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در مـورد حـملـه      
�ان �	و��:  
ـنـش    نيروهاي نظامي عراق و متحدي
از جمله جمهوري اسالمي به کرکـوک  
ـبـل از رفـرانـدوم                 چه نظـري داريـد؟ ق
ـنـد کـه ايـن            ـت نيروها و افرادي ميگـف
رفراندم درست نيست چون منـجـر بـه      
حمله نظامي ميشود. آيا حق با آنـهـا    

 نبود؟    
  :���ای� �اولين نکته  اين ��

اســت کــه مــردم کــردســتــان در يــک            
رفراندوم شرکت کـردنـد و بـا درصـد             
باالئي به جدائي راي دادند. اين بـايـد    
ـيـروهـاي سـيـاسـي و              از جانب همه ن
ـلـي و                 ـيـن الـمـل دولتها و نـهـادهـاي ب
داخلي در عراق و منطقـه بـرسـمـيـت        
شناخته شود. هيچ نيروئي حق نـدارد   
ايــن حــق را از مــردم ســلــب کــنــد،               
مقابلش بايستد و بدتر از آن  دست به 
لشکر کشي و اعمـال فشار نظامي و   
اقتصادي و تحريم و غيره بزند. روشن 
است کـه دولـت عـراق و جـمـهـوري                 
اســالمــي و دولــت تــرکــيــه نــگــران             
وضعيت خودشان  و سرايت خواسـت  
برگزاري رفراندوم به مناطق کردنشين 
ـتـهـا        کشور خودشان هستند. اين دول
سابقه طوالني اي در سـرکـوب مـردم      
کـردسـتـان در کشـورهـاي خـودشــان             
دارند، دستشان به خون مردم مناطق 
کردنشين آغشته است و هميشـه هـم     
ـبـي و بـخـطـر               بهائه شان جدائـي طـل
انداختن تماميت ارضي و غيره بـوده    

 است. 
جمهوري اسالمي سـرآمـد هـمـه       
اين دولتهاي سرکوبگراسـت. هـجـوم       
نظامي و کشتار مردم کردستان ايران  

همه به يـاد   ٥٧ را بعد از انقالب سال 
ـنـهـا      داريم.  خيلي طبيعي است که اي
ـنـد و بـراي           در برابر راي مردم بـايسـت
جلوگيري از تـحـقـق خـواسـت مـردم             
کــردســتــان عــراق  دســت بــه انــواع             
جنايتها بزنند. اما اين نشان نميدهـد   
که اين رفرانـدوم و ايـن نـظـر پـرسـي               
اشتباه بـوده اسـت، بـرعـکـس نشـان             
مــيــدهــد کــه تــا چــه انــدازه مــردم               
ـنـد بـراي                کردستان عـراق حـق داشـت
جدائي از شر اين نيروهاي جنايتـکـار   
اقدام کنند و به جدائي راي بـدهـنـد.        
حمله دولتهاي ارتجاعي به مـردمـي     
که خواست برحقي دارند نشانه برحـق  
ـلـکـه                ـيـسـت، ب نبودن اين خـواسـت ن

نشانه نهايت توحش و ماهـيـت ضـد      
انساني آنهاست. به نـظـر مـن  هـمـه             
نيروهاي مترقي و چپ و آنهـائـي کـه      
ادعاي دفاع از حق مردم را دارند بايد 
ـيـه ايـن تـوطـئـه هـا                      يک پـارچـه عـل
بايستند و از حـق مـردم کـردسـتـان                
عراق براي جدائي پيگيرانه حمايت و   

 دفاع کنند.
اما از يک طرف 
�ان �	و��:  

اتحاديه ميـهـنـي کـامـال راه را بـاز               
گذاشته و ميدان را خالي کرده است و 
از طرفي بارزاني به نيروهاي مردمـي  
گفته اسـت بـرويـد از کـرکـوک دفـاع               
ـيـسـم و احـزاب           کنيد. نقش ناسيونـال
ـنـه        ناسيوناليست کرد را در ايـن زمـي

 چطور ميبينيد؟
  :�ـ�ایـ �ـ � �ـيـروهـا       �� ايـن ن

سـال اسـت کـه دولـت              ٢٥ نزديک به 
اقليمي تشکيل داده اند و در منطـقـه   
کردستان عراق حاکم هستند. اما در   
ــال دو حـــزب اصـــلـــي                 عـــيـــن حـ
ناسيوناليستي کردستان عراق يعـنـي   
حزب دمکرات (پارتي) و اتـحـاديـه         
ـلـف     ميهني مدتهاست دو خط مخـت
را در رابطه با سياستهاي منطـقـه اي     
ـبـال      و مناسبات با ديگر دولت ها دن
ـيـمـان       ميکنند. اتحاديه ميهني همـپ
خيلي پيگير و نيروي وفادار جمهوري 
اسالمي بوده است کما اينکه بعـد از    
مرگ طالباني ميبينيم که در رثايش 
جالدان جمهوري اسالمي نظير قاسـم  
سليماني سنگ تمام ميگذارند و چـه  
تعريف و تمجيدي از او ميکننـد. در     
آنسو بـارزانـي و حـزب او اسـت کـه                
بيشتر به آمريکا نـزديـک اسـت و بـا             
جمهوري اسالمي رابطه خوبي ندارد. 
کــال در چــنــد ســال اخــيــر يــک نــوع              
ـتـهـاي               ـيـروهـا و دول بلوکبندي بيـن ن

