، هزينه تحصيلم را فراهم» سنگ
هنگام درس در  خانه و حروفچينی فرستادند تا به چاپ اين دليل من را به به

از ای داشته باشم.  هزينه دانشگاه بتوانم با چند ساعت کار در هفته کمک
 و کارگری سياسیشوق جزييات که بگذريم، اما علت اصلی ترک تحصيلم 

  بود.
از بچگی آمد،  مادرم می های ضمنی ناشی از فشاری که به منهای انگيزه

هايی  دزدکی حرف ،رفتم جا می آن مدرسه به ازچند سالی بعدکه ای  در مغازه
ی  خانه چاپحواشی اما در  ؛ی سياسی شنيده بودم در مورد سياست و مبارزه

خودم را  جيتدر و به مشوروی و کمونيسم شنيد ،آفتاب بود که از حزب توده
نسبت  )بچگینوجوانی (و حتی دانم چرا، اما از همان  نمی کمونيست ناميدم.

ای) در  شکل بسيار ساده ها دِل خوشی نداشتم؛ و اين مفهوم (گرچه به ای توده به
  انقالب کارگری است. ذهنم شکل گرفته بود که معنی کمونيسمْ 

درس و  نسبت بهزد، تعارضی که  موج می ی مادری فقری که در خانه
ی انقالب  مثابه گيری معنِی کمونيسم (به بودم و شکل مدرسه پيدا کرده 

رغم اصرار و  جايی رساند که علی کارگری) در ذهن و روحم، من را به
مدرسه امتناع کردم. خيلی ساده و  مادرم از رفتن به ی هآلود های اشک خواهش

دانشگاه بروم، امکان  خوانم و بهاين نتيجه رسيده بودم که اگر درس ب ابتدايی به
ی  لوحانه تفکرات ساده و بنا به ،دهم فعاليت در ميان کارگران را از دست می

ترک مدرسه و  ی کارْ  . بنابراين، چارهخواهم شدتبديل  »سوسول» آن زمان به
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 درخودم را که بايد اضافه کنم آغاز رسمی کارگری بود. البته اين را هم 
ی  ديدم، درصورتی که در مدرسه فقط يک بچه میخانه آدم مهمی  چاپ
  العاده عاصی و در ستيز با معلم و ناظم و مدير بودم. فوق

ی تغيير رفتار پدرم، وضعيت گذران  واسطه در سن هفده سالگی (که به
 ی سياسی العاده فقير بيرون آمد) منزل مادری را با انگيزه خانه از حالت فوق
جا مجال  که اين یترک کردم و در مارپيچ بسيار بغرنج و حالتی عصيانی

يا » محفل«که معنی  بدون اينرا شروع کردم.  ینيست، زندگی مستقل آن بيان
هايی آشنا  س را داشتم که با آدمنسالگی اين شا 15را بدانم، از همان » هسته«
گرايی،  ناسيوناليستی، زرتشتیافکار مانند [م که افکار متفاوتی وش

که همگی در تقابل با  داشتند] بهايی و از اين قبيل ای، جتيهحـ  میاسال
جا،  بيان در اين ی الزم به کردم. نکته که من درک میقرار داشتند کمونيسمی 
از کمونيسم دفاع که ها  گونه آدم ی اين که در مقابل همه استاين مسئله 

بلکه احساس  آوردم، اصطالح کم نمی شدم و به کردم، نه تنها خسته نمی می
  کردم. خرسندی و تفوق نيز می

خريدم، کتاب و  و روزنامه که آزادانه میها  بعضی رمانغير از  به
دست آوردن  جزوات ضدکمونيستی هم بسيار خواندم تا رابطه و امکان به

چه را رسمی يا  را پيدا کردم. اما هرآن ی زيرميزیها بعضی جزوات و کتاب
های  شکل گفتگو ويا نامه و اغلب به(نوعی  خريدم، به زيرميزی می

ها ارتباط داشتم  ، برای کسانی که با آن)نوشتم که می ای گونه نامه نمايش
طورکلی، در ايجاد رابطه با  کردم. به (متناسب با دريافت خودم) بازگو می

خانه و  در قهوهکه هايی  ، آدمها خانه ، کارگران چاپسکونت های محل بچه
ی  عرصه ها را هم به ی رابطه شدم، توانا بودم؛ و همه شنا میآ ها با آن امثالهم

 کشيدم. سياست، کمونيسم و انقالب کارگری می
  

ی گروهی را با  اولين تجربه 1347از جزييات که بگذريم، در سال 
زندان  به شان اغلببودند. اين افراد که  کارگرهمگی  که افرادی پيدا کردم

ای  تا اندازههم چند نفرشان  ،ولنگاری بودندهای  آدمکه  ضمن اين، افتادند
از يکی از افراد اين گروه که تنها . داشتندگرايش لمپنی و منش  هارفتار  به

ً بسيار ترسو و درعين ی سادهتصميم حال مهربان و دلسوز  لوحانه و بعضا
رغم ضعف  کرد. او علی من احساس مسئوليت می برخوددار بود، نسبت به



لوحی و ترس بود، بعدها طعم  که ناشی از سادهل پليس در مقاباش  اوليه
جمهوری اسالمی را نيز ی زندان  چشيد و تجربهرا ی زندان شاه  دوباره

