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ــدم در            ــه بــرگــزاري رفــران مســال
كردستان عراق در دوره اخيـر بـه يـك        
معضل حاد سياسي تبديل شد و هـر  
نــيــروي ســيــاســي جــدي را وادار بــه            
ـبـال آن كـرد. در                 موضعگيـري در ق
اينجا بـه مـوضـعـگـيـري و بـررسـي                 

 –مختصر سياستهاي جنبش ملـي    
ـيـسـم پـرو غـرب           اسالمي و ناسيونال
ـيـش از آن اشـاره              مي پردازيم. اما پ
كوتاهي به جايـگـاه ايـن مسـالـه در            
ــاســت عــمــومــي             چــهــارچــوب ســي
ــر              كــمــونــيــســم كــارگــري مــبــنــي ب
سازماندهي انقالب كارگري و ايجـاد  
جــوامــعــي آزاد و بــرابــر و مــرفــه و               
همچنين رفع هر گونه تبعيض و رفـع  

 ستم و مساله ملي مي پردازيم.

موضع اصولي جنبش كمونيسم 
كارگري در قبال رفراندم در كردسـتـان   
روشــن اســت و بــه دو دهــه پــيــش                 
برميگردد. منصور حكمت در مقاله  
ــالل                  ــاع از خــواســت اســتــق "در دف

طـرح مـقـدمـاتـي          –كردستان عراق   
بحث" خطوط عمومـي نـگـرش ايـن          
ـبـال ايـن مسـالـه را بـه                  جنبش در ق

 روشني مطرح كرد: 
"مساله كرد در عراق بايد پـاسـخ    
بگيرد. استقالل كردستان عراق قطعا  
ـيـن                  ـيـسـم كـارگـري اول از نظـر كـمـون
انتخاب نيست. پاسخ ما بـه مسـالـه       
ملي در كل منطقه انقـالب كـارگـري      
ـيـسـتـي كـه              است. يك انقالب كـمـون
مرزهايي را كه انسانها را از هم جـدا    
ميكند، به كشورها و اقوام و ملـل و    
اديان مختلف تقسيمشان ميكـنـد و     
در مقابل هـم قـرارشـان مـيـدهـد از               
ميان برميدارد. انقالبي كه انسـانـهـا       
را از خرافه ملـي و از طـوق هـويـت             
ملي رها ميكند و به معني واقـعـي     
ــالل               ــد. اســتــق ــكــن انســان شــان مــي
كردستان عراق حتي دومين انتخـاب  
ما هم نيست. يك عراق غير قومـي،   
يـك عــراق آزاد كـه در آن قــومـيــت                
ـبـت         شهروندان نه پرسيده شود و نـه ث
گردد و نه در هيچ قانون و مـقـرراتـي      
ذكر شود، قطعا بر جدايي كـردسـتـان    
ارجحيت دارد. هردوي ايـن اهـداف،        
ـقـالب      چه سازماندهي و تحقق يك ان

كارگري در عراق و در كل منـطـقـه و      
چه ايجـاد يـك رژيـم سـيـاسـي آزاد،               
سكوالر و غير قومي در عراق كه در 
آن "كرد" و "عرب" و همه كسانـي كـه         
ـقـاب             ديگر حاضر نيستنـد بـا ايـن ال
ـنـدي شـونـد بـعـنـوان                قومي دستـه ب
شهروندان متساوي الحقوق برسميـت  
شناخته شـونـد، اهـداف اعـالم شـده            
حزب كمونيست كارگري عراق است. 
ـيـسـت كـارگـري             موضع حزب كـمـون
عراق بعنوان يك حـزب سـراسـري در        
قبال مساله كرد به درست بر دو ركـن  
اساسي متكي است. اول، انقالب در    
كل عراق، ايجاد يـك جـامـعـه غـيـر           
ــم مــلــي، دوم،                 قــومــي و رفــع ســت
برسميت شناسي حق مردم كردستـان  
عراق به جـدايـي و تـاكـيـد بـر اصـل                
رفراندم. اما ايـن مـوضـع عـمـومـي             
اگرچه از نقطه نـظـر حـزب سـراسـري            
ـقـطـه نـظـر         كافي و اصولي است، از ن
كمونيسم كارگري در خود كـردسـتـان    
عراق هنوز بايد مشخـص تـر شـود.        
سئوال اين است: آيا زمان آن نـرسـيـده     
است كه مردم كردستـان عـراق نـظـر         
خود را، در يـك رفـرانـدم، در مـورد               
جدايي يا ماندن در چهارچوب عـراق    
ابراز كنند؟ و اگر پاسخ مثبت اسـت،  
حزب كمونيست كارگري چه بـعـنـوان    
بخشي از اين مردم و چـه بـه عـنـوان         
نماينده منافع طبقـه كـارگـر در ايـن           
ـتـخـاب را تـوصـيـه                  جامعـه كـدام ان
ميكند؟ بنظر من پاسـخ سـئـوال اول        
ـيـن                  ـبـت اسـت. بـدون تـعـي قطعا مـث
تكليف حـقـوقـي عـاجـل كـردسـتـان             
عراق گريز از  مصـائـب و مشـقـات         
امروز برون رفت از بن بسـت كـنـونـي       
ـيـف           ـيـن تـكـل ممكن نيست. اين تعي
ـتـخـاب خـود مـردم                 بايد به راي و ان
ـنـهـا      كردستان عراق صورت بگيرد. ت
اين موضع بـه نـظـر مـن بـا اوضـاع               
مشخص امروز، چه در منطقه و چـه    
ـنـاسـب                   ـلـي، ت ـيـن الـمـل در صحـنـه ب

 )۱۹۹۵ ، ژوئن ۱۳۷۴ دارد." (تير 
در اين جا بعد از گذر دو دهـه از    
ــه طــرح                   ــه مســال ــد ب ــاي آن دوران ب
ارتجاعي فدراليسم عراق كـه عـمـال        
شكاف و رو در رويي ملي را در ايـن      
جامعه نهادينه كرد نيز اضافـه كـرد.     
شكست فدراليسم قومي در عراق بـر  
ضرورت و اهميت برگزاري رفرانـدم و    

تعيين تكليف فوري مساله ملـي در    
ايــن جــامــعــه تــاكــيــد مضــاعــفــي           

 ميگذارد.

مواضع نيـروهـاي مـتـعـدد ايـن           
جنبش را دو سـيـاسـت كـلـي شـكـل            
ميدهند كه كال اجزاء تشكيل دهنده 
هويت سياسي اين جنبش اجتمـاعـي   
اند. يـكـي سـيـاسـت عـلـي الـعـمـوم                  
ـيـسـتـي اسـت كـه تـاكـيـد                    ناسـيـونـال
هميشگي بر "تماميت ارضـي ايـران"     
ـبـدادي ايـن               ـيـن و اسـت و مقابله خـون
ـقـالل                   جريانـات بـه هـر جـريـان "اسـت
طلبانه اي" يك عنصر تشكيل دهنده  
اين اردوي ارتجاعي است و ديـگـري       
دنبال روي و پيـروي از سـيـاسـتـهـاي           
نيروي اصلي دول سرمايه داري غرب 
و بطور ويژه اي سياست آمـريـكـا در        
اين چهارچوب. و هر زمان كه اين دو    
ـقـابـل قـرار                    عنـصـر سـيـاسـتـي در ت
ميگيرند اين نيروها دچار سردرگمـي  
و پريشان گويي عجيبـي مـيـشـونـد.        
ـبـال بـا ايـن جـريـانـات               اما اين بار اق
اســـت. هــــم مـــوضــــعــــگــــيــــري            
ناسيوناليسـتـي و تـاكـيـد بـر سـنـت                 
ارتجاعي عظمت طلبي ايراني و هـم    
موضع گيري قبله گاه اردوي سرمايـه  
داري غرب با يك ملودي مي نوازند. 

 چگونه؟ 
آمريكا در عين حـال كـه تـالش        
ميكند موضع ديپلماتيك خود را در 
ـبــال مســالــه رفـرانــدوم از مــوضــع            ق
جمهوري اسالمي و تركيه جدا كـنـد،   
در عين حـال در هـمـان چـهـارچـوب             
موضعي گيري كرده اسـت. رفـرانـدم         
باعث "افزايش بي ثباتي" در منطـقـه     
ميشود. رفـرانـدم عـامـل "دشـواري               
بــيــشــتــر بــراي اقــلــيــم و شــهــرونــدان          
كردستان" خواهد شد، و نهايتا اعـالم  
ميكنند كـه مـا از "عـراق واحـد و                  
دمكراتيك" حمايت ميكنيم. ديدنـي    
است نيرويي كه با حـملـه گسـتـرده و         
وحشيانه به عراق و كشتار نزديك بـه    
ميليون انسان بيگناه در اين كشور و   
نابودي شيرازه جامعه عـمـال بـاعـث         
تحرك گسترده و وحشيانه جـريـانـات      
ـقـاعـده و          تروريست رقيب از جملـه ال
داعش شد، اكنون نگران "افزايش بي  

ـلـغـيـن               ثباتي" در منطقـه اسـت. مـب
ـلــدر و                     ـيــروي قـ ـيــاســي ايــن نـ سـ
ـبـكـارانـه اعـالم                 ـتـاريسـت فـري ـي ـل مي
ميكنند كه "رفراندم دشواري بيـشـتـر     
براي اقليم و شـهـرونـدان كـردسـتـان"             
ايجاد خواهد كرد. عميقا بيشـرمـانـه     
است، اين نمايش دمكراسـي غـربـي      
در قرن بيست و يك است. رفـرانـدم و      
مراجعه به آراي عمومي مـردم بـراي       
تعيين تكليف يك مساله تاريـخـي و     
ـيـروهـاي                  مشـخـص از جـانـب ايـن ن
عوامفريب عامل مشقات بيشتر بـر    
ـنـجـا مـا         مردم تلقي ميشود. و در اي
بايد تهديدهاي دولتهاي عراق، تركيه 
و حكومت اسالمي را مبني به خاك 
و خون كشيدن اين مردم را فـرامـوش   
ـيـم و عـامـل مشـقـات مـردم را                   كن
ـيـم.         مراجعه به آراء مردم قلـمـداد كـن
اين وقاحت محدود به هيات حاكـمـه   
ـيـسـت،     كنوني و نئوفاشيسم ترامپ ن
ــهــاي             ويــژگــي عــمــومــي ايــن دولــت

 ارتجاعي است.  
امــا چــگــونــه ايــن مــواضــع در           
ـيـسـم پـرو        سياستهاي جريان ناسيونال
غربي در ايران بازتاب مي يابد؟ براي 
بررسي كافي است نگاهي به مواضع 
حــزب مشــروطــه ايــران بــيــنــدازيــم.          
ـنـد: "حـزب مشـروطـه ايـران                ميگوي
ـنـكـه حـقـوق           (ليبرال دمكرات) با اي
اقوام همچون آموزش زبان مـادري و    
آداب و رسوم و فـرهـنـگ مـحـلـي را           
محترم شمرده است اما رفـرانـدومـي      
كه تنهـا راي گـروهـي از مـردم يـك                
ـتـه شـود را             كشور در آن در نظـر گـرف
مردود ميداند." (تاكيد از ماست) و     
ـتـي        تمام مساله بر سر اين اماي لـعـن
است. اما رفراندم يك طـرفـه نـداريـم.        
ظاهرا اين كشف ويژه حزبي است كـه  
پسوند "ليبرال دمكرات" را هم به نـام    
نــامــي حــزب خــود افــزوده اســت.              
ـيـسـت كـه آيـا بـراي ايـن                 مشخص ن
اختراع سياسي خود حق انحصاري و   
ويژه اي نيز طلب ميكنند يا نه؟ امـا    
و باز هم اما، اين جريـانـي اسـت كـه         
ـقـالل                    تاريخا حـتـي هـر نـغـمـه "اسـت
ـبـي" و "جـدايــي خـواهــي" را بــا                    طـل
ســركــوب و لشــگــركشــي و چــكــمــه          
نظامي پاسـخ داده اسـت، و اكـنـون             
براي پنهان نگهداشتـن ايـن مـوضـع         
تاريخي خـود نـاچـار بـه كشـف ايـن               

فورمول عجيب و غريب شـده اسـت.     
همنوعان اين جريانات، ناسيوناليسم 
خشن عرب، در عراق "لـطـف" كـرده          
ـيـر و سـتـم و             اند و با سركوب و تحـق
كشتار تاريخي يـك بـخـش جـامـعـه           
ـنـام "مسـالـه              مساله اجتماعـي اي ب
كرد" در عراق ايجاد كـرده انـد، حـال         
دوستان ايراني شان معتقدند كه حتي 
اگر رفراندمي براي جدايي و استقـالل  
برگزار شود بايد به همه آراء جـامـعـه      
مراجعه كرد. چه نيروي دمـكـراتـي؟!     
ـبـايـد چـنـدان جـدي              اين سياست را ن
گرفت. اين پريشان گويي ها تـالـشـي     
براي پوشاندن سياست سركوبگرايانـه  
هميشگي اين جريانات چه در زمـان    
پــدربــزرگ و چــه در زمــان پــدر                     
تــاجــدارشــان در چــهــارچــوب حــفــظ        

 "تماميت ارضي" است. 

