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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

یدر مورد کميته هماهنگ"حيدر کريم"نظرات تحقير آميز پا سخ به   
 

               ر پویمحمد عبد                                                                     ماه هشتاد و ششیدم شش ستيب   
 

  

سخنی با کارگران ايران و جهان پيرامون دو پيش نويس "در مطلبی تحت عنوان" حيدر کريم"اخيرا شخصی به اسم 

 کرده ای پيشنهادی کميته هماهنگی اشاره به دو اساسنامه" اساسنامه در کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

" حيدر کريم"نوشته . اش تالش کرده که چهره فعالين واقعی جنبش کارگری ايران را مخدوش کند است و در نوشته

آنکه ما با . نشان از آن دارد که ايشان مرتبا در جلسات و همچنين مجمع عمومی کميته هماهنگی حضور داشته است

گرايشاين نوع از کامال آشناست وهايش يات و نوشتهما ادب نمی شناسيم ا کميته هماهنگی چنين نامی را در عضوی با   

.گرفت مجمع عمومی  کميته هماهنگی نيز مورد نقد و بررسی قراردر    

چه خوب است آنانی که خود را کارگر و يا مدافع راستين طبقه کارگر می دانند و برای رهايی اين طبقه قدم در نبردی 

  مبارزاتی را مد نظر گرفته و   تمام جوانب گذارند، زمانی قلم به دست بگيرند کهداری مي بی امان عليه سيستم سرمايه

.هت خدمت به طبقه کارگر باشد و بسقلمشان در ج  

  قلم.کسانی ميتوانند مدافع واقعی طبقه کارگر باشند که دوستی با فالن کس و يا در خط فالن محفل معيار قلميشان نباشد

 اين صورت در غير.  کوچکر خدمت رهايی باشد و نه در دفاع صرف از يک محدوده آنگاه جاودانه خواهد شد که د

هيچ کمکی نکردهنه تنها به طبقه کارگر را به   و حتی مبارزات آنان   موارد نيز می تواند مخرب بوده ای پاره دربلکه   

.سکون يا داد و ستد بکشاند    

ه و هنوز هم ادامه دارد و اين ادامه داشتن تا زمانی که در تمامی دوران تاريخ بشريت جدال بين ظالم و مظلوم بود

ديوارپوشالی سرمايه نابود نشود به قوت خويش همچنان باقيست و چه زيباست قلمی که با ايدئولوژی راستين طبقه 

را اين بدان معنا نيست که حرکت مبارزاتی را مورد نقد قرار ندهيم و هر حرکتی . کارگر پا به عرصه مبارزه بگذارد

سوی که سمت و  هدفمند باشد ی می تواند قلم هنگام . بينديشيم کشيدن به هورا و   قرار دهيم دفاع   مورد کورکورانه  

.مبارزاتی، ضعف ها و کاستی ها را عيان و چون کوله باری برای فردايی ديگر مورد استفاده قرار دهد    

ولی کدام وحدت و کدام تشکيالت و چه ) ت استچاره رنجبران، وحدت و تشکيال( همگان نيز بر اين باورند که آری 

تاريخ درسهای ! کسانی با چه اهدافی اين تشکيالت را سازماندهی نموده و اين وحدت بر مبنای چه اهدافی می باشد؟

گرانبهايی به ما می دهد و اگر به خود زحمت داده نگاهی هرچند اجمالی به مبارزات جهانی کارگران بيندازيم به عينه 

ينيم که در بسياری موارد تشکيالتهايی که داعيه رهبری و هژمونی طبقه کارگر را داشتند خود آبشخور سرمايه می ب

بوده و مبارزات کارگران را نه در جهت آمال و اهداف طبقه کارگر بلکه برای مطرح نمودن خود و تشکيالتشان به 

شوند يکی از نمونه های آن، حزب به اصطالح تراز کار می بردند و می خواستند يقه سفيدها برگرده ی آنان سوار 