 60ی  اواخر دهه(که او  جز به هرروی، بارش افزود. به انبان تجارب رنج به
من را  چند نفر از افراد گروه، )مرده باشداکنون بيمار شد و فکر کنم که 

و هم  مداد میها  آن بهکه هم پول آوردند  ساب میح به خری و کله جوانک ابله
 اما من از اين رابطه و کردم. شان را فراهم می های پنهانی و مستانه مايه خنده

 ،خاطر کالسی که برايم فراهم کردند ها به از آن ؛ واين فضا بسيار آموختم از
آن دوست  از اين هستم که نتوانستم به ، شرمساراين . با وجودکنم ر میکتش

  کمک کنم. ی کافی  اندازه لوح و مهربان و دلسوز به ساده
دانستم که برنامه، آموزه و  خودم را کمونيستی می 48از سال 

ها  ای های توده برنامه، آموزه و پرنسيپدر مقابل مثالً هايی داشت که  پرنسيپ
ی فاروس با مرتضی   خانه پ. در همين سال بود که در چاگرفت قرار می

طورکلی،  به دارد. مهداادوستی تا همين امروز هم . اين افشاری آشنا شدم
سال است، چندان هم  50ها حول و حوش  ام با آن ی دوستی  دوستانی که سابقه

  .يستندکم ن
دوباره  53ماه آزاد شدم. در سال  18دستگير و پس از  1350در سال 

تا سال  ضدسلطنتی آزاد شدم. مسال بود؛ و با قيا 11گير شدم؛ محکوميتم تدس
با زندگی چند  60کردم؛ و پس از  میکار   ها خانه و انتشاراتی در چاپ 60

های نساجی (ازجمله  در پروژهی ناگزير مخفی و سپس نيمه مخفی  ساله
پارسيلون [خرم آباد]، پاکريس [سمنان]، آيدين بناب [بناب] و چند جای 

[شهر صنعی  (ازجمله شيمی کشاورز یتأسيساتهای  پروژهچنين  ديگر)، و هم
کيلومتری قزوين]،  21شهيد رجايی [ نيروگاه موسوم بهقزوين]، 

و سراب انه گيلوان زيتون، عسل و تهران؛ کارخ اراک و آبادان های پااليشگاه
که ضمن  مثبت رساند يک شرکت به 1375جاهای ديگر) کار کردم. در سال 

را که  شیو آرام يامددر سطح بسيار باال، با روحيات من جور درن یموفقيت
لقايش  بهعطايش را هم همين دليل  به .فراهم نکردبرايم  در جستجوی آن بودم،

سالگی در ايران  45(يعنی:  1375تا سال  عزم مهاجرت کردم. ؛ وبخشيدم
  در هلند اقامت دارم. لحا بودم) و از آن سال تا به

ام. هم همسر اول و هم همسر دومم  من دوبار ازواج کردهرضا، آقا 
ً همسر اولم زندانی سياسی دورهکارگر کارخانه بودند.  ی شاه هم بود.  ضمنا
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روزگار  شانکار فروش نيرویطريق  از ام ژنتيکیفرزندان هم اکنون  هم
دانند. يک فرزند غيرژنتيکی هم دارم که  و خودرا کمونيست می گذرانند می

(فدراسيون  FNV راديکال بود، اکنون در استخدام  ِاز دانشجويان چپ
  رسد. مورچه هم نمی کارگری هلند) است و آزارش به

*****  
من در مقابل دوستان، آشنايان ـ  اوالً توضيح است که  الزم بهرضا جان، 

برخالف (ناميد  کش و فرودست زحمت ،کارگر توان مردم که میرا هايی  و آن
با هميشه  )گر سوسيال دمکراِت توطئه یِ نما کمونيست بسياری از سياسيونِ 

 فردی زندگی نسبت بهکاری  ام. پنهان زندگی کردهر اآشکطور  گارد باز و به
ای از مواقع پذيرش  در پاره مردم شايد ل) در مقابیطبقاتـ  ی(نه مسائل سازمان

 ً طور قطع  بهباشد، اما همراه داشته  را به اين مردم اطاعت منفعل و نهايتا
ً  رفاقت است  راين خاط ام به ی تصوير کلی از زندگی ـ ارائه آفرين نيست. دوما

و برند  سر می در مهاجرت بهداليل مختلفی  ی کسانی را که به تقريباً همه تو که
نوعی  ، بهدارندری گداری از مبارزات کار ادعای کمونيستی و جانب

اما  ـ»همگان«مثل نه عيناً ـ و من را هم ای،  کشيدهتصوير  خور و انگل به مفت
همين دليل بازهم از زندگی  به کنی. از همان جماعت تبليغ می ،طور ضمنی به

 نويسم تا.... ام می شخصی
*****  

که در  2016در هلند تا نوامبر  ،اخل کشورد ، فعال کارگری دررضاآقا 
عنوان کارگر ساده و با حداقل دستمزد  ماه بازنشسته شدم، به 6سال و  65سن 

ی  هفتهاز همان هلند (که  سال آغازين ورودمان به 4منهای کردم.  کار می
ی خانواده) درگير مسائل سياسی و فعاليت  همراه همه روز و به شبانه ،اول

