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معموال ما کنگره ها را با اسمي
مشخص ميکررديرمم مرکرگ کرنرگرره
انقالب و يا کنگره حزبيت و غيرهم برا
همين سبک مريرتروان ايرن پرلرنروم را
پلنوم حزب و جنبش کارگري ناميدم
ميخواهم امروز در ايرن مرورد
صحبت کنمم اين ترم را برا يرکري از
رفقا در ميان گذاشتم سروروا رش ايرن
بود کره آيرا ايرن يرک برحري دا رلري
ومربوط به ودمان نيست؟ بره نر رر
من اينطور نيرسرتم رابرطره حرزب و
جنبش کارگري يکري از سريراسري و
اجتماعي ترين مباحکي اي است کره
ميتوانيم در اين مقطع داشته باشيمم
اجازه بدهيد ابتدا نگاه گذرائي به
وضرعريرت سرريراسري حرراضرر داشرترره
باشيمم اينکه در بين دو پلنوم شراير
سياسي چه تريريريرراتري کررده اسرت
جمهوري اسالمي در چه وضرعريرتري
است اوضاع منطقه چرگرونره اسرت
جنبشهاي اعتراضي چه رونردي يري
کرده انرد اپروزيسريرون راسرت کرجرا
ايستاده است اپروزيسريرون چر چره
موقعيتي دارد و غريررهم در کرنرگرره
دهم در مورد اين مو فه ها بحي شد
و اسررنرراد مرتررعررددي ت روي ر شرردم
اساسا روند تحروال برر مربرنراي آن
جهت گيريها و آن بحي ها و اسنرادي
که در کنگره ده داشتيم به پيش رفته
است و اين در واقع هم ايرن را نشران
ميدهد که ما در کرنرگرره دهرم روي
نکا درسرتري دسرت گرذاشرتريرم و
روندها را درست ديديرم و هرم نشران
ميدهد که امروز بايد از آن فراتر رفت
و ديگر ايستادن در آنجرا و اترکرا بره
همان م وبا کافي نيستم
در اي ررن ش ررش م رراه بس رررع ررت
تيييراتي در شراير سريراسري ايرران
ايجاد شده است که برايرد در مررکرز
توجه قرار داد و پيشرويهاي جرنربرش
کارگري و رابرطره حرزب برا جرنربرش
کارگري بن ر من يکي از مهمرترريرن
تحوال در شش ماهه ا يرر اسرتم
موضوع فق اين نيست که جنربرش
کارگري گسترش يافته و راديکال ترر
شده است و يا جنبش هاي اعتراضي
ديگر به پيش رفته انرد و يرا عررصره
هاي جديدي بوجود آمرده انرد مرکرگ
جنبش مال با تگان و غيرهم قضيره

تنها ابعاد کمي و حتي ترعرمريرن ايرن
جنبشها نيستم نکته مهمترر آنسرت
که در يک سطحري جرامرعره دارد بره
چا ش کشيدن سريراسري جرمرهروري
اسالمي برميخيزدم مکال شعار "زيرر
بار ستم نمي کنيم زندگي" که قبگ از
کنگره  ٠١در سال گذشرتره کرارگرران
هپکو دادند االن به يابران کشريرده
شده و تبديرگ شرده اسرت بره شرعرار
مرا رربررا ررتررگررانم و يررا اعررترررا برره
دزديهاي نجومي مقاما و ايرنرکره
"يک ا تالس کم بشه مشکگ ما حگ
ميشه" يا از اين نوع شعارهام اينرهرا
را ديگر نمي شود گفت جنبرشرهرائري
هستند که در عرصه هاي مخرترلر
مطا باتشان را مرطررم مريرکرنرنردم
اينها جنبشرهرائري در عررصره هراي
مشخ ي هستند و ي شعارهايشران
و فرياد اعترا شان کگ سيسرترم را
در بر ميگيرد و کگ وضع موجرود را
بچا ش ميکشدم
ن رره ف ررق ر در ت ررج ررم ررع ررا و
اعت ابا بلکه در راهپريرمرائري هرا
شاهد اين پريرشرروي هسرتريرم و ايرن
حرکتي است که کارگران و معلمان و
کال بخشهاي يبقه کارگر ابرترکرارش
را در دست دارندم تجمعا کرارگرران
در مراکز شهرها و يا بستن يابانهرا
و جاده ها براي جل توجره مرردم برا
اين نوع شعارهاي ضد وضع موجود
اين يک پديرده ترازه اسرت کره حرتري
نسبت به  ٦ماه پريرش گرام مرهرمري
بجلومحسوب مريرشرودم ايرن نشران
ميدهد که جامعره يرک نروع چرا رش
سياسي حکومت را آغاز کرده استم
اين وضعيرت را کسرانري کره از
نزديک دست اندر کرارنرد يرا از ايرران
گزارش ميدهند و يا فعا يني کره برا
آنها تماس داريم به هزار و يرک زبران
دارند مريرگرويرنردم مريرگرويرنرد ايرن
حکومت ماندني نريرسرت و آ رريرن
نفسهايش را ميکشد و برايرد آمراده
باشيمم در حزب ما در رار هرنروز
اين بحي چندان مطرم نيست و ي در
دا گ ايران با هر کر برحري کرنريرد
همين را ميگرويرد کره ايرنرهرا دارنرد
ميروند و دارند آ رين زورهايشران را
ميزنندم
ميدانم در يول عمرر حرزب ايرن

بحي چنديرن برار يررم شرده اسرت
چندين بار برحري شرده کره ايرن نروع
ارزيابي ها چقدر معتبر و يرا چرقردر
واقع بينانه است چقدر وشربريرنرانره
است و غيرهم اين بار هرم مريرتروانريرم
همين بحي ها را بکنريرم و ري آنرچره
مسلم است در پلنوم قبگ ايرن برحري
مطرم نبودم شا هائي تييير کررده
است که اين بحي ها روي ميرز آمرده
استم
در هر حال در کرنرگرره قربرگ در
مررورد جررن ررش کررارگ ررري در م ررورد
تشکگ يابي کرارگرران در مرورد بره
ميدان آمدن جنبش هاي اعتراضري
در مورد چ شدن فضاي جرامرعره و
در مررورد هررمرريرن چرا ررش سريرراسرري
حکومت و غيره اسرنرادي مرعريرنري
داشتيمم من فکر ميکنم روند اوضاع
حتي بيشتر و سريعترر از آن چره کره
حرترري رروشرربريررن تررريررن مرران فررکررر
ميکرديم در جهت راديکرا ريرزه شردن
جامعه به پيش رفته است و بريرشرترر
نش رران داده ش ررد ک رره ت ررا چ رره ح ررد
سرنگوني گرايش وسيع و عميقي در
جامعه استم
در مورد سرنگوني هم الزمست
اينجا اين را تاکيد کنم که ما هميشه
از جنبش سرنگونري صرحربرت کررده
ايمم جنبش سرنگوني ويژگي معينري
داردم اينطور نيست که مکگ جنربرش
عليه اعدام هر روز آنررا در ريرابران
ببينيردم د ريرلرش هرم روشرن اسرتم
موضوع اين جرنربرش برود و نربرود
حکومت است و اين امري نيست کره
موضوع مبارزا هر روزه باشردم در
مقايعي مکگ قريرام هراي شرهرري
مکگ شورش  ٠١تير مرکرگ ريرزش
ميليوني سال  ١١و ن اير آن جنبش
سررنرگررونري سررش را از آب بريرررون
مياورد و ود را نشان ميدهرد امرا
اين حررکرت هرمريرشره جرريران داردم
گ ررراي ررش س رررن ررگ ررون رري و ررواس ررت
سرنگوني ميتوانرد بره اشرکرال و در
ابعاد مختل ودش را نشران دهرد
و ي کسي که عمين ببيند و از ظاهرر
عميقتر برود ميتواند آنرا ببيندم يرک
جنبش ع يمي در عمرن هسرت کره
گاه بگراه مرکرگ نرهرنرگري سرر برلرنرد
ميکند و همه چيز را برهرم مريرريرزدم

سرنگونري يرلربري زمريرنره و ريشره
بسياري از اعتراضا جاري اسرت و
اين را بن ر من حکرومرت مريردانرد
اپوزيسيون ميداند و ود مرردم هرم
بر آن واقر هسرترنردم يرک جرنربرش
ع يمي هست که فق حزب ما آنررا
جنبش سرنگوني مينامد و بن ر من
اين اسم گذاري يلي دقين و سياسي
و هوشمندانه اي است که او ريرن برار
من ور حکمت مطرم کردم برد ريرگ
اينکه قبگ از آن دو قطبي مکانيکري
بود که يا انقالب هست يرا نريرسرت
چ در اين دايره گريرر کررده برود کره
شراي انقرالبري هسرت يرا انرقرالبري
نيست مردم ميخرواهرنرد سررنرگرون
کنند يا نمي واهند سرنگون کنند و
غيرهم اين يک متد مکانيرکري اسرت
که در واقعيت عمين نرمريرشرود و آن
ديناميزم اجتماعي و مبارزه يبقاتي
و کشاکشي که بين مردم و حکومرت
هست و جنگي کره هرر روزه جرريران
دارد را نرمري بريرنردم در ايرن مرترد
جنبش هاي مطا باتي جاري که چ
سرنررتري مرعررمروال آنررا جرنرربرشررهرراي
دموکراتيک ميناميد رب چنداني به
امر سرنگوني و بره يربرقره کرارگرر و
کمونيستها ندارنردم در ايرن نرگررش
معيار اينست کارگران چه ميگويرنرد
و چررکررار مرريررکررنررنرردم و حرررکررت و
اعتراضي که کارگران در آن نيسرترنرد
ربطي به مبارزه يبرقراتري نرداردم يرا
چنين وضعيتي در جامعه هست و يا
شراي انقالبي؛ و شراي انقالبي يرک
وظاي و فعا يتهائي را الزم ميکنرد
که قبگ از آن نبايد به آن کارها دست
زدم اين نوع نگاه به مبارزه يربرقراتري
هيچ چيزش به متدو وژي ما و جهت
گيري ما و شيوه کار ما نرمريرخروردم
جنبش سرنگوني از جمله مفاهيرمري

است که حزب ما بدست گرفت برراي
اينکه دو قطبي سياه و سفريرد مريران
شرراي ر انررقررالبرري و شررراي ر آرام را
بشکندم نه شراي امروز آرام اسرت و
نه انقالب نراگرهران از آسرمران نرازل
ميشود و نه تدارک انقرالب فرقر در
شراي انقالبي ممکن استم باال رره
حزبي که استراتژيرش انرقرالب اسرت
بايد واقعيتي مکگ جنبش سرنگرونري
را ببيند و بداند با چه شرايطي يرر
است و چه چيزي را دارد راديرکرا ريرزه
ميکند و چه چيزي را دارد مرترعريرن
ميکند و چه چيزي را دارد سرازمران
ميدهدم
ما نميرتروانريرم صربرر کرنريرم ترا
شراي انقالبي پيش بيايدم براي هيچ
چيزي نبايد صبر کنيمم همه چريرز را
بايد ودمان بسازيم و به پيش برويمم
کنگره دهم م وبه اي در اين رابرطره
داشت و در همريرن پرلرنروم هرم يرک
قطعنامه پيشنهادي در مورد جنبش
سرنگوني و جنبش هراي اعرترراضري
داريمم بعضي از رفقا در مکاتباتري
کره حررول ايررن قرطررعررنرامرره داشرترريررم
ميپرسيدنرد آيرا مريرشرود هرنروز از
جنبش سرنگوني صحبت کردم بحي
من اين است که امروز چيزي جز ايرن
معني نميدهدم جامعه بشد قطبي
شده استم برعرنروان نرمرونره جرنربرش
سکوالريستي را در نر رر برگريرريردم
امروز اکتفا کردن به واست جردائري
مذه از دو ت از سطح اعترراضرا
در ايران عقر اسرتم برحري برر سرر
ضديت با مذه استم نرمريرخرواهرم
بگوييم جنبش آته ايسرتري چرون آتره
ايسم ودش يک نروع عرقريرده اسرت
و رري ررواسررت مررردم زدودن رردا و
مذه از همه چريرز اسرتم جرامرعره
دارد مرذهر را پر مريرزنرد دارد

دوره دوم  -شماره ٧٥٣
مذه را باال مي آورد و ميرخرواهرد
اين سم را از تن ودش دفع کندم اين
گرررايررش در جررامررعرره کررامررال قررابررگ
مش رراه ررده اس ررتم در اي ررن ش ررراي ر
سکوالريسم هنوز حن مطلر را ادا
نميکرنردم هرمرانرطرور کره کرال اگرر
جنبشهاي جاري را صرفا مطا براتري
بدانيد حن مطل را ادا نرکررده ايردم
امروز وقتي کارگرران هرپرکرو شرعرار
ميدهند "زير بار ستم نميکنم زندگي"
در واقع در پيرشراپريرش صر مرردم
حرکت ميکنند و حرر دل آنرهرا را
ميزنندم بسريراري از جرنربرش هراي
جاري و يا حرکتهاي تازه اي که شکگ
ميگيرند فق مطا به جنبششران را
يرم نميکنند برلرکره کرگ وضرعريرت
موجود را بچا ش ميکشنرد عرلريره
ستم به يابان مي آيند و ميخواهنرد
در راه آزادگي بجنگندم اين حلرقره بره
ن ر من تعيين کننده استم
اجازه بدهيد بر اين متن به بحري
حزب و جنبرش کرارگرري برپرردازيرمم
تاکيد من بر حزب و جنبش کرارگرري
است و نه حزب و يبقه کارگررم چرون
اين دومي پيش فر است و برحري
شراي امروز و شراي ديروز و غريرره
نيستم حزب کرمرونريرسرت کرارگرري
حزب يبقه کرارگرر اسرت بره رايرر
سياستهايش برخرايرر بررنرامره يرک
دنياي بهتر به اير استراتژيش بره
اير اهدافش جنبش کارگري افرت
داشته باشد يز داشته براشرد قروي
باشد ضرعرير براشرد سررنرگرونري
يلبي در جامعه باشد يا نباشد ايرن
حزب يبقه کرارگرر اسرتم برنرابررايرن
بحي من بر سر هويت يبقاتي حرزب
نيست بلکه بر سر جنبش کارگري به
معني ا ص کلمه استم رابطه حرزب
با جنبش کارگري بعنوان يک جنبرش
جاري و مشخصم ايرن جرنربرش چره
وصيا و چه رلرتري دارد و
حزب در آن چه جايگراهري دارد؟ بره
ن ر من اگرر کسري برخرواهرد برطرور
ابژکتيو در مرورد جرنربرش کرارگرري
امروز ايران صحبت کرنرد در مرورد
پيشرويهايش ضعفها و قدرتهايرش
تشکالتش چهره هايش نميتواند از
حزب ما اسم نبرد مگر اينکه برطرور
عجي و غريبي برخرواهرد ترارير را
جراحي کند مگر بخواهد ترارير را
سانسور کندم نميشود امروز حتي از
چهره هاي جنبش کارگرري کره جرلرو
آمده اند اسم برد اما نگفت زماني که
هنوز علنيت چهره ها رسم نشده برود
حزبي بر اين تاکيرد کررد و برقريره در
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برررابرررش ايسررتررادنرردم وقررترري مررا از
محمود صا حي نام برديم و با اسرم و
رسم از او دفاع کرديم يلي ها به مرا
گررفررتررنررد شررمررا مسرروررول نرريررسررترريررد
مسووالنه بر ورد نمي کنيد امنيت
فعا ين کارگري را به طر مياندازيد
ار نشسته ايد داريرد چرهرره هراي
دا گ را علني ميکنيد و غيرهم
مدتها قبگ از آن من ور حکمت
گفته بود که کمونيستها بايرد امضرا
داشته باشند ( امري که امرروز چريرز
رريررلرري سرراده اي بررن ر ررر مرريررايررد م
ميگفت کمونيستها برايرد برا اسرم و
رسم بنويسند و حر بزنندم فعرا ريرن
جنبش چ ايرران برايرد اسرم و رسرم
داشته باشد و در جرامرعره شرنرا رتره
بشوندم هنوز سازمانها و نريرروهرائري
هستند که چهره ندارندم هنوز کساني
هستند در رار کشرور در پرانرلرهرا
شرکت ميکنند اما ميگويند رطرفرا
دوربين را از روي من بر داريد از من
عک نگيريدم (من چند سرال قربرگ
در يکي از اين پانلها حضور داشترم
اما اين رسم تا حد زيرادي برر افرتراده
استم آن زمان که من ور حکمت از
ض رررور م ررع رررف رره ب ررودن ف ررع ررا رري ررن
کمونيست صحبت کررد ايرن هرنروز
بحي نوئي بود و تابروشرکرن برودم آن
زمان هم اين بحي با مقاومت روبررو
شدم ميگفتند اين ود واهي است
کيش شخ يت است و غيرهم
بحي ديگرما ايرن برود کره الزم
نيست سوسيرا ريرسرم را برا جرنربرش
کارگري پيوند بدهيدم سوسريرا ريرسرم
في ا حال يک گرايش گسترده و قروي
در جررنرربررش کررارگررري اسررتم وجررود
آرمان و گرايش سوسيا ريرسرتري در
ميان کارگران را برايرد پريرش فرر
گرفتم جنبه ديگر اين بحي اين برود
که کارگران اتميزه نريرسرترنردم حرتري
تحت شديد ترين ا تناقهرا کرارگرران
جمع ها و محافگ مبارزاتي رود را
دارندم اين ن ريه اي بود کره در سرال
 ٦٦من ور حرکرمرت مرطررم کرردم
ن ريه اي که بر وجود محافگ کارگري
و نقش آژيتاتورها و رهبران عملي در
جنبش کارگري تاکريرد مريرکرردم آن
زمان نه جنبش کارگري در موقعيرت
امروز بود و نره نرهرادهراي فرعرا ريرن
کارگري شکگ گرفته بودم برحري مرا
اين بود که جنبش کارگري اترمريرزه و
بي شکگ نيرسرت برلرکره مرحرافرگ و
آژيتاتورهاي رود را داردم در دوره
بعد بر مبنا و در ادامه همين نر رريره
از تعين جنربرش کرارگرري صرحربرت