اسالمي در منطـقـه بـوجـود        -قومي
ـيـسـت     آمده است و نيروهاي ناسيونال
کرد در دو قطب مقابل اين بلکوبندي 
ارتجاعي قرار گرفته اند. برخورد آنها  
به رفراندوم و نتايج آن نيـز تـابـعـي از         
همن بلوکبندي و يارگيريهاي منطقـه  

 اي آنان است.   
ـتـدا          اتحاديه ميهني از هـمـان اب
تمايلي به مطرح شدن جدائي از عراق 
ـبـال  رفـرانـدم                نداشت و در واقـع بـدن
کشيده شد. االن هم در چـهـار چـوب         
سياستهاي جمهوري اسالمـي عـمـل      

ـيـد در                ـت ميکند و همـانـطـور کـه گـف
جريان حمله به کرکوک نه تنـهـا هـيـچ       
ـلـکـه راه را            مقاومتي نکرده اسـت، ب
ـيـروهـاي مـهـاجـم بـاز                کامال بـراي ن
گذاشته است. از سوي ديگر بـارزانـي    
گرچه ابتـکـار رفـرانـدوم را در دسـت              
ـبـه بـر          داشت ولي  هدفش اساسا غـل
ـيـمـي و                ـل بحران حکومـتـي دولـت اق
ـفـاده از راي        تثبيت قدرت خود و است
مردم براي گرفتن امتيازات بيشتر از 

 دولت مرکزي بود. 
در اين ميان مردم هدف ديگـري  
داشتند. مردم بـراي رهـائـي از ايـن              
وضعيت به جدائي راي دادنـد. مـردم      
نميخواهند از عراق جدا بشونـد ولـي     
ـيـمـي      ـل همچنان دولتي شبيه دولت اق
بر سرشان حاکم باشد. مردم خـواهـان    

غير مذهـبـي    -يک دولت غير قومي
هستند و ايـن خـواسـت خـود را در               
 اعتراضاتشان بارها اعالم کرده اند.  
مردم کردستان عراق چـنـد سـال        
قبل در يک اقدام نمادين و سمبوليـک  
بارزاني را در تابوت گذاشتند و او  را   
بخاک سپردند. و با اين شـيـوه اعـالم         
ــي را                  ـيــم ـلـ ــردنــد حــکــومــت اقـ ک
نـمـيـخـواهـنـد. بـطـريـق اولـي مــردم                  
نميخواهند جزء کشوري بـاشـنـد کـه       
نيروهاي قومي اسالمي بر آن حـاکـم     
هستند و شيـرازه جـامـعـه را از هـم              
ـيـت و               گسسته اند و نشـانـي از مـدن
حقوق مدني شهروندان در آن بـچـشـم      
نميخورد.  مردم  در تـجـربـه هـرروزه          
ـنــجــســال                     ـيــســت و پـ خــود در بـ
اخيرماهيت ارتجاعي اين نيروهـا را    
شناخته اند. در چنين شـرايـطـي راي         
مردم به جدائي در واقع راي به رهائي 
از احزاب و نيروها حاکم در عـراق و        

 در کرستان است.  
اکــنــون بــا حــملــه بــه کــرکــوک             
نيروهاي ارتجاعي دوباره صف بستـه  
اند براي اينکه حـق  و راي مـردم را             
ـفـي       پايمال کنند، رفراندوم را تمامـا ن
کنند و يا بر سر آن دست به معامله و 
سازش بزنند. همانطور که گفتم بـايـد    
ـقـالبـي، مـردمـي و              همه نيروهـاي ان
ـيـکـه        طرفدار آزادي و رهائي و کسـان
خودشان را مدافـع مـردم کـردسـتـان          
عراق ميدانند در مقابل اين تـهـاجـم      