  تکرار   دوباره نگذاريم تاريخ.  بود  اين مشتی از خروار اينگونه تشکيالت  بوده که )حزب توده ( نوين طبقه کارگر 
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.ان را به پاسيو و يا شکست بکشاندشود و محفليزم و دوستی های همفکر مبارزات آن  

حاصل فداکاری های کسانی است که به رهايی طبقه کارگر ايمان داشته " کارگریکميته هماهنگی برای ايجاد تشکل "

و حاصل مبارزات آنانيست که از فقر بيزارند و ميخواهند که  لبخند شادی بر چهره کودکان و خانواده هايشان دائمأ 

مان   که دوست ناشناختهدر هيچ يک از جلسات و هيچکدام از نوشته های خويش آنگونه" کميته هماهنگی. "نقش ببندد 

 به کرات عنوان نموده اند داعيه ی هژمونی طبقه کارگر را نداشته و ندارد و از محفليزم ، سنديکاليزم و "حيدر کريم"

هزاران اسم ديگر خود را مبرا دانسته بلکه همان گونه که از عنوانش پيداست هماهنگ کننده ی مبارزات حق طلبانه 

ر حرکت کارگری را نه در بحث قبول و يا رد می نمايند بلکه بر آنند که نقاط قوتشان را آنان نيز ه. کارگران است

تقويت و نقاط ضعفشان را تا حد ممکن به صفر برسانند پس چه خوب است آنانی که خود را کارگر و يا هوادار 

ند که مبارزات حق طلبانه کسانی که ميخواهند و بر آن. کارگر می دانند از اين زاويه به کميته هماهنگی بنگرند

زيرا دوران مشی چريکی به اتمام رسيده است، اين . کارگران را بارور گردانند، داعيه آنها پيشاهنگ بودن نيست

کميته هماهنگی از هر حرکات اعتراضی کارگری در . کميته به مبارزه علنی معتقد و مبارزه مخفی را رد می ناميد

  و پيروزی هرکدام از خواسته هايشان را پيروزی   طلبانه آنها، حمايت  حق های ه از طبقه کارگر و خواست جهت دفاع

.خود دانسته و سعيش بر آن است که حتی از ابتدائی ترين خواسته های کارگران حمايت کنند  

هيئت کنفدراسيون "محسن حکيمی عليرغم انجام کارهای مفيدی از جمله همکاری با محمود صالحی در ديدار 

که به تهران آمده بودند و با شهامت در کنار محمود صالحی سخنان محمود صالحی را " المللی ی آزاد بينها اتحاديه

 و در نوشتارشان تيمنترجمه ميکرد و ما سوای احترامی که به شخص او قائليم ولی متأسفانه در کالم ايشان نوعی 

د محوری بوده که در تمامی بحث ها، تبادل نظرها نوعی دنباله روی را مشاهده می نمائيم، که اين متأسفانه نوعی خو

حيدر "آقای  !!در جايی جای قلم دوست فرزانه مان . و جدال های کميته هماهنگی همواره خود را نشان داده است

دفاع ازمحسن (مقاله اش تيترای کاش به جای سرشود و  نظرات آقای حکيمی ديده مینقطهدفاع صرف از" کريم

به نظر ما، بامثمی تر بود و ديگر کارگران را دست آويز) دفاع از محسن حکيمی ( مطرح می نمود که را ) حکيمی   

!نوشته خويش قرار نمی داد    

 مگر ما به طبقه و طبقات و جنگ بين کار و سرمايه اعتقاد نداريم ، خاطر ياد آور شديم که دوست عزيزن يد اين را ب

 به قهر معتقد ما که  ؟ميباششت، پوست و استخوان خويش فقر را تجربه نکرده  و يا خود کارگرانی نيستيم که با گو

تاريخ به ما ثابت نموده که عصر  .رای خويش دست و پا کنيم  ای بهوشتبخواهيم از اين راه تا   ميستين یمان پرور

