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 نامه سرگشاده

مارگرک یخطاب به رفقا  
                                                           یمظفر فالح                                          م خرداد هشتاد وهفتچهار

                                                                               
نترنتی و های ايبه دنبال کناره گيری من از انجمن جمال چراغ ويسی و استعفا از حزب کمونيست ايران تعدادی از سايت

 .برايم فرستادندم را مطرح کرده وعوامل اين تصميمخل وخارج ازکشورسواالتی را درموردعلل ودافعالين کارگری در

  . اين دوستان در اين نوشته کوتاه سعی می کنم به تعدادی از اين سواالت پاسخ دهمبا تشکر از

و استعفا از حزب کمونيست ايران در " چراغ ويسىانجمن جمال "از گيری   اخيرا مطلبى از شما تحت عنوان کناره: س

ای نزديک داليل اين تصميم را برای طرفداران جنبش  آينده که درددراين مطلب اشاره کرده بودي. همين سايت منتشر شد

   عواملى موجب اين تصميم شما شد؟ رفيق مظفر چه. کارگرى توضيح خواهيد داد

 ٧ را در زمانی که هنوز يک کودک مزدى شدم و طعم تلخ استثمار و بردگی من در سن خيلی پائين وارد بازار کار: ج

 . بيشترپى برده امبستگى طبقاتى وضرورت تشكل بيشترهمآاروفعاليت به نيازبه ازهمين روى هم طى . ساله بودم چشيدم

 حول  کارگرانل کردنمتشک درجهت  تا   آوشيده امگذرد هميشه  زند گيم می  سال از۴٠  که حدودبدين منظورهم اآنون

 تمام احزاب و  ازسرمايه دارى و کامال مستقل آارگرى مى بايست که تشکلبراين باروم . حرآت آنمشان منافع طبقاتی

 استقالل فکری و پرنسيپهای  با بتوانند آزادانهدانند باشد تا خودشانسازمان ها و فرقه ايی آه خود را طرفدارآارگران مي

کارگران برای تحقق خواستها و مطالبات انسانی آنان مبارزاتشان را  خود  با اتکا به نيروی  و د طبقاتی خود را حفظ کنن

فعالين کارگری  جمعی از همراه با   پيش   شش سال،تشکل  تعريف ازاين داشتن  با . هدايت کنند رهبری وعليه سرمايه

   :ربيانيه آن آمده استانجمن کارگری جمال چراغ ويسی را در خارج کشور تشکيل داديم که د

 توسط جمعی از همرزم ٢٠٠١ برابر با اول مه ١٣٨٠ انجمن کارگری جمال چراغ ويسی  درروز يازده ارديبهشت« 

و هم نسل جمال چراغ ويسی وتعدادی از فعالين سرشناس و دست اندرکار جنبش کارگری کردستان و ايران در خارج 

در جنبش ) ياليستیسسو(جمن کارگری جمال چراغ ويسی تقويت گرايش هدف اصلی از تشکيل ان. از کشور تاسيس شد

کارگری در کردستان و جلب توجه افکارعمومی به اخبار، تحوالت، مسائل و مشکالت جنبش کارگری در کردستان 

های  وايران و تبديل آن به يکی از مسائل مرکزی در جامعه، از جمله در ميان چپ، و کمک به شکل گيری تشکل

دوستان درابتدای تشکيل انجمن اين بود که هر آنچه در  نيت من وعده ای از. »دل کارگری درکردستان و ايران بومستق

قرار بود انجمن . های مستقل و راديکال کارگری بکار گيريم گيری تشکل توان داريم در راه بسترسازی و کمک به شکل

ت ياری رساندن اين فعالين برای سازمان بخشيدن به به عنوان پل ارتباطی ميان ما و فعالين جنبش کارگری جه

  .مبارزات کارگران و امر تشکل يابی آنان باشد

اگر خيلی خالصه بخواهم بگويم بنظر من انجمن تبديل شد به محلی برای حال سئوال اينست که آيا واقعا اينطور شد؟ 

من . ای که در نظر داشت نتواند بپردازددعواها و مشاجرات گروهی و همين باعث می شد که اصال به کار اوليه 
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) انجمن چراغ ويسى  ( قضاوت در اين باره را به افکار عمومی و خود کارگران و تشکالت کارگری که قرار بود ما

تالش و . گيری کردم من از انجمن کارگری جمال چراغ ويسی استعفا ندادم بلکه کناره. سپارم به آنها کمک کنيم می

ه استقالل انجمن را حفظ کنم و از وارد شدن در بحثهای حزبی و گروهی جلوگيری کنم ، و بشهادت کوششم اين بود ک

اين .  سال در تماس بوده ام، همه سعی ام را کردم۶ که با نامه و ای ميل و تلفن و حضوری با آنها در اين  همه کسانی

 ما بعنوان يک انجمن .تفاوت باشيم  کارگر بی درون طبقه  و اختالفات نسبت به گرايشاتبه اين معنا نيست که ما 

، اگر قرارباشد اظهار نظری در اين باره بکنيم،  ايم مان قرار گرفته کارگری که در خارج از محيط کار و زندگی اصلی

بايد اوأل در جهت تقويت گرايش راديکال در درون جنبش کارگری باشد دومأ و از همه مهمتر بايد در راه کمک کردن 

ای و متالشی کردن تشکلی که با هزاران خون  نافع عمومی طبقاتی کارگران باشد و نه در خدمت منافع حقير فرقهبه م