 12شور و  عنوان ظرف سال در يک رستوران ايتاليايی به 6 ؛پناهندگی بودم
هزار کارگر  8در بخش صحافی يک مجموعه کار کردم که حدود هم سال 

که حدود  شاغل بودندنفر  90کردم، حدود  داشت. در بخشی که من کار می
که گفته  مسلمان بودند. ضمن اين آفريقايی وـ  یآسيايهای  نفرشان از مليت 40

انه با ميمای محترمانه و تا حدودی هم ص  بودم کمونيست هستم، اما رابطه
کردند من را عباِس کافربا صدا میبعضاً کاران  ها داشتم. اين بخش از هم آن

برای من هم ها  هلندی !کردند ال میئوو در مورد مسائل مذهبی هم از من س
  ل بودند.ئترام خاصی قاحفکر ا دانا و روشن کاری، عنوان آدمی به



*****  
سالگی در آن  45که من از سن  »بهشت هلند«گذشته از رضا،  آقا

سالگی از آن  45که تا را ی رفاهميزان اقامت دارم، اما وقتی زندگی و 
بينم  کنم، می آدمی مثل تو مقايسه می زندگی و ميزان رفاهِ  با برخوردار بودم

بسا  و چهلحاظ ساعت  زندان، اما به »آنتراکتِ «سال  6حدود  رغم که علی
م؛ و ا هکار کرد توتر از امثال  ختسو شايد هم  تر ، خيلی بيشسختی کار

ً ـ رفاه هم ميزان لحاظ  به   .ايد بودهتر  مرفهسالگی من  45در مقايسه با ـ  مجموعا
  
آورم تا اگر  جزييات می حوضيح، چند نمونه را بدون شرمنظور ت به

اش با مشکلی مواجه  های انضمامی ی جنبه واسطه کسی خواست تحقيق کند، به
کنم که هنوز هستند کسانی که بتوانند صحت و سقم اين ادعا  نشود. تصور می

مادرم تا زنده است،  سالگیْ  17ام تا  را تأييد يا تکذيب کنند. در مورد زندگی
در دسترس است. پيدا کردن شاهدهای بخصوص برای تو شاهدی مناسب و 

  گذارم. خوِد محقق می ی عهده ديگر را هم به
کارمزد (يعنی: بدون بيمه، مرخصی و از اين (اغلب) ها  چين حروف ــ

شد، من ساعت کار را تا روزی  می »پول الزم«قبيل مزايا) بودند؛ و هروقت 
های ماشين  ها را الی پوشال هايی که شب هفته بردم. ساعت هم باال می 12

  خوابيدم، کم نبودند. بُرش می
ها در  چيديم و شب کتاب می آسمانی  خانه روزها در چاپ 52عيد سال  ــ
شب  10را تا ساعت  مجله خوراک ای واقع در ظهيراالسالمْ  خانه چاپ
قدر سِر پا استاده بودم که  ی عيد آن کرديم. در آستانه چينی می فوحر
 و بستم تا طوری قرار دادم را هاپاهمين دليل  توانستم روی پا بند بشم. به نمی

اش را برايت توضيح  م نشود. اگر يک روزی ديدمت چگونگیخ يمزانوها
يکی از است و در و غبراق دهم (خوشبختانه شاهد ماجرا هنوز و زنده  می

  اقامت دارد). آذربايجان های شهر
طوالنی درگير امور  های بسيار ساعتشدت و  که به 60تا  57سال  ــ
کردم تا چند  سوسياليستی بوديم، از هر فرصتی استفاده میـ  کارگریـ  سياسی

شدم،  که وقتی سوار اتوبوس می اين  رم. نتيجهوساعتی کار کنم و پولی دربيا
  خوابيدم. سِرپا می
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ماه  8مدت  کردم به که در کارخانه پارسيلون کار می 62و  61سال  ــ
کردم. يک  می روز در هفته) 7(يعنی:  و بدون تعطيلی کار تهساع 12شيفت 

کار و هفته ديگر روزکار. بنابراين، وقت استراحت فقط موقع  هفته شب
  ساعت تعطيل بوديم. 24ساعت تعطيلی  12جای  بود که به تتعويض شيف

کيلومتری قزوين) برای  21که در نيروگاه رجايی (در  69در سال  ــ
 6ماه ساعت  6مدت بيش از  کردم، به اندازی آذرآب کار می بخش نصب و راه

هم را شديم، و چند نفری  صبح در ميدان آزادی سوار اتوبوس سرويس می
  .رساندند میمنزل  شب با ماشين سواری به 10ساعت 
در پااليشگاه يکی از کارکنان شرکت آذرآب  عنوان که به 70سال  ــ

کار  ه يک)رآبادان (در بازسازی بخش توليد بنزين يا تبديل کاتاليستی شما
ً بهکردم،  می ساعت  18روزانه  هفتگی و یبدون تعطيل ماه 7مدت  تقريبا

کاری کرده بودم که حسابداری آذرآب قبول  قدری اضافه درگير کار بودم. به
جا که  کاری غيرقانونی است؛ اما ازآن گفت اين اندازه اضافه میکرد و  نمی

عنوان پاداش پرداخت  کاری را به های اضافه من نياز داشتند، ساعت به
خاطر  به روز 3کردند. طی مدتی که در آبادان بودم، فقط دو بار و هربار  می

  مرخصی آمدم. به آمدها بعضی پيش
کننده و  شغل بسيار خسته بهن سالی که در رستورا 6، طی درهلند ــ

پس از و بار با دوچرخه  10، بيش از مشغول بودمشوری  ظرفی  فرساينده
شنا رفته  چنان زير باران گير کردم که گويی با لباس به شب، 12ساعت 
يورو بود؛ اما من با  1.5رستوران  ها کرايه رفت و برگشت به آن وقتبودم. 