کرديمم گفتيم بايد جرنربرش کرارگرري
متعين شرود برايرد نرهرادهرايرش را
درست کند بايد چرهرره هرايرش قردم
جلو بگذارند و در جامعره سرر برلرنرد
کنندم
امروز امر حزبيت برجسته شرده
استم امروز اين بحي جلو آمرده کره
بايد جنبش کارگري متحزب باشد و
فعا ين کارگري در حرزب يربرقراتري
ود متشرکرگ بشرونردم برنر رر مرن
اهميت کاري که محمد جراحي کررد
مطرم کردن و بجلرورانردن مروضروع
حزب وحزبيت در جرنربرش کرارگرري
بودم او تمام زندگيش هرم کرارنرامره
مبارزاتيرش و هرم نرفر زنردگري و
سرگذشتش يک کيفر واست علريره
سرمايه داري در ايران استم او بقرول
ودش در زندانها و در بيردادگراهرهرا
ايستاد و از سوسيا يسم دفراع کرردم
محمد جراحي حتي از مررگرش هرم
اسلحه اي سا ت براي تعر بيشترر
و برراي پرريرشرروي برريرشرترر جرنربررش
کارگري و پيشروي بيشتر کمونيسمم
او گفت من نميرخرواهرم بردون حرزب
بميرم نميخواهم بعد از مرگرم فرقر
بعنوان پيشرو جنبش کارگري از مرن
اسم بربررنردم مريرخرواهرم بره عرنروان
کمونيست متشکگ ومتحزب از مرن
اسم بررده شرود و بره هرمريرن رايرر
م احبه اي انجام داد کره مرا برعردا
پخش کرديمم اهميت اين موضوع بره
ن ر من فق رابطه محمد جراحي برا
حزب و اينکه اوعضو و کرادر حرزب
ما بوده است نبودم جمعهاي عرقر
مانده و متحجري که در پسرتروهراي
ودشان نشسته و دارند اين واقعيرت
را زير سوال ميبرند از درک اهرمريرت
مسا ه عاجزندم مسا ه اينست که در
جنبش کارگري و فرکرر مريرکرنرم در
جامعه ايران حزب گريرزي يرک تررنرد
است يرک ر اسرت و "مسرترقرگ"
بودن افتخار استم شما شاعر باشيد
نويسنده باشيد حتي رهبرر جرنربرش
کارگري باشيد به اين مريربرا ريرد کره
عضو هريرچ حرزبري نريرسرتريردم ايرن
بخاير امنيت نيستم بقول من ور
حکمت ديکتاتوري مخفي کراري را
بما تحميگ ميکند و ي بتردريرا ايرن
به جرزئري از ديم انم ام و يرک امرر
هويتي ما تربرديرگ مريرشرودم حرفر
امنيت مکگ باکتريهائي که ود را به
زندگي در کوه ي وفن داده اند و برعرد
از ذوب شدن يخها همچنان به برقراي
ود ادامه ميدهند ويژگيرهرائري بره
ج ررن ررب ررش ک ررارگ ررري و ج ررن ررب ررش رره رراي

اعتراضي داده که بره امرري در رود
تبديگ شده اندم در جنبش کارگري -
و در ساير جنبش هاي اعترراضري -
حزب نداشتن و مستقگ بودن هر چند
هم که ديکتاتوري زمينه هايش بروده
اسرت امرروز امرري نرهراديرنره شررده
اس ررتم ن ررم رري ررت رروان ق ررب ررول ک رررد ک رره
مالح ا امنيتي علرت ايرن حررب
گريزي استم نميرشرود پرذيررفرت کره
فضرريررلررت سررا ررت ررن از مسررتررقررگ و
غيرحزبي بودن امري امنيتي اسرتم
کارگر از زندان عليره سررمرايره داري
بيانيه ميدهد و ميگويرد ايرنرهرا کره
پرونده امنيتي برراي مرا مريرسرازنرد
( م ررررن رررر ررررورش رررران ام ررررن رررري ررررت
مفتخورهاست و ي در همين بيانيره
نميگويد يربرقره کرارگرر حرزب الزم
داردم چرا؟ اگر مسا ه امنيت برود آن
کيفر واست عليه مفتخورهاي حاکم
هم داده نميشدم اعالم اينکه کارگرر
حزب الزم دارد طر امينتري نرداردم
کارگر حزب ودش را ميخواهد کره
از منافع يبقاتي اش دفاع کندم ايرن
را ميشود و بايد با صداي بلند اعالم
کردم در جنبش کارگري امر تشکگ و
متشکگ شدن و مترشرکرگ کرردن بره
درست امري پذيرفته شده و مقدس و
قابگ تاکيد و در ور بيشترين تالشها
و مبارزا و فداکاريها استم کسري
در اين ترديد ندارد که کرارگرر نربرايرد
متفرق باشد "چاره رنجبران وحد و
تشکيال است" "کارگر مرترشرکرگ
همه چيز کارگران متفرق هيچ چيز"
و ي در اين شرعرارهرا و گرفرترمرانرهرا
حزب وتشکگ حرزبري غراير اسرتم
من ور از تشکرگ سرنرديرکرا اسرت
شورا است تشکلهاي توده اي اسرت
من ور هر نوع تشکلي است غيرر از
حزب و تشکگ حزبيم
به ن ر من در جرنربرش کرارگرري
مرحرتروا از شرکررگ جرلررو زده اسررتم
جنبش کارگري به جرنرس سررمرايره
داري رفته است بريرانريره هراي ضرد
سرمايه ميردهرد امرا از ضررور و
مطلوبيت حزب و حزبيت صرحربرتري
در ميان نيستم من ور مرن صررفرا
حزب کمونيرسرت کرارگرري نريرسرت
بلکه تاکيد بر حزب يبقاتي کارگرران
به معناي پايه اي وعام کلرمره اسرتم
چرا حزبي برودن و عضرو يرک حرزب
بودن يک فضيلت نيست؟ چرا وقرتري
يک رهبر سرشناس کارگري وصيتش
اين است که حزبي برودن مررا اعرالم
کنيد برا واکرنرشرهراي مرنرفري روبررو
ميشود؟ اين فرهنس از کرجرا آمرده

است؟ اين بن ر من يک گرايش عق
مانده و بازدارنده در جنبش کرارگرري
است که افشاء نشرده اسرت و کسري
راجع به آن حر نزده استم زماني که
حزب کمونيسرت ايرران را سرا رتريرم
رفتيم به جنس ن ريه پيوند ومروکرول
ک ررردن ح ررزب ب رره پ رري ررون ررد م رري رران
سوسيا يسم وجنبش کرارگرري و ري
بايد اين مبارزه را ادامره دادم برحري
پيوند يک گروشره کروچرک و برازتراب
ترورروريررک سررر براز زدن از حررزب در
جنبش چ بودم و ي اين يک گرايرش
عمومي تري اسرتم حرال بره رايرر
تجربه منفي حرزب تروده بره رايرر
شکرسرت هراي دهره  ٦١شرمرسري
بخاير گورستان آريامهري يا بره هرر
د يگ ديرگرري حرزبريرت بره فررصرت
يلبي تعبير ميشودم به اينکه "بفکر
ودشان هستند! فعال حزبي که از تو
دفاع ميکند ميخواهد حزبرش قروي
شود"! يادم هست آن زمران کره ترازه
چهره هاي حزبي در جرامرعره مرطررم
شده بودند زماني که هنوز منر رور
حکمت در قريرد حريرا برود رريرا
شهابي بعنوان مسورول اول کرودکران
مورد اين نقد قرار گرفتره برود کره از
کودکان دفاع ميرکرنرد برراي ايرنرکره
حزبش مطرم شود! اگر اشتباه نکنرم
ايررن را در يررکرري از روزنررامرره هرراي
تورنتو نوشته بودند و جوابي که داديم
اين بود که نه تنها تناقضي بيرن ايرن
دو نيست بلکره هرر کر برخرواهرد
بطور پيگير و راديرکرال از کرودکران
دفاع کن بايد به حزب ما برپريرونرددم
هر ک ميخواهد بيحقوقي کودکران
را ريشه کن کند هر ک ميخرواهرد
عليره فرقرر و بريرحرقروقري وهرر نروع
تبعيض و نابرابري مبارزه کند برايرد
به حزب ما بپيونددم اين دو قطبي که
يا حزب يا امر من از اساس پوچ و
بي معني اسرتم گرويرا هررکر بره
حزبي پيوسته بدنبال صند ي و پسرت
ومرقرام اسررتم گرويررا ترنرهررا مربررارزه
مستقگ از احزاب ا ص و صادقرانره
است!
ايرن تررفرکررر را بررايررد شررکررسررتم
محمد جراحي ما را دقريرقرا در ايرن
نقطه قرار دادم در اين نقطه که بررويرم
بره جرنررس پررراکرنرردگري در جررنربررش
کارگري به معنراي حرزبريرشم حرزب
همانرقردر ضرروري اسرت کره شرعرار
کارگران جهان متحد شويدم مگر يک
معناي کارگران جهان متحرد شرويرد
اين نيست که کارگرران جرهران حرزب
داشته براشريرد کره کرارگرران جرهران
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انرتررنراسريرونرال داشرتره براشريرد کرره
کارگران جرهران بره جرنرس سريراسري
سرمايه داري برويدم کارگران بايد بره
چا ش قدر سياسي سرمرايره داران
بر يزنرد و ابرزار ايرن جرنرس حرزب
استم بدون حرزب کرمرونريرسرم نرقرد
کمونيستي سرمايه از آگراهرگرري و
تبليغ و ترويا فرا تر نرمريررودم فرر
کنيرد در ايرران شروراهراي کرارگرري
درست شدند اتحاديه و سرنرديرکرا و
تشکلهاي توده اي کرارگرري درسرت
شدند اگر حزب را حذ کنيد چيزي
تييير نخواهد کردم مرگرر انرقرالبرا
بهار عربي را نديديمم
رفقا حزب در دسرترور جرنربرش
کارگرري آمرده اسرت و اگرر کسري
نميخواهد زير بار ستم زندگري کرنرد
برايرد بردانرد کره حرزب کرمرونريرسرت
کارگري است که اين امر را مترحرقرن
ميکندم مرا برايرد ايرن ترابرو حرزب
گريزي را بشرکرنريرمم ايرن ترابرو کره
نميشود از حزب صحبرت کررد چرون
ظاهرا مسا ه امنيتي استم بايد اين
را کنار زدم مانع تجربه منفي اسرت
که ظاهرا از حزب و حزب سرازي در
جامعه وجود داردم سايتي در دفاع از
حقوق زنان براه اندا تره انرد امرا در
همان باال نوشته اند به هيرچ حرزب و
گروهي متعلن نيستيمم حزبي نربرودن
را مکگ يک مدال به سيرنره زده انردم
اين مدال را بايد از سينه ها کند و برر
عك بايد مدال حزب را به سينه ها
زدم فعا ين بايد به حزبي بودن افتخار
کنندم
من فکر مريرکرنرم قردم برعردي
پيشروي جنبش کارگرري يرک ترحرول
کيفي واهد بود در جهت حزبريرت و
متحزب شدن و به ايرن اعرتربرار قردم
بعدي رشد جنبرش سررنرگرونري و بره
چرا ررش کشرريرردن حرکررومررت بررحرري
حزبيت استم حزبيت ديرگرر تروروري
نيست ديگرموضوع بحي فق مرا
چر هرا نريرسرت امرر ترخر ر رري
کمونيست ها نيست امر جامعه اي
است که ميخواهد رهرا شرود و ايرن
جررامررعرره برردون حررزبرري مررکررگ حررزب
کمونيست کارگرري ايرران بره جرائري
نميرسدم اين گفتمان را بايد ما ببريرم
در جامعهم اين فرق مريرکرنرد برا "بره
حزب ما بپيونديد" اين فرق ميکرنرد
با جواب تووريک به ن ريه پيوندم مرن
نه پليمک ايدئو وژيک و عقريردتري برا
کس رري دارم و ن رره در اي ررن ب ررح رري
ميخواهم کسري را بره حرزب جرلر
کنمم فرا وان به حزب کار هميشگي
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انترناسيونال
ما بوده است و همچنان برايرد براشرد
و ي اين چا شي اجرترمراعري اسرت و
فق هم به جنبش کرارگرري مرربروط
نيستم جرنربرش کرارگرري مرحرور و
اساس و ص پيرشرتراز ايرن حررکرت
است اما اين يک چا ش اجرترمراعري
استم بايد حزب وحزبيت را تبديگ بره
افتخار مبارزين آن جامعره برکرنريرمم
تبديگ کنيم به هد و امتياز و نقطره
مکبت آکتيويست هر جرنربرش و هرر
حرکت و عرصره اعرترراضري در آن
جامعهم
اين بنر رر مرن يرک پرايره مرهرم
اسرتررراترژي حرزب برراي رلررع يررد از
سرمايه داري و رژيم اسرالمري اش و
در رابطه با ن رريره حرزب و جرامرعره
وحزب و قدر سريراسري اسرتم مرا
هميشه گفته ايم موضوع کار ما يرک
جامعه متحرک است و نه يک جامعه
ايستام حزب و جامعه قبگ از هرچيرز
يررعررنرري حررزب و فررعررا رريررن جررنرربررش
کارگرري يرعرنري حرزب و فرعرا ريرن
جنبش زنان يعني حزب و فرعرا ريرن
همه جنبش هاي اعتراضيم اين امرر
اگر تا پلنوم قبگ هنوز يک ن ريه برود
امروز ديگر يک واقعيرت اسرتم ايرن
ديگر عملي شده است دارد عرمرلري
ميشود و داريرم مرحر رو رش را بره
چشم مي بينيمم محرمرد جرراحري از
آسمان نازل نشده است يرک رعرد در
آسمان بي ابر نيست نتريرجره ر و
سياست و پراتيک مرعريرن حرزب مرا
استم روي آوري محمد جراحي ها به
حزب نتيجه سياست پيرگريرري اسرت
کرره برررايررش از زمرران يرررم ن ر ررريرره
محافگ کارگري من ور حکرمرت ترا
امروز کرار شرده اسرتم مريرخرواهرم
بگويم سريراسرت سرازمرانردهري مرا
ن ريره حرزب و جرامرعره سريراسرت
بر ورد به جرنربرش کرارگرري از سرر
آژيتاترورهرا و فرعرا ريرن و رهربرران
عملي امروز مح ول عرمرلري داده
اسررتم بررجررلررو رانررده شرردن حررزب و
گفتمان حزبيت و روي آوري به حرزب
يک حلقه تعيين کننرده در ايرن رونرد
اس ررتم اي ررن پ رري ررش ررروي ح ررزب در
گزارشهاي ارائه شده به پلنوم و حرتري
در قرار دا لي پيرشرنرهرادي اصريرر
کريمي منعک است که در ادامره
پلنوم در اين باره صرحربرت رواهريرم
کردم اميدوارم پلنوم وب ومروفرقري
داشته باشيمم
fb.com/wpiran/

قطعنامه درباره
جايگاه جنبشهاي جاري در امر سرنگوني جمهوري اسالمي
از آنجا که:
 -۶سرنگوني يلبي و رواسرت
بزير کشيدن جمهوري اسرالمري يرک
گرايش قوي و گسرتررده در جرامرعره
استم
 -۲ه ررر ان رردازه ج ررن ررب ررش رره رراي
اعررتررراضرري بررترروانررنررد ررواسررتررهرراي
برحقشان را به حکومت تحميگ کنند
و يا به تحقن آنها نرزديرک بشرونرد بره
همان ميزان شراي براي بزير کشيدن
جمهروري اسرالمري بريرشرترر فرراهرم
ميشود
 -۹فررعررا رريررن و چررهررره هررا و
نهادهاي مبارزاتري کره در جرنربرش
کارگري و ديگر جنبشهاي اعتراضي
و حن يرلربرانره در جرامرعره فرعرال و
شنا ته ميشوند ميتوانند در شراي
انقالبي نقش مهمي ايفا کنندم برويرژه
ج ررن ررب ررش ک ررارگ ررري ب ررا گس ررت رررش و
پيشروي بي سرابرقره اي کره در دوره
حاضر يافته است ميتروانرد جرايرگراه
تعيين کننده اي در رونرد سررنرگرونري
جمهوري اسالمي داشته باشد م
 -۷تضعي و برهرم ريرخرترگري
صفو رژيم در ا ر فشار اعتراضرا
جاري يک فاکتور مهم در شکلگيرري
انقالب استم
 -۵بسياري از واستهرائري کره
در قا مطا با صنفري و مردنري
مطرم مريرشرود عرمرال مروجروديرت
حکرومرت را برچرا رش مريرکرشرد و