 بايستند و آنرا محکوم کنند.
ــ�ان �ــ	و�ــ�:   ــ 
جــمــهــوري  

ـيـدي       اسالمي در اين تهاجم نقش کـل
 اي دارد. علت اين امر چيست؟ 

  :���ای� �هـمـانـطـور کـه        ��
گـفــتــم جــمــهــوري اســالمــي ســابــقــه         
طــوالنــي در کشــتــار عــلــيــه مــردم            
کرستان دارد، هم در ايران و هم بـايـد     
گفت در عراق بخاطر اينکه با دولـت    
مــرکــزي عــراق کــامــال هــمــســو و             
همپيمان بـوده اسـت؛ چـه بـا دولـت                
مالکي و چه امروز با دولت عـبـادي     
در عراق. در اقليم کردستـان هـم  بـا           
ـيـروهـاي        تقويت نيروهاي طالبانـي، ن
اسالمي در عراق و در کـردسـتـان را         
کامال حمايت ميکرده اسـت. عـقـب       
مانده ترين، ارتـجـاعـي تـريـن، ضـد             
انساني ترين سياست ها را جمـهـوري   
اسالمـي در عـراق و در کـردسـتـان                
ـيـش بـرده اسـت و امـروز                 عراق به پ
مخالفتش با جدائـي هـمـانـطـور کـه           
باالتر اشاره شد بخاطر احتمال تکـرار  
اين سناريو در کردستان ايـران اسـت.     
هم دولت جمـهـوري اسـالمـي و هـم            
دولت تـرکـيـه و سـوريـه نـگـران ايـن                 
هستند که اين رفـرانـدم و رجـوع بـه             
آراي مردم يک الـگـوئـي بشـود بـراي          
مـنـاطــق کـردنشــيـن در کشـورهــاي            
خـودشــان. بـه ايــن دلــيــل اســت کــه              
ـيـه خـواسـت               جمهوري اسـالمـي عـل
برحق مردم کردستان عـراق بـمـيـدان         
آمده است.  قبل از رفـرانـدوم قـاسـم            
سليماني اعالم کرده بـود کـه مـا تـا           
حاال نيروهاي حشد الشعبي را کنترل 
ميکرديم و اگر اين رفرانـدوم  انـجـام        
بشود ما اين کنترل را نخواهيم کـرد.  
منظورش اين بود کـه افسـارشـان را          
رها ميکنيم  و مـيـانـدازيـم بـه جـان             
مردم کردستان. و اينکار را عمال  بـا   
حمله به کرکوک انجام دادند. نيروهاي 
حشد الشعبي نقش فعالي در تهـاجـم   
بــه کــرکــوک دارنــد و در واقــع ايــن                
سياسـتـي اسـت کـه دولـت مـرکـزي                
عــراق بــا هــمــکــاري و پشــتــيــبــانــي          
جمهوري اسالمي به پيش ميبرد. بـه   
اين معنا ميخواهم بگويـم کـارنـامـه       
ـيـه    سياه جنايت جمهوري اسالمي عل
مردم کردستان از ايران فراتر ميرود و 
ـيـم،                  در عـراق هـم شـاهـد ايـن هسـت
همانـطـور کـه در سـوريـه هـم دفـاع                  
جمهوري اسالمي از دولت آدمـکـش   

 اسد را شاهد هستيم. 

بــا تــوجــه بــه ايــن نــقــش فــوق               
ارتجاعي که جمـهـوري اسـالمـي در         
منطقه ايفا ميکند بـراي مـا احـزب          
کمونيست و چپ و آزاديخواه در ايران 
اهميت زيادي دارد کـه دربـرابـر ايـن           
ـيـه              سياست جـمـهـوري اسـالمـي عـل
مــردم کــردســتــان بــايســتــيــم و آنــرا            
ـيـم و مـاهـيـت              قاطعانه محکوم کـن
ارتجاعي و ضد انسانيش را به مـردم  
عراق و مردم منطـقـه و مـردم ايـران           
کامال نشان دهيم.  نبايـد اجـازه داد        
که اين سرکوب گـريـهـا بـه سـنـت و               
روش عادي اي تبديل بشـود کـه هـر        
ـيـز      زمان در مناطق ديگر کردستان ن
بحث رفـرانـدوم مـطـرح شـد هـمـيـن               
ـيـه           ـنـد و عـل نيروها باز به ميدان بياي
مردم شمـشير بکشند.  همين امـروز    
بايد قاطعانه جلوي اين سـرکـوبـگـري     

 ايستاد و آنرا خنثي  کرد. 
ـقـوائـي        
�ان �	و��:   حمـيـد ت

فکر ميکنيد نتيجه اين شـرايـط چـه        
مي شود؟ به ضرر مـردم تـمـام مـي           
شود؟ نيروهاي عراقي يـا جـمـهـوري         
اسالمي و به کـمـک هـم کـرکـوک را              
مــيــگــيــرنــد آيــا بــا هــمــکــاري هــم             
ميخواهند حمله به  مناطق ديـگـري     
را سازمان دهند يـا بـا مـقـاومـت و            
مبارزه مردم ميشود جلو اين تعرض 

 را گرفت؟
  :���ای� �بنظر مـن بـعـد        ��

ـتـوانـد         از اين رفراندم هيچ نيروي نـمـي
تاريخ را به عقب برگـردانـد.  در يـک           
شرايط آرام و کامال مسالمت آميز و 
ـيـن             ـف ـيـغـات مـخـال ـل عليرغم تمام تب
رفراندوم مردم پاي صنـدوقـهـاي راي      
رفتند و بيش از نود درصد به جدائـي  
ـتـوانـد از        راي دادند. اين را کسي نمي
مــردم پــس بــگــيــرد. نــه نــيــروهــاي             
ـنـرا           ـنـد اي ـتـوان ناسيوناليست کرد مـي
ـنـد بـه يـک وسـيلـه بـراي                     تبديـل کـن
معامله گري و سازش و مماشات بـا  
دولت مرکزي  کـه عـمـال دارنـد ايـن            
ـيـروهـاي       خط را دنبال ميکنند و نه ن
ضد کرد ميتوانند راي مردم را نفي و 

 نميتوان راي مردم کردستان را از تاريخ حذف کرد
 !�
�
��ای� در را%'$ %	 ��&$ %$ #"� � �
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ساعته تلويزيون  ۲۴ مشخصات شبکه 
 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 : 

انکار کنند. ما نيروهاي کمونيست و  
آزاديخواه بايد بر همين اعمال راي و     
ـيـم.  يـک بـار در                ارده مردم اتکا کـن
تاريخ کردستان مردم يک منطـقـه بـه      
ميدان آمـدنـد و حـرفشـان را زدنـد.              
مردم ميخواهند حساب خودشـان را    
از نيروهاي قـومـي و اسـالمـي جـدا            
کنند، ميخواهند يک دولت انسـانـي     
ــرقــومــي و                ــي و غــي غــيــر مــذهــب
غيرنژادي  داشته باشند، ميخواهـنـد   
از شر اين سناريوي سـيـاه و شـرايـط         
بهم ريخته و جـهـنـمـي کـه در عـراق             
بوجود آمده است سرنوشت خـودشـان   
را جدا کنند. اين حق طبيعي و پـايـه      
اي مردم است و بـايـد از ايـن دفـاع               
ـيـروهـاي              کرد. من فکر نمـي کـنـم  ن
ارتجاعي منطقه بتوانند در مـقـابـل        
ـنـد. مـردم                ـيـاسـت راي و اراده مـردم ب
کردستان در مقابل داعش به مـيـدان   
آمدند، اين را در کوباني و در مناطق 
ديگر در عراق و سـوريـه ديـديـم کـه              
مردم چگونه ايستادند و جنـگـيـدنـد.      
ـيـروي مـردمـي        نيروي تعيين کننده ن