ساعتی که در  9يا  8از جويی کرده باشم.  رفتم که صرفه دوچرخه می
شد که با  در حال دويدِن سبُک انجام میساعت آن  4کردم،  رستوران کار می

  عرق ريختن ناشی از گرما و دويدن همراه بود.
ً بهدر هلند وقتی که  ــ [و علت  عنوان کارگر ساده استخدام شدم رسما

خوبی بلد بودم، اما مزد کارگر ساده  استخدامم اين بود که صحافی را به
های اضافی  هزينهکه برای  ای شنبه نبودند روزهای شنبه و يک کم، گرفتم] می

ً  ام در ايران و خانواده بايست َصرف کمک به که می کمک  خصوصا
ای را  کارخانه کردم. اغلبْ  چی کار می عنوان نظافت به شد، می» ديگران« به

کرد. حداقل حرارت  شيره توليد می کرديم که با استفاده از گندمْ  نظافت می



گراد و حرارت اغلب جاهايی که  ی سانتی درجه 70 ی خاموشها دستگاه
  بُر بود. درجه بود. حقيقتاً که نفس 50کرديم باالی  بايست تميز می می

*****  
های نه چندان کم شماری را (چه در بچگی و نوجوانی  رضا، من سالآقا 

هايی زندگی کردم که تنها در  و چه پس از سرنگونی شاه) در بيغوله
ويژه در تهران وجود دارند.  های شهرهای بزرگ و به ترين بخش فقيرنشين

ای و  متری با دستشويی زيرپله 9برای مثال، دوتا اطاق تودرتوِی 
های خيلی تندی هم داشت و همسر باردارم  در زيرزمين که پله  ای آشپزخانه

از ترِس سقوط و سقط  »شاهانه«ی  اين آشپزخانه هنگام ورود و خروج به
  لرزيد. شد و می جنين خيس عرق می

جويی در  ها برای صرفه هنوز که هنوز است، زمستان ،در همين هلند هم
پوشم تا  تر از ايران است)، پتو می انگر ،درآمدنسبت  مصرف گاز (که به

  شوفاژها را روشن نکنم!
مناسبت نيست که داستانی را از هنگامی تعريف کنم که در  رضا، بیآقا 

کمپ پناهندگی بوديم. در کمپی که ما بوديم، عالوه بريک وعده غذای گرم، 
د. دادن مربا و شير هم برای صبحانه و ناهار میـ  مقداری نان، کالباس، کره

دادند  عنوان پول توجيبی می هرنفر به گيلدن هم به 25ها، هفتگی  عالوه براين
جاکه غذای گرم رستوران کمپ و  گيلدن يک يورو بود]. ازآن 2.2[هر 

دادند، برای اغلب پناهندگان قابل خوردن  ی که میچنين مواد غذايی سرد هم
ع خود يوروی هفتگی را صرف خريد مواد غذايی مناسب طب 25نبود، 

تری برای خود  غذای مناسب ی مخفيانه از هيتر برقیْ  کردند و با استفاده می
 100ی  که همه شد! چرا؟ برای اين پختند. اما اين قاعده شامل حال ما نمی می

دست من داده  ی ما (يعنی: آذر، پويش، پويان و من) به يوروی چهار نفره
بود، همه را صرف در هفته گيلدن  5.5جز خريد سيگار که  شد؛ و من به می

منظور شناخت و اثرگذاری احتمالی)  جلسات سياسی (به رفت و آمد به
کردم. منهای  تشکل بين پناهچويان) می دهای پناهندگی (جهت ايجا کمپ ويا 

شدت در معرض  خورد، پويش و آذر به چيز را تا خرخره می پويان که همه
ماه که درخواست پناهندگی ما  7بود مواد غذايی بودند. برای نمونه طی  کم

های زمستان  م که شببگوياين راهم  کم کرد. کيلو وزن 10پذيرفته شد، آذر 
 20کيلومتر را با دوچرخه و در هوای  5کمپ حدود  برای برگشت به 96
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شان نداشنم) طی  وشيدنپ درجه زير صفر، بدون کاله و دستکش (که عادت به
  م.کرد می

بيخود «فهمم:  چيز نمی ندن اين عبارات تو هيچمن از خوا جان،رضا  آقا
نيست که می گويم در ايران نيستی، مشکالتی که کارگران هر روز در ايران 
با آن روبرو هستند اگر يک صدم آن را يکی از همين مدعيان خارج نشين 
داشت اگر پيش روانشناس نمی رفت حتما زنگ می زد يا از هالکويی و يا 

د چکار کنم و کمک می خواست تا روحيه اش آرام يکی مثل او می پرسي
اگر منهای فقر، گرانی، مشکل مسکن و بهداشت، معضل درس و  ».شود