مسا ه بود و نربرود حرکرومرت را بره
گفتمان رايا در ميان فعا ين و تروده
مردم تبديگ ميکند م
 -۱در موارد متعددي "مطا به"
مطرم شده در جنبشهاي جاري عمال
برره مررعررنرري ررلررع يررد از جررمررهرروري
اس ررالم رري اس ررتم در اي ررن م رروارد
"جنبشهاي مطا باتي" عمال ظرر
و شکگ امکانپذير ابراز وجود جنبش
سرنگونري در تروازن قرواي مروجرود
هستندم
 -۷جنبشهاي جاري در تعيرن و
تدارک سياسي و اجترمراعري انرقرالب
آتي  -دامنه و عرمرن چرهرره هرا و
نهادهاي فعال در انرقرالب رلرت
يبقاتي سازماندهي و رهبري روند
پيشروي و امکان و شرکرگ پريرروزي
انقالب  -نقش تعيين کننده اي ايرفرا
ميکنندم
ذا
حزب شکرلرگريرري و پريرشرروي
جنبشهاي حن يلبانه جراري را گرام
مهمي در جهت تقويرت و ترعرمريرن
چنبش سرنگونري مريردانرد و انرجرام
وظاي زير را در او ويرت رود قررار
ميدهد:
ا ررر  -دفررراع پررريرررگررريرررر از
واستهاي جنبشهاي اعتراضي حرن
يلبانه و ضد تبعيض و د را رترگرري
فعال و عرمرلري کرادرهرا و اعضراي
حزب در جهت پيشروي هر چه بيشتر

اين جرنربرشرهرا و ترحرقرن اهردا و
مطا با مشخ شان
ب -يرم و اشراعره شرعرارهرا و
سياستهاي راديکال حزب بعنروان راه
پيشروي و پيروزي اين جنبشها
 تقويت و تعين بخشيردن برهجنبشهاي اعتراضي و مطررم کرردن
نهادها و فعا ين ايرن جرنربرشرهرا بره
کمک کانال جديد و مدياي اجتماعري
و ديگر رسانه هاي حزبي
د -مقابله با گرايشا راسرت و
س ررازش ررک رراران رره و رف رررم رري ررس ررت رري در
جنبشهاي جاري
ه  -شکگ دادن به کمرپريرن هرا و
جنبشهاي اجتماعي در عرصه هائي
تاره اي که امکان و شراي مرنراسر
ش ررک ررل ررگ رري ررري ح رررک ررت و ج ررن ررب ررش
اعتراضي وجود داردم
و -نمايندگي کردن جرنربرشرهراي
اعتراضي جاري در رار کشرور و
بسيا افکار عمومي اتحاديره هراي
کارگري و نيروهاي چ و آزاديرخرواه
جهاني در حمايت فعال از جنبشهراي
برحن اعتراضي در ايران
ح ررزب ک ررم ررون رري ررس ررت ک ررارگ ررري
پيشبرد پيگير وظراير فروق را يرک
پيش شرط مهم تحکيم رابطره حرزب
با جامعه و گام تعيين کنرنرده اي در
تحقن تامين رهبري حزب درانرقرالب
آتي ميداندم

قرار در مورد تشکليابي حزبي طبقه کارگر
از آنررجررا کرره يررک رکررن مررهررم
تشکليابي يربرقره کرارگرر ترحرزب و
سازمانيابي حزبي است پلنوم کميرتره
مرکزي جزب کرمرونريرسرت کرارگرري
ايران از رهبري و فعرا ريرن حرزبري در
جنبش کارگري ميخواهد که؛
مقابله فعال با حزب گرريرزي و

نقد گرايشاتي که فعا يت غيرحزبي و
"مس رررت رررق رررگ" از اح رررزاب چ ررر و
کمونيستي را يک فضيلت ميردانرنرد
در دستور کار رود قررار بردهرنرد و
تالش کنند ضرور و حيراتري برودن
تحزب و حزب برراي رهرائري يربرقره
کارگر به يک گفتمان رايا در جامرعره

و در ميان فعا ريرن و تروده کرارگرران
تبديگ بشودم
حزب کمونيست کرارگرري هرمره
کارگران را به عضويت در ايرن حرزب
فرا ميخواندم

به حزب کمونيست کارگري ايران بپيونديد

دوره دوم  -شماره ٧٥٣
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انترناسيونال

گفتگو با علي جوادي در باره رفراندوم در کردستان عراق
دو ررت هرراي عررراق جررمرره رروري
اس ررالم رري و ت رررک رري رره در اق رردام رري
هماهنس ابتدا تالش کردند با تهديد
و فشار سياسي و ديپلمراتريرک مرانرع
برگزاري رفراندوم گردنردم فشرارهرا و
تهديدها کرارسراز نربرودم برال رره برا
تويوه و حمله ن امي که بره ت رر
کرکوک و چند شهر ديگر انجاميد بره
تقابگ با رفراندوم روي آوردندم بره ايرن
ترتي نرترايرا رفررانردوم و اسرترقرالل
کردستان در پررده ابرهرام فررو رفرتم
شراي تازه باعي يرم سرورواال و
انتقاداتي نسبت به حاميان بررگرزاري
رفراندوم واسرترقرالل کرردسرتران شرده
است که الزم است به آنرهرا پرردا رتره
شودم در اين مورد گفتگويي داريم با
علي جواديم
انترنااساياوناال تروافرقرا و
تررويررورره هرراي پررنررهررانرري نرريررروه رراي
ناسيونا يسرت وابسرتره بره اترحراديره
ميهني با جمهروري اسرالمري و براز
کردن درهاي قلعه و واگذاري کرکروک
و چند شهر ديگر به نيروهاي ن امري
دو ت عراق و حشدا شعبري در ازاي
کس بر ي امتيازا سير تحروال
را تييير دادم آيا ايرن رونرد از پريرش
قابگ پيش بيني بود؟
علي جوادی تباني با مرترجرع
ترين و سياه ترين نيروهراي سريراسري
همواره يك ركن سريراسرت جرريرانرا
ناسيونا يست قوم پرست و عشيررتري
كرد بوده استم به اين اعتبرار اترخراذ
سياست بند و بست مزورانه از جانر
اتحاديه ميهني و هزيمرت و تسرلريرم
ب رري چ ررون و چ رررا از ج رران ر ح ررزب
دمكررا كرردسرتران عرراق دور از
انت ار نبودم اما از آنجائيكره اترخراذ
چنين سياستي در عين حال مبرترنري
بر يك چر ش سريراسري ديرگرر برود
چندان هم قابگ پيش بيني در چرنريرن
ابعاد و دامنه اي نبودم اين رويدادهرا
حتي بسياري از نيرروهراي رود ايرن
جريانا را هرم دچرار سررگريرجره و
شگفتي كردم ت ور چنين هزيمرت و
فت و واري را نداشتندم به هر حال
مستقگ از هر درجه قابگ پيش بيرنري
ب ررودن ي ررا ن ررب ررودن س رري رراس ررت رره رراي
ناسيونا يسم كرد ما مستقال و قائم

به ذا از سياست برگزاري رفرانردم و
تشكيگ كشور مسرترقرگ كرردسرتران
يك كردستان آزاد برابر سركروالر و
غير قومي و غريرر مرذهربري دفراع
ميكنيمم
اما زندگي انرگرلري در شركرا
نيروهاي مرتجع منطرقره اتركراء بره
يك ارتجاع در مقابگ ديگري بخرشري
از سياست هميشگي ناسيرونرا ريرسرم
كرد استم يك نمونه بارز بند و بسرت
اين جريانا با رژيم سركوبگر شاه در
مقابله با رژيرم نراسريرونرا ريرسرتري و
جنايتكار صدام تا زمانيكه چرنريرن
شكافي وجود داشت استم و سپر
رانره نشريرن شرردن مرال م رطرفرري
بارزاني در ايرا تهرران زمرانريركره
ديگر اين شكا به درجاتي پرر شرده
بودم نمونه ديرگرر هرمركراري حرزب
دمكرا با رژيم بعي عراق و ت ر
شهر اربيگ در سال  ۶۳۳۱استم كال
اين جريانا بقاء ود را بره درجرا
زيادي مديرون چرنريرن سريراسرترهراي
هستندم
به قول من ور حكمت "اتحاديره
ميهنى کردستان و حرزب دمروکررا
کردستان بارها نشان داده انرد کره نره
فق هيچ جايى در ترالش تراريرخرى
مردم کردستان عراق براى رهرايرى از
ستم ملى و تبرعريرضرا اجرترمراعرى
ندارند بلکه ود جزو او ين موانرعرى
هستند که برايرد از سرر راه مرردم و
مبارزه آزاديخواهانه آنرهرا کرنرار زده
شوندم رهايى مردم کرردسرتران بردون
ررال ررص ررى از س ررل ررط رره اي ررن اح ررزاب
ارتجاعى و پايان دادن به ميردانردارى
آنها در صرحرنره کرردسرتران مرمرکرن
نيستم" (من ور حكمت ۶۳۳۱
اين رويدادها برار ديرگرر برر ايرن
ارزي رراب رري م ررا ص ررح رره گ ررذاش ررت ك رره
ناسيونا يسم حتي در دفراع از يررم
استقالل مناين كرد نشين از عرراق
ذره اي آزاديخواهي و برابري يلبي و
يا پيشروي به سوي يك زندگري بردون
ستم ملي و نا برابري و تربرعريرضرا
ملي و قومي را نمايندگي نميركرنردم
هدفشان در هر شراي سرهرم برري از
قدر سياسي حاكم استم جامعره و
مطا با مردم براي ايرن جرريرانرا
تنها پلكاني براي رسريردن بره قردر

هستندم
انتارنااساياوناال برر ري مري
گويند شراي براي برگزاري رفررانردوم
م ررن رراس ر ن ررب ررودم ت رروازن ق رروا ب ررراي
رفراندوم مهيا نبودم يک باور در ميان
بر ي از نيروهاي چر ايرن برود کره
رفرررانرردوم تررحررت هرردايررت نرريررروهرراي
ناسيونا يست به تقويت آنهرا مرنرجرر
مي شودم از اينرو قابرگ پشرتريربرانري
نبودم حزب کمونريرسرت کرارگرري از
برگزاري رفراندوم حمايت کردم برنر رر
شما برگزاري رفراندوم درست و قرابرگ
پشتيباني بود؟
علي جوادی سياست عمرومري
ما براي في له دادن به مسا ه ملري
برگزاري رفراندم و مرراجرعره بره آراء
مستقيم مرردم اسرتم در عرراق مرا
واهان برگزاري يك رفررانردم آزاد در
مناين كردنشين بمن ور حگ مسا ه
ملي و كنرار زدن رو در رويري هراي
ملي و قومي هستيمم مسا ه اي كره
مح ول تالش ارتجاعري نريرروهراي
رنگارنس ناسيونا ريرسرتري اسرتم از
نقطه ن ر ما چنيرن رفررانردمري مري
بايست تحت ن ار مراجرع رسرمري
بين ا مرلرلري بررگرزار شرودم برعرالوه
رفراندم تنها در شرايطي بره مرعرنراي
واقعي كلمه آزاد واهد بود كه مرردم
تحت فشار و ارعاب و ترهرديرد هريرچ
نيرويي نباشند و فعرا ريرت احرزاب و
نيروهاي سياسي بمن ور آشنا كرردن
توده هاي مردم برا سريراسرترهرايشران
كامال تضمين شرده و بردون قريرد و
شرط در يك دوره حداقگ شش مراهره
باشدم توازن قوا و موقعيت نيروهراي
ناسيرونرا ريرسرت در زمران بررگرزاري
رفررانرردم يرركري از پرريرش شرريررهرراي
برگزاري يرك رفررانردم آزاد نريرسرتم
نميتوان زمان برگزاري رفررانردم را بره
تررفرروق سرريرراسرري نرريررروهرراي چ ر و
كمونيست موكول كردم اين "پو تيك"
زدن رره ررا ب ررخ ررش رري از س رري رراس ررت م ررا
كمونيستهاي كارگري نيستم
امررا آي ررا رف رررانرردم در م ررن رراي ررن
كردنشين عراق در چرنريرن شررايرطري
برگزار شد؟ نه تماما! جامعه زير تيرغ
تهديد نيروهاي مرترجرع مرنرطرقره از
حكومت قومي – مذهبي در عرراق
گرفته تا جمهوري اسالمي در ايران و

همچنين دو ت اسالمي تركريره قررار
داشتم به اين فضاي تهديد و ارعراب
بايد سياست سازمان ملگ و آمريركرا
و برر ري از كشررورهراي اروپرايري را
اضررافرره كررنرريررد تررهررديررد بررراي عرردم
برگزاري رفراندم و مقابله با آراء مردم
زمانيكه راي به جدايي دهند برطرور
همه جانبه اي بر براالي سرر جرامرعره
قرار گرفته بودم آيا احزاب مخا و
م ررواف ررن اع ررم از راس ررت و چ ر از
آزاديهاي بي قيرد و شررط و بررابرري
بر وردار بودند؟ باز هم بايد گفت كره
نه تمامرا! امرا امركران ابرراز وجرود
سياسي بره درجراتري قرابرگ قربرو ري
مرروجررود بررودم احررزاب و نرريررروهرراي
سريرراسرري از آزادي عررمررگ نسرربرري و
معيني بر وردار بودندم
آيا رفررانردم مرنرترا بره ترقرويرت
نيروهاي ناسيونا يست كرد شد و اگر
چنيرن مريرشرد نربرايرد از بررگرزاري
رفراندم استقبال ميشد؟ بن ر من نره
برگزاري رفرانردم مرنرترا بره ترقرويرت
نيروهاي ناسيونا يست كرد شد و نره
اگر چنين مريرشرد مرا برايرد ا رزامرا
تيييري در سياست اصو ي مان براي
برگزاري رفراندم و حگ ايرن مرعرضرگ
تاريخي مرردم در كرردسرتران عرراق
ايجاد ميكرديمم اين تبلييا صررفرا
نشانگر كوته بيني برر ري جرريرانرا
چپي است كه از قررار نريرا ريرر و
حسنه ود را با ارزيابي هراي غرلر
در هم آميخته اندم حرال زار و چرنرد
دستگي و بحراني كه اكنون دچرار آن
شده اند نشاني از تقويرت نريرروهراي
ناسيونا يست نيرسرتم شرايرد گرفرتره
شود كه اين وضعيت در هم ريختره و
چند پارگي نيروهاي ناسيونا ريرسرتري
ناشري از ترعرر ارترجراعري دو رت
عراق و حمرايرت گسرتررده نريرروهراي
تروريست اجاره اي حشد ا شرعربري و
غيره هستندم واقعريرتري اسرتم امرا
حتي اگر چنين چر ش ارتجاعري در
مواجهه با رفراندم صور نمي گرفت
ما شاهد تقويت ناسيونرا ريرسرم كررد
نمي بوديمم واقرعريرت ايرن اسرت كره
ناسيونا يسم كررد از وجرود مسرا ره
ملي و رو در رويي هاي ملي و قومي
تيذيه ميكندم زندگي سياسي اش بر
اين ومتهاي كور و ضد انسرانري