  .ج کشور درست شده باشد چه در داخلد، حاال چه اين تشکل در خاردل بوجود آمده بو

  گيری من شد؟    عواملى و يا عملکردی موجب به کناره  چهاما 
ودم جواب اين سئوال و موضوع را کمی مورد اشاره قرار دادم، سعی کردم بگويم که انجمن ببينيد من در اظهار نظر خ

 سال ۶ اين انجمن آن انجمن نيست که ما در . تبديل شد به ابزاری برای کارهايی ديگراستقالل خودش را از دست داد و

قق اهدافی که برای خود تعريف کرده بود پيش تشکيل داديم، و يا گوياتر بگويم متأسفانه نگذاشتند که انجمن درراه تح

البته در .  مسير پيشروی آن به سوی کمک و ياری رساندن به فعالين جنبش کارگری را منحرف کردند، وقدم بردارد

 ما، اين اولين بارو آخرين بارنخواهد بود که فرصت طلبان و اپورتونيستهای محفل باز فرقه طول تاريخ مبارزاتی طبقٔه

انجمن جمال چراغ ويسی را دستمايه اهداف   منافع ضد کارگريشان، تشکلی نظيرسيدن به نيت شوم وگرا برای ر

زمانی که متوجه شدم اعتبار انجمن دارد در خدمت پيشبرد منافع سازمانی وگروهی . دهند خودشان قرار میحقيرانه 

از دست دادن استقالل آن و قبضه .  باشدتوانست مشروعيت داشته نمی گيرد برای من اين انجمن ديگر عده ای قرار می

 همخوانی هيج فعال آارگرىکردنش برای خدمت به اهداف يک گروه خاص، راستش را بخواهيد ديگر با پرنسيپهای 

بعنوان يک فعال کارگری که در اوايل تشکيل اين انجمن برای تحقق اهدافش تالش . نمی توانست داشته باشد و ندارد

ولی . و کوششم اين بود که نگذارم اين انجمن در خدمت يک گروه و جريان خاصی قرار گيردکردم، هميشه سعی  می

 .کردند من که علتش نارسائی جسمانی بود سوء استفاده  از غيبت چند ماهٔه، اينها حتیمتاسفانه درهدفم موفق نشدم

. بود، بلکه خود مزيد بر مشکالت بودروابط حزبی و تشکيالت نيز نه تنها کمکی برای از سر راه برداشتن اين موانع ن

الزم است بگويم که من دوره ای طوالنی در حزب کمونيست ايران بودم و طبعا زمان بيشتری نياز دارم تا بتوانم درک 

من  از جمله در درون روابط حزبی . و تبيين خودم را از اين دوره بگويم که اميدوارم در آينده بتوانم اين کار را بکنم

ودم که پيوسته مراقب اين بودم که نقش سالمی در اين روابط داشته باشم و حتی در پی تالش برای اصالح آن کسانی ب

ها و استفادٔه ابزاری از جنبش و  ها، زير پا خالی کردن  مماشات،ها چينی کردم که توطئه  من تا مدتها فکر نمی.باشم

کردم اين بخاطر   برعکس به غلط فکر می.تشکيالتی استای و  فعالين کارگری خصلت ذاتی اين مناسبات حقير فرقه

خانه از « واقعيت اين بود که . ديدم که چنين نيستزمان گذشت و . شوند ها دچار اشتباه می اين است که افراد و سازمان

ی را بيگانگی با سنتهای مبارزه  کارگر. بحث بر سر تعلق به تاريخ ديگری و سنت ديگری بود. »پای بست ويران بود

بحث بطور واقعی بر سر دو تاريخ، دو افق مبارزاتی و . بهتر از هر چيز درهمين مسائل بظاهر کوچک می شود ديد
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  .  دو نوع رويکرد به زندگی و مبارزه است

در  محض بهبود   به ايد که  آن تاکيد بر آن داشته ايد و در ادامه  کرده  مريضى خودت اشاره  بهتان شما در استعفا نامه: س

هاى کارگرى  کسالت جسمانى، توضيحات بيشترى براى افکار عمومى خواهيد داد و همچنين در قالب ديگرى فعاليت

 و از سوى ديگر  داير کرده" جمال چراغ ويسى" نام کارگر کمونيست  اکنون شما وبالگى به. گيريد خود را از سر مى

تحرک اخير شما، اين سوال . ايد ان، در همين سايت نشر داده آزادى محمود صالحى از زند پيامى شاد باش نيز راجع به

در اين .  باشد  بر کسالت جسمانى، مسائل ديگر نيز در استعفاى شما دخيل بوده  عالوه کند که را در ذهن مطرح مى

  ؟ بدهيدات بيشتریلطفا توضيح  رابطه

ام همين مسئله هم باعث غيبت من  دی کامل نيافته جسمانی برايم متاسفانه مشکالتی بوجود آمد وهنوزهم بهبوظاز لحا: ج

محمود و اما با توجه به اينکه وضع . ای معين بود های کارگريم برای يک دوره در کارهای انجمن و کاستی در فعاليت

 از من نبود، بلکه هزار برابر بدتر از وضع جسمانی من را داشتند و من در اين مدت هميشه ديگر بچه ها نه تنها بهتر

، با توجه به مسئوليتی که در قبال جنبش کارگری برای دادم  خودم الگو قرار می روحيه و استقامت محمود را برای