ـيـن           است که اراده کرده انـد در تـعـي
ـيـمـا     سرنوشت و آينده خودشان مستق

 دخالت کنند.  
نکته ديگري که بايد تاکيـد کـرد     
اينستکه شـرايـطـي کـه در مـنـطـقـه               
ـنـه هـاي              خاورميانه ايجـاد شـد زمـي
برگزاري اين رفراندم و راي به جـدائـي     
را فراهم آورد و اين شرايط ديگر نمي 
تواند دوباره به   شرايط خاورميانه در 

دوره صدام، بـه شـرايـطـي کـه مـردم               
مناطق کردنشين در هر مـنـطـقـه اي       
ـنـد             ـتـوانسـت سرکوب ميشدند و نـمـي
فرياد دادخواهيشان را به گوش کسي 
برسانند، رجعت کـنـد. آن دوره بـراي           
هميشه تمام شـده اسـت. مـن فـکـر               
ميکنم نه تنها در منطقه و در عـراق    
و در ايران، بلکه افکار عمومي جهان 
از اين حق پايـه اي مـردم کـردسـتـان            
دفاع ميکنند و اين بسـيـار مشـکـل       
ـيـروهـاي مـرتـجـع                  خواهد بـود کـه ن
بتوانند به اين حرکت خون بپاشـنـد و     
ـنـد و بـه شـکـسـت                 آنرا به عقب بـران
ـتـه در تـحـوالت                 ـب بکشانند. ولـي ال
سـيـاســي و اجـتـمــاعـي هـيـچ چـيــز                  
ـيـن          ـتـا تـعـي تضمين شده نيست. نهاي
ـقـش             ـفـاي ن سرنوشت اين جدال بـه اي
نــيــروهــاي چــپ و کــمــونــيــســت و              
آزاديخواه بستگي پيدا ميکـنـد. هـر       
چه نيروهاي انقالبي و آزاديـخـواه، و         
نيروهاي چپ و کمونيست پيگيرتر و   
فعالتر به دفاع از اراده مردم کردستان 
ـنـهـا      و راي آنها به جدائي برخيزند نه ت
توطئه هاي دشمنان رودررو و نيروهـا  
ـيـروهـاي     و دولتهاي ارتجاعي، بلکه ن
ناسيوناليست منطقه که ميخواهـنـد   
از رفراندوم اهرمي براي مـذاکـرات و     
ـيـشـتـر بـه           مماشات و غيره بسازند ب
عــقــب رانــده خــواهــد شــد و مــردم              
کرستان شرايط مساعدتري بـراي بـه     
کـرسـي نشــانـدن خـواســتـه هـايشــان             
خواهند داشت. در اين صـورت مـن        
ـيـروزي بـا مـردم               ترديدي ندارم کـه پ

 کردستان خواهد بود. 

كـــردســـتـــان عـــراق لـــحـــظـــات       
سرنوشت سازي را از سر ميـگـذرانـد.    

برگزاري رفرانـدم و مـراجـعـه بـه آراء                
مردم براي تعيين تكليف سـيـاسـي و      
حقوقي مناطق كرد نشـيـن درعـراق،      
با هراس و خـط و نشـان كشـيـهـاي              
ـنـوع ارتـجـاع مـنـطـقـه                 نيروهاي مـت

 مواجه شده است. 
قـومـي در        -حكومت مـذهـبـي   

عراق، رژيم اسالمي در ايـران، دولـت     
اســالمــي در تــركــيــه و حــكــومــت            
ارتجاعي بشـار اسـد بـا هـمـسـويـي                
ـيـت سـازمـان              آمريكا و شـوراي امـن
ملل جملگي بر عليه آراء اعالم شـده    
مردم در كردستان عراق بسيج شده و   
ـقـابـل                 به حركت در آمـده انـد. ايـن ت
ارتجاعي با راي مـردم بـراي جـدايـي         
متمدنانه از عراق و تشـكـيـل كشـور       
مستقل كردستان با بستن مـرزهـا و       
تـــوپ بـــاران مـــنـــاطـــق مـــرزي و              
ممنوعيت پروازها به شهرهاي اربيـل  
و سليمانيه آغاز شد. و سـرانـجـام بـه          
لشکركشي نيروهاي ارتـش عـراق و         
همراهي نيروهاي آدمكش اجير شده، 
حشد الشعبي، توسط سپاه پاسـداران  
و با تباني اتحاديه ميهني و سـازش      
حزب دمكرات كردستان مـنـجـر بـه         
حاكم شدن اين نيروها در كـركـوك و         
ـبـا در شـهـرهـاي سـنـجـار و                    متـعـاق
طوزخورماتو و برخي مناطق ديـگـر     