تنها فکر کردن.   و اين خاستگاه خورده بورژوازيست  در هزاره سوم ميالدی محکوم به شکست است قهرمان تاريزم  

.کتابی، نميتواند توده ها را به حرکت درآورد    

 اگر شما می خواهيد قهرمان پروری نمائيد و محسن حکيمی را همچون قهرمان لغو کار مزدی قلم داد ،دوست عزيز

رکستان است کنيد و تمامی آنانی که در کميته هماهنگی به کار و مبارزه مشغولند سياه لشکر بناميد قلم و فکرتان به ت

عصر   ما در. شده استجو کرد که آن دوران سالهاست سپری وجست بايستی  تاريخ در را ... اسپارتاکوس و  عصر  

ها دوران خود است و اوست که می تواند و بايد نابرابری   طبقه کارگر خود قهرمان زندگی می کنيم  امپرياليزم ابر       

ای رهبران واقعی   جنبش کارگری در هر دوره. به جامعه بشری باز گرداندرا از ميان برداشته و رفاه و آسايش را  
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داری اگر چه ضربات مهلکی به جنبش کارگری وارد شده و ميشود اما  خود را ميسازد، در مبارزه عليه نظام سرمايه

های  تجربهبه يومن مبارزات و جانفشانيهای فعالين واقعی جنبش کارگری دوران سختی که گذرا هست را با کسب 

تاريخ جنبش کارگری ايران اين واقعيت را نشان ميدهد که عليرغم فشارها و حمالت . ارزشمند پشت سر ميگذارد

های اين آماج است که بذر  اما پس لرزه.   بوده و در مسير واقعی قرار گرفته استكاليادر  شديد همه جانبه،هميشه

کارگران خود )  بدا به حال  ملتی که احتياج به قهرمان دارد(به قول برشت، .   ها را کاشته است"حيدر کريم"

 درجريان مبارزه رهبران خويش را به صحنه مبارزه خواهند کشاند، به اين اعتبار نه آقای حکيمی و نه حيدر کريم بنا 

.به بحثها و نظراتشان چنين رسالتی را بر دوش نخواهند داشت  

 به عنوان آزادی  رااگر همگی ما به تبادل افکار معتقد بوديم مطرح نمودن دو يا چند اساسنامه در کميته هماهنگی

زيرا آنانی که اهداف طبقه کارگر را سر لوحه مبارزه و زندگی خويش قرار داده اند به خود . نظرات قبول می نموديم

يا هر نوشته ديگری مطرح نمايند، در تبادل افکار است که حق می دهند که نقطه نظرات خويش را در اساسنامه و 

اش ازمحسن حکيمی به عنوان عيسی مسيح ياد  که در سرتاسر نوشته" حيدر کريم. "فکر ها    نشو و نما می نمايند 

ه مدافع طبق. می کند، گويا ايشان عالمه دهر است که هرچه بگويد و بنويسد ديگران با قاطعيت آن را قبول نمايند

اگر اساسنامه من مورد " کارگری که دچار دوگماتيسم نشود نميتواند منتقد اين برخورد آقای حکيمی که گفته است 

آقای حکيمی بدون آنکه نقطه نظرات ديگران را بشنود و يا . نباشد" قبول قرار نگيرد از کميته هماهنگی جدا می شوم

گيری از  از بنيان گزاران آن است دفاع نمايد، تهديد به کنارهاز قلم و کالم خويش در کميته هماهنگی که خود يکی 

اند و در تالش برای ايجاد تشکل کارگری هستند  کميته هماهنگی ميکند گويا کارگرانی که به اين کميته ملحق شده

يرهائی اگر چه طبقه کارگر ايران بارها چنين تحق؛نميتوانند تشخيص دهند و بدون حضور ايشان کار به جائی نميرسد

را از جوانب مختلف تجربه کرده است، اما با قاطعيت هر موانعی را برای پيشبرد و روند رو به رشد جنبش کارگری 