کردم که بهر نحوی که اگر کاری از دستم برآيد کمک کنم و در اين اواخرهم که محمود  خودم داشتم، هميشه کوشش می

  .کردم حساس میاعتصاب غذا کرده بود ضرورت کارکردن را پيش از پيش ا

گيری من هم وجود اختالفات سياسی در درون ما بود و بعنوان کسی که ه گيری کردم و کناره من از اين جمع کنار

خواهند از اسم جمال برای اهداف  که فقط می خواستم جا را برای کسانی دانم نمی جمال را مظهر مقاومت و جسارت می

نم واين عاملی بود که يک وبالگ را به کمک ديگر دوستان راه اندازی ای خود استفاده کنند خالی ک گروهی وفرقه

ها را  راستش برای من سخت بود که همينطوری اسم و جايگاه جمال را برای کسانی که هرگز جمال و جمال. کرديم

انجمن . نندخواست استفاده ک خواهند بکنند خالی کنم و بگذارم از اين اسم هر جوری که دلشان می درک نکردند و نمی

برای من ابزاری بود جهت خدمت کردن به امر مبارزات طبقاتی همزنجيرانم، وقتی ديدم که افرادی را به نيت قبضه 

اند، ديگر   به درون آن  فرستاده با برنامه ريزی و توطئه گرانه نيم وجبيشان در خدمت پيشبرد منافع فرقٔهانجمنکردن 

  . نست مطلوب باشدتوا برای من اين ابزار بهيچ وجه نمی

   اند که آن قيد کرده و درشدهصادر" انجمن جمال چراغ ويسى"  امضاى شش نفره اى به استعفاى شما، اطالعيهبعد از: س

  ؟ چه توضيحی داريد اين رابطهدر.  است ک شدهحمشکوکى بطور" انجمن" اينای ميلهمچنين کدو سايت"کاربرى"گويا

روز اول تأسيس انجمن تا شش ماه قبل از تاريخ کناره گيريم ازآن، مسئوليت تمام کارهای ه ازببينيد بعنوان کسی ک: ج

 اجازه بقيه دوستان کاری را انجام ندادم که به نها و سايت را بعهده داشتم و هرگز بدو ميلای نگاری،  خبری، نامه

 امضاى   به کهاى اطالعيهو آن  ميل انجمنايک کردن سايت و حو اما داستان  .يت و اعتبار انجمن لطمه وارد کندثحي

ميل را اين دوستان ای عکس هم سايت و هم بر بلکه ،ميلای ک شده بود و نه ح اوال نه سايت . گرديد پخششش نفر

 با اين کار در واقع هدايت سايت .ميل جديد با کد تازه درست کرده بودندای کردند و بجای آن يک سايت و يک ذف ح

و وقتی من اعتراض کردم اطالعيه !  گرفتند و بهانه اش را گذاشتند به اينکه سايت را حک کرده اندرا از دست من

 بود که برای من مشکالت ٢٠٠٧حدود تابستان سال  موضوع اين طور بود که  ).١(دادند و نام مرا هم در آن نگذاشتند 

الملل هم فرستادم واعالم کردم که من را  د بينجسمانی پيش آمد وهمان موقع يک يادداشت کوتاه را برای رفقای اتحا
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ها معاف کنيد و همزمان يک جلسه در انجمن که با حضور آقايان علی خدری، يدی عزيزی و  برای مدتی از فعاليت

 بعنوان يک انسان جوانی که انرژی اش را در خدمت من خودم صديق را .يک نفر بنام صديق اسماعيلی گذاشتيم

ميل و يک سايت اي پيشنهاد کردم که هم سايت، ی گذارد و فن و تکنيک اداره سايت را هم بلد است،مبارزات کارگران م

کنم تا وضع جسمانيم  خودم نيز از دور و نزديک کمکش  ديگر را که با انجمن در همکاری نزديک بود اداره کند و

 برخی مسائل با بخشی ازرهبری حزب  بخاطرميل بود منايدر مدتی که اين آقا مسئول سايت و . کمی بهبود بيابد

 در رابطه با کميته هماهنگی و انجمن موافق بودند  رضا مقدم و ايرج آذرين کمونيست ايران که با نظرات آقايان

دخالت نحوه برخورد حزب با  ناشی از بخشااختالفات من با حزب هم در حقيقت بايد بگويم که علت  اختالف پيداکردم

خواستنند انجمن   میتجماعاين  .کارهای انجمن بوددر) آذرينومقدم جمله جريان  از(انجمن بيرون ازکسانی کردن 

کارگری جمال را وارد جدال خودشان با بخشی از فعالين کارگری درون کميته هماهنگی کنند و رسمأ از انجمن 

ز انجمن جمال چراغ ويسی به خواستند ا   اينها می.کردند که در اين باره اطالعيه رسمی صادر کند درخواست می

شقه کردن صفوف فعالين کارگری متشکل شقه عنوان ابزاری در خدمت پيشبرد مقاصد ضد کارگريشان که همانا 

به درون من کردم صديق اسماعيلی را  میمن خيال .  استفاده کنند،درکميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری بود

 و هدف از شده استبه داخل انجمن فرستاده فکرشده ای وم شد که اين آقا با برنامه ولی بعدها معلام،  انجمن جمال آورده

آمدن او به انجمن اين بوده که جناح کسانی را که با اهداف راديکال کميته هماهنگی در انجمن جمال مخالفت داشتند 