ـيـسـم و             اين طيف كه نـاسـيـونـال
اسالمي گري خمـيـر مـايـه و اجـزاء            
شكل دهنده استـراتـژي و افـق هـاي           
سياسي شان است، در نهايت موضـع  
متفاوتي از ناسيوناليسم پـرو غـربـي        
ـقـالل كـردسـتـان            در قبال مساله اسـت
عراق ندارند. تفاوتي اگـر هسـت، در        
توجيهات و بهانه هايي كه است براي 
اين مساله بيان ميكننـد. جـريـانـات        
ـنـده          توده اي و اكثريتي فورمـوـلـه كـن
سياستهاي عمـومـي جـاري در ايـن           
طيف هستند. اين طيف كال مـدافـع    
ـيـسـم اسـت.        سياست ارتجاعي فدرال
يكي از نظريه پردازان ايـن جـريـانـات       
ـنـطـور بـا            اين سياست عمومي را اي
ظاهري دلسوزانه فورموله مـيـكـنـد:     
"نيـاز مـردم كـردسـتـان در تـمـامـي                  
مناطق كرد نشين چه در كشور ما و   
چه در كشورهاي همسايه، بـازگشـت     
آرامش و زندگي صلح آميز است كـه    

 –از طريق شناسايـي حـقـوق مـلـي            
قومي در يـك سـيـسـتـم فـدرال و بـه                
مثابه شهروند برابر حقوق در محدوده 

 رفراندم در كردستان عراق
 

 ناسيوناليسم عظمت طلب و ملي اسالميها كجا ايستادند؟
 علي جوادي
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انقالب اکتبر روسيـه بـي تـرديـد         
عظيم ترين، انساني ترين و زيـر و رو      
کننده ترين اتفاق قرن بيـسـتـم اسـت.       
کتاب "ده روزي که دنيا را لرزاند" هـم    
بيشک صميمانه ترين، قـوي تـريـن و        
ـفـاق بـزرگ       انساني ترين روايت اين ات
تاريخي است. اين کتاب نوشته جـان     
ـيـسـت از           ريد، يک ژورناليست کـمـون

 کشور آمريکاست.
در شهر  ۱۸۸۷ جان ريد، در سال 

پورتلند آمريکا، کشور "فـرصـتـهـاي        
طاليي" چشم بـر جـهـان گشـود. بـه                
خاطر عـطـش سـيـري نـاپـذيـرش بـه               
دانش و آگاهي، سريـعـا از دانشـگـاه         
هاروارد سر در آورد و به خاطر روحيه 
عميق انساني اش، به خـاطـر عـالقـه       
اش بـه سـعــادت انسـان، بـه خـاطــر                
ـقـدان فـرصـت بـراي              اعتراضش بـه ف
ميليونها انسان زحمتکش در کشـور    
ـلــوب                 ــي"، "کـ ــاي طــالي ــه ـت ــرصـ "ف
سوسياليستها" در دانشگـاه هـاروارد      
را بنيـان گـذاشـت. بـزرگـان خـانـواده               
ـيـسـم      گفتند: بزرگ ميشود و راديکال
اش را کنار ميگذارد! امـا جـان ريـد         
هر چه بزرگتر شد راديکاليسمش هـم  

 قدرتمندتر شد. 
آلبرت ويليامز در بيوگرافي جـان  
ـقـدر                 ريد مينويسد: "خـطـر هـرگـز آن
بزرگ نبود که مـانـع او شـود. خـطـر             

 جزوي از زندگي او بود. ... " 
ژورناليـسـم راديـکـال و انسـانـي             
جان ريد تمـامـا ايـن ادعـا را ثـابـت               
ميکند. هر جايي حرکتي براي تغيير  
وجود داشت جان ريـد هـم هـمـانـجـا             
بود. اين شناگر ماهـر، ايـن بـازيـگـر           
موفق واتر پولو، در عـيـن حـال پـاي           
ثابت اعتراضات کارگري بود. هر جا  
اعتراض کارگري بـود جـان ريـد هـم           
همانجا بود تا حقيقت آن اعتراض را   
به گوش مردم جهان برساند. به "مـرغ  
ــا                    ــر ج ــان" مشــهــور شــد. ه طــوف
ـتـي بـود، جـان          اعتراضي به بي عدال
ريد هـم هـمـانـجـا بـود تـا از پشـت                     
تحريـف رسـانـه هـاي نـظـام حـاکـم،                 
ـقـت آن اعـتـراض را بـه گـوش                    ـي حـق
جهانيان برساند. در پيکـت کـارگـران       
ـقـالبـي و             شرکت کرد و سـرودهـاي ان

انترناسيونال با آنها خواند. در انقالب  
دهقاني مکزيک کنار پانچوويال قـرار  
ـتـي شــعلـه هـاي جـنــگ                  گـرفـت. وق
جهاني اول ميليونها انسان را بـه کـام     
مرگ کشيد جان ريد حاضـر بـود تـا        
حقيقت اين جنگ را با مـردم جـهـان      
در ميان بگذارد. و به اين ترتيب ايـن     
ژورناليست شناگر و بازيکن واترپولـو  
به يک شخصيت مهم از رهـبـري در         
جــنــاح چــپ حــزب ســوســيــالــيــســت        
ـيـان           ـن آمريکا تبديل شد و بـعـدا در ب
ـيـسـت          گذاشتن حزب کارگـري کـمـون

 آمريکا نقش اصلي ايفا کرد. 

بيش از هر اتفاقي، ناسيوناليسـم  
اين ژورناليـسـت راديـکـال را افسـرد            
ميکرد. وقتي وودرو ويلسون در سـال   

از کنگره خـواسـت بـا آلـمـان           ۱۹۱۷ 
اعالم جنگ کند، جان ريـد نـوشـت:        
جنگ يک جنون است. کساني را کـه     
ـيـب                    ـنـد بـه صـل حقيقـت را مـيـگـوي
ميکشد. هنرمندان را خفه ميکـنـد.    
ـيـسـت. و بـه                اين جنگ جنگ مـا ن
ـيـسـتـي      خاطر اين روحيه انترناسيونال
اش سر از جبهه هاي جنگ در اروپـا    
ـقـت                  ـي ـيـا حـق در آورد تا بـه مـردم دن

 جنگ را برمال کند. 
در حين گزارش از جـبـهـه هـاي           
جنگ در اروپا بود که خـبـر خـيـزش         
کارگـران و دهـقـانـان در روسـيـه بـه                  
گوشش رسيد. اين خبر مثل آهن ربـا   
توجه جان ريد را به روسيه جلب کـرد.  
کسي کـه در اعـتـصـابـات کـارگـري              
آمريکـا، د ر غـرب جـهـان، هـمـراه                 
کارگران سرود انترناسيونال را خوانـده  
بود متوجه شد کـه در شـرق جـهـان،           
ـيـاد نـظـام                  ـن کارگران مـيـخـواهـنـد ب
سرمايه داري را تکان دهند. جان ريد  

 بالفاصله عازم روسيه شد.
ـيـسـت         به اين ترتيب، يـک ژورنـال
انترناسيوناليست از کشور آمـريـکـا،      
به روسيه سفر کرد تا مردم جهان را از 
حقيقت يک انقالب کـارگـري مـطـلـع          

 کند. 
محصول مسافرت جـان ريـد بـه        
روسيه، کتابي تاريخي بود به نـام "ده     
ـيـش         روزي که دنيا را لرزاند." شايـد پ

ـيـا را          از اينکه کتاب "ده روزي کـه دن
لرزاند" منتـشـرشـود کسـي مـتـوجـه            
اهميت تاريخي اين مسافرت نميشد 
که چگونه ايـن مسـافـرت جـان ريـد              
ـيـاي مـه          خواهد توانست از ميـان دن
آلود تحريف سيستماتيک اين انقالب 
ـتـت          ـق ـي توسط بورژوازي جهانـي، حـق
انقالب کارگري روسـيـه را بـه مـيـان            
مردم جهان ببرد. جـان ريـد، بـا ايـن              
کتاب، با قدرت تمام اين تحريفات را 
کنار زد و بزرگترين انقالب جهاني را   
با تمام لحظات شـورانـگـيـزش مـردم        

 جهان معرفي کرد.

جــان ريــد در روســيــه در حــال               
انقالب، همه جا حاضر بود. در صف  
نــان. در جــبــهــه جــنــگ. در مــيــان               
کارگران. در ميان دهقانان. در مـيـان     
سربازان. در جبهـه هـاي جـنـگ. در             
تئاترهاي شبانه پتروگراد. در محافل  
تجار و سرمايـه داران. در جـلـسـات            
ــدگــان و                 ـن ــکــران و نــويسـ ـف ـنـ روشـ
هنرمندان. در گـنـگـره هـاي احـزاب           

  سياسي. در پاي سخنراني ها و...
کتاب "ده روزي که دنيا را لرزاند" 
خواننده قرن بيست و يک را بـه درون        
ـيـسـت                   اتفـاقـي بـزرگ در اول قـرن ب
ميبرد. با خواندن کتاب "ده روزي کـه    
دنيا را لرزاند"، انگار شما شخصا در    
ـفـاق تـاريـخـي              تماما لحظات ايـن ات
شرکت داشتيد. به خاطر کتـاب جـان      
ريد، انقالبيون روسيه بايد به ما رشک 
ببرند. خيلي از اين انقالبيون فقط در    
مکانهـايـي و در لـحـظـاتـي از ايـن                  
انقالب شرکت داشتند. مـا بـه يـمـن          
کتاب جان ريد در تمام لحـظـات ايـن      
ـيـم. جـان ريـد             انقالب شرکت ميـکـن
براي خواننده امکاني فراهم ميـکـنـد    
ـقـالب              که تمام لـحـظـات پـرشـکـوه ان

 را در عين حال ببيند.  ۱۹۱۷ 
جان ريد اين کار را ميکند چـون    
چيزي براي پنهـان کـردن نـدارد. اگـر            
روايتهاي بورژوايي از انقالب روسـيـه     
ـنـهـان          نياز داشتند خيلي چيزهـا را پ
کنند، خيلي چيزها را تحريف کننـد،  
ـنـهـان کـردن                 جان ريد چـيـزي بـراي پ

ـيـر در                ندارد. جان ريـد طـرفـدار تـغـي
ـقـالب        زندگي رنجبار مردم است و ان
اکتبر روسيه انقالبي براي تغيير بـود.  
دقيقا به اين خاطر است که جان ريـد،  
ـيـا را            ژورناليستي که مـيـخـواهـد دن
دگرگون کند همه لحظات اين حرکت 
دگرگون ساز را ثبـت مـيـکـنـد و بـه             

 گوش جهانيان ميرساند. 

ـيـا را                 با کتـاب "ده روزي کـه دن
لرزاند"، ما با لحظه به لحظـه ايـن ده        
روز آشنا ميشويم. با روحيـه احـزابـي       
آشنا ميشويم که نه تنها نميخواهـنـد   
دنيا بلرزد بلکه به قيمت هر خونريزي 
ـيـا بـه روال سـابـق               ميخواهند اين دن
ادامه پيدا کند؛ با روحيه تزار، اشراف 
و مالک و سرمايه داران و درباريان؛ با 
روحـــيـــه احـــزاب ســـيـــاســـي چـــپ           
سازشکار؛ با سازشکاري اين احـزاب    
ــه                  ــا روحــي ــي؛ ب ــورژاي ــزاب ب ــا اح ب
روشنـفـکـران؛ بـا روحـيـه مـقـاومـت                
نمايندگان دنياي گذشتـه در مـقـابـل         
نمايندگان دنياي آينده؛ بـا مـقـاومـت       
دنياي کهنه در مقابل دنياي جديـد و    
ـقـات و                 در عين حـال بـا روحـيـه طـب
احزاب و شخصيتهايي آشنا ميشويم 
که ميخواهند اين دنيا دگرگون شود. 
بــا روحــيــه کــارگــران و ســربــازان و               
ــا اصــرار و                کــارگــران کشــاورزي. ب
ـيـاي بـهـتـر،              ـنـدگـان دن قاطعيت نماي
ـنـدگـان              دنياي آينده در مـقـابـل نـمـاي

 دنياي گذشته آشنا ميشويم. 
در گرما گرم انقالب، وقتي جـان    
ـيـسـکـي سـر           ريد به تئاتر الکسـانـدرن
ميزند تا درام "مرگ ايوان مخوف" را 
تماشا کند چهره يک دانشـجـو تـوجـه       
اش را جلب ميـکـنـد کـه بـه نـحـوي              
ســمــبــلــيــک نــوســتــالــژي گــذشــتــه را         
نمايندگي ميکند: "در آنجا من چهره   
يـک دانشـجــوي هــنـگ تشـريــفـاتــي            
ـيلـه دوزي      امپراطوري را در لباس مل
به خاطر دارم که در فواصل بين پـرده    

همان كشورها تامين خواهد شد." در     
واقع فدراليسم قومي نسخه عـمـومـي    
ـبـال سـتـم مـلـي و                  اين جريانات در ق
ـنـد ايـران و               مساله در جـوامـعـي مـان
عراق است. فدراليسم و شهروند برابر و 
ـنـد فـاشـيـسـم                متساوي الـحـقـوق مـان
آزاديــخــواه، قــابــل جــمــع نــيــســتــنــد.          
فدراليسم سياستي تمـامـا ارتـجـاعـي        
است، نه راه حلي براي رفع سـتـم و يـا          
بدتر مساله ملي بلكه اسـاسـا نسـخـه         
اي براي جاودانه كردن و نهادينه كـردن    
شكافها و رو در رويـي هـا قـومـي و               
ـنـد و چـه                   ـنـهـا چـه بـدان ملي است. اي
ندانند، آتش بيـار و جـاده صـاف كـن             
اعدامهاي دسته جمعي و سناريوهـاي  
خونيني مانند يـوگسـالوي و رووانـدا          
هستنـد. گـورهـاي دسـتـه جـمـعـي و                  
ـيـن        كشمكشهاي قومي محصـول چـن
سياستهايي است. نميتوان اين تـاريـخ      
ـلـخ را ديـد و ذره اي در قــبـال ايــن                      ت
جريانات اغماض كرد. واقـعـيـت ايـن          
ـقـاد بـه صــدور                  اسـت كـه صـرف اعــت
شناسنامه قومي و ملي و بـدتـر از آن       
ـنـاي             اعتقاد به تشكيل دولـت بـر مـب
قوميت ومليت براي ارتجاعي خواندن 

 يك جريان سياسي كافي است. 
ما از راي مـردم كـردسـتـان بـراي          
ـيـم. مـا تـاكـيـد                   جدايي دفـاع مـيـكـن
ميكنيم كه حكومت كـردسـتـان بـايـد        
يك حكومت غير قومي، غير ملـي و    
غير مذهبي و آزاد باشد. ما در عـيـن    
حــال جــريــانــات مــلــي اســالمــي و              
ناسيوناليسم عظمت طـلـب را افشـاء          
ميكنيم. ما تالش ميكنيم كه جـوهـر    
ضد انساني و ارتجاعي سـيـاسـتـهـاي        
ناسيوناليستي و فدراليستي را در هـر    
ـقـا افشـاء        شكل و بسته بندي اي عمـي
كنيم. هـمـانـطـور كـه مـذهـب امـروز                
مورد انزجار مـردم و جـامـعـه اسـت،            
ناسيوناليسـم و مـلـي گـرايـي و قـوم                  

 پرستي را نيز بايد بي آبرو كرد. 