(که من حداقل در و مانند آن  اجتماعیـ  آور سياسی فضای خفقان ،ها مشق بچه
تصويری ام)  تجربه کردهها را  آن ی کافی اندازه سال نخست زندگی به 45

مشکالتی که کارگران هر روز در «نگارانه و تحليلی از  مردمتر،  انضمامی
کردی و مسئله را در کليت (که اغلب  ترسيم می »ايران با آن روبرو هستند

بسا  اين امکان برای من و چه ،کردی فاقد معنی قابل دريافت است) رها نمی
غرق و مسخ خارج از کشور » بهشت«چندان هم در های ديگری که  آدم

که کارگران هر بفهميم را مشکالتی  »يک صدم آن«شد تا  اند، فراهم می شدهن
چنين و انقالبی ی انسانی  حداقل فايده !؟روز در ايران با آن روبرو هستند

از هالکويی و يا يکی مثل «ها  از آدمپرشماری کاری اين بود که خيل نسبتاً 
  ».شود آرام ...شانروحيه«ند تا چکار کنند که پرسيد مین »او

*****  
هنوز ، ام کشيده قصدم از بيان مشکالتی که من و خانوادهرضا، آقا 

 :که ، اين استو در آينده هم خواهيم کشيد کشيم می
از تو گذران و پُردرِدسرتر فقيرتر  ،تر طور قطع سخت بهـ بگويم که  اوالً 

 .ايم کرده
 ً آن اضافه  ادامه بهدر هم ای  گويم و چند نکته ها را می ی اين همه ـ دوما

هايم فکر کنی و  های استداللی حرف تر روی جنبه بيش  کنم تا شايد کمی می
ً کتابیِ های  حرفپای  دريافت توأم با سختی را به های  ناشی از شکم صرفا

 .خيلی سير نگذاری
 ً مشکالتی که کارگران هر روز در ايران با آن «خواهم بگويم  ـ می سوما

اما منهای  ؛کارانه است انگيز و جنايت گرچه دردناک، اسف ،»روبرو هستند



ديگری وجود رنگ و بوی ا ی آريامهر هم ب ی تاريخی مسئله، در دوره ريشه
 .داشت

ً چهار ی  ساله 200ی  نظر از تعقل تاريخی و نيز تجربه ـ صرف ما
بينيم  میاينک نيز  ايم و هم ديدهمبارزات کارگری در جهان، در همين ايران 

که  يیجا در آن خودی خود و به  کار ــ فقر و ندارِی ناشی از استثمار نيرویکه  
 ،آفرين است عصيان دربهترين صورت ممکنْ ــ   گرايد کنش سياسی می به
برد، و منهای بعضی تغييرات بدون پيوستار و قابل  تعقل انقالبی راه نمی به

  کش تکاملی را برای مردم کارگر و زحمت تواند حرکِت روبه نمی برگشتْ 
  .بياوردارمغان  به

 ً » بهشتی«و هلند  حتی اگر در ايران هم بودمکه  ـ نتيجه اين پنجما
های  با افراد و گروهرا ، بازهم برخوردهای تو رسيد نظر می بهآلود  حسرت

 و کردم؛ گرانه و طبقاتی برآورد می ی سازمان و بدون نتيجه عصيانی» چپْ «
کردم که فراتر از عصيان  ای دعوت می برخوردهای نقادانه بازهم تو را به

  نيز آموزنده و سازماندهنده باشد. لحاظ طبقاتی فردی، به
  

ترم و چند سالی  سال از تو مسن 25که  خاطر اين بهحداقل من ، آقا رضا
ی طبقاتی وارد شدم، عمق  سياست و مبارزه ی  عرصه به هم زودتر از تو

های راست و چپ و  بندی نظر از طيف طبقاتی چپ ايران را (که صرف
ی متوسطی دارد و  اش، همان سوسيال دمکراسی است و خاستگاه طبقه ميانه

شناسم؛  بری از قدرت سياسی است) کمی بهتر از تو می اش نيز سهم دغدغه
دار مردم کارگر و  عنوان کمونيست و جانب چپ خودرا به جاکه اين اما ازآن
و نه نقد ( عصيان و افشاگریبروقتی اساس را ، کند کش معرفی می زحمت
کشانی  و زحمت گذاری، آن کارگران ها) می و ديدگاه طبقاتی ای مناسبات ريشه

رسند که تو  اين نتيجه می بهاحتمال زياد  بهخوانند،  ی تو را می نوشته که
تصوير  طورکلی به ی کارگر را به داران طبقه ها و جانب شت کمونيستسر

  کنم؟ اشتباه می ،دليل اقامت در هلند و من به ؛نيستطور  اينای. آيا  کشيده
واکنشی  یها همه فرياد و افشاگری آيا اين ،تپه کارگر هفترضا، آقا 
ی ُورکريستی است؟ آيا القای  شيوه به ـ اماـ  جز سوسيال دمکراتيسمچيزی 

شان  فهمند که جايی از بدن ضمنی اين باور که سوختگی را تنها کسانی می
بسا  اکنون نيز دستی در داخل آتش داشته باشند، عمالً (و چه سوخته باشد و هم
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های هستِی اجتماعی نيست که  ناخواسته) تحقير دريافت علمی و معقول نسبت
ای برای  ندارد؟ آيا اين نيز شيوهنمايانه  عالمگرايی  معنايی جز ترويج خرافه