 گشت. 
اخبار تاكنوني حاكي از اين است 
كـه بــخـش هـاي وسـيــعـي از مــردم                
كركوك در هراس از وحشيگيري هاي 
ــه             ــه ب ــجــات آدمــكــش وابســت دســت
جمهوري اسالمي و ارتـش عـراق از         
شــهــر كــركــوك بــه طــرف اربــيــل و              
سليمانيه فرار كرده و آواره شـده انـد.         
اين يك چرخش ارتجـاعـي ديـگـر در         
اين مناطق است كه بار ديـگـر چشـم      
انداز تاريك تري را در مـقـابـل مـردم         

 ستمديده و محروم قرار داده است. 
ـيـسـت كـارگـري ايـن            حزب كمون
تــعــرض ارتــجــاعــي دولــت عــراق و           
دسـتــجــات اجـيــر شــده اســالمــي را           
عــمــيــقــا مــحــكــوم مــيــكــنــد. ايــن           
لشگركشي بدون توطئه گري فعـال و    
تعيين كننده حكومـت اسـالمـي در        
ايران هرگز نميتوانست به اهداف خود 
دست يابد. ما تـحـركـات ارتـجـاعـي          
ـقـابـل بـا            دولتهاي ايران و عراق  در ت
اراده مردم كردستان را قويا محـكـوم   
ـبـانـي                   ميكنيم. مـا تـوطـئـه هـا و ت

عشيـرتـي اتـحـاديـه         -نيروهاي ملي 
ـنـدوبسـت و                   ميهـنـي كـردسـتـان و ب
ـيـروهـاي حـزب دمـكـرات              معامله ن
كردستان با حـكـومـت اسـالمـي در            
ايــران و دولــت عــراق را مــحــكــوم              

 ميكنيم.  
ـيـم كـه مـردم                  ما اعـالم مـيـكـن
ساكن مناطق كردنشـيـن عـراق حـق         
داشتند كه در يك رفراندم، آراي خـود    
ـيـف سـيـاسـي                   ـيـن تـكـل را براي تـعـي
ـيـان                  كردستـان و جـدايـي از عـراق ب
كنند. جدايي راه حلـي مـتـمـدنـانـه و            
انساني براي پايان دادن به كشمكشها 
و رودررويي هاي قومي و ملي اسـت    
ـيـسـم       كه با تالش ارتجاعي ناسيـونـال
عرب و كرد ايجاد شده است. جدايـي   
از عراق گامي مهم در جهت هـمـوار     
كـردن راه مــبـارزه تـوده هـاي مــردم               
ـيـه     كارگر و زحمتكش و ستمديده عـل

عشـــيـــرتـــي -حـــاكـــمـــيـــت قـــومـــي    
ناسيوناليـسـم كـرد در عـراق اسـت.              
هيچ نيرويي مجاز نيست در مـقـابـل    
ــه                   ــردم دســت ب ــن اعــالم آراء م اي

 لشگركشي و توطئه و تباني بزند. 
تــحــوالت كــردســتــان عــراق بــار       
ـيـروهـاي       ديگر حكم بر محكوميت ن

ـيـسـتـي             -ملي عشيرتي و نـاسـيـونـال
حــاكــم در اقــلــيــم كــردســتــان عــراق           
ـيـروهـا نشـان         ميدهد. بار ديگر اين ن

دادند كـه ذره اي ارزش بـراي راي و               
اراده آزاد مـردم در كـردسـتـان قـائـل             
نيستند و هر زمان حاضر به تبانـي و    
ـيـروهـاي            بندوبست با كثيـف تـريـن ن
ـيـشـتـر از                 سياسي براي سـهـم بـري ب
قدرت سياسي و ثـروتـهـاي جـامـعـه             
هستند. اين جريانات بار ديگر نشـان   
دادند هـيـچ جـايـي در تـالش مـردم               
كردستان براي خالصي و رهـايـي از         
ـبـعـيـض و بـي حـقـوقـي و                       ستـم و ت
نابرابري ندارند. بار ديگـر نشـان داده        
شد كه رهايي مـردم زحـمـتـكـش در          
كردستان عراق در عين حـال در گـرو       
ــات                ــان خــالــصــي از شــر ايــن جــري
ارتجاعي و پايان دادن به مـيـدانـداري    
آنها در تحوالت سيـاسـي كـردسـتـان        

 است. 
نقـشـه هـاي شـوم تـمـامـي ايـن                 
مرتجعين عليه آراء و حرمت و آزادي 
مردم و زندگي مردم كردستـان عـراق     
را ميتوان و بايد خنثي و نقش بر آب   
ـتـوان        كرد. ميتوان متشكل شد، مـي
ســازمــان داد. مــيــتــوان شــوراهــاي           
مردمي را شكل داد و قـاطـعـانـه بـه          
مقابله با اين شرايـط بـرخـاسـت. هـر           
درجه پيشروي در راه رهايـي و آزادي      
در گرو خـالـصـي از سـلـطـه احـزاب              
ـيـسـتـي و گـرد             ارتجاعي و ناسيـونـال
ــل و                  ــرچــم مســتــق ــه دور پ آمــدن ب
سوسياليستي طبقه كـارگـر و اردوي       
 كمونيسم كارگري در كردستان است. 
حزب كمونيست كارگري تمامـي  
مردم آزاديخواه و برابري طـلـب را بـه        
دفاع از اراده اعالم شده مردم مناطق 
كردنشيـن بـراي جـدايـي از عـراق و                
تشكيل يك حكومت غير مـذهـبـي،    
غير قومي، سـكـوالر، آزاد و بـرابـر             

 فراميخواند. 
 