 روايتي صميمانه از انقالبي بزرگ!
 

 معرفي کتاب "ده روزي که دنيا را لرزاند" 
 به مناسبت صدمين سالگردانقالب اکتبر
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ها از جاي بـرمـيـخـاسـت و خـبـردار              
روبروي لژ خالي سلطنتي که عالمت 
عـقــاب آنــرا پـاک کـرده بــودنـد مــي               
ايســـتـــاد ..." هـــمـــيـــن احســـاس                
ـتـروگـراد در                 نوستالـژيـک در شـهـر پ
لحظه اي ديگر هم توجه جـان ريـد را       
جلب ميکند: "دختر يکي از دوستـان    
من يک روز بعد از ظـهـر مـثـل بـرج            
ـيـط          ـل زهرمار به خانه آمد، زيـرا زن ب
 فروش او را "رفيق" خطاب کرده بود."

جان ريد ما را مطلع ميکند کـه    
چگونه در دنياي جهـل و خـرافـات و          
ـقـالب                 ناآگـاهـي سـيـسـتـم تـزاري، ان
ــش را رواج                 ــي ودان ــاه عــطــش آگ

 ميدهد: 
" ... سراسر روسيه خوانـدن مـي         
آموخت. سياست، اقتصاد و تـاريـخ        
ـنـد           ميخواند، زيرا مـردم مـيـخـواسـت
بــدانــنــد ... در هــر شــهــر و اغــلــب                 
قصبات، در سرتاسر جبهه، هر دسته 
سياسي روزنامه خود را داشت و گـاه    
داراي چند روزنامه بود. صدها هـزار     
رســالــه و نشــريــه ازطــريــق هــزاران             
سازمان پخـش مـيـشـد و بـه داخـل               
ارتش و به دهات، به درون کـارخـانـه        
ها و در ميان گوچه ها راه مي يـافـت   
و منتشر ميشد. عطش براي کسـب     
دانشي که مـدتـهـاي مـديـد بـر روي             
مردم بسته بود در اثر انقالب به نـحـو   
شــگــرفــي امــکــان بــروز يــافــت. ...             
همانگونه که شنهاي داغ آب را مـي      
بلعند و به خود در ميکشند، روسـيـه   
مواد خواندني را مينوشيد و باز سير 

نه نشريات حاوي افسانه يا   –نميشد 
تاريخ تحريف شده و يا مـطـالـب بـي       
رمق و يا قصه هاي بـازاري و فـاسـد        
ــاي             ــهـ ــوريـ ــه تـــئـ ــکـ ــده، بـــلـ کـــنـــنـ
ـلـسـفـه، آثـار            اجتماعي،اقتصـادي، ف

 تولستوي،گوگول و گورگي را." 
"چه مـنـظـره پـر شـکـوهـي بـود                
هنگاميکه چهل هزار کارگر کارخانه 
ـيـرون      پوتيلوف از کارخانه سيل آسا ب
ميريختنند تا به خطابه هاي سوسيال 
دمــوکــراتــهــا، ســوســيــالــيــســتــهــاي       
انقالبي، آنارشيستها و هر کسـي کـه     
چيزي براي گفتن داشت، و مادام کـه    
سخنـي مـيـگـفـت، گـوش بـدهـنـد!                 
ماهها بـود کـه در پـطـروگـراد و در                
سراسر روسيه، از هر گـوشـه و کـنـار         
ـفـاده            ـبـون اسـت کوچه اي به مثابه تـري

 ميشد."  
"در پطروگراد هميشه سـه چـهـار       
مجمع بر قرار بود که هرگونه تالشـي  
براي محدود ساختن زمان سخنرانـي  
ناطقين بـا مـمـانـعـت قـاطـع روبـرو                 
ميشد و هر فرد امکـان کـامـل مـي         
يافت تا هر احساس و نـظـري را کـه          

 دارد بيان کند..." 
و اينها در جامعه اي اتفـاق مـي     
افتادند که هر گونه اظـهـار نـظـر د ر           
مورد سياست جامعه اگر باب مـيـل   
دســتــگــاه تــزاري نــبــود بــا زنــدان و             

 شکنجه جواب ميگرفت!
جان ريد در اين کتاب مـا را بـا         
اين حقيقت بغرنج آشنا مـيـکـنـد کـه        
چگونه در دنيايي که تـمـام دسـتـگـاه        

تبيلغاتي دست هيئت حاکمـه اسـت،     
بلشويکها به عنوان حزب اپوزيسيون 
ميتوانند اين دنياي تحريف طبـقـات   
ـتـا راي               ـنـد و نـهـاي حاکم را بر هم بـزن
اکثريت کارگران و دهقانان و سربـازان  

 را در شوراي پتروگراد کسب کنند.
در روايت جان ريد سربـازان، اگـر     
تحريفات سيستم تـزاري مسـخـشـان       
ـنـد.         نکند طبيعتا صلح طـلـب هسـت
اما همين سربـازان مـيـخـواهـنـد در           
لــحــظــات انــقــالب و بــراي دفــاع از            
انقالب بجنگند اگر مطمئن شوند که 

 براي چه مي جنگند: 
"سـربــاز مــيــگــويـد آخــر بــه مــا             
بگوييد که براي چه ميجنگيم. ... آيا 
بــراي روســيــه دمــکــراســي يــا بــراي           
غارتگران سرمايه دار؟ اگر شـمـا بـه        
ـقـالب                  ـيـد کـه بـراي ان من ثابـت کـن
مـيـجـنـگـم در آنصـورت مـن بــدون                
اينکه مجازات اعدام مجبورم کـنـد،   
بــه جــنــگ خــواهــم رفــت و خــواهــم            
جنگيد. وقتي که زمين به دهـقـانـان       
تعلق بگيرد و کارخانه ها به کارگران، 
و قـدرت بـه شـوراهـا، در آنصــورت               
خواهيم دانست چيزي داريم کـه بـراي     
آن بــجــنــگــيــم، و بــراي آن خــواهــيــم            

 جنگيد."
و در اين ميان، جان ريد توجه ما 
را به سازشکاري و مـيـهـن پـرسـتـي             
ارتجاعي احزاب چپ جلب مـيـکـنـد       
کــه در البــالي وراجــيــهــاي مــيــهــن           
ـنـهـان              پرستانه، حقيقـت زنـدگـي را پ

 ميکنند:  
"روسيه دولـت مـعـظـمـي اسـت.           
ـيـش آيـد             روسيه در هر وضعـي کـه پ
دولت معظمي باقي خواهـد مـانـد و        
ـيـم. مـا           ما ميبايست از آن دفاع کـن
ـنـد مـدافـعـان          ميبايست خود را مـان
کبير و فرزندان دولـت مـعـظـم نشـان          

 بدهيم."
ـيـچـيـده و               جان ريد، لـحـظـات پ
پرشکوهي را براي ما تصوير ميکند 
کــه چــگــونــه هــم در رهــبــري حــزب            
بلشويک و هم در ميان توده کـارگـران   
و دهــقــانــان در مــورد قــيــام عــلــيــه            

 حکومت تزاري اختالف بود: 
"سپس کارگري خشن و زمـخـت      
از جاي برخاست و با چهره اي در هـم    
فشرده از خشـم و بـا لـحـنـي پـر از                     
ــت: "مــن از طــرف                   ــت گــف خشــون
پرولتارياي پطروگراد حـرف مـيـزنـم.         
ما طرفدار قيام هستيم. شـمـا بـه راه         
خودتان برويد. امـا از حـاال مـن بـه              
شما گوشزد ميکنم که اگر شما جـلـو   
انحالل شوراها را نگيريد، حساب ما 

 با شما پاک است."

وقتي در باره قيام ميـان رهـبـران      
سوسيال دموکـراسـي اخـتـالف نـظـر           
وجود دارد و ريـازانـف، کـامـنـف و              
ـنـد،       زينويف با قيام مخالفت مـيـکـن
جان ريد ما را مـطـلـع مـيـکـنـد کـه               

ـيـن قسـمـت         ۱۸ "صبح   اکتبر نخسـت
"نامه به رفقا" به قلم لنـيـن، يـکـي از          
متهورانه ترين تبليغات سياسـي کـه     
تا آنگاه جهان به خود ديد بود انتشـار  
ـيـن ايـرادات                ـن يافت. در ايـن نـامـه ل
کامنف و ريازانوف را طرح کرده و و     
ـيــام ارائــه                 ـفــع ق داليـل خــود را بــه ن
ـنـي ازشـعـار             ميدهد: "يا امتناع عـل
"تمامي قدرت به شوراها" يا قيام، راه 
وسط وجود ندارد." و از طرف ديـگـر       
جان ريد مفصال توضيح ميدهـد کـه     
چگونه مطبوعات سـلـطـنـت طـلـب           
براي قلع و قمع قيام کنندگان دعـوت  
ميکنند ولي  هيچ چيزي لنيـن را از      
اين عزم راسخ باز نميدارد کـه اعـالم       
ـبـايـد بـه             کند: "قيام! ... بيش ازاين ن

 انتظار نشست."

اينجا، جان ريد ما را با يکـي از    
لحظات درخشان انقالب اکتبر آشـنـا   
ميکند که چگونه "مـقـام" از طـرف            
توده هاي مردم زير سـئـوال مـيـرود.         
چگونه کارگران انقالبي تروتسکي را   
فقط به خاطر اينکه در مـورد جـواز         
ورودش به اسمولني (انستيتويي کـه     
به عنوان مرکز تحرک و سازمانـدهـي   
انقالب عمل ميکرد) مردد بودند راه 

 نميدهند: 
تــروتســکــي بــه ســربــاز: مــهــم             
نيست . شما که مرا ميشناسيد. نـام    
 خــانــوادگــي مــن تــروتســکــي اســت!       
سرباز سرسخـتـانـه جـواب مـيـدهـد:            
جوازشما کو؟ عبور مـمـنـوع اسـت.         
 من هيچ خانواده اي را نـمـشـنـاسـم!           
تروتسکـي: آخـر مـن صـدر شـوراي               

 پتروگراد هستم!
ـيـن          سرباز: حاال که شما يـک چـن
شــخــص مــهــمــي هســتــيــد ال اقــل           
ميبـايسـت يـک مـدرکـي نـزد خـود                 

 داشته باشيد!
تروتسکي: اجازه دهيـد نـزد سـر         

 نگهبان بروم!
سرباز: نميشود براي خـاطـر هـر         

 کس سر نگهبان را ناراحت کرد!

لحظات خطير انقالب روسـيـه و       
ـيـکـي خـطـيـر بـا                    تصمـيـمـات تـاکـت
ـبـت    جزئيات درخشان در اين کتاب ث
ـيـام. زود                 شده است. قيـام. لـحـظـه ق
است؟ ديـر اسـت؟ مـوقـع مـنـاسـب              

 است؟ 
ـيـا را              در کتاب "ده روزي کـه دن
ـيـا را بـا                لرزاند"، جان ريـد، مـردم دن
ـبـر و               ـقـالب اکـت خطيرترين لحـظـه ان

 تيزهوشي لنين آشنا ميکند: 
"... رهبران بلشويـک در جـلـسـه             
مشاوره تاريخي خود گرد آمدند. در    

 آن جلسه لنين گفت: 
اکتبر براي اقدام خيلـي زود     ۲۴ "

ـيـاج بـه پـايـه اي در                 است. قيام احـت
 ۲۴ سراسر روسـيـه دارد. و تـا روز                 

اکتبر هنوز همه نمايندگان به کنـگـره   
اکتبر  ۲۶ نرسيده اند. از جانب ديگر، 

براي عمل خيلي ديـر اسـت. تـا ايـن            
زمان کنگره تشکيل يافته و براي يک 
جلسه بزرگ، اخذ تصميمات سريع و   

 ۲۵ قاطع دشوار است. ما بـايـد روز       
در روز گشـايـش     –اکتبر اقدام کنيم. 

تا بتوانيم به کنگره بگوييم:   –کنگره 
اين است قـدرت حـاکـمـه! بـا آن چـه                

 خواهيد کرد؟" 
و اينجا ما با مقاومت بخشي از 
ـيـسـت     چپ روسيه، انقالبيون سوسيال
به رهبري کرنسکي آشنا ميشويم کـه  
ـقـالب ايسـتـاده               تماما در مـقـابـل ان

 بودند. 