را پشت سر گذاشته و ميگذارد، و اين رهبران و فعالين واقعی جنبش کارگری ايران هستند که علنا زير فشار شديد 

رمت طبقه کارگر دفاع ميکنند و هيچگاه بر همنوعان خود منت آورند و از کرامت و ح همه جانبه خم به ابرو نمی

. هيچ کسی نميتواند به آسانی خود را فعال و رهبر کارگری خطاب کند و در دل کارگران محبوبيت پيدا کند. نميگذارند

گر با ايی است که در جهت سازمان دادن و به قدرت رساندن طبقه کار چنين کاری الزمه  فعاليت و مبارزات واقعی

در دست داشتن آلتهای مشخص و ضروری صورت گيرد و دنيائی را برای انسانها نويد دهد که فارغ از ظلم و ستم، 

دنيائی برابر و به دور از تبعيض، دنيائی که در آن حرمت و کرامت همه انسانها به رسميت شناخته شود، و اين مهم 

شاره شد، جا دارد از زحمات ارزنده همه کسانی که در جهت همانطور که ا. از آنها رهبر و فعال کارگری ميسازد

تقويت جنبش کارگری ايران گام بر ميدارند و از جمله زحمات ارزنده آقای حکيمی که مسئوليت ترجمه سخنان محمود 

ما های آزاد کارگری  را به عهده گرفته بودند، تشکر و قدردانی کرد، ا صالحی در ديدار هيئت کنفدراسيون اتحاديه

صرفا نميتوان با نوشتن نامه به کارگران کشورهای ديگر خود را فعال کارگری خطاب کرد و تحت همين نام و خود 

  ی و مشخصا اساسنامه نظرات  کارگری توهين کرد و در صورت عدم پذيرش  واقعی جنبش   فعالين  بزرگ بينی به

.گيری کرد پيشنهادی تهديد به کناره      

پرسيد اين است که اگر به قول شما نوشته آقای حکيمی مانيفيست " حيدر کريم " ! فرزانهسوالی که بايد از دوست
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می دادند آيالوحه برنامه خويش قرار و سر  را مورد قبول وی ، اساسنامه  و کليه اعضای کميته کميته هماهنگی است  

!!مورد کميته هماهنگی دست به قلم می برديد؟شما در    

گروهی زود جنبيدند و از طريق برخی آدم ها در اتحاد و يکپارچگی جامه :(  فرموده ايددر صفحه سه پاراگراف پنج

االطراف با عده ای ناسيوناليست بازاری کميته پيگيری را پديد آوردند ) حتمأ شما معتقديد که کارگر کرد با کارگر 

که امثال شما برايش قلم به دست بگيرد فرق دارند بدا به حال طبقه کارگری ... فارس و کارگر آذری با کارگر بلوچ و 

زيرا کارگر نه مرز می شناسد ، نه نژاد و در کره خاکی کل واحدی هستند که اهدافشان آنان را  به همديگر زنجيروار 

ربط می دهد مگر اهداف کارگر افريقايی با کارگر کرد چه فرقی دارد که شما کارگران کرد را ناسيوناليست و 

شما تراوش می کند آيا اين خدمت به نظام ) با کفايت(قلم جديديست که ازسيوناليست می دانيد اين تزديگران را انترنا  

!!سرمايه نيست؟  

. فرق داردینيفلسطکارگر  اين است که اهداف طبقاتی کارگر اسرائيلی با  " حيدر کريم"آقای  کالم   اينجا لب  تاپس   

اگر شما آنگونه که در قلم محفليزم را به مسلخ می فرستيد چرا ": حيدر کريم" آقای  !!دوست عزيز و فعال کارگری

در جايی جای نوشته ات دفاع از محفليزم و اشخاص را به عينه مطرح می کنيد از يکی جانب داری و از ديگری 

يد که چون شمايی بياپا بوسو به خواب هميشگی بيدارمارکس خواهش می کنيم از می سازيد ما از هيواليی خون آشام  