انسانی و بستگی  بری احتمالی از قدرت نيست؟ آيا هم ايجاد زمينه برای سهم
يک کارفرمای مشخص (و نه  کار به فروش نيرویی  واسطه انقالبی فقط به

 شود؟ آيا بدون احساس فيزيکیِ  اش) ايجاد می ی جهانی در سيطره  سرمايه
 يتداری کرد و کل توان از فروشندگان نيروی کار جانب سرمايه نمی شالقِ 

بدون پيوند  اين نيرو را دريافت؟ آيا کارگرانو فروشنگان فروشندگی 
گورکن سرمايه تکامل يابند؟  توانند به فکران انقالبی می با روشن  عملیـ  نظری

فکر  صفت روش است که تنها آن اشخاصی قابل توصيف به آيا جز اين
ً به  طور مشخصْ  سوسياليست و انقالبی هستند که در نظر و عمل، و طبعا

تی کارگران مشخصی انقالبی و کمونيسطبقاتی و ی ارتقای  آورنده فراهم
قلم برد و چند مقاله نوشت و با مِن عباس فرد  باشند؟ آيا هرکسی که دست به

 ،توان تحت عنوان کمونيست فکر انقالبی است و می همدم شد، روشن
  هايش گوش کرد؟ روايت يرنقادانه بهغ

ی عصيان (نه عامل  ای که جوهره اين فکر کرده ا، اصالً بهضرآقا 
ای  مردمی و توده صفتِ  قابل توصيف بهکه جا  ی آن)، حتی آن برانگيزاننده

تر از وضعيت موجود (و نه تغيير انقالبی)  درخواست سهم بيشبازهم است، 
  ؟آن است

ريشه است؛ و ريشه چيزی جز تالش در  دست بردن به ی نقدْ  وظيفه
ساز نيست.  ستای رهايی انسان گرفتار در مناسبات طبقاتی و خودبيگانهرا

جايی کارآيی دارد که در خدمت تحليل مناسبات  بنابراين، افشاگری تنها آن
 )اقتصادی، سياسی و اجتماعی(يعنی: قدرت قدرت  ی گانه اشکال سهی  شاکله

(که مردِم کارگر، ی اين رهايی را  عمدهـ  اما بالقوه ـ؛ و نيروی رديقرار بگ
يابی و ادراک  طرف سازمان  بهفعليت درآورد و  به) هستند  کش زحمت
که افشاگری محض، منهای  اين درصورتی است  د.رانَتاريخی بِ ـ  طبقاتی

، اما اين ماند ی همين وضعيت می که در محدوده ی عصيان برانگيز آن جنبه
موضوع کند که  می فراهم نيز بورژوازیهای تبليغاتی  امکان را برای دستگاه

 خودْ   های تبليغاتی گاه افشاگرِی غيرنقادانه را با استفاده از مناديان و دست
داری از مبارزات کارگری (اعم از  ی مدعيان طرف د و همهنتعميم بده

 را )يا داخل کشوری و مقيم در کشورهای ديگر کمونيست و غيرکمونيست



ها، جنبش  کارگری از کمونيستو تصويری ضد دنگيرزير ضرب تبليعاتی ب
ی همين مردمی بکوبند که  کله کنند و بهطورکلی ارائه  کمونيستی و کمونيسم به

  .آگاهی و تشکل طبقاتی و تاريخی دست يابند بايست به می
***** 

قول  بهشود؛ اما  کننده می رضا، گرچه اين نوشته طوالنی و خستهآقا 
هرروی، بازهم  بههرکه طاووس خواهد جور هندوستان کشد!  :ها تر قديمی

» در جايی زندگی[نه تنها] ما «بدهم کنم تا نشان  اشاره می رويدادهايی به
ای که  بود، بلکه در رابطه با مجموعه »که از هر دوزخی بدتر«کرديم  می
در جايی «هنوز هم کار برد،  به ها را در مورد آن» ما«توان ضمير  می

بعضی  به هیاگابتدا ن». می کنيم که از هر دوزخی بدتر است زندگی
ادعاهايی) برسيم که نه  واقع به نتايج (و در ندازيم تا بهيب» جهنم«های اين  جنبه

ين آورده نط هايی از بهشت وارونه را نيز به اند، بلکه جنبه تنها جهنمی نبوده
  .يمتا روی پاهای حقيقی خويش بايست

هنگامی که تازه در  ،1351مادر بزرگم (يعنی: مادر مادرم) در سال  ــ
 کهجا در اثر نداشتن داروی فشار خون ُمرد. از آنسالگی بود،  55ی  آستانه

ی عاطفی عميقی با او داشتم، درصورتی  تنها فرزند او مادرم بودم و رابطه
داشت، من جای مادرم که امکان تهيه دارو برای او ن که زندان نبودم، به

سالگی هم  90سن  بسا همانند مادرم به توانستم دارو برايش تهيه کنم و چه می
  رسيد. می

خانه (که  ماهگی کشته شد. صاحب 3ی سوم خانه در  حسين بچه ــ
ها، حسين (برادرم)  هنگام پرت کردن رختخواب اش عقب افتاده بود) به کرايه