ـيـسـت          جان ريد، مورخ و ژورنـال
اشراف و طبقات حاکم نيست. مورخ  
و ژورنــالــيــســت جــنــبــش طــبــقــات          
ـيـر               محروم، طبقه کـارگـر بـراي تـغـي
اســت. لــحــظــات زنــدگــي طــبــقــات          
محروم را ثبت ميکند. لحظاتـي کـه      
حاکي از اشتياق غير قابـل تـخـريـب       

 مردم براي زندگي است. 
ـتـريـن لـحـظـات          يکي از درخشان
کتاب اين است که جان ريد ما را بـا      
روحيه زندگي در ميان مـردم عـادي       

 آشنا ميکند:  
ـبـه هشـتـم                 ـنـج شـن "صبحگـاه پ
نـوامــبـر شـهــر را در هــيـجــان شــور               
انگيزي يافتم. ... در سطح شهر همـه      
چيز آرام مينمود. صدها هزار نفر کـه   
مانند هميشه به خواب رفته بـودنـد،     
بامدادان برخاسته و بـه سـرکـارهـاي           
خود روان بودند. ... هيچ چيز از ايـن        
قابليت زيست ارگانيسـم اجـتـمـاعـي        
حيرت بخش تر نيست کـه حـتـي در          
دوران مصائب عظيم نيز بـکـار خـود      
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ادامـه مــيـدهــد، تــغـذيــه مـيــکــنــد،           
 ميپوشد، تفريح ميکند."

قريب صد سال اسـت کـه جـهـان         
سرمايه داري با تـمـام قـدرت تـالش           
ـفـي              ـيـن تصـويـر مـن ـن کرده است از ل
بدهـد. روايـت جـان ريـد بـه نـحـوي                    
قدرتمند در مقابل اين تصوير وارونـه  

 است. 
ـيـغـات         ـل ـب در ميان کثيف ترين ت
ـيـن،             ـن سياسي براي تحـريـف چـهـره ل
ـيـن را در           ـن ژورناليست حقيقت جو ل

 جاي واقعي اش قرار ميدهد: 
"ساعت هشت و چهل دقيقه بـود   
که موجـي طـوفـان آسـا از غـريـو و                 
شادي و کف زدن، ورود هيئت رئيسه 

ـيـن بـزرگ           –را به همراه لنيـن     ـن  –ل
اعالم داشت: مـردي کـوتـاه قـامـت،           
ـتـه     چهار شانه، با سري بزرگ و فـرورف
در ميان شانه ها، طاس، با پيـشـانـي    
ـنـي اي          ـي برجسته، چشمان کوچـک، ب
پهن و کوتاه، دهاني گشاد و نجيب و 
چانه اي محکم ... رهـبـري کـه ايـن              
شايستگي را در پر تو هوشـمـنـدي و      
قدرت فکري کسب کرده بود، بيگانـه  
از هـر گـونـه زرق و بــرق، عـاري از                   
وسواس، آشتي ناپذير و بـي تـزلـزل و        
بدون جلوه فـروشـي و داراي قـدرتـي             
ـيـان انـديشـه هـاي ژرف             شگرف در ب
ضمن عبارات ساده و توانا در تجزيـه  

و همه   –و تحليل هر وضع مشخص 
اينها آميخته با زيرکي و جسـارت و      

 روشنفکري."  
 و ادامه ميدهد: 

"سپس لنين در حاليکه دست بـه   
ـتـه بـود و چشـمـان                  گوشه مـيـز گـرف
ـيـوسـتـه بـهـم                  کوچک کـنـجـکـاوش پ
ميخورد، ظاهرا بي توجه به استقبـال  
ستايش آميز طـوالنـي کـه تـا چـنـد               
ـتـظـار            دقيقه به طول انجامـيـد، بـه ان
ايستاد و چون شـور و هـيـجـان فـرو              
نشست با بيان ساده گفت: "اينک مـا      
ـيـسـتـي                  ـقـرار نـظـام سـوسـيـال به اسـت
ميپردازيم." و در ادامـه، جـان ريـد                
لحظه به لحظه، دخـالـت آگـاهـانـه و            
ـيـشـبـرد                 ـيـن در پ ـن جسور و قـاطـع ل
انقالب اکتبر را با قدرت بـه تصـويـر        

 ميکشد.  

ــد ســرشــار از                ــاب جــان ري کــت
لحظاتي هيجان انگيز است که نشـان  
ميدهد چگونه توده مردم زحمتـکـش   

عميقترين احساس انسـانـي خـود را        
براي نجات بشـريـت از يـوغ بـردگـي            

 ابراز ميکنند. 
کتاب مـا را بـه لـحـظـه اي در                  
کنگـره شـوراهـاي سـراسـري روسـيـه              
ميبرد که در آن لحظه "ناگهان تـحـت    
ـپـا                  تاثير يک انـگـيـزه درونـي هـمـه ب
خاستند و ما مشاهده کرديـم کـه بـه        
اتفاق هم با آهنگ يکـدسـت کـه هـر         
ـيـن                  لحظـه اوج مـيـگـرفـت، سـرود ب
الــمــلــلــي را مــيــســرائــيــم. ســربــازي           
سالـخـورده بـا مـوهـاي خـاکسـتـري               
مـانــنـد کـودکــي بــغـض کـرده بــود.              
الــکــســانــدر کــولــونــتــاي تــنــد تــنــد          
ميکوشيد تا با بهم زدن چشمها جلـو  
اشکهاي خود را بـگـيـرد. هـلـهـملـه               
عظيمي سراسر تاالر را مملو ساختـه  
بود که پنجره و درها را ميشکافت و   
آرام و ضعيف در آسمان محو ميشد. 
... و در پايان سرود، آن لحظه کـه در       
ميان سکوت ناراحت کننده سر پـاي    
ايستاده بوديم يکي از پشت سر فرياد 
زد: "رفقا! آنهايي را به خاطر بيـاوريـم      

 که در راه آزادي جان دادند." 

ـيـب بـا کـتـاب جـان              و به اين ترت
ريــد، از لــحــظــات پــرشــور انــقــالب           
کارگران و مـردم زحـمـتـکـش عـبـور            
ميکنيم و به لحظاتي مـيـرسـيـم کـه          
انقالب پيروز ميشود ولـي سـرمـايـه         
داران ميخواهند به هر قيـمـتـي شـده       
ـپـاشـنـد. ضـد          روي اين انقالب خون ب
انقالب سرمايه داري تـحـت عـنـوان           
ـقـالب"                   کميتـه "نـجـات مـيـهـن و ان
ـتـه                متشکل ميـشـود. در ايـن کـمـي
بـازمـانـدگــان تـزار، ســرمـايـه داران،             
مـالک، افســران ارشــد رژيــم تــزاري،          
منشويکـهـا، سـازشـکـاران چـپ در             
ـيـر                  مقابل عـزم کـارگـران بـراي تـغـي
ـنـد امـا               ـبـار مـي ايسـت زندگي اسارت
مقاومت جانانه بلشويکها را تحويـل  

 ميگيرند.  
داستان اين مـقـاومـت بـه نـحـو             
درخشاني در کتاب جان ريد تصـويـر     
شده است. وقتي فرمان کميسر خـلـق    
بــه امضــاي تــروتســکــي بــه اطــالع           
کارگران ميرسد کـه "ارتـش و گـارد             
سرخ انقالب به پشتيباني بـي درنـگ     
کارگران نيازمندند. ... تعداد هر چـه      
بيشتر کارگر براي حفر سنگـر،ايـجـاد    
باريکاد و موانع سـيـم خـاردار اعـزام         
ـيـم کـه کـارگـران                شوند ... ". مي بين

استقبال جانانه اي ازاين فرمان کميته 
 انقالبي نظامي ميکنند.  

يــکــي از هــيــجــان انــگــيــزتــريــن        
لحظات روايت جان ريـد، لـحـظـه اي         
است که خودش به عـنـوان يـک فـرد           
ـقـالب                 مشکـوک و احـتـمـاال ضـد ان
مردم دستگير ميشود و اما به خاطر 
عمق انساندوسـتـي و هشـيـاري يـک            
ـتـه تـوسـط يـک              انقالب سازمان يـاف
ـيـدا    حزب سياسي کمونيست نجات پ
ميکند. جان ريد در مسافرتـي بـراي      
ـقـالب                  تهـيـه گـزارش از لـحـظـات ان
تــوســط گــاردهــاي ســرخ دســتــگــيــر        
ميشود. سربازان متنفر از جاسوسـان  
ضد انقالب، از يکطرف ميخـواهـنـد    
در مقابل تـحـرک دار و دسـتـه هـاي              
مالک و سرمايه داران هشيار بـاشـنـد    
و از طرف ديگر نميخواهند هر کسي 
را که گير آورده اند و بهش مشـکـوک     
ـقـالب      هستند بکشند. توده مسلح ان
اکتبر، با دقت تمام مدارک اين اسـيـر   
را بررسي ميکنند و معلوم مـيـشـود    

 –جـان ريـد         –که: "دارنده اين جواز   
انترناسيوناليست و نماينده سـوسـيـال    
دموکراسي آمريکا" است. جـان ريـد       

 نجات پيدا ميکند!

جان ريد براي گـزارش از جـنـگ        
جهاني اول، آمريکا را به قصـد اروپـا     
ـيـسـم       ترک کرد. او بشدت از ناسيونـال
متنفر بود. نمـيـخـواسـت بـه عـنـوان             
شهروند آمريکا در جـنـگ سـرمـايـه          
دارها شرکت کند. نه تنها اين، بلـکـه    
ميخواست تا ميتواند مردم جهان را   
از اين شرارت سرمايـه داران مـطـلـع         
کند. مـيـخـواسـت بـه مـردم جـهـان                  
بگويد که اين جنـگ سـرمـايـه داران         

است. ربطي به زندگي مردم مـحـروم      
ندارد. کارگران نبايد در ايـن جـنـگ           
شرکت کنند. جان ريد خودش در اين  
جنگ شرکت نـکـرد. هـم بـه خـاطـر              
خصومتش با جنگ سرمايه داران و   
ـيـعـي. او             ـفـاق طـب هم به خاطر يک ات
طي يک عمل جراحي يک کليه اش را 
از دست داده بود و از سربازي اجباري 

 معاف شده بود. 
اما با کلمات زير جان ريـد جـاي     
شک نگذاشت که عـدم شـرکـتـش در         
جنگ سرمايه داران قبل از هـر چـيـز      
ـيـسـم و               ـيـسـم، راديـکـال انترناسيونـال
انسانـدوسـتـي راديـکـال او بـود: "از                 
دست دادن کليه ممکن است مـرا از      
خدمت به جنگ بين ملتـهـا مـعـاف       
ـيـن    کند اما مرا از خدمت به جنگ ب
طبقات معاف نميکند." و ديديدم که 
جان ريد با نوشتن کتاب "ده روزي که  
دنيا را لرزاند" به قولش عـمـل کـرد.         
صميمانه ترين، عميقترين، گسـتـرده     
ترين روايت از انقـالب روسـيـه را بـه           

 گوش جهانيان رساند. 
جــان ريــد، لــحــظــه اي از پــاي              
ـقـالب         ننشست تا آخرين لـحـظـات ان
اکتبر را به گوش جهانيان برساند. بـه     
ــوان نــمــايــنــده حــزب کــارگــري             عــن
ـتـرنـاسـيـونـال        کمونيست آمريکا در ان
کمونيستي شرکت کرد. از کنفرانسي  
به کنفرانس ديگر، از کـنـگـره اي بـه           
کنگره اي ديگر، در رفت و آمد بـود.    
شب و روز در کـار بـود تـا نـگـذارد                  
حقيقت انقالب بزرگ روسيه زيـر آوار    
روايت بورژواهـا مـدفـون شـود. زيـر             
فشار کار، در جبهه هـاي جـنـگ بـه         
بيماري تيفوس مبتال شد. و در سـال     

سالگي در تـب       ۳۳ ، در سن ۱۹۲۰ 
ـفـوس چشـم از                 ـي ـيـمـاري ت شديد با ب

 جهان فروبست. 
جان ريد، اين راوي انساندوست و 

کمونيست انقالب اکتبر، در مـيـدان       
 سرخ، پاي ديوار کرملين دفن شد. 