.را به قتلگاه فرستاديد ) کارگران جهان متحد شويد(شعار    

اساس کار توطئه گرانه طيف وسيع فرقه ها تصرف کميته هماهنگی و در غير اينصورت متالشی :" فرموده ايد 

ينيزم فارس به جانب داری از محفلی که قلم آقای  حيدر کريم به علت دوری راه و شوشايد آقای" ساختن آن بود 

ک با شرکت اعضای کميته حکيمی نيز در خدمت آن است يادشان رفته که انتخابات در فضای کامأل دمکراتي

ناسيوناليسماگر  ناسيوناليزم نيسترأی نياورده گناه ازکسی نيزاگرانجام گرفته و...)کرد و ، لر،، آذریفارس(هماهنگی  

. خود آقای حکيمی نيز کرد زبان هستند  اطالعجهت  !!!کرد زبانان است" حيدر کريم"به قول آقای     

 در جايجای نوشته اش کميته هماهنگی را فقط به اين دليل مورد مؤاخذه قرارداده که آقای حکيمی به علت رد اساسنامه

.درخواستی انشعاب خويش را مطرح فرموده اند    

.خواننده خود قضاوت نمايد  ) استدشمن مهرکه با ما نيست :  ( يکی از سر دم داران نازيسم گفته اندزگوبل  

آيا شما می دانستيد وگرنه بدانيد اساسنامه های پيشنهادی در دست بررسی بوده و هنوز مجمع در رد يا قبول هيچکدام 

شده است ... رايی و تصميمی اتخاذ ننموده اگر کميته هماهنگی دچار محفل گرايی ناسيوناليزم ، سنديکاليزم، فرقه گ

کالم توانای هستند چرا درند با توجه به اينکه دارای قلم وهايشان خود را فعالين کارگری خطاب ميکن نامهآنهائی که در  

.مادر نگردد دايه مهربانتر از"  حيدر کريم"ی اين مورد نقطه نظرات خود را بيان ننموده تا آقا    

هر روز بيشتر از ديروز به صحنه مبارزه مبارزه بدون ما و شما نيز در حال شکوفاييست کارگران ديارمان کالم آخر

ده رهبرانشان دوش به دوش آنان برای وصول مطالباتشان گام بر می دارند آگاهی طبقاتی آنان شکوفاتر از گذشته ش

معلمان  دانشجويان و( دوستان طبقه کارگر  ،اجتناب ناپذير استرهايی طبقه کارگرن دفاع می کنندمطالبات انسانيشااز

 حتی خواستار آزادی رهبران دربندشان هستند پس ما نيز از تاريخ  ،شعار دفاع از آنان را سر می دهند...) و و زنان 

درس گرفته از بيان اسم ها و چسباندن مارکهايی که صفوف آنان را شکننده نمايد دوری گزينيم زيرا فردا از آن طبقه 
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تالشکارگرانی که قاطعانه در از کالسيک خود ادامه داده و  به مطالعات می خواهيمشما نيز از بار دگر. کارگر است  

.برای رهائی خود و همنوعانشان هستند به ديده تحقير ننگريد    

در بوليوی تمامی احزاب و دسته : چه خوب گفته اند "  در کتاب بگذار سخن بگويم یائيو ي زن آارگربولدميتال" 

به جای رويارويی با دولت دست نشانده بوليوی به سرو گردن هم می جاتی که داعيه ی رهبری طبقه کارگر داشته اند 

  ما رخت بر بندد زيرا ما در هزاره سوم ميالدی شروع به مبارزه نموده ايم و اين هزاره ريادکوبيدند بگذار اين مهم از

.دي گوی به طبقه کارگر در مورد قلم و کالم ما داده سخن مخيتار.  نه احساسستيعقالن  

 

 

عضو کميته هماهنگی پوری عبدمحمد  

٢٣/١٠/٨۶  

 