د  گذشته هميشه دراين فکر بودندر طول اين شش سالحزب کمونيست آذرين و مدافعانشان در-جريان مقدم  .تقويت کند

خواستند مستقل باشند و  کانال انجمن جمال برعليه مخالفان و فعالين کارگری که میتا نظرات و اهداف خودشان را از

اينها متوجه شدند . شان می ايستادند، پيش ببرندخرابکاريهاعليه خواستند تره هم خرد کنند و گرايان نمی برای اين فرقه

شر اين مزاحم بايست با يک نقشه حساب شده از  و میمن هستملی تحقق اين طرح و برنامه ضد کارگريشان که مانع اص

تا بشکلی )٢(تياليسسسوکارگران چپ وجمعی ازخواندٔه رهبربه خودصديق اسماعيلی تبديل شد. شدندخالص مي

  .راه آنها کنار برومسراری کردند تا من خودم ازطريق او کازو.  افکنانه شان را پيش ببرندمواضع تفرقه» دمکراتيک«

 يک جلسه با حضور علی خدری، يدی عزيزی ٢٠٠٧تر شدن مسئله اشاره کنم که در تابستان  دوست دارم برای روشن

، )شاطر حامد(دراين جلسه  حامد کريمی . ، گذاشتيمبه ماموريت گمارده شده بودتازه که آن زمان و صديق اسماعيلی 

 و در اين ماجرا دخيل نبودند و نيستند و حساب اين دوستان را با اين تندعبانی و توفيق فرجی حضور نداشارسطو ش

  . متاسفانه اين دوستان در اين اختالفات و کشمکشها ساکت و فقط از دور نظاره گرهستند.جماعت بايد جدا ارزيابی کرد

منافع گروهی خود استفاده کنند ناخوش آيند بود و جهت خواستنند از انجمن   حضور من در انجمن برای کسانی که می

برای روشن شدن اين مخالفت ها به چند نمونه اشاره . از همان سال اول اين آقايان بنای مخالفت را با من گذاشتنند

  .نمک می های آزادی خواه و برابری طلب واگذار کنم و قضاوت را به رفقای کارگرم و فعالين کارگری و همه انسان می

ميل برای يری برای ايجاد تشکل آزاد کارگری توسط يکی از رهبران اين حرکت يک ايدر اولين روز اعالم کميته پيگ

کنم، در  انجمن آمده بود و خوشبختانه چون ايشان علنی کار هستند اگر الزم باشد اسم اين دوست کارگر را اعالم می

خبر دادم که ما بايد هرچه زودتر در اين ...  فورا به دوستان انجمن وميل بيانيه اعالم موجوديت کميته پيگيری بود ويا

 باهم جمع شديم و بيانيه را پالتاکبعد از چند روز ما در يک اتاق خصوصی در . مورد يک جلسه خودمانی بگيريم
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ش از حد بي) ٣)( رشيو هستآدر جلسه  یفايل صدا( مقدم رضاخوانديم و دوستان حاضر اظهار خوشحالی کردند ولی 

 من .به بيرون بدهداين بيانيه روحمايت ازن بايد هرچه زودتر يک اطالعيه درداشت که انجمهارظاذوق زده شد و

مخالف اطالعيه بيرونی به اين شيوه بودم و همانجا گفتم که ما بايد ضمن حمايت از اين حرکت يادآوری کنيم که اين 

روزی به کارگران  ز وزارت کار که خود يکی از عاملين اصلی اين سياهاند، که ا دوستان مرتکب اشتباه بزرگی شده

نتيجه اين شد که ما اطالعيه صادر نکرديم و قرار شد هرکس به اسم . اند ی تشکل کارگری گرفتهيايران است اجازه برپا

از اين ماجرا چند هفته گذشت و کميته هماهنگی اعالم موجوديت کرد و . خود در اين مورد حرف يا نوشته بيرون بدهد

ت اعالم کردم و انجمن من از اولين کسانی بودم که برای رفقای کميته هماهنگی پيام دادم و حمايت خود را از اين حرک

خبرها و  بازتکثيرهم ما بيشتر به با کميته هماهنگی در رابطه . هم در اين باره يک اطالعيه حمايتی صادر کرد

 .تالش می کرديمهای کارگری  ها و تشکل های اين دوستان، کسب حمايت و معرفی اين دوستان به اتحاديه نوشته

اما ماجرا به اينجا ختم . زاد بود که روابط خودش را با اين دوستان حفظ کندهمچنين بعنوان افراد در انجمن هر کس آ

 کار نشد و از آنجا که من با اشتياق و صداقت تمام برای کمک کردن برای اهداف اعالم شده کميته هماهنگی شبانه روز

های   برای نمونه و در رابطه.، اين آقايان از همان روز اول بنای تفرقه و دودلی را براه انداختند کردم و تالش می

ری و يام در مورد کميته پيگ شخصی اين شايعه را برای من درست کرده بودند که من هنوز خط خودم را روشن نکرده

من همان موقع به اينها اخطار دادم که از .  کرده امهايم با راديوهای فردا و فرانسه از کميته پيگيری دفاع در مصاحبه

سقز کامأل سنندج واعتراضات کارگری درموردهمچنين در. دست بردارند ها شايعه پراکنی وها پرنسيپی اين بی

شان ايستادم و مخالف   در مقابل.ها به درون انجمن بود بازی شاندن اين فرقه تالش شان کگرايانه رفتار کردند وتمام فرقه