جان ريد، در مورد انقالب اکتبـر  
ـيـن، کـتـاب ارزنـده و                    ـن به رهـبـري ل
درخشان "ده روزي که دنيا را لـرزانـد"      
را نوشت. و لنين در مورد جان ريد و    

 کتابش نوشت:
"با عالقه و توجهي فراوان کتـاب  
جان ريد "ده روزي که دنيا را لـرزانـد"        
را خواندم. من خواندن اين کـتـاب را       
بــه تــمــام کــارگــران جــهــان تــوصــيــه           
ميکنم. اين کتابي است که من آرزو    
دارم در ميليونها نسخه به چاپ برسد 
و به همه زبانـهـا تـرجـمـه شـود. ايـن               
کتاب حقيقي تـريـن و روشـن تـريـن              
تصوير از حوادثي است که وقوف بـر    
ـقـالب                 آنها بـراي فـهـم چـگـونـگـي ان
ـتـاريـا              پرولتاريا و ديـکـتـاتـوري پـرول
داراي اهميتي بسزاست. اين مسائـل   
با گسـتـرش بسـيـار مـورد بـحـث و                
ـيـش       بررسي قرار دارد. اما هر کس پ
از اينکه اين انديشه ها را قبول يا رد   
کند بايد به اهميت تصـمـيـم خـويـش        
واقف باشد. کـتـاب جـان ريـد بـدون               
ترديد در روشن کردن مسئلـه اي کـه       
ـيـن       مسئله اساسي نهضت کارگـري ب

 المللي است کمک خواهد کرد." 
*** 

توضيح نويسـنـده: ايـن مـطـلـب            
قبال براي انتشار در نشـريـه جـوانـان           
کمونيست نوشته شده بود کـه در آن        
نشريه منتشر شد. اما به مـنـاسـبـت      
ـقـالب      فرا رسيدن صدمين سالگرد ان
اکتبر و با توجه به اينکه در رابطـه بـا     
انقالب اکتبر کتاب "ده روزي که دنيا  
را لرزاند" همچنان از اهميت تاريخـي   
برجسته اي برخوردار است، مطلب را 
با چند اصالح انشايي و اضافه کـردن  
سوتيترهايي براي انتشار مجدد آمده 

 کردم.  
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احـزاب و مـحـافـل         ا����	���	ل:  
دست راسـتـي و رسـانـه هـايشـان و                 
تقريبا همه دول سرمـايـه داري ادعـا        
ميکنند که انقالب معادل خشـونـت     
است و با هم عجين هستند. بـررسـي    
انقالب اکتبر اما چنـيـن ادعـايـي را         
ـبـر کـه               ـقـالب اکـت تاييد نمي کند. ان
هزاران کارگر و سربـاز مسـلـح در آن          
ـنـحـو غـيـر قـابـل                حضور داشتنـد، ب
ـفـات                  ـل تصـوري بـدون خـونـريـزي و ت
انساني محقق شد. اما وقايع بـعـدي      
آن با خشونت همراه شـد. مـي تـوان           
تصور کرد که انقالبي رخ دهـد و در        
آن خشونتي در کار نباشد؟ آيا اين دو 

 الزم و ملزوم يکديگر نيستند؟
  :Hو�	ان 4�
بگذاريد پيش از هـر    

ـيـق    چيز در مفهوم انقالب مقداري دق
شويم. بعدا خواهيم ديد آيا انقـالب و     
خشونـت الزم و مـلـزوم هـم انـد يـا                   
ـيـن بـردن خشـونـت                اساسا بـراي از ب
ـقـالب                ـيـاز بـه ان طبقاتي، جـامـعـه ن
دارد.انقالب يک تحول است، يک نياز  
براي اينکه جـامـعـه نـمـي تـوانـد در              
شرايط گذشته به حيات خـود ادامـه       
ـقـالب مـثـال جـوش آمـدن                 بدهد. ان
ديگ آبي است که زيرش آتش روشـن  
ـيـسـت.              شده باشد. جامـعـه ايسـتـا ن
مناسباتي در جامـعـه وجـود دارد و          
ـيـد        قرار دادي حاکم است. کارگر تـول
مي کند و سودش نصيـب دارنـدگـان      
ـنـاقـض      وسايل توليد مي شود. اين ت
قابل مشاهده است و براي حفظ ايـن    
شرايط و براي اينکه بـردگـان مـزدي        
ـيـن            ـنـد قـوان قانون حاکم را بر هم نـزن
وضع مي گردد. زندان سـاخـتـه مـي          
شود، خفقان بوجود مي آيد و افـکـار     
و فرهنگي که اين جامعه نـابـرابـر را        
توجيه و آن را ابدي و ازلي قلمداد کند 
توليد مي گردد. با اين همه، جامعـه   
بشري نمي تـوانـد اسـيـر دسـت و پـا               
بسته اين بربريت نوين کاپيتاليـسـتـي    
باشد. انقالب ريشه اي ترين و عميـق   
ـيـه ايـن                ترين برخاستـن جـامـعـه عـل

 بردگي است. 
خشونت درذات و اسـاس نـظـام          

کاپيتاليسـتـي اسـت. ايـن خشـونـت              
جـهـان   »فقط مختص به کشورهـاي    

ـلـب اروپـاي               «سومي ـيـسـت. در ق ن
 «تمـيـزتـريـن    »غربي که مدرترين و 

نــوع ســيــســتــم کــاپــيــتــالــيــســتــي را         
نمايندگي مي کند ايـن خشـونـت نـه         
چندان پنهان هر روز و هر دقيقه قابـل  
مشاهده است. در حالي که با بـحـران    

ميليون ها نفر  ۲۰۰۸ اقتصادي سال 
در اروپا و آمريکاي شمالي بـه خـاک       
ـيـسـت              سياه نشسته اند و هسـت و ن
ـيـکـاري               شان را از دسـت داده انـد، ب
افزايش چشمگيري پيدا کرده، کـمـک     
ــه هــاي دولــتــي روز بــه روز                 هــزيــن
محدودتر شده و تعداد بي خـانـمـانـان     
ـيـدا کـرده اسـت،               افزايش نـجـومـي پ
ـقـه حـاکـم ثـروت هـاي              اقليتي از طب
افسانه اي بجيب زده اند. خشونت در    
ـيـه بشـريـت                وصف اين جـنـايـت عـل
ـيــار نــارســا اســت. ايــن يــک                     بسـ
ـيـه                 ـتـه عـل هالوکاسـت سـازمـان يـاف

 بشريت است.
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ـيـم                  ـن ـي ـب به روسـيـه بـرگـرديـم و ب
انقالب اکتبر در متن چه شرايطي بـه    
وقوع پيوسته و قضاوت کنيم آيـا راه      
ديگري براي رهايي از شـر جـنـگ و          
ـفـر        فقر و نابودي فيزيکي ميليونـهـا ن
که اسير ديکتاتوري تزاري و جـنـگ       
جهاني خانمان سوز بـودنـد مـتـصـور        
است؟ مردم روسيه در يک روز آفتابي 
و در يک کارناوال جشن و شادي و بـه    
دليل مصرف زياد ودکـا بـه سـرشـان         
نزده بود که طغيان کنند و  شهر را بـه  
ـيـن نـابـودي               آشوب بکشنـد. مـردم ب
ـيـوسـتـن بـه و                   کامل از يـک سـو و پ
ـيـن     ـن انتخاب کردن حزب بلشويک و ل
براي پايان دادن به جنگ جهـانـي اول     
و برگرداندن صدها هزار سرباز گرسنه 
و گوشت دم تـوپ کـه در مـيـاديـن                
جــنــگ ســالخــي مــي شــدنــد يــا از            
ـقـالب را             گرسنگي ميـمـردنـد، راه ان
برگزيدند. نتايج انقالب نشان داد کـه     
ـيـن بـعـنـوان رهـبـر بـالمـنـازع                   نه لـن
انقالب، نه حزب بلشويک و نـه مـردم     
ـقـالب سـريـع            اشتباه نکرده بودنـد. ان
ـنـه تـريـن        ترين و موثر ترين و کم هزي
راه نجات زندگي مردم در روسيه بـود  

و با پيروزي انقالب فورا دولت تازه به 
قدرت رسيده شوروي يک طرفه پـايـان   
جنگ جهـانـي اول را اعـالم کـرد و               
حاضر شد براي پايان جـنـگ تـن بـه           
سازش هاي بـدهـد. خـاتـمـه جـنـگ               
ـتـکـار دولـت تـازه                    جهـانـي اول بـه اب
تاسيس شوروي يکي از دستاوردهاي 
درخشان انقالب اکتبر به نفع بشريـت  
ـيـروزي            در ابتداي قرن بيسـتـم بـود. پ
بلشويک ها و پايان جنگ جهاني اول   
به ابتکاردولت بلشويکي، پايان دادن   
به يکي از بزرگتـريـن خشـونـت هـاي           

 سازمان يافته طبقات حاکم بود. 
روسيه دوران تزارهـا و از جـملـه          
خاندان رمانوف آخرين حلقه ارتـجـاع     
فئودالي در اروپا بود. کشوري از نظر  
اقتصادي و سياسي غوطه ور در فقـر  
و فساد که حـاکـمـانـش بـراي ادامـه             
حيات تنها يک زبان مي فـهـمـيـدنـد،      
ـقـر و         زبان زور و سرکوب و تحميـل ف
فالکت به اکثريت جامعه. کشوري با  
اکثريت عظيم جمعيت دهقاني و يـک  
نيروي جديد طبقه کارگر صنعتي کـه  
شيره جانشان بدست حاکـمـان تـزاري      
مکيده مي شد. براي پـايـان دادن بـه        
ارتجاع فئودالـي و عـقـب مـانـدگـي             
سياسي و اقتصادي يک راه حل مورد 
ـقـه اصـلـي        توافق عمومي بين دو طب
وجود داشت. کنار زدن تـزاريسـم. راه       
حل سوسياليستـي و کـارگـري و راه            
حل کاپيتاليستي و صـنـعـتـگـرايـي           
سرمايه داري. براي تحقق اين شرايط  
هم احزاب متنوع سياسي در روسـيـه   
ـقـات اصـلـي در             به نمايندگي از طـب
نبردي سخت با حافظان نـظـام کـهـن         
ـقـالب روسـيـه            بودند. تاريخ بـعـدي ان
ادامه همين نبرد بين دو طبقه اي بود 
ـتـا    که تزاريسم را مانع مي ديد و نهاي
با انقالب کارگران و تـهـيـدسـتـان نـه           
تنها فقـط خـط پـايـانـي بـه روسـيـه                 
فئودالي گذاشت و سلطنت تـزاري را      

ـبـردي      مـاه      ۹ به زير کشيد، که طي ن
از فوريه تا نوامبر (به تـاريـخ جـديـد          
ـيـز خـلـع يـد                     ـبـر) از بـورژوازي ن اکت

 سياسي شد. 
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آمار و ارقام و گـزارشـات قـابـل           

توافق همگاني نشان ميدهـد کـه در       
دل انقالب، جامعه شـاهـد کـمـتـريـن         
ـقـالب        کشتار بوده است. در جريـان ان
به دليل حضور قدرتمنـد کـارگـران و        
سربازان و توده هاي وسيع دهقانان در 
جبهه انقالب و رهبـري مـوثـر حـزب         
بلشويک، مدافعان نظم کهن سـريـعـا      
ـقـالب زانـو زده و             در برابر عظمت ان
عــقــب نشــســتــنــد. امــا ايــن پــايــان            
ـتـاده                 مقاومـت ارتـجـاع از تـخـت اف
نبود. بـه کـمـک دول سـرمـايـه داري                
جهاني و نيـروي نـظـامـي وفـادار بـه             
ـيـد              سلطنت تزاري کـه بـه ارتـش سـف
معرف شدند، بعد از پيروزي بلشويک 
ها يک جنگ سراسري عليه مـردم و      
ـتـه و پـول و                    دولت نـوپـا شـکـل گـرف
ـيـار ايـن               تجهيزات نـظـامـي در اخـت
ارتش ارتجاع قرار گرفته و شهـرهـا و     
روستا ها به آتش کشيده شده و مـردم  
وفادار به دولت سوسياليـسـتـي را بـا         
خانه و کاشانه شان به آتش کشيدند و 
آنچنان خشونتـي آفـريـدنـد کـه هـمـه              
ـنـد.    جنايتکاران عليه مردم مي آفرين
در مقابل، دولـت شـوروي بـا پـايـان              
ـيـل    جنگ که يک کشور ويران را به دل
وجود جنگ جهاني اول به ارث بـرده      
بود حفظ زندگي مردم و پـايـان دادن       
به گرسنگي و مرگ و مير و بازسازي 

 ۵ کشور را در دستور گذاشت. طـي       
ـنـهـا اثـري از                   ـقـالب نـه ت سال اول ان
ارتجاع ارتش سفيد بجا نمـانـده بـود،      
ـتـهـاي شـديـد               که عليـرغـم مـحـدودي
اقتصادي و شرايط تحميلي جـنـگـي      
به زندگي مردم، اميد به يـک زنـدگـي      
بهتـر و انسـانـي در دل مـردم مـوج                  

 ميزد. 
با پيروزي انقالب اکتبر تـمـامـي    
قراردادهاي اسارتبار اسـتـعـمـاري بـا        
کشورهاي تحت سلـطـه نـظـيـر ايـران           
ـيـن و          ـن ملغي شد. فنالند به فرمان ل
ـقـالل يـافـت و بـه                انقالب اکتبر اسـت
کشوري مستقل تبديل شد و لهستان 
از زيــر يــوغ روســيــه تــزاري خــالص           
گرديد. در عرصه داخلي در حالي که  
در بــخــش وســيــعــي از کشــورهــاي           
اروپاي غـربـي زنـان فـاقـد حـق راي                 
ـيـن زن و            بودند، برابري تام  و تـمـام ب
ــت.                  ــاف ــت ي ــمــي مــرد اعــالم و رس
دستاوردهاي انقالب اکتبر و تـامـيـن    
ـتـصـادي و بـرخـورداري از             زندگي اق

آزادي هاي سياسي به قانون اسـاسـي     
 کشور تبديل شد.