بنا شده استم و هر درجه حاشريره اي
شدن مسا ه ملي منجر بره زوال ايرن
برگ ناسيونا يسرم و بره جرلرو آمردن
مسا ه اصلي جامعه يبقاتي يرعرنري
تقابگ كار و سرمايه و تشديد مربرارزه
يبرقراتري رواهرد شردم كرمرونريرسرم
كررارگررري از ايررن تررقررابررگ اجررتررنرراب
نميكند بر عكر بره اسرترقربرال آن
ميرودم
از ير ديگر ما به شرط چراقرو
و به شرط پريرروزي وارد هرر جردا ري
نررمرريررشررويررمم مررا برره شرررط پرريررروزي
اعت اب نمريركرنريرمم مرا بره شررط
پيروزي قيام نميكنيمم مرا بره شررط
پريرروزي بره ترردارا و سرازمرانردهرري
انقالب نمي پردازيمم
بعالوه ما زمان برگزاري رفراندم
را تعيين نكرديرمم مرا فررا روان روز
رف ررران رردم را ن رردادي ررمم دو ررت اق ررل رري ررم
كردستان چنين كرردم واقرعريرت ايرن
است كه حزب دمركررا كرردسرتران
بمن ور حاشيه اي كردن رقي رود
اتحاديه ميهني و برمرنر رور فررار از
فشار توده هاي مردم زحمتكش عليه
دو رت اقرلريرم كررردسرتران عرلريررغررم
سياستهاي پيرشريرن رود بررگرزاري
رفراندم را در دسترور كرار حركرومرت
اقليم كردستان قررار دادم در چرنريرن
شرايطري يرك نريرروي كرمرونريرسرتري
كارگري تنها ميتواند سيراسرت رود
را در قبال اين مسا ه تعري كندم
سرريرراسررت مررا از زمرران حررمررلرره
ن امي آمريكا و اعالم منطقه پررواز
ممنوعه بر فراز منرايرن كرردنشريرن
عراق بررگرزاري رفررانردم و ترعريريرن
تكلي سريراسري و حرقروقري مرردم
محروم و ستمديده اين منرطرقره برودم
مردم مناين كرد نشريرن عرراق حرن
داشتند تا ن ر ود را در مورد آينرده
حقوقي و سياسي اين مناين در پ
يك رفراندم آزاد اعالم كرنرنردم حرزب
كمونيست كارگري حن جدايي مرردم
مناين كرد نشين از عراق و تشكيگ
يك دو ت مستقگ از يرين يك پروسه
انتخاب آزاد را براي مردم كرردسرتران
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به رسرمريرت مريرشرنراسردم ايرن يرك
سياست اصو ي براي پرايران دادن بره
مس ررا رره م ررل رري و ت ررخ رراص ررم ررا و
كشمكشهايي ملي در جامعه اسرتم
ما از اين سياست اصو ي قويا دفراع
ميكنيمم ما هرگونه بند و بسرتري و
ت ررواف ررق رري ك رره از ب رراالي س ررر م ررردم
كررردسررترران مرريرران نرريررروهرراي اقررلرريررم
كردستان و دو ت عراق صور پذيرد
را فاقد هرگونه مشروعيت سريراسري
دانسته و قويا محكوم ميكنيمم
انترنااساياوناال کسرانري هرم
معتقد بودند استقالل راه حگ درسرت
و اصو ي نيست و ذا راه حرگ را در
يررک عررراق فرردرال مرري دانررنرردم امررا
کردستان عراق بيش از يک ربرع قررن
ب ور فدرال و حتي با حقوق يلري
بيشتر از فردرال اداره مري شردم چررا
فدرا يسم پاسخگو نبود؟
ع اال ااي ج ااوادی ف رردرا رري ررس ررم
پاسخگو نبود چرا كه بر ال بستره
بندي و ظاهر اعالم شده آن در واقرع
ي رررح رري ب ررراي پ رراس ررخ ررگ رروي رري ب رره
معضال و كشمكشهراي نراشري از
تخاصم ملي و قرومري نريرسرتم مرا
همواره اعالم كرده ايم كه فدرا يسم نه
تنها راه حرلري برراي پرايران دادن بره
ومتهاي قومي و ملي در جامعه
نيست بلركره برر عركر نسرخره اي
تماما ارتجاعي برراي ابردي كرردن و
قانونيت بخشيدن به اين ومتها و
دشمنري هرا اسرتم مرگرر مريرشرود
جامعه را بره قرومريرترهرا و اقروام و
مليتها تقسيم كرد برچس و هويرت
عنتي قوميت را بر پيشاني مردم در
جامعه زد و انت ار داشت كه چرنريرن
تقسيم بندي و سازمانيرابري جرامرعره
مررنررجررر برره از برريررن رفررتررن چررنرريررن
كشمركرشرهرايري شرود؟ اصروال يرك
هد چنين نيروهايي تضمين ترداوم
چرنرريرن ررومرتررهرايرري اسرتم ايررن
ومتها را شكگ داده انردم برذر آن
را پاشيده اندم ود ا رن و مسربر
جنايتهاي قومي و ملري بريرشرمراري
بوده اندم از اين رو نيرز شرا روده هراي
دو ت مورد ن ر ود را بر آن اسرتروار
كرده اندم ما عميرقرا مرعرترقرديرم كره
تشكيگ دو ت بر مبنراي قرومريرت و
مليت و مذه يرك ترالش عرمريرقرا
ارتجاعي و ضد انسرانري اسرتم هرر
جرياني كه از فدرا يسم و سازمانيابي
قومي جامعه دفاع ميكند از نقرطره
ن ر ما يك جريان ارتجاعي استم آيا
تجربره فردرا ريرسرم در عرراق چريرزي
ال اين واقعيت را نشان ميردهرد؟
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انترناسيونال
آيا جامعه بشري صدمرا كرمري از
كشمكش ها و فجايع قومي و مرلري
ديده است؟ آيا گورهاي دسته جمعري
و كشتارهاي دهشرترنراا قرومري در
روواندا و يروگسرالوي بره فررامروشري
سپرده شده اند؟
انررت ر ررار ديررگررري از يرررف ررداران
فرردرا رريررسررم نررمرريررترروان داشررتم ايررن
جريانا بنا به تعررير نرمريرتروانرنرد
مدافع برگزاري رفررانردم و جردايري و
تشكيگ كشور مستقگ به عنوان يرك
گزينه در ايرن چرهرارچروب براشرنردم
فدرا سيم به ايرن جرريرانرا امركران
مرريرردهررد كرره در يررك بسررت و بررنررد
ارتجاعي با نيروهاي حاكرم از براالي
سر مردم سرنوشت بخشي از جامعه
را در دست بگيرندم ايرن يرك مرزيرت
فدرا يسم براي جريانا استم
صد بار و هزار بار دگر بايد گفرت
و تاكيد كرد كره فردرا ريرسرم يررحري
متراد و يا متضمن از بريرن رفرترن
ستم و تبعيض و نرابررابرري نريرسرتم
نابرابري و ستم ملي در اين سريرسرترم
نهادينه و ابردي شرده اسرتم آيرا در
حكومت فدرا ي اقليم كردستان افراد
منتس به "عرب" ميتوانند در مقام
مسوول قرار گيرنرد؟ آيرا شرهررونردان
منتس به ملت"ا " ميتروانرنرد از
حقوق و ا تيارا برابر در حكرومرت
فدرال ملت "ب" بر وردار باشند؟ آيرا
در اقليم كردستان چنين برود؟ نرفر
شكگ دادن هر نوع حاكميتري بره نرام
يك "ملت" و قرار دادن هويت قرومري
و ملي به عنوان مربرنراي حرقروقري و
سياسي وجود يك كشور ود بنا بره
تعري ناقض حن برابر و آزاد تمامي
ش رره رررون رردان ي ررك ج ررام ررع رره اس ررتم
ارتجاعي و ضد انساني استم
انترناسيونال بر ي از نيروهرا
مراجعه به آراء مردم را ظاهرا قربرول
داشتند اما تراکريرد مريرکرردنرد کره
سرنوشت کرردسرتران عرراق برا هرمره
پرسي از همه اها ي کشور عراق بايد
تعيين شودم اصوال همه پرسي به چره
صور بايد باشد؟
عالااي جااوادی ايررن سرريرراسررت
اعالم شده جريانا نراسريرونرا ريرسرم
حرراكررم اسررتم در مرريرران نرريررروهرراي
سيراسري در ايرران حرزب مشررويره
داراي چنين سياستي اسرتم از قررار
موافن برگزاري رفراندم هستنرد امرا
رفراندمي كه در تمام عرراق صرور
پذيردم يرحشان بيشتر به شرو ري و
مزام شبيه استم جدي نيرسرتم ايرن
سياست فاصله چنداني برا سريراسرت

"ا حاق اجباري" و استفاده از "نريرروي
ن امي" براي "ملحن نگهرداشرترن" و
يا مقابله ن امي با "تجرزيره يرلربري"
نداردم حن جدايي حن مردمي اسرت
كه كشرمركرشرهراي قرومري و مرلري
همزيستري مسرا رمرت آمريرز مريران
بخشهاي مختل جامعه را عمال بره
هر د يلي غير مرمركرن كررده اسرتم
سرنوشت مرردم كرردسرتران عرراق را
تنها و تنها بايد ود مردم كردسرتران
عراق در يك پروسه آزاد تعيين كنندم
هرگونه د ا ت دو رت مرركرزي و يرا
توده مردم "ملت باال دسرت" برنرا بره
تعري ناقض ايرن حرن او ريره مرردم
استم
برعررالوه ايررن جرريررانررا پرررونررده
قطوري از سركوبگري و مرقرابرلره برا
"تجزيه يلربري" در تراريرخرچره رود
دارنرردم از قرررار ايررن روزهررا پ ر از
"تعمن" بسيرار "مردرن" و " ريربررال"
شده و دست بردن به "اسلحه" و بره پرا
كردن "چكمه هاي نر رامري" رود را
چندان مناس و مد روز نرمريردانرنردم
اين سياست هم از قررار يرك نرتريرجره
سياست عمومري نراسريرونرا ريرسرتري
"هررنررر نررزد ايرررانرريرران اسررت و ب ر "
ميباشدم
ما به عنوان يك اصگ عمرومري
واهان زندگي مرردم مرنرترسر بره
مليتهاي مختل در چرهرارچروبرهراي
كشوري بزرگتر بعنوان شهروندان آزاد
و برابر و متساوي ا حقروق هسرتريرمم
اما در شررايرطري كره وجرود سرترم و
مسا ه و كشمكش ملي و قومري در
جامعه همزيستري مسرا رمرت آمريرز
مردم را در چهرار چروبرهراي كشروري
موجود دشوار و مشكگ ميكند ما
واهان حن جدايي و تشكيرگ دو رت
مستقگ از كانال مراجعه مستقيم بره
آراء ود آن مردم هستيمم
اما بررسرمريرت شرنراسرايري حرن
جدايي در جروامرعري كره از مسرا ره
ملي رنا ميبرند ا زامرا بره مرعرنراي
توصيه جدايي در هر موردي نيسرتم
ما در مواردي كه قويا محتمگ باشد
كه جدايي و تشكيگ كشور مسرترقرگ
مردم را از حقوق مدني پريرشرروترر و
برررابررر تررر و انسررانرري تررر بررر رروردار
ميكند راي به جدايي ميدهيمم
انترناسيوناال در ايرن مريران
کساني هم از موضع ظاهرا چر برر
شعار تسليرح تروده اي و مرقراومرت
مسلحانه تاکريرد داشرترنرد و دارنردم
اينها تا آنجا پيش رفرترنرد کره مرردم
کردستان را به قيام عرلريره حراکرمريرن

اقليم تشوين مي کنند و حتي شرعرار
معرو نيرنري ترفرنرس هرا برطرر
دو ت ودي را يرم مي کنندم بن رر
ميايد اينها سياست و راه حرگ را از
ميان کرترابرهرا و نره واقرعريرت زنرده
استنتا مي کنندم در اين مورد چره
ن ري داريد؟
علي جوادی گرفرتره مرعرروفري
اسررت كرره مرريررگررويررد جررنررس ادامرره
سياست استم بيران گرويرايري اسرتم
اين مسا ه در مورد مبارزه نر رامري
هم به نوعي صادق استم اتخاذ و در
دستور قرار دادن سريراسرت نر رامري
توس يك سازمان و حزب سريراسري
معموال ادامه و گوشه اي از سياسرت
عمومي اين حزب استم مجزا از آن
ن رري ررس ررتم آي ررا ش ررراي ر س رري رراس رري و
كشمكشرهراي مروجرود در جرامرعره
ضرور اتخاذ سريراسرت نر رامري و
دست بردن به اسلحه را براي مقابله با
نيروهاي سركوبگر يبقه حاكمه و يرا
متجاوز در دستور قررار داده اسرت؟
در صرور دادن پراسر مرکربرت بره
چنين سووا ي معموال مريرتروان وارد
چ ررن رري ررن ع رررص رره اي ش ررد و پ رراس ر
تاكتيكي روشرنري بره مسرا ره برعرد
ن امي در سريراسرت روز دادم اقردام
ن امي و بدست گررفرترن اسرلرحره در
مبارزه سياسي عرصه اي مستقگ از
سياست و استراتژي سياسي و اهدا
و چشم اندازهراي سريراسري نريرسرتم
حررداقررگ بررراي مررا كررمررونرريررسررتررهرراي
كارگري اينطور نيستم
بن ر من سياست تسرلريرح تروده
اي مردم در كردستان در شراي او يه
پ از حمله ارتش عراق بره كرركروا
يك سياست كامال آوانتوريستي برود
ك رره ع ررم ررال در رردم ررت ج ررري رران ررا
نراسريررونرا ريررسرت حرراكرم در عررصرره
سياست كردستان قرار ميگرفرتم بره
چند د يگ ساده! آيا نريرروي فررا روان
دهنده ود رهبري و هردايرت مرردم
مسلح را در دست واهد داشت؟ آيرا
اين سياست فررا روانري بره مرردمري
است كه چشم به سياستهاي حرزب و
جريان معيني دو ته اند؟ كدام نريررو
و يا نيروهايي رهبري و هدايت مرردم
مسلح را در دست رواهرنرد داشرت؟
آيا مسلح بودن در عين حال متراد
با راديكا يسم سياسي است؟ تسليرح
ع ررم رروم رري ادام رره ك رردام س رري رراس ررت
مبارزاتي توده اي است؟ يرك حرلرقره
سياسي از كدام مجموعه سيراسري و
مبارزاتي و مقاومت توده اي است؟
ما عميقا بر اين باوريم كره برايرد

مردم را از شر سلطره جرريرانرا قروم
پرست و ناسيونا يست رال كرردم
اين جريانا ذره اي مرنرفرعرت مرردم
ت رروده ه رراي م ررردم ت ررح ررت س ررت ررم در
ك ررردس ررت رران ع ررراق را م ررن ررع ررك ر
نميكنندم اين نيروها يك مانع جردي
و تعيين كننده در پيشروي مربرارزا
توده هاي مردم در اقرلريرم كرردسرتران
هستندم اما اقدام ن امي علريره ايرن
ج ررري رران در ش ررراي ررط رري ك رره ارت ررش
آمريكايي عراق و شرگرر اجراره اي
حشد ا شعبي به اقدام ن امي عرلريره
كركوا و شرهررهراي حرومره تروسرگ
جسته است اگر نشان همرسرويري برا
اين نيروها نباشد حداقرگ نشران بري
ردي و پر بودن از اوضراع اسرتم
اين جريانا را نبرايرد چرنردان جردي
گرفت!
انترناساياوناال برا هرمره ايرن
تفاصيرگ آيرا برنر رر شرمرا بررگرزاري
رفراندوم استقالل درست بود؟
علي جوادی بدون ترديد!
انترناسيوناال آيرا مري تروان
سير حوادث بعدي را تررسريرم کررد؟
مکال اشيال هرمره نرقراط کرردسرتران
توس دو ت مرکزي عرراق مرمرکرن
است؟ آيا دو ت فدرال و اقلريرم براقري
واهند ماند؟ و يا آنطور که يررم و
نقشه هاي سليماني-يا باني انتشرار
يافته است کردسرتران عرمرال بره دو
اقليم تقسيم مي شود؟
علي جوادی وضعيرت حراضرر
بسيار سيال استم اما عليرغم هرمره
ناروشنري هراي سريراسري مرن فركرر
نميكنم كه دو ت مركزي عراق چنيرن
سياستي را در دستور داشته براشرد و
يا بخواهد در دستور قرار دهدم هد
اين جريانا ت ر كركوا و منابرع
نفتي آن و شرهررهراي حرومره و براز
گرداندن نيروهاي اقليم كرردسرتران بره
دوران پ از حملره داعرش برودم بره
دنبال به تسرلريرم كشرانردن نريرروهراي
اقليم كردستان بودندم بره ايرن هرد
ود با به سازش كشرانردن اترحراديره
ميهني و تسليم و هزيمت نريرروهراي
حزب دمكرا دست يافتندم
اينكه دو ت اقليم در كرردسرتران
نتواند به عنوان يك مجمروعره واحرد
عمگ كند سياستي است كره برنر رر
منافع روشني براي حكومت مركرزي
عراق و هرمرچرنريرن برخرشرهرايري از
اتحاديه ميرهرنري بره دنربرال رواهرد
داشتم در پ اين سياست بر ي از
دسررتررجررا نرراسرريررونررا رريررسررترري نرريررز

دوره دوم  -شماره ٧٥٣

ميركروشرنرد قردر گريرري رود را
آزمايش كنرنردم چرنريرن سريراسرتري
تقسيم اقليم كردستان ميتواند يكري
از احتماال آتي باشدم
انترناسياوناال در ايرالعريره
رس ررم رري و در ت ررب ررل رري رري ررا ح ررزب
کمونيست کارگري ايران تاکريرد مري
شود که راي مردم کردستان را نرمري
توان ناديده گرفتم معني ايرن حرر
چيست؟
علي جوادی مردم راي رود را
داده اندم اعالم كرده اند كره رواهران
جدايي و ايجراد كشرور مسرترقرگ در
مناين كردنشين عراق هستندم ايرن
راي را نميشود ناديده گرفت و يرا بره
تاري سپردم اين واقعه اكنون بخشري
از م رروج رروديررت س رريرراس رري جررام ررع رره
كردستان عراق استم تاري تحروال
آتي اين جامرعره از ايرن پر ترحرت
ا شررعرراع ايررن رويررداد قرررار ررواهررد
گرفتم اين راي نشان آراء و رواسرت
مردم براي شركرگ دادن بره كشروري
مستقگ در كردستان عراق استم يك
ركن جدال بر سر آينده كردستان عراق
استم مردم نشان دادند كره رواهران
پررايرران دادن ب رره ف رردرا رري ررسررم تررح ررت
چهارچوب عراق و همرچرنريرن پرايران
دادن به مسرا ره و رومرت مرلري
هستندم نيروهايي كه اين راي مرردم
را ابزار بند و بست و تربرانري كرردنرد
نبايد جايي در تحوال سياسي آتري
داشته باشندم
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انترناسيونال
اطالعيه پاياني پلنوم  ۷۴کميته مرکزي حزب کمونيست کارگري
پلنوم  ۷۷کميته مررکرزي حرزب
در روزهاي ۲۶و  ۲۲اکتبر (۲۱۶۷
 ۲۳و  ۹۱م رره رررم رراه  ۶۹۳۱ب ررا
حضررور اکررکررريررت اعضرراي کررمرريررترره
مرکزي مشاورين کميته مررکرزي و
تعدادي از کادرهاي حزب برگزار شدم
پلنوم با پخش سرود انترناسريرونرال و
يک دقيقه سکو به ياد جانبا تگان
راه آزادي و سرروس رري ررا رري ررس ررم و ي رراد
من ور حرکرمرت عرزيرز و مرحرمرد
جراحي عزيز شروع شد و برعرد از دو
روز بحي و تربرادل نر رر و ت رمريرم
گيري هاي الزم بره کرار رود پرايران
دادم
حميد ترقروايري ريردر حرزب در
سخنراني افتتاحيه ود برا اشراره بره
شراي متحرول سريراسري در ايرران
رشد جنبشهاي اعرترراضري و برويرژه
پيشرويهاي جنبش کارگري بر نقش و
جايگاه حزب در شراي حاضر تاکيد
کرد و گفت اگر کسي بخواهد اسرمري
بر اين پلنوم بگذارد بايرد آنررا پرلرنروم
حزب و جنبش کارگري بنامدم
او گفت جنبش کارگري در ص
مقدم ديگر جنبشهاي اعترراضري بره
سمت چا ش سياسي حکومت پيرش
ميرود و شعاري مکگ "زير برار سرترم
نميکنيرم زنردگري ممم" کره کرارگرران
هپکو آنرا مطرم کرده اند و امروز در
ت ررر ررراه ررررا ب رررازنش رررس رررت رررگ ررران و
ما با تگان نيز سر داده مريرشرود و
بسياري از شعارهاي توده اي ديگر از
اين نوع نشاندهنده اين جهرت گريرري
سياسي اعتراضا اجتماعي استم
نکته محوري سخنرانري حرمريرد
تقوائي اهميت تحزب و تشرکرلريرابري
حزبي کارگران در شراي حاضر برودم
او گفت اهرمريرت کراري کره مرحرمرد
جررراحرري کرررد در زنرردگرري سررراسررر
مرربررارزه و حررترري بررا وصرريررت نررامرره