تر  های مادرم بيش شد. اشک بيرون پرت کرد و همين باعث مرگ او را هم به
جزييات اين  بردن به خاطر اين بود که پولی برای دفن او نداشت. برای پی به

منزل مادرم بروی و من هم سفارش تو را بکنم تا او  که به رويداد کافی است
  شيوايی تصوير کند. سير تا پياز ماجرا را برايت به

ای شکل گرفت، رقم خورد و رقم  گونه ی زندگی من به جاکه شيوه ازآن ــ
وقت شخصاً از  جا کار کردن سازگار نبود، هيچ جا ماندن و يک زدم که با يک

جاست که اگر  دار اين ی خنده های اجتماعی و درمانی استفاده نکردم. نکته بيمه
  رسد. م نمیسال ه 3ی من را جمع کنيم، حتی به  ی بيمه مجموع سابقه
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سالگی  8ی کاميون بود و در سن  ها راننده پدرم سالکه  رغم اين علی ــ
تن شده بودم که  4دنده معکوس کشيدِن داف  عنوان اوالد ارشد مجبور به به

وقت  ساله هم زياد بود، اما من هيچ 18چرخاندن فرمانش از سر يک آدم 
اين باور (اعم از غلط يا  هکه ب ی رانندگی نگرفتم. چرا؟ برای اين نامه گواهی

د و داشتن نتری دار درست) رسيده بودم که وسائل نقليه عمومی کارآيی بيش
لحاظ تحرِک سوسياليستی  دنبال دارد که به اتوموبيل شخصی تبعاتی به

خواهرم  های دويکی از شوهرچنين  همبرادر و  4باشد.  هتواند بازدارند می
کنم که قاسم  علت از فعل گذشته استفاده میاين  نامه پايه يک داشت. به گواهی

نامه پايه يک داشت، چند سال  عنداله که انسان بسيار شريفی بود و گواهی
اصرارهای من را گوش کرده بود و اگر  ی قلبی فوت کرد. پيش در اثر سکته

؛ و دست بود احتمال بسيار قوی هنوز زنده و آچار به داد، به مهاجرت می تن به
عنوان کارگر  جا به سال در آن 20جريان گزينش پااليشگاه تهران (که اگر در 

کرد)،  زيده کار میرهمانند يک تکنيسين و» بخارـ  آب«قرارداردی در بخش 
شد و  خواند، رسمی می گفت که نماز می فقط میعملی، بدون هرگونه تعهد 

؛ پدر کرد. دنيای غريبی است تر زندگی می خواهر من اين روزها کمی آسوده
سياسی) يداله خسروشاهی بود و در استاد قاسم که در آبادان استاد کارگاه (نه 

الهی پيوست و قاسم حتی  ها و حزب صف جهادی ی پدر من، به پياله تهران هم
  خواند، امتناع کرد. که نماز می اينتاکتيکی از گفتن 

تهرانی  ی کاشان است؛ اما از طرف پدریْ  گرچه مادرم زاده ــ
جاکه دانسته است، پدِر  اين معنی که تاآن آييم. به حساب می صطالح اصيل بها به

جز  که به پدِر پدرم هم متولد تهران بوده است. طنز تلخ قضيه در اين است
دليل مهاجرت (نه  مادرم که در تهران ساکن است و يکی از برادرهايم که به

گام از تهران  پناهندگی) در کانادا اقامت دارد، بقيه خانواده گام به
  شوند. پرتاب می )مثل پرند(ای  های حاشيه شهرک به

 6، روزانه و مربی ورزش ترم که ساکن پرند است خواهر بزرگ ــ
ترتيب که  اين  کند. به محل کار خود می ساعت صرف رفت و برگشت به

ساعت، غذا خوردن  8ی بيش از  رفت و آمد، کار روزانه ساساً بهزندگی او ا
ی غيردولتی  سازی شده ترم که معلِم پاک خواهر کوچکگذرد.  و خواب می

هوش شده است. برادرم  است، بارها در بين راه تهران و پرند، از خستگی بی
زندان » مهمان«سال و نيم هم  3تر است و  سال از من کوچک 3(مهدی) که 



ی  که همه ی آژانس است و در پرند اقامت دارد. خالصه اين  اه بود، رانندهش
چنين از ديروز تا امروز) از طريق کار  خانواده (از بزرگ و کوچک، و هم

حساب  کش به کنند و جزِء الينفک مردم کارگر و زحمت خويش گذران می
  آيند. می

» گری لوطی«ی  تحقيرکنندهکه صفت ابلهانه و  ره بدون اينخو باال ــ
کند)، ادعا  درميان باشد (که رضا رخشان من را با اين عبارت توصيف می

ً با دوسوم  کنم که در تمام طول زندگی می ام (اعم از ايران يا هلند) نهايتا
، بلکه در راه »گری لوطی«سوم را نه در راه  آن يک ام. درآمدم زندگی کرده

  م.ا هيافت سوسياليستی از آن داشت که اميِد رهبوديم  هايی هزينه کرده فعاليت
*****  

ی فقر بسيار شديد و مشقات غيرقابل بيانی که  رغم همه علیرضا، آقا 
های ناچيزی از آن را گفتم که  يم و من فقط بخشا هام متحمل شد من و خانواده