 حزب كمونيست كارگري ايران
 ۱۳۹۶ مهر  ٦ ۲ ، ۲۰۱۷ اكتبر  ٨ ۱ 

 اطالعيه حزب كمونيست كارگري پيرامون تحوالت در كردستان عراق 
 

در محكوميت تحركات ارتجاعي عليه راي مردم مناطق  
 كردنشين در عراق
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ـيـج عـربـي" در                 کاربرد واژه "خـل
ســخــنــرانــي دانــالــد تــرامــپ رئــيــس        
جمهور نئوفاشيست آمريکا پيرامون 
بــرجــام و تــحــريــم اقــتــصــادي ســپــاه          
پاسداران نفت بر آتش جدال دو نيـروي  
ناسيوناليستي در زمينه نام اين حوزه 
آبي ريخت. احسـاسـات و عـواطـف            
ـيـسـتـي چـه در صـف                کور ناسيـونـال
نيروهاي اپوزيسيون راست و چـه در        

اسـالمـي و       –صفوف جنبش مـلـي     
حتي بخشهايي از خود رژيم اسالمي 

 به شدت بر آشفته شده است. 
در اين ميان آقاي رضـا پـهـلـوي         
پيشـقـدم شـده و پـس از تـعـريـف و                    
تمجيد از سياستهاي اخير ترامپ در   
قبال رژيم آدمکشان اسالمي به گله و 
شکايت پرداخته است که چـرا از نـام       
"خليج عربي" استفاده شـده اسـت. و            
ـيـت راه                  در ادامه "طـوفـانـي" از تـوئ
انداختـه شـده اسـت کـه کـاربـرد نـام                  
"خليج عربي" در حقيقت "توهين" بـه        
"حرمت" مردم در ايران و است و الخ.   
ـيـز بـه              محققان و باستان شـنـاسـان ن
تکاپو افتاده اند کـه از زمـان عصـر            
ـيـج فـارس        حجر نام اين حوزه آبي خـل
بوده و هر گونه دست اندازي به آن بـه      
معناي زير پا گذاشتن "مـهـمـتـريـن"         
ـتــي "ايـرانــيـان" اســت.                 عـنـصـر هـوي
بگذريم از اين که اين واژه در سـايـت       

 کاخ سفيد تغيير داده شد.
چند سئوال: مضمون ايـن جـدال        
چيست؟ جايگاه تاريـخـي و کـنـونـي          
اين کشمکش در تحـوالت سـيـاسـي       
جامعـه کـدام اسـت؟ چـگـونـه رژيـم                
اسالمي از اين کشمکش بهـره مـنـد      

 ميشود؟ 

دعوا بر سر نامگذاري خليج يـک  
جدالي ارتجاعي از هر دو سو اسـت.    
تالش ناسيوناليسـم عـرب بـراي جـا           
انداختن نام "خليج عربي" تالشي کـم      
ـنـه اسـت. گـوشـه اي از                و بيش ديري
ـيـسـم عـرب در              کشمکش نـاسـيـونـال
تقابل با ناسيوناليسم عظـمـت طـلـب       
ايراني است. بخشـي از تـالش بـراي           
ايجاد يک هويت "مشترک" ارتجاعـي  
"عـــربـــي" از مـــردم عـــرب زبـــان                  
ـيـن           کشورهاي حوزه خليج و هـمـچـن

کشورهاي دست سـاز "خـاورمـيـانـه"         
پس از فروپاشي امپراطوري عثمانـي  
است. در گذشته کمال عبدالناصـر و     
صدام حسـيـن و اکـنـون خـانـدان آل                 
سعود و شيوخ امارات متحده عربـي  
پــرچــمــدار ايــن تــحــرک ارتــجــاعــي           
ــژه                ــد. اصــوال يــک رکــن وي هســتــن
ـنـا     ناسيوناليسم کور عربي بر اين مـب
ساخته و پرداخته شده است. ضـديـت    
با "فـارس" ، ضـديـت بـا "ايـرانـي"،                      
"عرب" و "عجم" يک هـويـت دائـمـي             

 براي اين ناسيوناليسم است. 
از سوي ديگر همين ويژگي ها و   
شــايــد هــم بــطــور زمــخــت تــري در             
ناسيوناليسم ايرانـي قـابـل مشـاهـده          
ــار خــور"،                   اســت. "عــرب ســوســم
"تازيان ... و بسـيـاري زشـت گـويـي              
ـبـات بـه                 ـقـل و ن ـنـد ن هاي ديگر مان
طرف مردمي که با زباني ديگر تکلم 
ميکنند پرتاب ميشود. اين مردم در 
فرهنگ ناسيوناليسم ايـرانـي مـادون      
انسان قلمداد ميشوند و بـا حـقـارت        
آمـيـزتــريـن واژه هـا در مـورد آنـهــا                 
صحبت ميشود. در حقيـقـت بـخـش        
ــعــي از ادبــيــات و فــرهــنــگ               وســي
ناسيوناليسم ايراني تحت تاثير چنين 
ادبياتي سخيفي است. حتي برخي از  
ـيـز بـه         مشاهير و بزرگان ادبي ايران ن
درجات قابل مالحظه اي تحت تاثيـر  
اين فضـاي آلـوده قـرار داشـتـه انـد.                 
ـنـد صـادق هـدايـت و بـه                افرادي مان
ـيـر    درجه اي حتي شاملو هم تحت تاث
ـتـه          سموم اين ناسيوناليسم قـرار گـرف
بودند. يک ويژگي ناسيوناليـسـم کـور       
ايــرانــي (بــطــور مشــخــص شــاخــه            
ــن اســت کــه                   ــون آن) اي ـي ــوزيسـ اپ
مـــيـــکـــوشـــد جـــنـــايـــت اســـالم و           
حکومتهاي اسالمي را هـم بـه پـاي          
ـنـويسـد. يـکـسـان             مردم عرب زبان ب
کردن مردم کشورهاي عرب زبـان بـا       
اسالم و لشگر کشي اسالم و جنـايـت   
ـيـدي ايـن عـرب                  اسالم از اجـزاء کـل
ـيـزي اسـت. در ايـن چـهـارچـوب                  ست
گــويــي نــيــروي اســالمــي نــيــرويــي           
ـلـوب" ايـن مـردم و                     برخـاسـتـه از "ق
نماينده اين مردم هستند. و چه سـاده   
تاريـخ لشـگـر کشـي هـاي اسـالم و                 
ـقـرار           جناياتي که اين نيـرو بـراي اسـت
دستگاه خونين خود در سرزمينـهـاي   