ران و سنديکای شرکت واحد و برخورد اينها با شان از مبارزات کارگ درمورد ارزيابی. ها بودم شديد اين نوع روش

اسناد ( ها ها و افراد موجود در اين تشکل حرمتی کردن به اين تشکل  افراد و تشکلهای کارگری در خارج کشور و بی

توانند کاری از پيش ببرند  ور من عمال نمیضدادم تا اينکه ديدند با ح به آنان مرتب هشدار می) جلسات موجود هست

برای نمونه به . مدتی با اين کارشان خواستنند انجمن را به تعطيلی بکشانند. م مجبور شدند خود را کنار بکشندسرانجا

فقط گاه گاهی در   سال اين آقايان حاضر نبودند در حرکات و اعتراضات کارگری با من همکاری کنند و٢مدت 

خواستنند انجمن را در  خالصه کنم که اين آقايان می. ندکرد برای رهايی طبقه کارگر ايران مبارزه میپالتالک های  اتاق

 مخالف شديد برای نمونه ما در انجمن. های تفرقه افکنانه خود بکار ببرند خدمت اهداف خود برای پيشبرد سياست

 توزانه رضا مقدم با فعالين کارگری   کينهبرخوردهای  و بشدت مخالف دخالت کردن در کارهای کميته هماهنگی بوديم

خواستتند که انجمن را   ولی اينها می.  مشخصا من با ارزيابی ايشان در مورد کميته هماهنگی مخالف بودم.بوديم

  . جلسه با اينکارشان مخالفت کرديم گام بردارد که ما در چندين مقدم -  آذريننفعه وادارکنند که در جبهه آنان باشد و ب

و در رابطه با ست ايران در اين باره بارها تقاضای کمک کردم من شخصا از حزب کمونيبا شدت گرفتن اين وضع 

 - حزب برای زنده کردن اين جريانی که ديگر تمام شده بود و مشخصا خراب کاريهای آذرينبخشی از رهبری تالش 

خط غالب اعتنايی  هر بار با بیو )  استTVاشاره به مصاحبه های پی در پی آقای مقدم با کومه له (مقدم و هشدار دادم 

شد که اختالفات نه  در عوض مدعی می  اين بخش از رهبری حزب بجای برخورد مسئوالنه.شدممی حزب روبرو بر 

 البته اينگونه رفتارهای .است)  يعنی نماينده آذرين و مقدم(سياسی، بلکه اختالفات شخصی بين من و علی خدری 
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های واقعی اين رفتارهای رهبری  انگيزها مرور زمان بخشی از رهبری حزب با من در اوايل غير عادی بود ولی ب

های ضدکارگری خود کرده و  جويی معلوم شد که اينها حاضر بودند که مرا فدای منفعت.  حزب خود را بيشتر نشان داد

اين را هم بگويم که معموال هر جا که جواب سياسی . شدند که اختالفات شخصی است برای خورد کردن من مدعی می

شدند که با جريان مقدم  آنها به صراحت مدعی می! د طرف مقابلشان را متهم می کنند که شخصی برخورد می کندندارن

 سال از عمر خود را در آن سپری کردم ٣٠ تا ٢۵گيری من از حزبی که ه  کنار.و آذرين هيچ اختالف سياسی ندارند

حزب بخشی از رهبری نه کار آنچنانی ساخته نبود، اما از دست من متأسفا. توانست باشد ای نبود و نمی  کار ساده

 بنابراين اصال جای تعجب .غيرکارگری شودامتحان پس داده تصميم خود را آگاهانه گرفته بود که همدوش اين جريان 

حلی جهت بيرون رفتن از اين  ها و پيداکردن راه جلو گيری از اين توطئهنبود که درخواست من از حزب جهت 

من اطمينان دارم که اعضای حزب و کومه له هرگز خرابکاری های اينها را در کومه له و . ماندبنتيجه  اختالفات بی

 اين ١٣٨۶ آبان ١شنبه  و من در تاريخ سه. حزب فراموش نخواهند کرد و باالخره رهبری حزب بايد جواب گو باشد

  :يادداشت را برای رهبری حزب کمونيست ايران ارسال کردم

  حی مظفر فال :از

  حزب کمونيست ايران: به

گيری، که  پروسه اين کناره. کنم از طريق اين يادداشت کوتاه کناره گيری خود را از حزب کمونيست ايران را اعالم می

های حزب   قبل از کنگره نهم متوجه گرديدم که در سمت گيری. يابد، از مدتها پيش شروع شده است یامروز رسميت م

در بستر مبارزات درونی حزب متوجه شدم که امکان تاثيرگذاری . اش انحرافاتی وجود دارد هبه سوی اهداف اعالم شد

  .شود های حزب روز به روز کمتر می ها و سمتگيری رهبران کارگری و کمونيست بر سياست

  .يان برای تمامی رفقای حزب کمونيست ايران آرزوی تندرستی و شادی دارمادر پ

  ١٣٨۶ آبان ١سه شنبه مظفر فالحی : ارادتمند شما

  .کميته مرکزی حزب کمونيست ايران و تمامی رفقای تشکيالت حزب: رونوشت

رفقای تشکيالت حزب نشدند که اين يادداشت را به سايراين متن استعفای من از حزب بود و اين دوستان تابحال حاضر 

  کنارهام  هل عمر خود را در آن صرف کرد سا٢۵ حدودد که چرا از حزبی که يدر حقيقت اگر کسی از من بپرس .بدهند