سياسي اش اين برود کره حرزب و
حزبيرت و اهرمريرت مرترحرزب برودن
کارگران را در مرکرز تروجره جرنربرش
کارگري و فعا ين اين جنبش قرار داد
و شررراي ر مسرراعرردي بررراي نررقررد و
بچرا رش کشريردن گررايشرا عرقر
مانده اي که حزب گريزي و فرعرا ريرت
انفررادي و "مسرترقرگ" از احرزاب را
تقدي ميکنند فراهم آوردم او گفرت
گام بعدي پيشروي جنبش کارگري و
به اين اعرتربرار جرنربرش سررنرگرونري
يلبانه روي آوري به حزب و پي برردن
به ايرن واقرعريرت اسرت کره رهرائري
جررامررعرره برردون حررزبرري مررکررگ حررزب
کمونيست کارگري ممکن نيستم
در بحي گزارش که توس اصير
کريمي رئي هيوت اجرايي حرزب و
تعدادي از مسرورو ريرن ارگران هرا و
عرصه هاي مختل فعا ريرت حرزب
ارائ رره ش ررد اب ررت رردا ب رره گس ررت رررش
اعتراضا کارگري و اعترا سايرر
بخش هاي مختل مردم سريراسري
تر شدن تعرضي ترر و راديرکرال ترر
شدن آنها و همبستگي عمين تري که
ميان مردم عليه حکومت ايجاد شده
است و تضعي موقعيت موقرعريرت
ج ررم رره رروري اس ررالم رري در م ررق رراب ررگ
اعتراضرا و رواسرت هراي مرردم
اشاره شرد و سرپر فرعرا ريرت هراي
مررتررنرروع حرررزب در دا رررگ و رررار
کشور از جمله در جنبش کرارگرري و
سرراي ررر ج ررن ررب ررش ه رراي اع ررت ررراض رري
تا يرا فعا ريرت حرزب و ترحرکريرم
موقعيت حزب در اين جنبرش هرا و
همچنين گسرتررش نرفروذ حرزب در
ميان فعا ين اعرترراضرا در ايرران
بعنوان يک شا ص مهم در پيرشرروي
حزب مورد بحي قرار گرفت و قراري
دا لي نيز در اين زمينه به ت روير
رسيدم در اين قسمت هرمرچرنريرن بره

اعضاي دفتر سياسي (تعدادي از اعضا در عکس حضور ندارند)

بهبود تبليريرا شرفراهري و کرتربري
حزب و سرعت عمگ بيشتر در قربرال
مسائگ مختل سيراسري در ايرران
رشد قابگ توجره فرعرا ريرت حرزب در
شبکره هررا و مررديرراي اجرترمراعري
فعا يت هاي قابگ توجه عليره اسرالم
سياسي بويژه در آ مان که به فضرايري
قطبي در ميان بر ي احزاب در ايرن
کشور منجر شده است و نيز برهربرود
وضعيت ما ري حررزب اشراره شرد و
ضرور تيييرا عاجگ در فعا ريرت
حزب در ار کشرور مرورد تراکريرد
قرار گرفتم گزارشا حاکري از ايرن
بود کره حرزب و ارگران هراي آن در
موقعيت برهرترري برراي د را رت در
تحوال سياسي و اعتراضي جراري
که با توجه به بحران عرمريرن و غريرر
قابگ حگ حکومت رو به گسرتررش و
تشديد بيشتر ميرود قرار گررفرتره و
زمينه مرنراسر ترري برراي ترداوم و
گسترش فعا يت حزب به وجود آمرده
استم
در گزارش رئي دفتررسريراسري
م طفي صابر به فعا يت هاي دفترر
سيراسري در دوره ا ريرر اشراره کررد
و ضمن تاييد گزارش اصير کريرمري
و جهت گيريهايي که حميد ترقروايري
ارائه داد اين نکته را برجسته کرد که
نسگ جديدي از کمونيستها در ايرران
وارد مرريرردان مرريررشررونررد و حررزب و
مشخ ا سازمان جوانان کمونيسرت
ارتباط فعال و رو به گسترشي با ايرن
مارکسيست هاي جوان برقررار کررده
استم وي همچنين به شراي جهانري
و منطقه اي مبارزه يربرقراتري اشراره
کرد از جمله اينکه برحرران جرهرانري
سرمايه داري گرچه اکنرون ترخرفرير
يافته اما همه نشرانره هرا حراکري از
وقوع بحراني برمرراتر عرمريرقرترر در
آينرده نرزديرک برا تربرعرا سريراسري
گسترده استم اين به معناي آن اسرت
که تحوال ايرران در مرترن شرراير
بسيار ملته و درهم تنيده جهاني و
منطقه اي رقم ميخرورد و در عريرن

حال هر پيشروي و پيروزي کمونيرسرم
در ايران ميتواند ا هرام برخرش مرردم
منطقه و جهان و مورد حمايت آنرهرا
قرار گيردم
در ايررن پررلررنرروم قررطررعررنررامرره اي
درمورد جايگاه جنبشهاي جراري در
امر سرنگوني جمهروري اسرالمري و
قراري درمورد تشکرگ يرابري حرزبري
يبقه کارگر که حميد تقوايي به پلنوم
ارائه کرده بود پ از اصالحراتري بره
ت وي رسيدم
در جرروار پررلررن رروم دو سررمرريررن ررار
درمورد رفراندم در کردستان عراق که
معر آن عبدل گرلرپرريران و آرايرش
تشکيالتي حزب در آينده که مرعرر
آن کيان آذر بود برگزار شدم حاضريرن
در پلنوم و اين سمينارها فعراالنره در
مباحي مخترلر شررکرت کرردنرد و
جوان مختلر مربراحري را مرورد
بحي و بررسي قرار دادندم
در مربرحري انرترخرابرا حرمريرد
تقوايي به اتفاق آرا بعنوان يدر حرزب
انتخاب شد و سپ  ۲۹نفر برعرنروان
دفتر سيراسري انرترخراب شردنرد :کره
عبارترنرد از :کريران آذر فريده آرمران
محمد آسنگران محسن ابراهيرمري
مريرنرا احردي عربره اسررردي نرازنريرن
برومرنرد سريرامرک برهراري سريرمرا
بهاري فاتح بهررامي کريروان جاويد
علي جوادي شهال دانشفر نسرررريررن
رمض ر ررانرررع رررل ررري بررره ررررام س ررروش
م طفي صرابرر حسرن صرا ررحري
جرمريرگ فررزان اصريرر کريمي لريرگ
کرري رروان ع ررب رردل گ ررلررپ ررري رران نس ر رران
نودينيان و کاظم نيکخواهم
پلنوم با سخنرانري ا رتررترررامرريررره
حرمريرد تقوائي بپايان رسيدم
در نشست کوتاه دفترر سريراسري
کرره پ ر از پررلررن ررروم بررررگرررزار ش ر ررد
م طفي صابر به اتفاق آرا به عنروان
رئي دفتر سياسي حرزب انرترخراب
شدم
حزب کمونيست کارگري ايران
 ۹آبان  ۲۵ ۶۹۳۱اکتبر ۲۱۶۷
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مشخصات کمونيسم محمد جراحي!
سخنراني محسن ابراهيمي در مراسم بزرگداشت محمد جراحي در تورنتو
من هم سالم عر مريرکرنرم بره
همره شرمرا عرزيرزانم ريرلري روش
آمديدم جانبا رترن مرحرمرد جرراحري
کرررارگرررر کرررمرررونررريرررسرررت کرررارگرررر
سوسيا يست را به همه شما به هرمره
انسانهاي شري و به يربرقره کرارگرر
صميمانه تسليت ميگويمم
م رري ررخ ررواه ررم در اي ررن ف رررص ررت
کرروترراه رري کرره هسررت ت ررويررري از
شخ يت سياسي و کمونيسم محمد
جراحي بدهمم
اگر بخواهم در چرنرد کرلرمره ايرن
ت رويرر را رالرصرره کرنرم مرحرمررد
جراحي انساني بود که کمونيرسرمرش
بررر ررال ت ررويررر سررکررترراريسررت رري
ت وير غير واقرعري از کرمرونريرسرم
عميقا انساندوستانه و زمريرنري برودم
کمونيسم محمد جرراحري جرنربرشري
براي تييير زندگري انسرانرهرا هرمريرن
امروز بودم کمونيسم محمد جرراحري
عميقا از فرقه گرايي و سرکرتراريسرم
اجتناب ميکند و جايگاه و اهرمريرت
متشکگ شدن کارگران و متحد شردن
کارگران در اشکال مختل را تاکريرد
ميکندم کمونيسم محمد جراحري برر
اتحاد کارگري عميقا تاکيد ميکندم
فراتر از ايرن کرمرونريرسرمري کره
محمد جرراحري  -در ت رويرري کره
ميشود از صحبرترهرايرش گررفرت -
نمايندگي ميکند؛ و به نر رر مرن در
اين مسير تنها نيست (تعداد زيرادي
از فعا ين و رهبران کرارگرري هرمريرن
امروز در ايرران در چرنريرن مسريرري
هستند سخنگوي فرقر کرارگرر و
"صن " کارگر نيرسرت و بره عرنروان
يبقه کرارگرر سرخرنرگرو و نرمرايرنرده
جامعه و همه انسانهاستم و باال رره
در ت رروي ررر م ررح ررم ررد ج ررراح رري از
کمونيسم تحزب کمونيستي تحزب
کارگران در حزب کمونيستي جايگراه
مهمي دارد واين را در صرحربرترهراي
آ رش کامال نشان داد و اين به نر رر
من مهم استم
اين مهم استم مرخر روصرا در
دنيايي که تمام جهان سررمرايره داري
سا ها و سا ها تالش کرده است نيرو
گذاشته است وقت گرذاشرتره اسرت
بودجه گذاشته است و عميرقرترريرن و
وسيعترين تبلييا را علريره ترحرزب

کمونيستي کارگران پيش برده اسرت
براي اينکه از ايرن مريرتررسرد برراي
اينکه ميداند اگر يربرقره کرارگرر در
حزب سياسي ودش متشکگ شود
مسير نزديکيش به رهايي جرامرعره
مسير د ا تش در مبارزه سياسي بره
عنوان يک جنبش تريريريرر دهرنرده و
مسريرر رهرايري جرامرعره از نرکربرت
سرمايه داري روانرترر مريرشرود و بره
هد نزديکر ميشودم به اين مرعرنرا
فعا ين و رهبران کارگري که برايشران
مهم است که به تالش در مقابگ ايرن
هجوم ع يم جهان سرمايره داري بره
تحزب کمونيستي اهمريرت بردهرنرد
جايگاه ويژه اي دارندم
اين چند کلمه را در اول رواسرترم
بگويم تا ت وير کلي بدهم از محمد
جراحي و شخ يتهايي شبيه محمرد
جراحي کره در براره کرمرونريرسرم چره
جرروري فررکررر مرريررکررنررنررد؛ در مررورد
سوسيا يسم چه جوري فکر ميکننرد؛
در مورد جنبش ودشان چره جروري
فکر ميکنندم
در دهه  ٠١وقتي بره اصرطرالم
انقالب "شراه و مرلرت" اصرالحرا
ارضي توس شاه انجام شد و ترعرداد
وسيعي از روستائيان را از زمين و از
روسترا کرنرد ترا در ا رتريرار يربرقره
سرمايه دار در حال رشد قرار دهد؛ در
آن مقطع محمد جراحري يرک کرودک
سه سا ه و ردسال برودم او بره قرول
ودش با انواده اش به شهر ميرايرد
و از سرره چررهررار سررا ررگرري برره مرردار
اس ررت ررک ررم ررار س رررم رراي رره داري پ رررت رراب
ميشودم محمد جراحي در دهه چهگ
کودک کار بودم و ي کودک کرار دهره
چهگ در دهه پنجاه  -هنگامري کره
انقالب ميشود؛ انقرالبري کره يربرقره
کارگر را به ميدان مي آورد؛ انقرالبري
که قدر ع يم يبقره کرارگرر را در
مقابگ ن ام سلطنتي نشان مريردهرد؛
انررقررالبرري کرره در مررتررنررش کررارگررران
شوراها را تشکيگ ميدهند و کميرتره
هاي کار انه را تشکيگ مريردهرنرد و
در س رري رراس ررت د ررا ررت مس ررت ررق رري ررم
مريرکررنرنررد انررقرالبرري کرره در آن
کارگران رو مي آيند  -جواني – ٠١
 ٠١سا ه در مقطع انقالب  ٧٥بود و
متعلن به اين نسگ استم

او ميگويد که که در اين مرقرطرع
بود که با چپها آشنا ميشود و وقرتري
با چپها آشنا ميشود مريرگرويرد کره
من متوجه شدم که اينها درد مرن را
ميگويند حر دل من را ميگويندم
محمد جراحي در حقيقت نفررترش از
سرمايه داري و تالشش براي تريريريرر
سرمايه داري را از همان موقعري کره
کودک کار بود احسراس مريرکرنرد؛ و
اين احساس که بايد با اين سريرسرترم
مبرارزه کررد در هرمران دوره شرکرگ
ميگيرد و ي با نزديک شدن به چ و
چپها و آدمهاي چ متوجه ميشود
که به قول ودش اينها حر مرن را
دارند ميرگرويرنرد حرر دل مرن را
دارند ميگويند و ي علرمري ترر و بره
اين يرين است که جذب ميشرود بره
چ عمومرا چر دوره ٧٥م هرمره
ماها در آن دوره به چ نزديک شديم
به گوشه هاي مرخرترلر چر و ري
روب ذهرنريرت عرمرومري چر مررا
ميدانيم در آن موقع چه جوري برود و
محمد جراحي هرم در آن مروقرع در
قا همان چ فکر ميکردم
گفتم ت وير محمرد جرراحري از
کمونيسم از سوسيا يسم از مربرارزه
عميقا انساندوستانه است و اين را در
زندگي شخ ي اش هم ميشود ديدم
کمونيسم قبگ از هرر چريرز قربرگ از
اينکه تووري باشد ايدئو وژي باشرد
تالشي براي تييير زندگي آدمهاستم
اين را به ن ر من وقتي صحبتهايرش
را در ويديوها آدم ميشنود قشرنرس
نشان ميدهد که چه جوري حرتري در
سطح فردي به عنوان يرک انسران هرم
ميخواهد بره آدمرهرا کرمرک کرنرد و
آدمها را نجا بدهدم بعدها به اير
مياورد که وقتي کودک ردسال برود
و کفرش درسرت حسرابري نرداشرت و
پاهايش تاول ميزد و يکبار ميايد بره
انه شان و پاهاي تاول زده اش را بره
مرادرش نشران مريردهررد و مررادرش
غش ميکند هرگز از آن به بعد ديگر
نميخواهد به مادرش هم نشان بردهرد
پاهايش را و دردش را بره مرادرش
هم بگويد م بعدا ايرن را بره رايرر
مياورد و ميگويد که وقتري براال رره
توانستم يک ژيران دسرت و پرا کرنرم
ميرفتم جلوي مردرسره هرا و سرعري

ميکرردم کرودکران رردسرا ري  -از
يبقه رودش  -کره کرفرش درسرت
حس رراب رري ن ررداش ررت ررن ررد در زمس ررت رران
آذربايجان در سررمراي آذربرايرجران
نزديک انه شان برسانرمم ايرن عرمرن
انسررانرردوسررترري رهرربررران و فررعررا رريررن
کارگري مکگ محمد جراحي است که
تعدادشان يلي زياد استم و ي ايرن
برايش کافي نيسرتم هرمران مرقرطرع
تالشي فراتر از ايرن دارد مريرکرنردم
متشکگ ميکند ودش رام بره قرول
ودش با زنده ياد شراهررز زمرانري
انرجرمرنري بره نرام انررجرمرن سرالمررت
تشکيگ ميدهرنرد ؛ مريررونرد دنربرال
دکترها کره ترالش کرنرنرد بربريرنرنرد
دکترهايي هستند که بيايند رانرواده
هاي فقير را ويزيت کنند؟ به جروانران
مررعررتررادي کرره قررربررانرري آن جررامررعرره
هستند مريررود و ترالش مريرکرنرد
کمکشان کند و کارهراي ايرنرجروريم
هم متشکگ ميکند ودش را به هرر
شکلي مکال در انجمن کوهنوردي و
جاهاي مختل که هم تشکگ و دور
هم جمع شدن است و هم کمک به هرر
يريقي به هر تعدادي از انسانرهرا کره
زندگي آنها را عرو کرنردم او ايرن
کارها را انجام ميدهدم
يلي روشن استم براي کارگرري
که چ شده است؛ براي کرارگرري کره
در زندگي شخ ي ودش درد و رنا
تحت ن ام سرمايه داري را با پروسرت
و گوشت ود احساس کرده اسرت و
نفر دارد و ميخواهد مبارزه کرنرد
اينها کافي نيستندم اين انساندوستي
فردي کافي نيستم محرمرد جرراحري
تالش ميکند در سرطروم مرخرترلر
ودش را و دور و بريهاي رودش را
متشکگ کندم ميدانيم کره او عضرو
کميته پيگيري براي ايجاد تشکلهراي
کارگري ميشود و فعا ريرت يروالنري
در ايررن کررمرريررترره انررجررام مرريرردهررد و
زندگيش اينجوري پيش ميرودم
محرمرد جرراحري آنرقردر بررايرش
تشکگ يابي کارگر و اتحراد کرارگرري
مهم است که در زندان هم ميدانيم آن
نامه مشهورش را به بيررون مريردهرد
که در آن نامه يلي صريح گفرت کره
من براي ايرجراد سرنرديرکرا و ديرگرر
تشکلهاي کارگري تالش کرده ام و تا