آنچه مسلم است و هـيـچ تـاريـخ         
نگار حتي نيمچه منصفي هـم نـمـي        
تواند منکر آن شود وجـود کـمـتـريـن        
ـتـه حـداقـل تـا              خشونت سازمان يـاف
زمان حيات لنين بود. لنين در سـال       

بــعـد از يــک دوره طــوالنــي             ۱۹۲۴ 
بيماري به دليل سـوقصـدي کـه سـال         

عليه او شده بـود درگـذشـت.       ۱۹۲۱ 
بعد از آرامش نسبي جامعه و مـهـار   
مرگ و مير و ويراني و قحطي، وقـت  
ـتـصـادي         آن رسيده بود که با نـظـام اق
جامعه تعيين تکليف شود. اين تـازه    
شروع جنگي بود که بايد چهره بعـدي  
ـتـصـاد         شوروي را تبيين مي کـرد. اق
سوسياليستي يا اقتصادي مبتني بر 
ـثـمـارگـرانـه. دولـت            کار مزدي و اسـت
ـيـن بـه ايـن              شوروي به رهبري اسـتـال
انــتــخــاب تــاريــخ ســاز پــاســخ داد.            
ـيـسـتـي و سـرمـايـه               ـتـال پاسخي کاپي
دارانه. به نام انقالب سوسياليستي و    
به نام لنين و زير پرچم سرخ، سرمـايـه   
داري هار روسيه شيره جـان مـردم را         
مـکـيـد تـا روسـيـه عـقـب مـانـده و                     
فــئــودالــي را بــه يــک کشــور بــزرگ             
صنعتي تبديل کند. بر دوش کـارگـر      
ارزان و خــامــوش و در ســايــه يــک               
ـيـسـي وحشـت آفـريـن،                ـل حکومت پ
روسيه اي زاده شد که دره اي عـمـيـق      
آن را بـــا آرمـــان هـــاي انـــقـــالب                 
سوسياليستي که لنين رهبـر آن بـود       
جدا مي کرد. خشونت بعدي که از آن  
ياد مي شود، خشونت نظام سرمـايـه   
ـبـر        داري بعد از شکست انقـالب اکـت
است. سرمايه داري جهاني خشـونـت    
سازمان يافته بعد از شکسـت آرمـان     
ـقـالب    هاي سوسياليستي را به پاي ان
و لنين مي نويسند تا جـامـعـه را از        
برابري طلبي سوسياليستي و انقالبي 

 بترسانند و حکومت کنند.
ـقـالب              در صـدمـيـن سـالـگـرد ان
اکتبر فقط يک چيز را با قـطـعـيـت و         
ـنـد               ـل قاطعيت مي شـود بـا بـانـگ ب
ـيـسـت.      اعالم کرد. انقالب خشونت ن
خشونت محصول نظام سرمايه داري   
است و مسـئـول گـرسـنـگـي آشـکـار             
بيش از دو ميليارد نفـر در جـهـان و          
مسئول تمام جنگ هاي ريز و درشت 
ـقـاط جـهـان و مسـئـول                 در اقصـي ن
بيکاري و تن فروشي و کـار کـودکـان      
است. خشـونـت يـک درصـدي هـاي               

درصد کـل بشـريـت.       ۹۹ حاکم عليه 
 خشونت در ذات اين نظام است.

 انقالب و خشونت 
 

 کيوان جاويد
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مراسم قدرتمند محمد جـراحـي،   
تجمع سراسري بازنشستگان مـقـابـل    
دفتر روحاني، تجمع کارگران صنـايـع   
فــوالد مــقــابــل اســتــانــداري اســتــان         
اصفهان از موضوعات مهم اخبار و   
ـتـه گـذشـتـه               مسائل کارگـري در هـف
است که حاکي از نقطه عـطـف هـاي        
ـبـش کـارگـري اسـت.                مهمي در جـن
نگاهي به گـزارش هـر کـدام از ايـن               

 اتفاقات مهم مي اندازيم.

مـهـر مـحـمـد جـراحـي             ١٤ روز 
چــهــره مــحــبــوب کــارگــري، کــارگــر         
ـيـسـت در گـورسـتـان            رزمنده و کمون
ــريــز" بــا حضــور                "وادي رحــمــت تــب
اعضاي خانواده، هـمـکـاران و جـمـع          
وسيعي از مردم تبريزو رهنـوردان راه    
آزادي و برابري که از شهرهاي ديـگـر     
به تبريز رفته بودند، بـه خـاک سـپـرده         

 ١٣ شد. محمد جراحي در صبح روز  
مهر در بيمارستـان تـجـريـش تـهـران           
جـان سـپـرد. جـان بـاخـتـن او را بــه                     
ـيـت               خانواده اش و بـه هـمـگـان تسـل

 ميگويم.
مــراســم گــرامــيــداشــت مــحــمــد      

مهر بـا شـکـوه بـود.            ١٤ جراحي در 
ـيـه       سخن اين مراسم ادامه جنگ عـل
توحش سرمايه داري بود. سخن ايـن     
ـيـسـم بـه عـنـوان راه               مراسم سوسيـال
رهايي و اتحاد و همبستگي کارگري 
بـــود و در آخـــر نـــيـــز بـــا ســـرود                    
انترناسـيـونـال، سـرود هـمـبـسـتـگـي               
جهاني کارگران پايان يافـت. در ايـن        
مراسم به ادامه راه محمد جـراحـي و     
شاهرخ زماني، دو چـهـره مـحـبـوب            
کمونيست و رزمنده جنبش کـارگـري   
ـنــد و بـطـور واقـعــي                  کـه جــان بــاخـت
ـتـل                جمهوري اسالمـي آنـهـا را بـه ق
ـنـدگـان     رساند، تاکيد شد و شرکت کن
عزم جزم خود را براي پـايـان دادن بـه        

 اين بربريت اعالم کردند.
جعفر عـظـيـم زاده، ، مـحـمـود               
صالحي، آيت نيافر و علي فـائـز پـور      

از چهره هاي شناخته شده کارگري از   
جمله سخنرانان ايـن مـراسـم بـودنـد.          
محمود صـالـحـي، در ايـن مـراسـم               

ـنـد      «اعالم کرد و گفت:   کساني مـان
محمـد جـراحـي و شـاهـرخ زمـانـي                

مــيــرنــد چــراکــه در         گــاه نــمــي      هــيــچ
شـان بــه انســانــيـت خــدمــت            زنـدگــي 

ـقـه کـارگـر              کرده اند. به بشريت و طـب
خدمت کرده اند. ما اين غمها را بـه       
نيرو تبديل کنيم عليه کساني که مـا    

 »را به اين روز انداخته اند.
جعفر عظيم زاده در سـخـنـرانـي         
اش با اشاره به بيـمـار شـدن مـحـمـد           
ـتـش از         جراحي در زندان و مـحـرومـي

مسـئـول مـرگ      «حق درمان گـفـت:      
محمـد جـراحـي و شـاهـرخ زمـانـي                

خواهي کـارگـر    کساني هستند که حق
ـنـد.     را در اين مملکت برنمي او  »تـاب

مــا «طــي ايــن ســخــنــرانــي افــزود:           
کارگران با مـرگ شـاهـرخ زمـانـي و            

تـر از       محمد جراحي بسـيـار مصـمـم      
خواهي خواهيم کرد و اجـازه   پيش حق

نخواهيم داد وضعيـت مـوجـود دوام        
 »پيدا بکند.

آيت نيافر از کميته پيگيري بـراي  
ــارگــري در               ــهــاي ک ـل ــجــاد تشــکـ اي
سخنراني خود ميگـويـد تـا آزادي و          
بـرابــري انســانــهــا و مــحــو جــامــعــه           
سرمايه داري اين جنگ و مـبـارزه و       
اعتراض ادامـه خـواهـد داشـت. تـا               
زمانيکه حقوقها يک پنجم زيـر خـط       
فقر باشد، ايـن وضـع ادامـه خـواهـد            
داشت، ياد محمد جراحي و شـاهـرخ     

 زماني را گرامي داشت.
در گــذشــت مــحــمــد جــراحــي            
براستي ضايعه اي در جنبش کارگري 

 و براي جنبش کمونيستي است.
محمد جراحي همراه بـا شـاهـرخ      

ــي کــه در شــهــريــور               در    ٩٤ زمــان
زندانهاي رژيم اسالمي جان باخت، از 
ـقـاشـان بـود.          بنيانگزاران سنديکاي ن
محمد جراحي همچنين عضو کميته 
پيگيري بـراي ايـجـاد تشـکـل هـاي               

به  ۸۶ کارگري بود. او اول بار در سال  
دليل مبارزاتش در دفـاع از حـقـوق            

ماه حبس  ١٤ کارگران بازداشت و به 
ـقـه از      محکوم شد و بعدتر با قرار وثي

 ۸۷ زندان آزاد شد. جراحـي در سـال         
نيز يک ماه در زندان بود. و باالخره در 

هـمـراه بـا شـاهـرخ             ٩٠ خرداد سـال      

ــن                  ــالــي ــع ــعــدادي از ف ــي و ت زمــان
دانشجويي تبريز دستگيـر شـد و در         

سال  ٥ بيدادگاههاي رژيم اسالمي به 
حبس محکوم گرديد. محمد جراحي 
طي نامه اي از زندان حکم خود را نـا    
عادالنه خواند، و فعاليتهايـش را در      
دفاع از حقوق کارگران برحق دانست. 

ســال را بــدون يــک روز            ٥ او مــدت     
مرخصي و در شرايط بسيار سخـتـي   
در زندان مرکزي تبريز گـذرانـد. امـا         
محمد جراحي در زندان نيز همچـنـان   
ايســتــاد و صــداي آزاديــخــواهــي و            
انسانيت بود. از جـملـه بـا گـذاشـتـن            
امضاي خود در زير بيانيه هايـي کـه     
ـيـه         در دفاع از زندانيان سياسي و عـل
اعدام ميگذاشت، همچنان در صـف    

 مقدم اعتراض بود.
مــحــمــد جــراحــي در زنــدان بــه           
ـتـال شـد.        بيماري سرطان تيروئيد مـب
در همانموقع تحت عمل جراحي قرار 
ـيـان                  گرفت، امـا بـعـد از عـمـل جـان
ــدان                   ــه زن ــاره ب اســالمــي او را دوب
بازگرداندند و اجازه ندادند کـه تـحـت      
کنترل قرار گيرد و حتي بـه او داروي      
اشتباه دادند. اين خبر در آن هنگام با  

 موجي از اعتراض روبرو شد.
پـس از       ۹۵ جراحـي در مـرداد         

سـالـه      ٥ گذراندن دوره محکـومـيـت      
اش آزاد شد. او پس از آزادي به دليل  
بــازگشــت بــيــمــاري ســرطــانــش در           
بيمارستانهاي تبريز بستري و پـس از    
مدتي به بيمارستان شهداي تجـريـش   

مـهـر      ١٣ در تهران منتقل شد و در     
پس از مدتها مبارزه بـا سـرطـان در          
بيمارستان تجريش جان باخت. بطـور   
واقعي جـمـهـوري اسـالمـي مـحـمـد             

 جراحي را به قتل رساند.
محمد جراحي يک کارگر مبارز، 
کمونيست و آزاديخواه و کـادر حـزب     
کــمــونــيــســت کــارگــري ايــران بــود.           
زنــدگــيــش ســراســر مــبــارزه در راه             
آرمانهاي انساني اش و براي آزادي و   
سوسياليسـم بـود. مـحـمـد جـراحـي               
سمبل مبارزه و ايستادگي اسـت. او        
در برابر بازجوهاي جالدش از بـرحـق     
بودن مبارزاتش سخن گفت و حرفش 
اين بود که من از حـقـوق کـارگـر، از         
آزاديخواهي و  از سوسياليسـم دفـاع     
ميکنم. مثل شما رانت خوار نيستم.  
پيام او به کارگران اين بـود کـه بـراي          

پيروزي سوسياليسم حزب ميخواهيم 
ـيـسـت         و با پيوستنش به حزب کـمـون
کارگري ايران خود پيشتازش بود. او    
با اين کار و با آخرين گفته هايـش در    
ـبـش            همين راستا  بطـور واقـعـي جـن
ـيـشـروي               نوين کارگـري در ايـران و پ
هايش را نمايندگي کرد، و تـوانسـت     
ـيـسـتـي بـه         گفتمان تحزب يابي کمون
عنوان يک ضرورت مهم  براي رسيدن 
به جامعه اي آزاد و برابر و انسانـي را    
در جــنــبــش کــارگــري و جــنــبــش               
کمونيستي به جـلـو آورد . زنـده بـاد              
مــحــمــد جــراحــي، يــادش هــمــيــشــه        

 گرامي است.