اختالفاتی که واقعی هستند و به عنوان يک فعال کارگری .  جواب من برشمردن اين اختالفات خواهد بودم،کن گيری می

توانستم از دور  دانستم، ديگر نمی می حزب را تنها به عنوان ابزاری جهت خدمت به منافع طبقه کارگر که عضويت در

 به منافع جنبش کارگری  ربطی هايی که هيچ   همکاری.  باشم آذرين و مقدم  با جريانی همچون  آنمکاریهگر نظاره

 همکاری و نزديکی فرقه موسوم به اتحاد کارگری .فقط خاصيت آن برای برونرفت از بحران تشکيالتی بودنداشت و 

از بود تا مصمم  ، سال گذشته کامأل مرده بودريزی شده است، اين فرقه که تا چند سوسياليستی با حزب هم بسيار برنامه

 بدين ترتيب به خيال و کنداستفاده فعالين کارگری  در ميان بخشی ازبرای باز کردن جای پا کردستان له در اعتبار کومه

 خام خيالالبته اينها واقعأ .  قرار دهندخودحزب هنوز ساخته نشده های  خودشان در آينده بتوانند آنان را پشت ويترين

فعالين کارگری کردستان . کنند هوشيارند ستان بسيار بيشتر از آنچه که اين آقايان خيال میدفعالين کارگری کر. اند کرده

طول اين چند سال آنچه را که در توان داشته است بر عليه درکارگری  سوسياليستیدانند فرقه موسوم به اتحاد  خوب می
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های رفرميستی  خواست تسليم راهکارها و سياست   که درون کميته هماهنگی نمیجمله آن رويکردی ازفعالين کارگری، 

های  نظيربود محصول تالش  تاريخ جنبش کارگری ايران بیماهنگی که درتشکيل کميته ه. داختاين آقايان شود بکار ان

يابی کارگران   تشکلمشغول بسترسازی وساليان دراز ن جنبش کارگری طصادقانه آن دسته از فعالينی بود که در ب

داری متشکل کنند  تر بر عليه کليت نظام سرمايه  اينان گرد هم آمده بودند تا بلکه بتوانند کارگران راهرچه منسجم.بودند

هدف و نيت صادقانه اين فعالين که از بيانيه . هيچ معنايی نداشت..... فارس و بلوچ وترک و برای اينان کارگر کرد و 

های  های طبقه کارگر را در تشکل ته هماهنگی و اساسنامه آن کامأل پيداست اين بود که تودهاعالم موجوديت کمي

داری متشکل کنند، به عنوان يک فعال کارگری هيچ وقت به خود اجازه ندادم و نخواهم داد در مقابل  ضدسرمايه

  . آنان ساکت باشمشقه کردن صفوف چند کارگری اين فرقه برای   ضدتوطئه های مافيايی وها و  دسيسه

 رفيق مظفر شما در جواب به سواالت در چند مورد اشاره به نقش مخرب جريان اتحاد کارگری سوسياليستی در : س

  مينه بدهيد؟زشود توضيحات بيشتری در اين  رابطه با کميته هماهنگی کرديد، آيا می

ها و اختالفات شفافی به  دو رويکرد با تفاوتقبل از هرچيزی دوست دارم بگويم که در اينکه در درون کميته هماهنگی 

واقعی چگونه به وجود آمد و چگونه ابل به طورقی و تيآرا سئوال مهم اين است که اين صف. جان هم افتادند شکی نيست

ه روی خود قرار داد برای جواب به اين سئوال اول بايد به اهدافی که کميته از آغاز تشکيل پيش . بر کميته تحميل گرديد

. داری استواربود  ترديدی نيست که شالوده کار کميته بر بسترسازی برای ايجاد تشکل ضدسرمايه. بود نگاهی بياندازيم

اين جهتگيری  آمدند با به عضويت آن در  داشتند يا بعدها تأسيس آن دخالت که در يک ازفعالين کارگری  هيچ آغاز در

 اما تمام روح کالم در اين است .ی نداشت که مخالف اين رويکرد باشنددليلهم خود کارگران . دادند مخالفتی نشان نمی

گفتند اگر قرار است کارگران   آنها می. ديدند که احزاب و گروههای چپ اين رويکرد را ضد منافع حقير سکتی خود می

يگر به تسمه نقاله داری و قادر به سازمان دادن خويش برای مبارزه عليه سرمايه ببينند د سرمايه خودشان خود را ضد

اين گروهها و احزاب به همين دليل با تمامی قدرت بسيج شدند تا اين . انتقال گروه ما به قدرت سياسی تبديل نخواهند شد

داری از    برای منحرف ساختن کميته از رويکرد ضدسرمايهءاما نطفه اصلی تقال. کميته را از اين جهتگيری باز دارند

. ن آگاهانه شروع به توطئه کرد اين جريا.شد بسته می.... خانه امثال رضا مقدم وارگری و درسوی اتحاد سوسياليستی ک

های  پوشش کشمکشزيراختالفات در. مه را بشکل هايی به درون کميته هماهنگی بردندابحث اساسنهمين راستا در

آنچه که بسيار بديهی ! م جايش تنگ شده بود اما در واقع مساله اين بود که رضا مقدم اين بار ه.شدندظاهر ای اساسنامه

بلکه به يک نيروی ته، اين کمي درگر  دارنده و متالشی ها نه به يک عامل باز نمود اين بود که اين اختالفات و تفاوت می