آ رين ح ه هم تالش واهم کررد و
تا آ رين ح ه هم واقعا تالش کرردم
اتحاد کارگري براي محرمرد جرراحري
فوق ا عاده مهم اسرت چرون مريردانرد
بدون اتحاد کارگري هيرچ کراري ايرن
جنبش نميتواند بکندم
همزمان به موازا اتحاد يبقه
کارگر بيزاري از تفرقه و سکتراريسرم
هم برايش اهميرت زيرادي داردم يرک
جايي حرفهرايري مريرزنرد در هرمريرن
ويديوهايي که در دسترس هستند که
من مريرخرواهرم هرمرانرهرا را عريرنرا
بخوانمم ميگويد که "بايستي وحرد
و همد ي را حف کنيم"م در رابطه برا
سکتاريسم وقتي مي بيند که دور و
برش کساني هستند کره شر و روز
دارند تالش مريرکرنرنرد شر و روز
دارند مبارزه ميکنند و ي در عريرن
حررال ه ررم رردي ررگ ررر را گ رراه ررا ت ررح ررم ررگ
نميکنند از هم دور ميشوند و ايرن
ضربره مريرزنرد بره اترحراد کرارگرري
ميگويد:
"بايستي وحرد و هرمرد ري را
حف کنريرمم اگرر انرترقرادي داشرتره
باشيم از هرمرديرگرر انرترقراد سرازنرده
داشته باشيمم ما به غريرر از وحرد
چاره ديگري نداريمم حترمرا برايسرتري
بچه هاي چ بچه هايري کره در راه
سوسيا يسم قدم پيش گذاشته اند به
ايرر آرمرانرهراي انسرانري برعرضري
ا تال ن رها و ا تالفا شخ ري
را حتما کنار بگذارند چونکه مسا ه
انسان مطرم اسرت چرونرکره حرقروق
انسان مطرم استم"
مررحررم ررد جررراح رري در ي ررکرري از
بحکهايي که در اين ويديوهرا مرطررم
ميکند و من استنتا کردم بررايرش
جنبشها مرهرم هسرترنردم او وحرد
جررنرربررشررهررا را مرريررخررواهرردم اتررحرراد
جنبشها را ميخواهدم فرورا مرمرکرن
است اينطور به ن ر بيايد که منر رور
از جنبشها جنبش ناسيونرا ريرسرتري
است جنربرش رفررمريرسرتري اسرت
جررنرربررشررهرراي ارتررجرراعرري هسررتررنررد
جنبشهاي زيادي که در جامعه ايرران

دوره دوم  -شماره ٧٥٣
هستندم روشن است که اين نريرسرتم
در هرمران صرحربرترهرايرش وقرتري از
جنبشهرا حرر مريرزنرد از جرنربرش
معلمان از جنربرش کرارگرران حرر
ميزندم مرنر رورمرحرمرد جرراحري از
جنبشها جبنشهايي برراي عردا رت
جنبشهايي براي آزادي هستند که در
ايران پر هستندم مکال جنبرش برراي
ريرو اعردام جرنربرش برراي رهرايرري
فرهنرگري جرنربرشرهراي مرخرترلر
تحرکا اعتراضي مختل م محمرد
جراحي حواسش توجهش بره يرور
جدي جل ميشرود بره ايرن کره ايرن
جنبشها اين تالشها اين ترحررکرهرا
بايستي به همديگر نزديک شرونرد ترا
قدرتمند بشوندم ميخواهم بگويم کره
در ت رروي ررر م ررح ررم ررد ج ررراح رري از
کمونيسم مسا ه فق کرارگرران
در شوراها و در سرنرديرکراهرا برايرد
متحد بشوند نيرسرتم او از ايرن
فراتر ميرودم ميگويد جامعه سرشار
از اعتراضا عدا ت يلبانه هست و
اينها برايرد بره هرم نرزديرک بشرونردم
ررودش را در قرربررال نررزديررکرري ايررن
اعتراضا و اين جنبشرهرا مسرورول
ميداندم
و ف رررات ررر از اي ررن ب ررراي ک ررارگ ررر
سوسيا يست کرارگرري کره مربرارزه
کارگري در ت رويررش از سريراسرت
جايگاه جدي دارد اين کافي نريرسرتم
ودش را سوسيا يست ميداند و در
بحکهايش اين را علنا اعالم ميکندم
جا است که از رايررا زنردانرش
وقتي حر مريرزنرد رحر را فروق
ا عاده مهمي را آدم احساس ميکرنرد
که در زندان چقدر اين انسان عميقا به
سوسيا يسم عميقرا بره کرمرونريرسرم
اعتقاد داشته است که ح ه به ح ه
در م ررق رراب ررگ ج ررالدان و ق ررات ررل رري ررن و
ب ررازج رروي رران و قض ررا ح ررک رروم ررت
اس ررالم رري قض ررا س رررمررراي رره از
سوسيا يسم عرلرنرا دفراع مريرکرنردم
طاب به قاضي ميگرويرد کره "مرن
چ هسرترم و در راه حرن و حرقروق
انسانها دارم مبارزه ميکنمم هر جراي
دنيا اين چپها هستند کره از حرقروق
مردم دفاع ميکنندم من و همرزمانم
از چپها در همه دنيا جدا نيسرتريرم" و
قاضي را دست مياندازد که شمرا نره
مارکسريرسريرم را مريرفرهرمريرد و نره
سوسيا يسم را ميفهميدم و بره يرور
س رراده م رري ررگ رروي ررد م ررارکس رري ررس ررم و
سوسيرا ريرسرم يرعرنري رانرت رواري
نشود يعني دزدي نشود مکگ شرمرام
او اينجا بزبان يلي ساده ميز و روم
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انترناسيونال
آن مبارزه اي را که انجرام مريردهرد و
ب ررراي ررش ت ررالش م رري ررک ررن ررد ي ررع ررن رري
سوسيا يسم را بيان مريرکرنردم دفراع
جانانه محمرد جرراحري در زنردان از
سوسيا يسم با جرئت ميشرود گرفرت
که يک کيفر واست جدي عليه نر رام
سرمايه داري است که در زندان پيرش
ميبردم
يکي از مهمترين چيزهرايري کره
من در قسمت اول صرحربرترم گرفرترم
تحزب کمونيستي کارگران استم مرا
ميدانيم که در جامعه اي که ما داريم
زندگي ميکنيم آنقدر اين فشار و ايرن
ترالش سررمرايره داري برراي ايرنرکرره
کارگران را از احزاب کمونيستري دور
کند باالست که حتي در ميان بخشي
از کارگران تا ير گرذاشرتره اسرتم در
بخشي از چپها بخشي از فعرا ريرنري
که واقعا تالش ميکنند اين جرامرعره
را نجا بدهند تا ير گذاشتره اسرتم
محمد جراحي در اين رابطره ت رويرر
انساندوستانه عمين و زميني اش از
کمونيسم را به ن رر مرن بره درجرا
زيادي فراتر ميبردم
وقتي در اين ويديوها کره شرهرال
دانشفر با او م احبره مريرکرنرد در
ويديوهاي ديگري هم که پخرش شرده
اس ررت و در م رراح ررب رره ه ررا دق ررت
ميکنيد يلي روشن ت رويررش از
حزب را دارد ميگويردم ت رويررش
از حررزب کررمررونرريررسررترري را دارد
ميگويد که به ن ر مرن ايرن ت رويرر
متفاو است از آن ت اوير آنکادر و
کليشه اي که چپها تاريخا داشرترنردم
عميقا متفاو استم در اين ت ويرر
محمد جراحي از حزبيت کمونيستري
که رودش دارد سرخرن مريرگرويردم
ميگرويرد حرزب ديردگراهرش وسريرع
استم حزب مکرگ جرنربرش نريرسرتم
من رورش هرمران جرنربرشرهراي ترک
موضوعي استم ميگويد حرزب در
يک چهارچوب فق حرکت نميکرنردم
حزب يلي وسيعتر استم حرزب در
کار انجا در تحرکا مدنري در
محيطهاي فرهنگي فعرال اسرتم در
تمام کارها د ا ت ميکنردم اگرر مرا
حزب نداشته باشيم نميتوانيم کرارهرا
را پيرش بربرريرمم برا ايرن ت رويرر از
حزبيت هست با اين ت وير از نريراز
يبقه کارگر به تحرزب کرمرونريرسرتري
است که ن ر مکبتش را در آن ويرديرو
در باره حزب کمونيست کارگرري هرم
اعالم ميکند و ميگويد تنها حرزبري
است که مريرتروانرد راهرکرار داشرتره
باشدم

ترراکرريرردم اسرراسررا ايررن اسررت کرره
کارگري که فعا ين کرارگرري اي کره
در مقابگ هجوم ن ام سررمرايره داري
براي دور کرردن کرارگرران از ترحرزب
کمونيستي اينچنين وسيع به حزبيرت
نگاه ميکنند؛ حزب به عنوان نرهراد
حزب به عنروان نريررويري کره بسريرار
فراتر از يک بخش کارگران يا رهرايري
فق کارگران نگاه ميکند؛ به جامعه
نگاه ميکند؛ به جامعه مردنري نرگراه
ميکند؛ در مورد همه چريرز د را رت
ميکرنرد؛ بره نر رر مرن ايرن نرگراه
وسيع بسيرار بسريرار ايرن رهربرران
کارگري را و تمام رهبران و فرعرا ريرن
کارگري که در اين يي هسرترنرد را
فراتر ميبردم
آ رين نکته امم فاصله جانبا تن
محمد جراحي تا تشييرع جرنرازه اش
يلي کم بودم فاصله بسيار کوتاهري
بود و ي ما ديديم کره ترعرداد زيرادي
آنجا شرکت کردندم ترعرداد زيرادي از
فعا ريرن کرارگرري فرعرا ريرن حرقروق
انس رران رره ررا آن ررج ررا ش رررک ررت ک ررردن ررد و
سخنرانيهاي يلي زيبايي کردند کره
من دو جملره از آن سرخرنررانريرهرا را
ميگويم که به ن ر من به وبي نشان
ميدهد کره حرکرومرت اسرالمري برا
کشررتررن مررحررمررد جررراحرري زيررر پرراي
ررودش را ررا رري ک ررردم در اي ررن
سخنرانيها مطرم شد که برا مررگ
محمد جراحي و شاهرز زماني عرزم
ما براي مبارزه براي رهرايري يربرقره
کارگر و جامعه جزمتر رواهرد شرد!
غم از دست رفتن محمد جراحي را به
نيرويي عليه آنهايي که مسربر ايرن
وضعيت هستند تبديگ واهيم کرد!
اينها به وبي گواه اين هستند
کره جررمررهروري اسررالمرري بررا قررتررگ
رهبران کارگري بيش از پيش زير پاي
ودش را و يربرقره مرورد حرمرايرت
ودش را ا ي ميکندم
محمد جراحي همانطور به راک
سپرده شد که شايستره اش برود م
مرريرردانرريررم در مرريرران يررنرريررن سرررود
انترناسيرونرال بره راک سرپررده شردم
محمد جراحي براستي شايسرتره ايرن
بود که در مريران يرنريرن ايرن سررود
جهاني يبقه کارگر و کرمرونريرسرم بره
اک سپرده شرودم برا ايرن سررود در
مراسم اکسپاري محمد جراحي او
در کنار کموناردهاي پاري در کنار
بلشويکهاي انقالب  ٠١٠٥در کنار
تمام انسانهايي که براي آزادي برراي
برابري براي رهايي انسانهرا مربرارزه
کرده اند جاي گرفتم

يادش گرامي بادم
***
ت رروض رري ررح ن ررويس ررن ررده :م ررراس ررم
بزرگداشت مرحرمرد جرراحري تروسر
"کميته هرمرکراري نريرروهراي چر و
کمونيست  -تورنتو" در ترارير ٠٠
اکتبر  ٠١٠٥برگزار شدم
نسخه صروتري و ت رويرري ايرن
سخنراني در صفحه فيسربروک حرزب
کمونيست کارگري صفحه فيسبروک

کميته آذربايجان حرزب کرمرونريرسرت
کارگري و در يوتيوب و اينرتررنرت در
دسترس استم در متن کتربري پريراده
شده اوال فق در بعضي جاها رحرن
محراوره اي و شرفراهري بره صرور
کتبي در آمده استم انيا چندين جا
کلماتي برراي روان روانردن مرطرلر
اضافه شده اند که در ميران عرالمرت
آکوالد جاي گرفته اندم

مشخصات شبکه  ۴۷ساعته
تلويزيون کانال جديد
تلويزيون كانال جديد
از شبكه ""Kanal Jadid
در  YAHSATپخش ميشود.
مشخ ا "کانال جديد" به اين شرم است:

فرکان  ٤٩٥٢١ :پوالريزاسيون :عمودي
سيمبگ ريت٩/٢:FEC ۴۴۲۲ :

اين مشخصات را به دوستان و
آشنايانتان اطالع دهيد.
تلفن تماس٥٥٤٢٤٥١٥١٢١٢٠ :

ايميل nctv.tamas@gmail.com :
تلگرام@kanaljadid1 :

انترناسيونال
نشريه حزب

کمونيست کارگري
سردبير خليل کيوان
مسئول فني سهند مطلق
ايميل anternasional@yahoo.com
انترناسيونال هر هفته روز جمعه منتشر ميشود
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بازنشستگان در تدارک يک روز اعتراض سراسري
شهال دانشفر
بازنشستگان کشوري شرگرري
تامين اجتماعي و فرهنگيان بدنربرال
تجمعا اعترراضري پري در پري در
س رررال ج ررردي رررد ب رررراي پ ررري رررگ ررري رررري
واستهايشان براي ساعت ده صربرح
روز هشتم آبانماه به بررپرايري ترجرمرع
اع ررت ررراض رري س ررراس ررري در م ررق رراب ررگ
سازمان برنامه و بودجه فرا وان داده
اندم نکته قابگ ترجرمرع اترحراد هرمره
بازنشستگران برراي شررکرت در ايرن
حرکت اعتراضي است و برار ديرگرر
پوسترها با شعار همه مري آيريرم بره
مناسبت اين روز آماده شرده و برراي
برگزاري اين حرکت اعتراضي تردارک
ديده ميشودم
بازنشستگران در ترجرمرعرا برا
شکوه قبلي ود در مرداد شهريرور
و مررهرر مراه امسرال برا شرعررارهرراي
پرشورشان واستهايشران را اعرالم
کردندم از جمله در حرکت اعترراضري
آنررران در  ٠١مرررهرررر جرررمرررعررريرررت
بازنشستگان با شعارهاي فقر ٠
ميليون حرقروق مرا يرک مريرلريرون
مررنررز ررت مررعرريررشررت حررن مسررلررم
م رراس ررت ي ررک ا ررت ررالس ک ررم بش رره
مشکگ ما حگ مريرشره هرمرطررازي
يکسا ه اين بهترين راهکاره سروريره
را رها کن فرکرري بره حرال مرا کرن
حررقرروق دائررم درمرران دائررم فررريرراد
فرياد ايرنرهرمره بريرداد سرفرره شرمرا
رنگينه سرفرره مرا فرقريرره اترحراد
اتحاد شرگرري کشروري اترحراد
اتحاد اعترا ود را به فرقرر بري
حقوقي بي تاميرنري و تربرعريرض و
نابرابري اعالم کردندم ايرن شرعرارهرا
همچنين مضمون پالکاردهراي آنرهرا
را تشکيگ ميرداد و در مريران آنرهرا
شعارهايي چون معيشرت مرنرز رت
سالمت فقر  ٠ميليرون حرقروق
ما يک مريرلريرون ايرن برار م رمرم
آمديم متحد تر ايستاده ايرم بريرمره
کامگ درمان رايگان توجه ها را بره
ود جلر مريرکرردم در ترجرمرعرا
اعررتررراضرري بررازنشررسررتررگرران اتررحرراد
بازنشستگان بخش هراي مرخرترلر
ج ررام ررع رره چ ررون کش رروري ت ررام رري ررن
اجتماعري شرگرري فررهرنرگريران