عرب زبان انجام دادند به يـکـبـاره بـه       
 بايگاني تاريخ سپرده ميشود. 

ـيـز        اين کشمکش در اين دوران ن
متاثر از رويدادها و وقايـع تـاريـخـي       
معاصر است. ادعاها و خـط کشـي        
هاي سياسـي خـانـدان عشـيـرتـي آل             
ســعــود در قــبــال جــنــبــش کــثــيــف            
اســالمــي مــنــتــســب بــه حــکــومــت        
اسالمي در ايران مهر خود را بر ايـن    
جدال زده است. جدالي که در هـر دو       
سوي آن، دو نيروي کثيف و تـا مـغـز      
استخوان ارتجاعي و قرون وسـطـايـي    
قرار دارند؛ در يـک طـرف عـربسـتـان          
سعودي پس از سقوط صدام حسـيـن   
که ادعاي رهبري ناسيوناليسم عـرب  
را در دست گرفته امروز پرچمدار ايـن  
سياست شده است، ناتـوي عـربـي را        
زير چتر آمريکا تشکـيـل داده انـد و          
اين ائتالف نظامي نيازمـنـد هـويـت       
دروغيني ايـدئـولـوژيـک اسـت. و در             
طرف ديگر حـکـومـت اسـالمـي در          
ايران قرار دارد که يکي از بزرگـتـريـن    
ـيـه مـردم ايـران           جنايات بشري را عـل
انـجــام داده و اکــنـون بـا دايـه هــاي                 
ــه اي خــود                ــطــق ــراکشــوري و مــن ف
ـيـشـتـري از قـدرت             ميخواهد سهم ب
سياسي در اين منطقه آشـوب زده را      
از آن خود کند. در يک کالم اين جدال  
از هر دو سو ارتـجـاعـي و مـتـعـفـن              

 است!

اما شايد با اعتراض گفتـه شـود     
که "تـاريـخ" و نـام "بـاسـتـانـي" ايـن                        
مجموعه آبي چه ميشود؟ مـگـر نـه        
اينکه مدارک و اسـنـاد تـاريـخـي از              
خليج به نام "خليج فـارس" يـاد کـرده          
اند؟ شايد اينطور باشـد. امـا هـمـان          
زمان هم نيـرويـي در پـس گسـتـرش            
حاکميت خود نامي بر مجموعـه اي    
از آبهاي مورد مصرف ساکنيـن ايـن     
حومه گذاشته است. سئوال اين است  
که چرا براي دفاع از آن تاريخ پـس از      
دو هزار سال بايد به يک جدال سياسي 
ـتـي هـمـان             ـي پيوست؟ چرا؟ چه حـقـان
نامگذاري تاريخي داشـتـه اسـت کـه         
امروز سر سوزني يک انسان آزاده را با 
مشغله هاي عظيم تاريخ معاصر بـه    
حرکت و تـکـاپـو وا دارد؟ مـگـر نـه               

اينکه اين فاتحان در دوره خود فـاقـد     
ـيـت و مشـروعـيـت           کوچکترين حقان
تاريخي بودند؟ بعالوه، مگر نه اينکه 
تاريخ را "فاتحان" مـي نـويسـنـد؟ و             
مگر نه اينکه شکست خوردگان يـک    
دوره تاريخ تاکنون بارها قرار دادها و 
توافقات ديرينه را زير پا گذاشتـه انـد     
و براي "اعاده حيثيت" حاکميتشان به   
جنگ تاريخ و براي شکل دادن تاريخ 
ـنـکـه                      ـتـه انـد؟ مـگـر نـه اي جديـد رف
سرزمينهاي بسياري در طـول تـاريـخ      
دسـت بـه دســت شـده انــد و در هــر                  
ـتـه انـد؟                  گردشي نـامـي بـخـود گـرف
براستي چرا ما مردم آزاده و بـرابـري         
طلب بايد پيشـيـزي بـراي ايـن جـدال            