نشد، زيرا  اينطور اما  .تی کارگران بدل گردددانش طبقا آگاهی و ارتقاء هايی باشد که در به دامن زدن بحثمحرک 

شد نام آنرا اختالف   ای اصال نمی که تا مقطع ويژهـ ها را اين تفاوتکه به آن اشاره شد،  هدفمندی بيرونی  يکاتتحر

در . ای در درون کميته بوجود آورد اصلی خود خارج کرده و يک جو بسيار ملتهب و نارفيقانه از کانال و بستر ـگذاشت

که گويا در جايی گفته است ) يعنی رضا مقدم(کسی پی ريزی شد دست  هماهنگی بافکنی در کميتٔه  واقع شالوده تفرقه

توانست تنها از يک   رؤيای سلطه روی کميتٔه هماهنگی اين جمع می!»کی توجنبش کارگری از من سوسياليست تره«

ی در کميته بود که مساله شان خيلی چيزهای ديگربود غير از خود جنبش پل بگذرد، و آنهم حضور چند کارگر

رضا در کار با اين افراد هم يکبار ديگر نشان داد که در مبارزه سياسی . و اينها توسط رضا مقدم کشف شدند رگریکا
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 فعالين اين کميته ابتدا به ساکن هيچ گونه اهميتی برای اين !نه با سنتهای کارگری بلکه با شيوه کفتربازی عمل می کند

 های دندان ودشان آنقدر محکم و درخشان بود که به اين جريان جوابجريان گمنام قائل نبودند و حتی همبستگی بين خ

بسيار حساب شده و با حمايت بخش های ديگری از چپ که جلوی صحنه نمی آميز  های توطئه ولی اقدام. شکن دادند 

تند همبستگی بين آنها نتوانستند کميته را زير سلطٔه خود بکشند، ولی توانس. آمدند، باالخره کميته هماهنگی را فلج کرد

اين کار برايشان به هيچ وجه . فعالين کارگری را مخدوش ساخته و کميته را به روزی بياندازند که همه شاهد آن هستيم

ور سازند که ديگر همدلی و  ها و اختالفات درون کميته را تا حدی شعله توانست مقدور باشد، مگر اينکه تفاوت نمی

بنظر من نمونه کميته هماهنگی نشان داد که جنبش چپ از چه نوع .  ممکن نباشدهمفکری در درون اين کميته عمال

و کاری که  رضا مقدم . اين تجربه درس هايی دارد که بايد سالها درباره اش حرف زد. فعاليت کارگری حمايت می کند

 است و هم بهترين و ايرج آذرين کردند، هم بهترين نمونه برای نحوه برخورد چپ غيرکارگری به مسائل کارگری

 . نمونه کارکرد توطئه گری ای که جز جدايی ناپذيری است از يک رويکرد مشخص به مسائل سياسی و طبقاتی

*******  
 برای من مزاحمت به اشکال گوناگونوروزکه اخيرأ جماعتی هربگويم اين رادوست دارم وباالخره به عنوان سخن آخر

اين سنت ). ۴(  مرتبط کنندها تخواهند برای لطمه زدن من را به ناسيوناليس میفرستند و ميل میی برايم اکنند و ايجاد می

کنند و   غيرانسانی شناخته شده رفرميسم چپ است که اگر زمانی هر فعالی نخواست با آنها باشد، اقدام به جو سازی می

که اين جماعت بساط خود را در نا کجا آباد م گوي در اينجا می. زنند  برای لطمه به اعتبارش دست به هرگونه اقدامی می

بيش از سه  .د کردميدان نخواهترک يک کارگر کمونيست با اين تهديدها  دانند که  اند زيرا خودشان بخوبی می پهن کرده

ان ام و در آينده هم به عنو دستم بر آمده باشد در خدمت کردن به جنبش همزنجيرانم دريغ نکردهدهه است هر آنچه که از

 و هشيار فعالين  کنار همچون گذشته در و هميشه . اهم کردنخو خدمت به جنبش کارگری دريغ کمونيست دريک کارگر

. داری آنان خواهم بود سرمايه  کارگری چه در کردستان و هرجا که مقدور باشد در امر پيشبرد مبارزات ضدصادق

اين مناسبات و روابط مضر بيرون ازدرو پربارترفعاليت آزادتربينم امکانات  اين روابط، میبيرون آمدن ازپس ازاکنون 

روند حرکت و تکاپوی اين جنبش آن قدر زياد است که مجال کم و کسری در های شرکت و دخالت در امکان. ارنددقرار

خواهند درپيش برزبيش اتر  تحرکپروتر  های آگاهانه عکس ضرورت فعاليتی آتی به من نخواهد داد، بلکه برها فعاليت

 بسيار طبيعی نيز هست، چون انرژی آزاد شدٔه انتظاراين .  خواهم بودهاکوبيد و من با ذوق و اشتياق کامل پذيرای آن

های چند نفره يا  جويانه محافل و فرقه  من از اين پس در اختيار جنبش کارگری قرار خواهد گرفت نه مناسبات منفعت

بل تالش من اين خواهد بود با عناصر واقعی اين جنبش، ارتباطات وسيعی ايجاد شود و  در مقا.جريانات غيرکارگری

  .در درون اين روابط نيز من بتوانم نقشی طبقاتی خود را ايفا کنم

ن مبارزه طرفقای همزنجير شما ها در بکه م من در پايان خطاب به تمام فعالين کارگری کردستان دوست دارم بگوي