پ رررس ررت رراران ات ررح ررادي ش رراغ ررل رري ررن و
بازنشستگان و د ا ت فعال رانرواده
ها را شاهد بوده ايمم نمونره در شران
آن تجمع ده هزار نفره بازنشستگان در
اسفند  ١٧بود که جمرعريرت شررکرت
کنندگان به ده هزار نفر رسريرد و يرک
اتفاق مهم سياسي در سرال گرذشرتره
بودم با چنين پيرشريرنره و برا چرنريرن
واستهاييست که بازنشسرترگران بره
استقبال تجمع سراسرري روز  ١آبران
م ررراه م ررري ررررون ررردم رررواس رررت ررره ررراي
بازنشستگان واستهاي کگ جامعه
اس ررت وس رري ررع ررا از ررواس ررت رره ررا و
اعتراضا آنها پشتيباني و حمرايرت
کنيمم
بحثي حول فراخوان به
تحصن سه روزه بازنشستگان
گروههاي پيشکسوتان پريرشررو
کشوري برازنشرسرترگران کشروري و
وحد عالوه بر فررا روان بره ترجرمرع
اعترا سراسري براي روز  ١آبران
براي تداوم اعتراضاتشان به تح نري
سه روزه در روزهراي  ٠١ ١و ٠٠
آبان در همان محگ سازمان برنامه و
بودجره فررا روان داده انردم ترمرامري
بازنشستگان بر سر تجمع براي روز ١
آبان متحد و يرک کرالمرنردم امرا در
مورد برپايي تح ن سه روزه بحي و
گفترگرو وجرود داردم برحري برر سرر
چيست و تاکيدا ما کدامند؟
مکال بارزي از اين بحکها بيرانريره
گروه اتحاد برازنشرسرترگران و اعرالم
عدم شرکت در تح ن سه روزه استم
اين دوستان در بيانيه ود علت عردم
شرکت ود در اين تح ن را به شرم
زير توضيح داده اند " :احترام به ررد
جمعي از اصول او يه کار مشارکرتري
اسرررت ام رررا پ ررري رررش رررک رررس ررروت ررران و
بازنشستگان فرهنگي بدون کمترريرن
مشورتي با بدنه و گروههاي ديگر از
جمله پارکشهر اتحاد وممم بدون ايرن
که بحي کافي در بين بازنشرسرترگران
صور گرفته باشد اعرالم ترحر رن
کرده انرد؛ در واقرع ايرن گرروهرهرا از
اسرراس بررا مشررور سررر سررازگرراري
ندارندم درباره مد زمان ترحر رن و

برنامه ريزي مشخص براي سراعرا
روز و ش هريرچ گرونره نر رر رواهري
انجام نشده اسرتم بررنرامره ريرزي بره
مد سه روز و سه ش در پاييز و در
هرواي سرررد نرراشري از شرتررابرزدگرري
دعرو کررنررنرردگرران اسررت گررويررا کرره
واسته اند رفع ترکرلرير کرنرنردمدر
صررور ع رردم اس ررتررقررب ررال م ررو ررر از
تح ن تا ير و برندگي آن کم و روث
واهد شد و مستمسرکري بره دسرت
دو ت و مجل وممم رواهرد داد ترا
آ رين حربه ما نيز با شکست مواجه
شودم چنانچه تحت عرنروان ترحر رن
هرگونه مذاکره اي چه به يور آشرکرار
و يا پشت پرده انجام شود ته مرانرده
اعترمراد بردنره ي برازنشرسرترگران از
سردمداران تجمرع از مريران رواهرد
رفرتمانررجررام هررر کرنررش اعررتررراضرري
ميبايست زماني صور پرذيررد کره
موجبا تحول و سمت گيرري برهرترر
براي تحقن مطا برا مرا را داشرتره
باشد که متاسفانه برا وجرود نرقراط
ضع يادشده چنريرن نريرسرت و برا
توجه به موارد مرذکرور در ترحر رن
شرکت نمي کنيمم"
تا آنجا که به تاکيد اين دوسرتران
بر روي کار جرمرعري کرردن د را رت
دادن برردنرره بررازنشررسررتررگرران بررر سررر
چگونرگري ادامره اعرترراضرا هرم
ن ري با تمامي فعا ين اين عرصه از
م ررب ررارزه و ح ررف ر ص ر م ررت ررح ررد
اعتراضا بر ميرگرردد تراکريرداتري
بسيار درست است و نتيجه هر گرونره
دور زدن بدنه معلمان و ت ميم گيري
از باال ايجاد تفرقه در صفو مبارزه
و تضعي اعتراضا واهد بودم
اما اعالم عدم شرکت در تح ن
کافي نيستم اوال بايد روشن کرد کره
ا تال بر سر نف برپايري ترحر رن
نيستم چرا که تح ن ود شيوه اي
از مبارزه استم روصرا در تروازن
قواي امروز که جامعره از اعرتررا
ميجوشد در جاهايي ميتوان چنريرن
اشکا ي از اعترا و مبارزه را نريرز
به کار گرفتم نکته مهم ايرنرجراسرت
که اگر قرار است ترحر رنري صرور
گيرد بايد قدرتمند باشدم بايد بر سرر

انجام آن همد ي وجود داشتره براشردم
بايد راديکرا ريرسرم مربرارزا مرا را
عليه زندگي زير فقر تربرعريرض
نابرابري و براي داشرترن يرک زنردگري
انساني حف کرنردم برايرد در جرهرت
ايجاد وسيعرترريرن اترحراد در مريران
بازنشستگان و براي د ا ت حداککري
توده بازنشستگان باشدم بنابررايرن برا
در ن ر گرفتن همه اين مو رفره هرا و
توازن قواي موجود است که ميرتروان
بر سرر انرجرام آن يرا اترخراذ اشرکرال
ديگري از اعتررا ت رمريرم گريرري
کردم از همين رو يک راهکار ميتواند
اين باشد که در همان روز اول ترجرمرع
يعني در هشتم آبانماه که همه بر سرر
آن اجررمرراع دارنررد در مررورد ادامرره
اعترا به صور تح ني سه روزه
ن ر گيري شودم يعنري برا يررم ايرن
پرسرش کره آيرا جرمرعريرت آمرادگري
حضور وسيع در تحر رن سره روز را
دارد يا نه و اگر دارد برا کر زدن و
هورا کشريردن مروافرقرترش را اعرالم
کند ن رگيري کردم آنوقت از ميرزان
استقبال جمعيت ميتوان نتيجه گيري
کرد کره آيرا ايرن نريررو آمراده ادامره
حرکت براي تح رن سره روز برعردي
واهد بود يا اينکه بايد فرصت داد
و در تدارک اعتراضا گسترده بعدي
بودم نتيجه چنين کاري متکي کرردن
اعترا به اعرمرال اراده و ت رمريرم
جمعيت وسيع بازنشستگان معتر
حاضر در ميدان استم
هر گونه مذاکره مخفی و
پشت پرده محکوم است

نکته قابگ توجه ديگر در بيرانريره
گروه اتحاد بازنشستگان و دوستانري
در گرررروهرررهررراي برررازنشرررسرررترررگررران
حساسيت برر روي مرذاکررا پشرت
پرده و سا ت و پا رت از براالي سرر
نيروي معتر بازنشسرترگران اسرت
که بسيار به جاست و بيرش از بريرش
نشانگر هوشياري جامعه استم بايرد
هر گونه مذاکره مخفي و پشرت پررده
از قبگ محکوم اعالم شود و آنرا بايد
به گفتمان وسيع در جرامرعره در هرر
حرکت اعترراضري اي تربرديرگ کرردم

بعالوه در هر حررکرت اعرترراضري در
صور دعو نمرايرنردگرانري برراي
مذاکره با مقاماتي از سروي دو رت
ايرن اجرترمراع کررنرنردگران مرعرتررر
بازنشسته هستند که در مورد انرجرام
يا عدم انجامش بايد ت ميم بگيرنرد
و هيا رود را مرعررفري کرنرنرد و
اسررامرري آنررهررا رسررمررا اعررالم شررودم
بنابرايرن هرر جرمرع د ربرخرواهري اي
نميتواند ود را نرمرانريرده و هريرا
مذاکرره کرنرنرده از سروي جرمرعريرت
معتر بازنشرسرتره قرلرمرداد کرنردم
ضمن اينرکره حضرور جرمرع وسريرع
بازنشستگان معتر در محرگ بره
هيا مذاکره کننده قدر ميدهد و
ميتواند هم امنيرت هريرا مرذاکرره
کننده را باال ببرد و هم سدي در برابر
هرگونه سرازشرکراري براشردم روشرن
است که موضوع مذاکره واستهراي
برحن ما که برا شرعرارهرايرمران و برا
قطعنامه هايمان بارها و بارها اعالم
کرده ايم بايد باشدم وظيرفره مرذاکرره
کنندگان صررفرا ابرالو رواسرترهرا و
ت ميما جمع ماستم و اتخاذ هرر
نوع ت ميم و امضاي هر نوع توافقي
بايد موکول به گزارشردهري بره جرمرع
بازنشستگان و گرفتن ن ر آنان شرودم
اين ها همه مروازيرن پرايره اي برراي
ح ررف ر ات ررح رراد م ررب ررارزا م ررا و
د ا تگري تروده برازنشرسرترگران در
ت ميم گيري براي ادامه مبارزاتشان
استم به اميد اعتراضاتي قدرتمند و
سراسريم زنده باد بازنشستگان!

حزب کمونیست
کارگری ایران

fb.com/
wpiran/

دوره دوم  -شماره ٧٥٣
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اعترا به عدم پردا ت ٠ماه حقوق زندان اوين بره ايرن برنرد کره در حرال
دست از کار کشيردنرد ومرقرابرگ ايرن حاضر محرگ نرگرهرداري شرمراري از
فازها تجمع کردندم اين کرارگرران در زندانيان سياسي است يورش بررده و
هفته قبلتر آن نيز دست به اعتر راب ضمرن شرکرسرترن شريرشره هرا برا
وتررج ررم ررع زده ب ررودن رردم ب رردن ررب ررال اي ررن زندانيان سياسي درگير شردنردم يرک
شهال دانشفر
واست مهم معلمان آزادي فروري و
اعتراضا کارفرما در جمع کارگران
اعت اب کارگران هرپرکرو برراي حکومرت و شرعرارهراي راديرکرال و الستيک پارس که سرازنرده ترايررهراي حاضر شد و وعده پردا ت يلبرهراي بدون قيد و شرط اسماعيرگ عربردي
محمود بهشتي محسن عمرانري و
ودروهاي سواري و سنگين و از زيرر آنان را دادم
پيگيري رواسرترهرايشران فررا روان اعتراضي آنها انعکاس گسرتررده اي
همچنين در سري ام مرهرر مراه مختار اسدي از معرلرمران زنردانري و
بازنشستگان به تجمع اعترراضري در در شهر اراک و در کگ جامعه داشرت مجموعه هاي بانک صنعت و معردن
روز هشتم آبانرمراه در مرقرابرگ دفرترر و با موجي از همبسرترگري کرارگرري هستند وارد دومين هفته اعت راب حدود  ٠١١نفر از کرارگرران قسرمرت رضا شهابي از اعضاي هيا مديرره
ود شدندم کارگران ايرن شررکرت در تعمريررا فرازهراي ٠٧و  ٠٦پرارس سنديکاي واحد و تمامري زنردانريران
سازمان برنرامره و برودجره سره روز روبرررو شرردم برردنرربررال ايررن اتررفرراقررا
تجمع اعتراضي جروانران بريرکرار در مبارزا کارگران هپکو در موقعيت گفت و گو با برنگار "نفت ما" د يگ جنوبي در اعترا به  ٠ماه ترا ريرر سياسي استم اين را بارها و بارها در
آبررادان عررلرريرره برريررکرراري در مررقررابررگ قويتر و متحد تري قرار گرفته است و اين اعت اب را دريافت حقروق هراي در پررردا ررت حررقرروق دسررت از کررار اعتراضا و مبارزاتشان اعالم کرده
فرمانداري اعت راب دو هرفرتره اي در چنين موقعيتي است که کارگرران ن ررج رروم رري م رردي ررران اي ررن ش رررک ررت و کشيدندم در اين اعتراضا کارگرران اندم
رضا شهابي که به اتهام واهري و
کارگران ” السرتريرک پرارس” عرلريره هپکرو اعرترراضرا رود را از سرر بيکارسازيهاي وسيع اعالم کردندم برا اعررترررا ررود را برره سررطررح ن ررازل
ا را ها گسترش اعرترراضرا در گرررفررترره انرردم بررر روي بررنررري کرره در کمال تاس بنا بر بررهرا دو ترن از دستمزدهايشران اعرالم کرردنردم هرم با دسيسه بيدادگراه هراي قضرايري و
امنيتي عليرغم اينکه  ٦سال حربر
فازهاي مختل پارس جنوبي ادامه اعترا روز ٦١مهر کارگران هپکو کارگران ا راجي اين شرکرت برعرد از اکنون جنبشي اجتماعي در اعترا
ود را سپري کررده اسرت بره ١٦١
در دست داشتند نوشته شده بود" :نه گذشت چند روز از بيکارسازيها دچار به حقوق هاي زير فقر در جرريران
کارزار عليه امنيتي کردن مربرارزا
ايست قلبي شده و جرانربرا رتره انردم استم جنبشي که با شعار فقر  ٠روز حب بيشتر محکوم شده اسرتم
و اعتراضرا گسرتررده کرارگرري در سازش نه تسليم نبرد تا پيروزي"م
جانبا تن اين عزيزان را بره رانرواده ميليون حقوق ما يک ميليون و برا او بعد از بازداشتش در اعرتررا بره
شرهرررهراي مررخرتررل ر سرررترريرترررهرراي
جوانان عليه بيکاری
واست داشتن يک زنردگري انسرانري اين حکم دست به اعت اب غذا زد و
هايشان به همکارانشان و به همگان
بررجسررتره ا رربرار و مسررائرگ مرهررم
ررود را در اعررتررراضررا کررارگررران بدنبال کارزاري گسترده در حمايرت و
يي روزهاي  ٠١و  ٦١مرهرر و تسليت ميگويمم درگرذشرت ايرن دو
کارگري در هفته گذشته استم
اول آبانماه گروهي از جوانان بيکار در کارگر به فضراي اعرتررا کرارگرران معلمان بازنشستگان پررسرتراران و همبستگي با وي بعد از  ٧١روز برا
تاماامات اعااتارارااي ک ا
بخش هاي مختل جامعه هرر روزه قول پريرگريرري پررونرده اش از سروي
اراکاارگااران آبررادان در اعررترررا برره برريررکرراري الستيک پارس شد داده استم
هپکومقابل استانداری
مقاما قضايي بطرور مشرروط بره
دارد ود را بيان ميکندم
اعترا به ا تالسها اعترا
گسترده و تبعيض و نابرابري در برابرر
پارس جنوبي يکي از کانون هاي اعت اب غذاي ود اتمه دادم امرا
روز  ٦١مهر کارگران هپرکرو در سا تمان فررمرانرداري شرهرر ترجرمرع به حقوق هاي نجومي اعرتررا بره
اراک در اعترا به سه ماه حرقروق و کردنردم در ايرن حررکرت اعرترراضري زندگي زير ر فرقرر اعرتررا بره داو اعتراضا کارگري اسرت و هرر هنوز هيچ اقدامي صور نرگررفرتره
رواسرترار حضرور نابرابري مضمون اعتراضا امرروز روز در گرروشرره اي از ايررن مررنررطررقرره استم از جمله در  ٠١مهرر ت رمريرم
دي ررگ ررر م ررع رروق رراتش رران و ب ررخ رراي ررر جوانان معتر
گررفررترره شررده بررود کرره او را بررد رريررگ
صنعتي اعترا و مبارزه استم
کرارگررران و بررخررش هرراي مررخررتررل ر
بالترکرلريرفري شريرلري رود مرقرابرگ فرماندار و پاسخگويي او شدندم
وض ررع رري ررت ب ررد جس ررم رران رري اش ب رره
بيکاري يک درد اجتماعي اسرت جامعه در ايران استم اعتراضاتي که
استانداري شهر تجمع کردندم برنرا برر
بر ها کارگران اين شررکرت از سرال و در تقرابرگ برا ايرن مرعرضرگ برزرگ با شعارهايي چون يرک ا رترالس کرم مبارزاکارزار علاياه اماناياتای کاردن بيمارستان انتقال دهند امرا برنرا برر
گزارش منتشر شرده از سروي رانرم
 ١٦با اين معضال روبررويرنردم در اجتماعي که آمارش ميليونري اسرت بشه مشکگ ما حگ مريرشره مرلرک
ي ررک رري از ع رررص رره ه رراي م رره ررم ربابه رضايي همسر وي بد يگ اينکه
يول يکسال ا ير اين کارگران بارها و دامنگيرر رانرواده هراي بسريراري نجومي تو ما را بي مسکرن کررده
و بارها در اعترا به اين وضرعريرت اسررت بررايررد جررنرربررشرري گسررترررده و حقوقهاي نجومي فالکت عمومري م ررب ررارزا ک ررارگ ررران م ررع ررل ررم رران رضا شهابي به بستن قول و زنجير برر
دست و پاي ود تن نرداد ايرن کرار
برده وار کاري دست به تجمع زده انرد سراسري به راه اندا تم جنبرشري کره سفره تو رنگينه سفره ما فرقريرره در بازنشستگان و بخش هاي مرخرترلر
همه بيکاران و انواده هايشان همره اعررتررراضررا مررعررلررمرران کررارگررران جامعه اعترا عليه امنيتي کردن صور نگرفتم و باال ره آ رين بر
و هر بار توانسته اند بخشي از يرلر
مبارزا با واست مشرخرص ريرو اينکه مرقرامرا قضرايري برا فشرار
ود را بگيرند و وعده و وعيردهرايري کارگراني که از کار بيکار ميشوند و بازنشستگان و بخش هاي مرخرترلر
جامعه ود را هر روزه بيان ميکنردم احکرام امرنريرتري صرادر شرده برراي آوردن بر روي و يقه گذار جعفر ع يرم
انواده هايشان را در بر بگيردم
به آنها داده شده است و ي همرچرنران
تجمع اعتراضي جوانران بريرکرار همه اينها شعارهاي واحدي هسترنرد فعا ين کارگرري مرعرلرمران و مرردم زاده و تهديد به ضبر و ريرقره فشرار
با مشکال معيشتي و کاري روبررو
معتر استم اين کارزاري است کره آورده اند که جعفر عر ريرم زاده را بره
در آبادان مريرتروانرد ا رگرويري برراي که مبارزا برخرش هراي مرخرترلر
هستندم از جمله پر از ترجرمرعرا
گسترده کارگران هپرکرو و آذرآب در اعترا ميليونها جروان بريرکرار در جامعه را به هم پيوند ميدهنردم ايرن با بيانيه مشترک اسماعيگ عبردي از زندان بازگرداندم او  ٦سال حکم داردم
هم اکنون کارزاري قدرتمرنرد در
اوا ر شهريور ماه علي ربيعي به ايرن شهرهاي مختل باشدم ميتوان ايرن شررعررارهررا را هررمرره جررا برره پررالتررفرررم رهبران اعتراضا معلمان و جرعرفرر
عر رريرم زاده رئررير هريررا مررديررره دا گ و در سطح جهانري برراي آزادي
اسررترران سررفررر کرررد و وعررده داد کرره ا گو را در همه شهرها تککير کررد و اعتراضاتمان تبديگ کنيمم به عبار
مشکال کارگران را حرگ رواهرنرد نه فق جوانان بلکه انواده هايشان روشنرترر ايرنرهرا هرمره اعرترراضراتري اتحاديه آزاد کارگران ايران بر پا شد و رضا شرهرابري اسرمراعريرگ عربردي
کرد و دستمزدهاي مرعروقره آنران در و کگ جامعه را عليه فاجرعره عر ريرم هستنرد کره مسرترقريرمرا حرکرومرت ص مبارزه کارگران و معلمان را در محمود بهشتي محسرن عرمررانري
کنار هرم قررار داد و بره اعرترراضري مختار اسدي آتنا دائمي و ترمرامري
اسالمي و بسراط چرپراول و غرار
همان هفته پردا ت واهد شدم امرا بيکاري به ميدان آوردم
ب ررا ک ررارزاري س ررراس ررري ع ررل رري رره سرمرايره داري حراکرم را بره چرا رش اجتماعي تبديگ شدم مضرمرون ايرن زندانيان سريراسري در جرريران اسرتم
به اين وعده ها عمگ نشدم
اعتراضا کارگران هرپرکرو در بيکاري و با واست بريرمره بريرکراري ميکشدم از مربرارزا برخرش هراي کررارزار دفرراع از حررن تشررکررگ حررن همچنين در اعترا بره فشرار برراي
شهريور ماه به همراه کارگران آذرآب براي همه و حن داشرترن کرار و يرک مختل جامعه وسيعا حمايت کنيمم اعت اب حن تجمع و مبرارزه برراي بازگرداندن جعفر ع يم زاده به زنردان
اعترا گسرتررده اي بره راه افرتراده
داشتن يک زندگي انساني استم
نرقرطرره عررطر ترازه اي در جررنربررش زندگي انساني ص ميليوني نيروي
در
ااا
ا
اارار
ا
اات
ا
اع
اارر
ا
ات
ا
گس
اسرمراعريرگ عرربردي و مرحرمررود اس ررتم وس رري ررع ررا از اي ررن ک ررارزار و
ود را عليه بيکاري سازمان دهيمم
کارگري بودم اعتراضرا مرترحردانره
فازهای پارس جنوبی
بهشتي دو تن از معلمان معتر در اعررت رررا ع ررلرري رره ام ررنرري ررت رري ک ررردن
اين کارگران ايستادن آنها در مقرابرگ
دو هفته اعتصاب در شارکات
روز  ٠٦مهر کرارگرران فرازهراي قرنطينه بند چهار بسر ميبرندم بنا بر مبارزا حمايت کنيمم
سرکوبگري هاي نريرروي انرتر رامري الستيک پارس
 ٠٠و  ٠٠پارس جنوبي مسرترقرر در ا ربرار مررنرترشررر شرده روز دوم آبرران
فرياد اعترا آنها عرلريره ا رترالس
روز  ٦آب رران ک ررارگ ررران ش رررک ررت منطقه تمبک شهرستران کرنرگران در مأموران جنايتکرار گرارد امرنريرتري
ها بيحقوقي ها و سرکوبگرري هراي
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وضعيت وخيم است!