مــهــر مــاه بــار ديــگــر           ١٨ روز   
بازنشستگان در مقابل دفتر روحانـي  
دست بـه تـجـمـع اعـتـراضـي زدنـد.                 
جمعيت وسيعي بود و بازنشستگاني 
ـنـد    از شهرهاي ديگر نيز حضور داشت
و حضور زنان بسيار چشمگير بـود .      
در اين حرکت اعتراضي جمعـيـت بـا      

ـقـر          ٤ کف زدن و با شعارهاي خـط ف
ـيـون،                   ـل ميليـون حـقـوق مـا يـک مـي
مــنــزلــت، مــعــيــشــت، حــق مســلــم          
ماست، يک اختالس کم بشه مشکل 
ما حل ميشه، همطرازي يکساله اين 
بهترين راهکاره، زره خـو حـيـا کـن،             
مملکت را رها کن، سوريه را رها کن 
فکري به حال مـا کـن، حـقـوق دائـم              
ـنـهـمـه                 درمان دائـم، فـريـاد فـريـاد اي
بيداد، سفره شما رنگينـه، سـفـره مـا         
فــقــيــره، اتــحــاد، اتــحــاد، لشــگــري،        
کشوري، اتـحـاد، اتـحـاد، اعـتـراض           
ـقـر، بـي حـقـوقـي، بـي                      خود را بـه ف
ـنـد            ـل تاميني و تبعيض و نـابـرابـري ب
کردند. همچنين پالکاردهـايـي چـون       
معيشت، منزلت، سالمت، خط فقر 

ميليون حقوق ما يک ميليون، اين  ٤ 
بار مصمم آمديم، متحد تر ايسـتـاده   
ايم، بيمه کامل و درمان رايگان توجه 
ها را به خود جلب مـيـکـرد. در ايـن          
روز بار ديگر اتحاد بازنشـسـتـگـان و       
شاغلين، معلم، کارگر و پـرسـتـار را        
شاهد بـوديـم. ايـن تـجـمـع از سـوي                 
ــن             ــامــي ــم، ت ــگــان مــعــل ــازنشــســت ب
اجتماعي، لشگري و کشوري بـرگـزار   
شد. اين چندمين تجمـع اعـتـراضـي        

ـيـگـيـري      گسترده بازنشستگان براي پ
خواستهايشـان در سـال جـاري بـود.             
بازنشستگـان بـا شـعـار اگـر جـواب               
نگيريم، دوباره بر ميگرديم بـر تـداوم       
ـيــد دارنــد.               ـتــراضــاتشــان تــاکـ اعـ
خواستهاي بازنشستگان، خواستهاي 
ــکـــي از                    ــت. يـ ــردم اسـ ــه مـ ــمـ هـ
بازنشستگان در رابطه با تـجـمـع ايـن       
روز مينويسد:"جمعيت زيادي بوديم.   
ازدحام زياد بـود و بـراي مـن قـابـل                
تخمين نبود. همه فـريـاد مـيـزديـم و           
شعار ميداديم. اين روزها تجـمـعـات     
پر از خشم است. با اينکه  پنج روز از  
تجمع قبلي گذشته بود ولي  استقبـال  
عالـي بـود. ايـن نشـان دهـنـده جـو                   
اعتراضي حاکم بر جامعه است. همه  
از اين وضع و حال خسته شده اند. از    
اين گراني و فقر خستـه شـده انـد. از           
اين دزديها که خودشان وقيحانـه هـر     
ـنـد                روز رقمي از آنـرا بـرمـال مـيـکـن
خسته شده اند.  ما هـمـه خسـتـه از            
ـقـاتـي            ـثـمـار طـب ستم بورژوازي واسـت
هستيم. ما موج ميليونـي خـواهـيـم        
شد. ما بساط اين نظام کهنه سرمايه 
دا ي را درزباله دان تـاريـخ بـايـگـانـي         
ـنـا              ـيـسـم را ب خواهيم کرد وسـوسـيـال

 خواهيم کرد."

مهر بيش از هفتصد نفر  ١٦ روز 
از کارگران بازنشسته صـنـايـع فـوالد       
در اعتراض به عدم دريافت دستـمـزد   
شهريور مـاه و بـاخـواسـت پـرداخـت             
بموقع حقوقها در مقابل اسـتـانـداري      
تجمع کردند و خيابان را بستند. ايـن     
کارگران در همين رابطه در دهم مهـر  

 ماه در همين محل تجمع داشت.
اين کارگران به سطح نازل حـقـوق   
ها اعـتـراض دارنـد. در تـجـمـعـات                 
ـيـه      ـيـان گذشته اين بازنشستگان طي ب
اي برخواستهاي افزايش حقـوقـهـا بـه       
بــاالي خــط فــقــر، درمــان رايــگــان،          
تحصيل رايگان براي فرزندان و تالش 
براي برپايي منظم مجمـع عـمـومـي       
خود در محل کانون به عنوان محلي 
براي متشکل بودن و متـحـد مـانـدن       
تاکيد کردند. اعتراضات پي در پـي       
اين کارگران انعکاس وسيعي در شهر 
اصفهان داشته است. نمايندگـانـي از      
اين کارگران در تجمـع سـراسـري روز        
هجدهم مهـرمـاه در تـهـران حضـور            

 داشتند.  

 کارگران در هفته اي که گذشت

 شهال دانشفر
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شماره حساب و تلفن تماس براي 
 کمک مالي 

 
کمک مالي خود را ميتوانيد آنالين از هر جـاي دنـيـا بـا مـراجـعـه بـه                   

) ارسال کنيد. لطـفـا قـيـد کـنـيـد کـه                 paypalسايت زير (از طريق 
 کمک ارسالي شما براي کانال جديد است:  

http://www.countmein-iran.com 
 

 : سوئد  

 
Sweden, Post Giro: 639 60 60-3 

account holder:  IKK 

 
فـواد      براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانـيـد بـا      

تـمـاس بـگـيـريـد، تـا بـا دادن                    ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ روشن با شماره تلفن 
شماره حساب خود اتوماتيک هرمقـدار کـه مـايـل بـاشـيـد از حسـاب                   

 شما برداشته شود.  
 

  :کانادا   

 
Canada, ICRC , Scotiabank 

4900 Dixie Rd, Mississauga, L4W 2R1 

Account #: 84392 00269 13 

 

 هلند:  

 
Bank: RABOBANK, Darande hesab: FVIVN 

Shomare hesab: 15 13 50 248 
Adres: EINDHOVEN 

IBAN No: NL74 RABO 0151 350 248 
 

 آمريکا:  
 

Bank of America 
277 G Street, Blaine, Wa 98230 

phone # 1-360-332-5711, Masoud Azarnoush 
Account number :   99 - 41581083 
wire: ABA routing #  026009593 

swift code : BOFAUS3N 
  

 شماره حساب انگليس ويژه کمک از انگليس  
 و از هر کشور ديگر: 

 
England, Account nr.  45477981 

sort code:    60-24-23 ,account holder: WPI 
branch:  Wood Green , Bank:   NatWest  
IBAN: GB77 NWBK 6024 2345 4779 81  

BIC: NWBK GB 2L 
 

  سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد: 
 

 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ از اروپا:  سيامک بهاري:  
  ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧    کانادا و آمريکا: فاتح بهرامي:

 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ مصطفي صابر: 
  ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠   عبدل گلپريان از ايران:

 به حزب کمونيست کارگري ايران بپيونديد

روند استقالل کردستان عراق فورا بايد  

بسيار به من ميگفتند، با کـمـي    آغاز شود
فاصله بايد کار کني، مثل يک دکـتـر   
که وقتي به خانه ميرسد، نگرانيهـا و    
ناراحتي هاي مبتال شدن مريض اش 
ـتـن يـک                 به سرطان و يـا از دسـت رف
جوان بر اثر سکته قلبي را فـرامـوش       

 کرده و زندگي کند.
بايد اعتراف کنم نتوانستم چنيـن  
ـيـه اعـدام و          کنم. در مورد مبارزه عل
ــراي                  ــا و ب ــگــاه اعــدام در دنــي جــاي
حکومتهاي ديکتاتور ميتوان نوشـت  
ـيـع و       و ابعاد مختلف اين جنايت شـن
اين لکه ننـگ بـر دامـن بشـريـت را              
ـتـوان سـالـهـاي سـال            تشريح کرد، مي
فعاليت کـرد و هـر بـار گـزارشـي از                
اعدامها در ايران بازپخش کرد و هـر    
بار گفت و نوشت و حرف زد که بـايـد     
اعدام ممنوع شود، ميتوان با فاصلـه  
کار کرد و ادامه داد... من نتوانسـتـم    
ـيــاي                      ــا، دنـ ـي ــرا کــه در ايــن دنـ چ
محکومين به اعدام بـا انسـانـهـايـي          
ـنـه           ـي آشنا شدم که روح اشان مـثـل آئ
پاک بود، در اين دنياي محکومين به 
اعدام زواياي پنهان و پيچيده جامعـه  
ـتـي و      اي را شناختم که پر از بي عدال
ـيـاي                   چرک و جـنـون بـود. در ايـن دن
محکومين به اعدام فرق نميکـرد در    
آمريکا و يـا پـاکسـتـان و يـا ايـران،                 
سيستمي را شناختم که با بيرحمي و   
اساسا بر عليه فقرا و بي امکانات ها 
بود. سيستمي کـه در نـهـايـت و در                
عمق خود بسيار غير انساني و بيرحم 
ـيـا وارد شـدم بـه               بود، من در ايـن دن
ـفـس               همراه محکـومـيـن بـه اعـدام ن
کشيدم و لحظاتي و فقط لحظاتـي از    
اين اسير بودن و بسته بـودن دسـت و       
ـيـن و قضـات              ـبـره قـوان پايم را در چن
بيرحم و بيشرم و بويژه سيستم مبتني 
بر شريعت اسالم را تجـربـه کـردم کـه         
بعدها و بتدريج ، بوي اين فضا حـالـم   
را بهم ميزد. زير زمين هـاي نـمـوري       
که در زندانهاي ايران مشتي ريـش و      
پشــم دار اســالمــي وقــيــح در آنــجــا            
دوندگي ميـکـردنـد و هـيـچ شـرمـي              
نداشتند که پرونده بسازند، بويژه زنـان  
و کودکان زير سن را به اعدام محکوم 
کنند و اوج بيشرمي و زير پا گذاشتن 
همه ذره هاي انسانيت را جلوي چشـم  
من و خانواده هاي مـحـکـومـيـن بـه           

اعدام بگيرند. اگر کسي مـيـخـواهـد        
جمهوي اسالمي ايران و دول شبيه بـه  
ايــن حــکــومــت از جــملــه چــيــن و               
عــربســتــان و پــاکســتــان و غــيــره را            
بشناسد، بايد سري به اين زيـرزمـيـن      

 ها بزند. 
ـيـا هـمـانـطـور کـه             من در اين دن
گفتم مادر کبري رحمانپورهـا را هـم       
شناختم، زحمتکش تريـن هـايـي کـه         
ـنـد و هـمـواره در                   ـفـس داشـت عزت ن
بدترين شرايط رعايت حال ديگران را   

 ميکردند.
من در اين دنيا زانيار مـرادي را      
شناختم که چند سال است با او حـرف  
نميزنم چرا که بيش از حد و انـدازه او      
را هــمــچــون فــرزنــدم دوســت دارم و            
نميخواهم اتفاقـي کـه بـراي ريـحـانـه             
افتاد، تکرار شـود و قـدرت زانـوانـم             

 بيش از اينها از بين برود.
من در اين زير زمين ها ريـحـانـه    
ـيـا در                 را شناختم کـه هـنـوز بـايـد دن
مورد او بداند و بفهمد. و من معتقدم 
دنيا اينرا خواهد ديد و درک خـواهـد       
کرد. دختري خوش فکر و انسـان بـه          
تمام معني، دختري کـه بـراي هـمـه،         
رفاه و آزادي و امنيت و خوشـبـخـتـي     
ميخواست و اسيرزالوهايي شد که در 
اين زيرزمين هاي نمناک براي سـر پـا     
نگاه داشتن حکومت اشان وقاحت را 
به اوج رسانده و روح جـوانـانـي مـثـل          
ريحانه را همچون خـوره مـيـجـونـد و          
ـقـاد ايـن                 ـيـن بـردن اعـت هدفشان از ب
جوانان به انسانيت و جامعه انسـانـي     
است. ريحانه را در اکتبر اعدام کردند 
ماه اعتراض جهاني به اعـدامـهـا در      

 همه جا!
ـيــن هــا                   مــن در ايــن زيــرزمـ
ـقـط               همجنسگرايانـي را ديـدم کـه ف
بدليل عشق به همجنـس پـاي چـوبـه         
دار رفتند و دنيايي را ديدم کـه در آن      
صدها جوان بدليل اعتياد و يا فروش 
دو گــرم هــرويــيــن بــراي ايــنــکــه در             
ـيـکـاري درآمـدي داشـتـه               وانفسـاي ب
باشند، سالها همچون " هيچ بودگـان"  
در سياه چالها ماندند و جـهـنـم را بـه         
معناي واقعي کلمه تجربه کـردنـد. و      
حکومت هر وقت الزم داشـت چـنـد          

 نفر از اين جوانان را اعدام کرد. 
اين دنياي زيرزميني ، يک ستون 

ـيـان              ـقـا ايـن جـان بسيار مهم دوام و ب
وقيح اسـالمـي اسـت از روحـانـي و                
خاتمي با لبخنـد کـريـهـي بـر لـب و               
مدافع اعدام و بيرحم مطلق گرفته تـا  
خامنه اي و سپاه و وزارت اطالعاتـي  
هاي کثافت که هر کس بـه دام آنـهـا          
افتاد ميداند از چه حرف ميزنم، همـه  
و همه راه نفس کشيدنشان به اين زيـر  
زمين ها بند است. از آنجا اسـت کـه      
قدر قدرتي ميکنند در آنجا است کـه  
ميکـوشـنـد اراده پـوالديـن مـحـمـد               
جراحي ها و شاهرخ ها و کمانگرها و 
ستارها و سهيل عربي هـا را در هـم         
بشکنند. در آنجا است که ميکوشند  
جواناني همـچـون ريـحـانـه را کـه بـا                
مــقــاومــت و دفــاع اشــان از اصــول             
انساني، عمال اين سيستم را شکست 
ـيـم و درجـه              ـنـد هسـت ميدهند، بگوي

 حيوان صفتي مان را باال ميبريم.
اين سيستم حکومتي، اسالم در   
ـبـش اسـالمـي در هـمـه                 قدرت، جـن
عرصه ها عمـال از مـردم شـکـسـت            
ـنـه مـقـابلـه بـا                خورده است. در زمـي
اعدام هم مردم پيشروي هـاي زيـادي     
کرده اند اما اين سـنـگـري اسـت کـه            
شايد چند روز مـانـده بـه سـرنـگـونـي            
حکومت، کـامـال در هـم بشـکـنـد.               
ـنـد    فعال تعدادي از اعدام دفاع ميکن
و با هـر جـنـايـت و يـا تـجـاوزي در                    
جــامــعــه بــه کــودکــان و يــا زنــان،                
حـکـومـت يــک مـتـهــم را در وســط                
خيابـان بـه دار مـيـکـشـد و ظـاهـرا                   
وظيفه حکومتي هـا تـمـام مـيـشـود           
وبــاز ظــاهــرا تــعــدادي و يــا وجــدان            

 عمومي چند نفر راضي ميشود.
نه، ما موظفيـم، جـامـعـه ايـران          
موظف اسـت در هـمـه ايـن سـطـوح               
افشاگري و آگاهگري کند و در هـمـه     
ايــن زمــيــنــه هــا پــاســخ درخــور بــه             
حکومتي هـا و وزارت اطـالعـاتـي             

 هاي انسانکش بدهد.
هنوز در مبارزه عليـه اعـدام راه       
ـيـش از      طوالني در پيش داريم، بايد ب
ـقـد      اينها فعاليت کرد، بايد نوشت و ن
کرد و در عين حال از نظر من بايد بـا  
قلب و احساس به جنگ اين فـاجـعـه      
انساني رفت. چرا که با اعدام هر يـک     

 نفرقلب انسانيت نشانه ميرود.