طبقاتی و در جدال واقعی ميان کار و سرمايه هستيد، درمتن همين مبارزه واقعی است که با فداکاريها و تحمل سخت 

امروز جنبش کارگری ايران وارد کارزار نوينی در . ترين شرايط کوله باری از تجربه را با خود به همراه داريد

ار عليه سرمايه شده است، هم اکنون کارگران الستيک البرز، ايران صدرا و نيشکر هفت تپه در جدالی مبارزه و پيک

مسيری که اين بخش از . اند ای داده نابرابر عليه سرمايه هستند ، آنان در اين مدت به شريان جنبش کارگری خون تازه
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تاريخ سه دهه از مبارزات جنبش ما در . قرار دهيمپيمايد را سرمشق مبارزات آتی مان در کردستان  جنبش کارگری می

شقه شدن عايد ما چند  هيچ چيزی جز تفرقه و ،های رفرميسم چپ کردستان ثابت کرده است که از درون اختالفات فرقه

هايی  تر صفوف خود را متشکل کنيم، و دست بکار ايجاد تشکل  تر و آگاهانه  سعی کنيم هرچه مستقل. شود کارگران نمی

 در عين حال من خودم را .  به نيروی خود کارگران نظام سرمايه را به چالش بکشندءويم که بطور آگاهانه و با اتکاش

از . در مبارزات و تالشهای کارگران سراسر ايران سهيم می دانم و بسهم خودم هر چه د رتوان دارم ، انجام می دهم

 مقايسه با تمام مسائلی که بر طبقه ما رفته، و تالشهايی که دست رفتن يک انجمن و يا خاتمه عضويت در يک حزب در

  ! پيش رو داريم خيلی کوچک است

 یروزي پديبام

 ی فالحمظفر

  ١٣٨٧ بهشتيارد -٢٠٠٨ یم

 
 ها وهي شني با ای عده اکي افتد و ی اتفاق منهاي کنم اگر ای حال فکر مني در عی ولستي ننديئل اصال خوشا مساني که گفتن ادانميمن م -١

 از ی شده است بخشی عده اکي ی برالي می و اتي کردن سای کپايحک و .  راجع به آن حرف زددي خورند، پس بای میاسيدارند نان س

 از ی بعضم؟ي شوکي تکنني ای بخش مان قربانيی و بعد هم در مبارزه رهامي کندي را تولکي خودمان تکندي کارگران باا مايآ. »مبارزه«

جنگ  وتي بقصد اذ  را کهيی هالي میا! رندي گی م یاسي موضع سگري همدی براشاني هاتي مقاالت و مطالب در سايی دارند با جابجانهايا  

.داشته ام همه را نگه من ارسال شده، ی مدت براني در ایروان  

 ی مطلباينوشت و »  سقز و سنندجستيالي از کارگران چپ و سوسیجمع« باسم یلي اسماعقي که صدی من اشاره دارم به نوشته انجايا -٢

ها   فرقهنيبدهد که ا است نشان قراری قالبی با امضاهاینوشته ها!  از توطئه هاستیگريدها هم جزنيا.  منتشر کردیکه با نام شاهو آرمان

  بدهد که در عالم  نشان هم ) شودي و اداره م  شودیدرست م  خارجنيهم در  شي هایليکه خ ( متعدد یها  و وبالگ  دارند ی اهفعاالن تاز 

! شده اندلي موثر تبدیروي نکي به نترنتيا  

 مدت مدام ني بود که در تمام ای از کسانیکيرضا مقدم .  موجود هستندی صوتلي که به آنها اشاره کرده ام بصورت فايیتمام بحث ها -٣

 هي شروع کرد به بحث علد،ي آنجا را دتي و ظرفروي درست شد و نی هماهنگتهي بود بعد که کمیريگي پتهياول مدافع کم. موضع عوض کرد

  شرکت» راه«طرفدار شدکبارهيبعد و موسسان است اتي وابسته به هني گفت ایاول م. نطوريهم همرابطه با شرکت واحددر. یريگي پتهيکم

. مباحث موجود هستندنياسناد همه ا!  شودی مبشي نصیشتري بیکجا جا ندي بود که ببني اشتردنباليب رضا مقدم. واحد    

 به جنگ یتکنولوژ قرار است با ،یاسي جواب دادن به بحث سیاگر بجا.  ها را نگهداشته املي می انيهمانطور که گفتم من همه ا -۴

 مبارزه ی آن را با سنتها گانهي کرد و چهره بداي ها را پی توطئه گرني سررشته همه اکي شود با تکنی هم می خوب روزد،نياي بیروان

  طرفدار یالتيبحران تشکفشاراز ري اخی سال هانيهمدر  کهندي گوی به من میرا کسان  »ستيوناليناس« حال نيعدر . رسوا کرد  یکارگر
!کارگران شده اند    

 
: ارسال شده استري زی هاتي سای نوشته برانيا*   

 
  سالم  ران،ي ا کارگران روزنه، ران،ي ا ستيکمون حزب ،ی کارگر یستياليسوس اتحاد ،ی روشن، خانه کارگر آزاد، اتحاد کارگرافق

زندان،  ی گفتگوهاام،ي پ،یروشنگر شرو،ي کارگر پران،ي از کارگران اتيدر حما ی المللني ب  اتحاد،ی آشتان،يب یدمکرات، بروسکه، آزاد  

.بوني تررانيا  