در باره وضعيت پناهجويان رنگين کماني درترکيه
مهران حميدي

بس ررري ررراري از پ رررن ررراه رررج ررروي ررران
همجنسرگررا دوجرنرسرگررا تررنر
وکويير ايراني(رنگين کرمرانري هرا
ترکيه را به عنوان کشرور تررانرزيرتري
پررروسرره مررهرراجرررترري ررود انررتررخرراب
مريرکرنرنردم کشرورترررکريره بره د ريررگ
نزديکي به ايران و عدم نريراز بره ويرزا
براي سفر وهمچنين سابقره چرنرديرن
سا ه در بازاسکان پناهجويان رنگيرن
کماني از يرين دفترسازمان مرلرگ و
کررمرريررسرراريرراي عررا رري پررنرراهررنرردگرران
مستقردرترکيه انتخاب اول بسيراري
از پناهجويان رنگين کمرانري ايررانري
درسا يان ا ير بوده استم
پروسه مرهراجرر پرنراهرجرويران
رنگين کرمرانري را مريرتروان بره سره
کش رررورم رررب ررردا کش رررورت رررران رررزي رررت
وکشورمق د تقسيم کردم متاسفانره
درسا يان ا يرر شرراير هررسره ايرن
کشورها به شد متيير و غير قابرگ
پيش بيني شده است و دراين مريران
پناهجويان رنگين کماني بريرشرترريرن
ضربه را از ايرن شرراير رورده انردم
رنررگرريررن کررمررانرري هررا در ايررران بررا
مشکال مخترلر و تربرعريرضرا
ق ررانرررونررري چرررنررردالي رره وعرررمررريرررقررري
روبررروهسررتررنررد و ررانررواده هررا نرريررزبررا
رفتارهاي توهين آميز وتحقريرر وآزار
زنرردگ رري راب ررراي آنرران ت ررل ر ودش رروار
ميکنندم به گونه اي کره عرده اي از
رنگين کماني ها براي يک زندگي آرام
و انساني و رهايي از ايرن شرراير و
وضعيت اقدام به مهاجر ميکرنرنرد
و همانگونه که شرم داده شد اککرآنان
مرقر رد نرخرسررت را کشرور تررکريرره
انتخاب ميکنرنردم گرزارشري کره در
ادامه مي آيد تقرريربرا شرراير هرمره
پناهجويان گرفتار در ترکيه ميباشد
اما من در اين مطل مشرخر را بره
وضعيت پناهجويان رنگيرن کرمرانري
واهم پردا تم
ترکريره درسرا رهراي ا ريرر دچرار
تيييرا سياسي زيادي شده اسرت و
جريانا اسالمگرا قدر زيرادي بره
دست آورده اند و اين بري تل برراي
بيخدايان زنان و نيز رنگيرن کرمرانري
هاي پناهجوي ايراني است کره رود
از دسررت يررک حررکررومررت مررذهرربرري
وقوانين آن ت ميم بره کروچ اجربراري
گ رررف ررت رره ان رردم ق ررت ررگ »ويس ررام «

ه رررم رررج رررن رررس رررگ رررراي س ررروري ک ررره
درش ررهرررراسرررترررانرررب ررول ربررروده و بررره
يرزفجيعي کشتره شرد وهرمرچرنريرن
قترگ»هريرنرده «ترراجرنرسري وفرعرال
اجتماعي در سال گذشته مويد ايرن
ادعاستم عالوه بر اين رفتار پلرير
وماموران امنيتي ترکيه نيرز نسربرت
به گذشته تيييرمحسوسي داشرتره و
مشاهدا و تجربيا پرنراهرجرويران
رنگيرن کرمرانري از زد و روردهراي
ياباني و حمله هاي نراشري ازنرفرر
که اککرا درشهرهاي دنيز ي کايسري
واسکي شرهريرر گرزارش شرده اسرت
نشان ميدهد که پلي دراککررمروارد
ود فرد مضروب را شماتت کررده و
حررمررايررت امررنرريررترري از او در يررول
رسيدگي به پرونده شرکرايرت انرجرام
نميدهدم
کش ررور م ررق ر ررد بس رري رراري از
پناهجويان رنرگريرن کرمرانري ايررانري
اسکان يافته درترکيه آمريکا کانادا
اس ررت رررا رري ررا و کش رروره رراي اروپ رراي رري
هستندم پ ازفرمان اجرايي دونرا رد
تررام ر در  ۲۷ژانررويرره ۲۱۶۷بررراي
تعلريرن صردور ويرزا و مرهراجرر و
پناهنده پرذيرري و ترعرلريرن ۷مراهره
پ رررن ررراه رررن رررده پ رررذي رررري از چ رررن رررد
کشوراسالمزده  -که ايران نريرز جرزو
آن رران ب ررود -و ک رراه ررش س رره ررم رري رره
مهاجررپرذيرري آمرريرکرا پر ازايرن
تعلين از ۶۶۱هزارنفر بره  ۵۱هرزار
نفر بالتکليفي و سردرگمي بيشترري
بر پناهندگان رنگين کرمرانري ايررانري
درترکيه را شاهد هستيمم پ ازمو
مهاجرتي ايجاد شده ناشي از برحرران
سوريه کشور کانادا نيز که يرکري از
کشورهاي هد پناهجويان رنرگريرن
ک ررم رران رري ب ررود او رروي ررت ررود را ب رره
مهاجرپذيري از پنراهرجرويران سروري
تييير داد و اعالم کرده اسرت کره ترا
پايان سال  ۲۱۶۷پناهجوي ديرگرري
نمي پذيرد و بسياري از پنراهرجرويران
رنگين کماني فرم در واست رود را
به کشور آمريکا تييير دادندم
درحال حاضر  ۶۲۱۱پنراهرجروي
رنگين کمانري درتررکريره ربرت شرده
اسررت کرره  ۶۱۱۱نررفرررآنرران ايرررانرري
هستند و در اين بيرن وضرعريرت ۵۱
نفر از آنان اضطراري و نريرازمرنرد بره
کمک فوري برراي ترامريرن نريرازهراي

او يه اعالم شرده اسرتم بسريراري از
پناهجويان رنگين کمرانري درتررکريره
بيش از  ۲سرال اسرت کره درانرتر رار
دريافت جواب تقاضاي ود هستندم
تورم هزيرنره براالي مسرکرن نربرود
پشتيبان ما ي و قطع ارتباط انواده
ها با آنان وشراي سخرت پريرداکرردن
کار بره صرور قرانرونري کره عرمرال
امکانش بسيار کم است پناهجويان
را وادار بره انرجرام کرارهراي سريراه و
سخت و ار از ياقرت بسريراري از
آنان کرده اسرتم در ايرن مريران پرول
دريافتي ناشي از اين کارها نريرز زيرر
حداقگ دستمزد و پايين تر از شرراير
ق رران ررون رري اس ررتم ب ررالت ررک ررل رري ررف رري و
سردرگمري يراس و تررس از آيرنرده
وضعيت فعلي بسياري از پناهجويان
رنگين کماني درترکيه استم
قدر گرفتن دو ت هراي او رتررا
راست وضدمهاجر در آمريکا و اروپا
واسترا يا و بدتر شردن نروع برر رورد
حکومت و نيروهاي مدافع جريرانرا
مذهبي درترکيه وضعيت نراگرواري
را ايجاد کرده استم
سازمران مرلرگ و کرمريرسراريراي
عررا رري پررنرراهررنرردگرران و هررمررچررنرريررن
سازمانهاي مدافع حقوق پناهجويران
و رنگين کمرانري هرا در کشرورهراي
غربي وآمريکا بايد وضعريرت را
پناهجويان رنگين کماني در ترکيه را
در او ويت قرار دهند و با حمرايرت از
حررقرروق آنرران و درک زنرردگرري دشرروار
گذشته و شراي نرامرنراسر فرعرلري
ترکيه دو ت هاي آمريرکرا و کرانرادا
واسترا يا و اروپا را براي پرذيررش هرر
چه سريعتر اين پرنراهرجرويران ترحرت
فشار بگذارند و واستار پاسخگويي
در قبال در واست هاي پرنراهرنردگري
پناهجويان رنگين کمانري درتررکريره
باشندم از ير ديگر پناهرجرويران و
مشخ ا پناهجويان رنگين کرمرانري
بايد با متشکگ شدن و فکر و حرکرت
و برنامه جمعي صداي ود را رساترر
کنرنرد و تروجره افرکرار عرمرومري و
سازمانهاي مردافرع حرقروق انسران و
رسانه ها را به ود جل کنند ترا برا
بسيا افکار عمومي فشار بيرشرترري
به دو تهرا و سرازمران مرلرگ آورده و
موج تييير اين شراي شوندم

حکم اعدام احمد رضا جاللي بايد ملغي شود!
بدنبال انتشار برر حرکرم اعردام
احمد رضا جال ي مرحرقرن و پرزشرک
س رراک ررن س رروئ ررد اک ررن ررون م ررق ررام ررا
جمهوري اسالمي رسما صدور حرکرم
اعدام براي وي را ترايريرد کررده انردم
وزار امور ارجه سوئد نيز صردور
اين حکم را تاييد کرده استم
روز شنبه گذشته ويدا مهران نريرا
همسر احمد رضا جال ي اعرالم کررد
که همسرش در دادگاهي در ايران به
اتهام "محاربه" و "همکاري برا دو رت
اسرائيگ" به اعدام محکوم شده استم
اترهررامري کره از سرروي احررمرد رضررا
جال ي رد شده استم برنرا بره گرفرتره
ويدا مهران نيا همرسررش "سرير رد
برگ" مدرک دال بر بيگناهري و عردم
همکاري بره دادگراه ارائره کررده امرا
دادگاه به اين مدارک توجهي نرداشرتره
و "بدون سرنرد و مردرک" ايرن اترهرام
"واهي" را وارد دانسته استم
احمد رضا جال ي که در زمريرنره
پزشکري برحرران ترخر رص دارد در
آوريگ  ۲۱۶۱به دعو دانشگاههاي
تهران و شريرراز برراي بررگرزاري يرک
کارگاه مديريت بحران به ايرران سرفرر
کرد و دستگير شدم او چندين برار در
اعترا بره ادامره برازداشرت رود
بالتکليفي و اعمال فشارهاي روحري
و رواني دست به اعت راب غرذا زده
استم
به گرفرتره هرمرسرر جرال ري ايرن
پزشک در تهران در حال رانرنردگري بره
سمت کر توسر مرامروران وزار
ايالعا بازداشت شد و سه مراه در
بازداشتگاه اين وزارترخرانره برودم بره
گفته ويدا مهران نيرا هرمرسررش در
اين سه ماه اجازه مالقا با رانرواده
ود را پيدا نرکررد و حرتري پر از
انتقال به بنرد  ۲۱۳زنردان اويرن ترا
چهار ماه اجازه گرفتن وکيگ يا تماس
با او را نداشتم به گفته هرمرسرر ايرن
پزشک در جلسه بازپرسي روز شرشرم
ديماه سال گدشته بازپرس جال ي را
تهديد به اعدام کرده و گفته کره او را
به زندان رجرايري شرهرر کرر و برنرد
زندانيان اعدامي منتقگ ميکندم
در يک رکورد صوتي کره در روز
 ۲۲اکتبر در يوتيوب مرنرترشرر شرد
صداي احمد رضا جال ي شنيده مري
شود که مي گويد او در زمان حربر
انفررادي وادار شرد دو برار در بررابرر
دوربين با واندن بيرانريره هرايري کره

بازجوها از قبرگ آمراده کررده برودنرد
"اعترا " کندم او مري گرويرد کره از
يرين شکنرجره روانري و ترهرديرد بره
اعدام و بازداشرت فررزنردانرش ترحرت
فشار شديد قرار گرفت ترا "اعرتررا
ک ررن ررد" ک رره ج رراس رروس ي ررک "دو ررت
مترخراصرم اسرتم" او در ايرن پريرام
صوتي مي گويد که عقايد آکادميک
او براي محکوم کردنش به اعردام بره
کار گرفته شده استم او همچنين اين
اتهاما را رد کررده و مري گرويرد
سا ته و پردا رتره مرامروران وزار
ايالعا استم
مارگو وا ستروم وزير رارجره
سوئد در مورد وضعيت احرمردرضرا
جال ي گفته است :ما پيش از اين هم
در اين مورد مرات اعترا ود را
بيان کرده ايمم با توجه به ربرر حرکرم
اعدام احمد رضا جال ي ما بالفاضله
اين موضوع را در سطروم عرا ري برا
نمايندگان جمهوري اسالمي مرطررم
واهيم کردم
کميته بين ا مللري عرلريره اعردام
واهان يو فوري اعدام احمرد رضرا
جرال ري اسرتم جررمرهروري اسرالمرري
تاکنون انسانهاي زيادي را بره داليرگ
واهي و سا تگي اعدام کررده اسرتم
دادرسي عرادالنره ترحرت حراکرمريرت
جمهوري اسرالمري بري مرعرنراسرتم
سيستم قضايي جرمرهروري اسرالمري
اص رروال رب ررط رري ب رره ع رردل و داد و
دادگسرتررري و مرجررازا و قروانرريررن
قضايي مدرن نردارد و کرامرال ضرد
بشري و محکوم استم
دو ت سوئد ميرتروانرد از يرريرن
فشارهاي سريراسري و ديرپرلرمراتريرک
علني و کشاندن آن بره اروپراي واحرد
فشار زيادي بره جرمرهروري اسرالمري
براي يرو حرکرم اعردام احرمرد رضرا
جال ري و آزادي او وارد کرنرد امرا
متاسفانه بسريرار مرحرافر ره کرارانره
عمگ کرده و اين سياست هميرشرگري
دو ت سوئد بروده اسرتم مرا ضرمرن
تالش و کوشش همه جانبه براي يرو
احمد رضا جال ري و دعرو عرمروم
براي جلوگيري از اعدام وي از دو رت
سوئد ميخواهيرم سريراسرت ديرگرري
براي نجا جان احمدرضا جال ي در
پيش گيردم
کميته بين ا مللي عليه اعدام
 ۲آب رران  ۲۷ -۶۹۳۱اک ررت ررب ررر
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