که از هر «نکرديم  »در جايی زندگی«وجه  هيچ قابل گفتن است، اما به
ام (بد يا خوب) هرچه هستيم، اهل ادا و  باشد. من و خانواده» دوزخی بدتر

مثل دپرسيون و احساس شکست و اين قبيل (  منشانه اطوارهای سوسول
نگاه و توقع  ارادی است و بهـ  نيستيم که عمدتاً (نه مطلقاً) شخصيتی )ها بيماری

  افراد بستگی دارد.
دو عامل  ا بهشت بهي، برزخ »دوزخ«رضا، احساس زندگی در آقا 

کند و فاعلی است)؛ و  مندانه عمل می بستگی دارد: ذهن (که اراده
 مندی و قدرت انتخاب است و در مقايسه با ذهنْ  برابرايستای آن (که فاقد اراده

سان ويا  حالت انفعالی دارد). بنابراين، هيچ بعيد نيست که يک واقعيت يک
و حتی متناقض را نتيجه  دو دريافت متفاوت ،گون در برابر دو آدم متفاوت هم

  قول سعدی: داشته باشد. به
 ای سير تو را نان جوين خوش ننمايد

 نزديک تو زشت است معشوق من است آن که به
 بود اعرافحوران بهشتی را دوزخ 

 از دوزخيان پرس که اعراف بهشت است
 فرق است ميان آن که يارش در بر
 تا آن که دو چشم انتظارش بر در
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اما  ِهِمدان دوره،« المثل دوست، ی ضربها تر يمیقول قد بهو باالخره 
سادگی  . سوار اتوبوس شو و برو تهران؛ منزل مادرم را به»َکرتِش نِزيکه

ی و با انواع ي، در تنهاسن سال 90پهلوش و ببين با  کنی. برو بشين پيدا می
دهنده است. اگر رفتی (که  هوشيار و دلداری ،سرزنده مدرن، ها چقدر بيماری

ی وضعيت سياسی مملکت هم  العاده ناچيز است) درباره احتمال آن فوق
شناسی جامعه را با استفاده  های دولت و روان صحبت کن تا ببينی که سياست

تر از  یعواقشنود،  می ها و چيزهايی که گهگاه از بچهتلويزيون  از اخبار
قرار   کند که در تماس مستقيم با کارگران فالن شرکت هايی تحليل می خيلی

  دارند.
*****  

بيان  را بنويسم، الزم به   که آخرين عبارات اين نوشته رضا، قبل از اينآقا 
 سنگينی احساس اندوه بسيار اين يادداشتکه طی نوشتن  اين واقعيت است

دانم درست يا غلط) تو را مثل برادرم دوست دارم و اوج  داشتم؛ چراکه (نمی
ای از تو ببينم که مارکس را بعد  خوشبختی برای من آن زمانی است که مقاله

  .دهای امروزی بازنويسی کن سال با داده 150از بيش از 
  
  

  آخرين کالم:
نه رفيق، لوله «ای که  مورد خطاب دادهات من را  در نوشتهآقا رضا، 

اين »!! اسلحه نقدت را برگرداند به سمت غرب در شرق وضع خراب است
ها (يا همان سوسيال  يعنی چه؟ مگر من برخالف بخش وسيعی از چپ

اروپايی فرق ـ  آمريکايیـ  چينی و سرمايهـ  روسیـ  ها) بين سرمايه شرقی دمکرات
  ام؟ شده يک طرف دوال ام و به گذاشته

«... گويی  ای چرا می راستی، وقتی در ويديويی که در ايسناگرام گذاشته
؟ کدام »گوش جهانيان برسه بايد جايی باشيم که ديده بشيم و صدايمان به

دفاع از شما اعتصابات متعددی را  جهانيان؟ نهادهای انترناسيوناليستی که به
مانده از بلوک شرق  باقیاصطالح کارگری  دهند؟ يا نهادهای به سازمان می

هستند؟ آيا آن جهانيانی که شوق  ی کارگر خانهکه دوست گرمابه و گلستان 
شنيده صدای اعتراض کارگران ايران را دارند، همان نهادهای حقوق بشری 



ارگری و ديگران) کنيستند که جريانات پروغرب (مانند حزب کمونيست 
  زنند؟ شان را ليس می ماتحت

تان طوری  که صدای شرط موفقيت تنها در اين استرضا، آقا نه، 
ی  بدون شبکه گوش کارگران ايران برسد که کنش برانگيز باشد؛ و اين مهمْ  به

  ای از مناسبات شدنی نيست. بسته نسبتاً هم
*****  

دادم فرستادند ام  چند نفر از دوستان قديمی برای آقا رضا، اين نوشته را 
ها که هم در ايران است و هم کارگر بوده  از آن . يکیو نظر بدهند تا بخوانند

خاطر گرانی  شهرستانی دور به است و هم زندانی دو رژيم و هم پرتاب شده به
  طور نوشت: مسکن، در جوابم اين

  ی مفصلت را خواندم؛ نامه عباس جان، غم

تالش تو را برای تأثيرگذاری برروی ر.ر. آب در هاون کوبيدن است. 

  مطلوب خواهد شد؛ ت هم مصادره بها تواضع رفيقانه

با تعظيم » رهيافتی سوسياليستی«احساس و تالشت برای  اما از صميم قلب به 

  نگرم. و تکريم می

  مخلصتم رفيق جان.

  