 اکتبر روز جهاني عليه اعدام ١٠ پيام مينا احدي به مناسبت 
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ـبـه           ـبـر       ١١ از روز چـهـارشـن اکـت
نمايشگاه جـهـانـي کـتـاب در شـهـر                
فرانکفورت آلمان شروع به کار کرد و   

اکتبر ادامـه خـواهـد داشـت.            ۱۵ تا 
جمهوري اسالمي هم در نـمـايشـگـاه       
"غــرفــه " دايــر کــرده اســت!حضــور               
حــکــومــت آدمــکــشــان تــروريســت         
اسالمي در نمايشگاه کتاب هر سـال    
ـفـان روبـرو شـده و             با اعتراض مخـال
غرفه هايش به محلي براي افشاگـري  
ـيـه جـنـايـات و سـرکـوبـگـريـهــا،                   عـل
دستگيريها و اعدام و زنـدانـي کـردن        
ـبـديـل              فعالين سياسـي و کـارگـري ت
ميشود.امسال نيـزنـظـيـر سـال هـاي            
گذشته محل غرفه حکومت، صحنه 
ـفـان بـر       اعتراض و مبارزه ما و مخال
عليه حضور جمـهـوري اسـالمـي در         

 نمايشگاه کتاب خواهد بود. 

ــن روز               ــه اولــي ــارشــنــب ــه روز چ
نمايشگاه بود. ما هم مثل هـر سـال        

شـرکـت داريـم؛ در         در اين نمايشگاه 
داخل و خارج سالن. در داخل سـالـن      
غرفه اي داير کرده ايم وعکـس هـا و       
ــي در دفــاع از حــق                   ــرهــاي ـت ــوسـ پ

ـنــاهـنــدگـي، عـلــيـه اعـدام           عـلــيــه      پ
جنايات و سرکوبگريهاي رژيم برعليه 

مبارزات مردم ايران، در معرض ديد 
 مراجعه کنندگان قرار دارد.

تعداد زيادي از بازديد کنندگـان   
در حاليکه عکس هـا، پـوسـتـرهـا و          
ـنـد، بـا        جزوات غرفه را نظاره مي کـن
ـتـگـو در            فعالين حزب به بحث و گـف
باره موضوعات ايران مـي پـردازنـد.      
برخي با مشاهده پوسترها سوال مـي  
کنند که علت حضـور شـمـا در ايـن           
نمايشگاه چـيـسـت؟ و مـا تـوضـيـح              
ميدهيم که حضور ما در نمـايشـگـاه    
بــر عــلــيــه جــمــهــوري اســالمــي و              
ـيـه            سياستهاي سرکوبـگـرانـه اش عـل
مردم و رساندن صداي اعتراض مردم 
ـنـکـه        ايران به گوش جهانيان است. اي
جمهوري اسالمي با اين همه جنايـت  
و اعدام ، باسرکوب فعالين کارگري و 
زندانيان سياسي، با کشتن و زنـدانـي     
کردن نويسندگان و منتقدان در اينجا 
حضور دارد، شرم آور است. جاي ايـن   
رژيم در نمايشگاه نيست. ما نماينـده   
مردم ايران و مدافعان آزادي هستيم و 
با تمام قوا هر جا نمايندگان جمهوري 
اسالمي قـدم بـگـذارنـد، افشـايشـان             
ميکنيم و مردم را عليه آنـهـا بسـيـج       

 ميکنيم.
ما جزوه اي تهيه کرده ايم تـحـت     

کـه حـاوي      »دنيا بايد بداند«عنوان 

بيانيه حزب کمونيست کـارگـري      ۱۳ 
به زبان انگليسي درمورد بيـحـقـوقـي     
زنان و کارگران و مبارزه گسترده آنهـا  
عليه جـمـهـوري اسـالمـي، درمـورد           
تــروريســم اســالمــي در کشــورهــاي         
غربي و ... کـه تصـويـري فشـرده از               
جامعه ايران، از تروريسم اسـالمـي و     
از فعاليت ها و موضـعـگـيـري هـاي        
ـيـسـت کـارگـري بـدسـت              حزب کمـون
مــيــدهــد. ايــن جــزوه مــورد تــوجــه             
حاضرين قرار گرفته است. از جـانـب      
مردمي که از کشورهاي مختلف بـه    
اين نمايشگاه مي آيند دهـهـا سـوال        
مطرح ميشود و ما به ايـن سـواالت       

 پاسخ ميدهيم.  
در بيرون سالن نيز چـادر اطـالع       
ـتـه مـبـارزه بـراي آزادي               رساني کـمـي
زندانيان سياسي در مقابل در ورودي   
نمايشـگـاه دايـر شـده اسـت. از هـر                   

که وارد محوطه ميـشـونـد در        طرف
اولين نگاه چادر اطالع رسانـي را بـا       
کلمه بزرگ ايران مشاهده مي کننـد.  
بحث هاي داغي هم در اينجا جـريـان   

 دارد.
در اولين روز نمايشگـاه صـدهـا       

نفر از ميز و چـادر ديـدن کـرده و بـا               
فعالين حزب و فعالين کميته مبـارزه  
براي آزادي زندانيان سياسي به بـحـث   

و گفتگو پرداختند. از جمله تـعـدادي    
از نويسنده ها و نـاشـريـن در جـلـوي            
چادر توقف کرده و با فعالين حزب به 
گفتگو پرداختند. يک نويسنده جـوان     
آلــمــانــي بــراي دومــيــن کــتــابــي کــه           
درمورد رابطه جمهـوري اسـالمـي و        
ـيـن شـريـعـه در دسـت              طالبان و قوان
تهيه دارد، سواالتي مطرح کرد که به 
آنها جواب داده شد. وي ضـمـن ابـراز       
خشنودي از حضور ما در نمايشگاه، 
گفت هر کاري که از دست من بـرآيـد     
در کمک به فعاليت شما دريغ نخواهم 
کرد. شماره تماسش را داد و رفـت.           
نويسنده ديگري اهل کشور شيلي که 

کشتار مردم  در زمان رژيم پينوشه و 
ـبـل از دسـت                  شيلي در چـنـد دهـه ق
پينوشه فرار کرده بود، اوضاع امـروز    
ايران را با اوضاع شيلي دوره پينوشـه  
مشابه ميدانست و از آشنايي با ما و 
ـيـه جـمـهـوري            مبارزه مردم ايران عـل

 اسالمي ابراز خوشحالي کرد.
ـيـم کـه          همينجا يادآوري مي کـن

ـبـر آخـريـن روز             ١٥ ما تـا روز         اکـت
صـبـح    ٨ نمايشگاه هر روز از ساعت 

بعد از ظهر در غرفه و در محـل   ٦ تا 
چادر اطالع رسـانـي در نـمـايشـگـاه             

 حضور داريم.

سر ميز و چـادر اطـالع رسـانـي           
شلوغ است. پخـش اطـالعـيـه هـا و             
بحث و جدل با بازديد کنندگان ادامـه  
ـنـگـالدش سـر           دارد. نويسنده اي از ب
ـقـاي مـا بـه          ميز آمده و دقايقي با رف
بحث در مورد ايـران و... پـرداخـت.             
جمعي از ترکيه سر مـيـز آمـده و در          
باره ايران و اوضاع منطقه به بحـث و    
اظهار نظر پرداختند. در داخل سـالـن    
ـقـا مشـغـول بـحـث و                  و در غـرفـه رف
ـنـدگـان از غـرفـه           گفتگو با بازديد کن

 مي باشند.
امروز ظهر سـلـمـان رشـدي وارد         
نمـايشـگـاه شـد. حضـور رشـدي در                
نمايشگاه کتاب و سخنرانـي هـايـش      
يکي از اتفاقات خبـر سـاز تـا ظـهـر            

 امروز در نمايشگاه مي باشد.
ـبـا      گزارش روزهاي بعدي متـعـاق

 منتشر ميشود. 

گزارش فعالين حزب کمونيست کارگري ايران از  

 حضور در نمايشگاه جهاني کتاب در فرانکفورت
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 مشخصات و ساعات پخش تلويزيون کانال جديد 
 

 " Kanal Jadid" شبكه تلويزيون  كانال جديد از
 .  پخش ميشود YAHSAT در

 مشخصات "کانال جديد" به اين شرح است: 
 

 پوالريزاسيون: عمودي  ١٢٥٩٤ فرکانس: 
 ٢/٣ FEC:   ۲۷۰۰ سيمبل ريت: 
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 ٠٠١٣١٠٨٥٦٩٨٩٧ تلفن تماس: 

 nctv.tamas@gmail.comايميل : 

 kanaljadid1@ تلگرام:

اکتبر در شـهـر کـلـن در          ۱۴ روز 
آلمان گرد هم مي آييم و يـاد مـحـمـد       
جراحي عزيز يکي از رهبران جنـبـش   
کارگري، کارگر رزمنده، حق طـلـب و     
ـيـسـت          آزاديخواه و کادر حـزب کـمـون

 کارگري ايران را گرامي ميداريم. 
گرد هم مياييم تا ياد عـزيـزي را     

سال در دفاع از    ۳۰ گرامي بداريم که 
طبقه کارگر و در راه آرمـان رهـايـي            

 بخش کمونيسم بي وقفه تالش کرد. 
از همه عالقمندان و مـدافـعـيـن         
طبقه کارگر دعوت ميکنيـم در ايـن       

 مراسم حضور بهم رسانند. 
 سخنرانان : 

 شهال دانشفر
 محمد آسنگران 

 
  ١٨.٠٠ ساعت شروع مراسم : 

محل: يوگند هربرگه کلن ريـهـل      
 کلن  –

 
Jugendherberge 

Köln- Riehl  
Adresse: An der 

Schanz 14, 50735 
Köln 

 
 کلن -حزب کمونيست کارگري ايران 

   ۲۰۱۷ اکتبر  ۹ 

 در گراميداشت ياد عزيز محمد جراحي

ــاه      ۱۵ روز شـــنـــبـــه         مـــهـــرمـ
دانشجويان بهياري شـيـراز، مشـهـد،       
سنندج، خرم آباد، ارومـيـه، زنـجـان،         
همدان و ايالم و برخي شهرهاي ديگـر  
دست به تجمعات اعتراضـي زدنـد و       
عليـه وضـعـيـت اسـتـخـدامـي خـود                

 اعتراض کردند. 
ـنـد وزارت             دانشجـويـان مـيـگـوي
بهداشت دو سال قبل با قول استخـدام  

 ۳ بـعــنــوان بــهــيــار از هــر دانشــجــو             
هزار تومـان شـهـريـه        ۶۰۰ ميليون و 

گرفته اما بعدا زير قول خود زده و نـه    
ـلـکـه شـرح             تنها جذبي وجود نـدارد ب
وظايفمان هم کمک بهياري است. ايـن  

هـزار     ۱۰ دانشجويان که تعداد آنـهـا     
ـبـاشـد مـتـحـدانـه دسـت بـه                     نفـر مـي
ـيـه وزارت               تجمعـات اعـتـراضـي عـل
بهداشت زدنـد و خـواهـان اسـتـخـدام             

 بعنوان بهيار و يا غرامت شدند.
نکته قابل توجه اعتراض متـحـد   
و سـراسـري آنـهـا اسـت کــه امـکــان                 

حرکات متحد و قـدرتـمـنـد بـه آنـهـا              
ميدهد. اعـتـراضـات سـراسـري يـک            
پــيــشــروي بــزرگ اســت کــه تــوســط           
معلمان و بـازنشـسـتـگـان، کـارگـران            
مخابرات و آتـش نشـانـي، کـارگـران            
فشار قوي برق  و بخشهاي ديگري از   
کارگران مراکز مختلـف شـروع شـده        
ـبـش                    است و قـدرت تـازه اي بـه جـن
کــارگــري داده اســت. بــر مــتــن ايــن             
ـنــه شــکــل گــيــري           اعـتــراضـات زمــي
تشکل هاي توده اي نيـز فـراهـم شـده         

 است. 
حـزب کــمـونــيـســت کــارگـري از           
اعــتــراضــات دانشــجــويــان بــهــيــاري       
قاطعانه حـمـايـت مـيـکـنـد و سـايـر                
دانشجويان را به حمايت از خـواسـت       

 بحق آنها فراميخواند. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۷ اکتبر  ۸ مهرماه،  ۱۶ 

دانشجويان بهياري دست به تجمع  

 سراسري زدند