 اهميت قائل باشيم؟ چرا؟ چرا؟ 

اما اين جدال چه جـايـگـاهـي در       
کشمکشهاي جاري در جامـعـه و در       
تاريخ تحوالت مـعـاصـر دارد؟ يـک           
نگاه گذرا بـه مـجـمـوعـه مسـائـل و              
ـبـي کـه در جـامـعــه ايـران و                   مصـائ
همچنين در کشورهاي عربـي وجـود     
دارد نشان ميدهد که اين مساله يـک  
معضل ساختگي و تماما پوچ بـراي    
سرپوش گذاشتن بر مسائل اساسي و 
مهمي است که در هـر کـدام از ايـن            
جوامع جـاري اسـت. تـالـشـي اسـت              
براي انحراف اذهان عمومي جـامـعـه    
ـيـادي           ـن از معضالت و مشـکـالت ب
جامـعـه و بسـيـج و بـه خـط کـردن                    
جامعه به زيـر خـط و سـيـاسـتـهـاي                
هيات حاکمه اين جوامع. و ايـن يـک      
ــلـــت بـــنـــيـــادي هـــر دعـــواي            خصـ
ناسيوناليستـي اسـت. ايـن خصـلـت             
بطور ويژه اي در ايـن جـدال مشـهـود         
است. چرا؟ بطور مشخص تغيير نـام    
خليج يا هر نامگذاري اين حوزه آبـي    
ـيـري در نـوع بـهـره                  کوچکترين تـغـي
برداري کشورهاي مجاور اين حوزه از 
منابع دريايي و زير زميني و راه هاي 
آبي ايجاد نميکند. نام اين مجموعـه   
آبي را هر چه ميـخـواهـيـد بـگـذاريـد          
کوچکترين تغيير مادي و زميني در   
ــهــره بــرداري از ايــن                ــگــي ب چــگــون
ـيـن    مجموعه حداقل تا زمانيکه قوان
ـنـد                بين المللي کـنـونـي حـاکـم هسـت
ـبـار              ايجاد نخواهد شد. بـه ايـن اعـت

موضوع مورد دعوا کشمـکـشـي بـر       
سر هويتهاي کاذب اسـت. يـکـي در         
ـنـهـا         طول تاريخ حاکم بر اين سـرزمـي
بوده و پسوند قوم و قبيله خـودش را      
بر ايـن مـجـمـوعـه آبـي قـرار داده و                  
ديگري در قرن گذشته قد عـلـم کـرده      
مدعي اسـت و کـوشـيـده اسـت کـه                 
هويت و پسوند کاذب ديـگـري را بـر        

 اين مجموعه قرار دهد. همين!
اما امروز در پس کشمکـشـهـاي    
سياسي منطقه عربستان سعودي در   
ـتـن و تـحـکـيـم                تالش براي قرار گـرف
ارتجاع ناسيوناليستي عرب بيـش از    
هر زماني نيازمند پرچمي اسـت کـه       
بتواند هيات هاي حاکمه کشـورهـاي   
عرب زبان را به دور پرچم خود بسـيـج   
ـنـهـا دالرهـاي           کند. و در اين ميان ت
ـنـي کـافـي                   نفتـي و ذخـائـر زيـرزمـي
ـنـهـا چـرخـش بـه سـوي                     ـنـد. ت نيسـت
ـيـل           نزديکي و هم سياستـي بـا اسـرائ
کافي نيست. الزم است که در مقابـل   
نيروي ديگري اين هويت را بـرجسـتـه    
کرد. اگر تاکـنـون ارتـجـاع عـرب در            
پس "مساله فلسطين" تالش ميکـرد    
چهره سياه خود را بپوشاند امـروز بـا       
نزديکي به اين نيرو نيازمند "دشمـن"   
ايدئولوژيک ديگري است. حـکـومـت     
اســالمــي و مشــخــصــا قــرار دادن            
نــاســيــونــالــيــســم عــرب در مــقــابــل          
ناسيوناليسم ايراني چنين جـايـگـاه و      

 نقشي در اين جدال ارتجاعي دارد. 
ـيـسـم               از طرف ديـگـر نـاسـيـونـال
ـيـازمـنـد               عظمت طلب ايـرانـي هـم ن
چنين جدالي است. پـرچـمـداران ايـن          
سياست جـريـانـات عـقـب مـانـده و                
ـنـد.           واپسگراي سلطنت طـلـب هسـت
براي اين جريانـات دمـيـدن در آتـش           
ـيـسـتـي ابـزاري            هويت کور ناسـيـونـال
ـفـوذ" در جـامـعـه                    براي "پيـونـد" و "ن
است. کااليي گنديده در انبار دارند و  
با هزار رنگ و روغن ميکوشـنـد کـه      
آن را به مردم و جـامـعـه اي در حـال           
تغيير و تحول که سهم خـودش را از        
ـنـه             جامعه و زندگي مـيـخـواهـد حـق
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 کنند. 

اينکـه مـبـانـي و شـالـوده هـاي                
ايدئولوژيک و نظري رژيم اسالمي بـر    
مبناي نکبت اسالم و جنبش کثـيـف   
اسالم سياسي بنا شده است تـرديـدي     
نيست. جدال اين گرايشات واقعـي و     
ـبـش                زميني است. امـا هـمـيـن جـن
سياسي در حاکميت همواره از شعائر 
و افکار و خرافات ناسيوناليستـي در    
کنار تحميق و سـرکـوب و تـحـمـيـق             
مذهبي بهره مند شده اسـت. امـروز        
هم نيروي اصلي برنـده ايـن جـدال تـا           
ـيــروهـا و                   آنـجـا کـه بــه مــوقـعـيــت ن
جنبشهـاي اجـتـمـاعـي بـرمـيـگـردد              
ـيـد دار      حاکميت اسالمي است که کل
حاکميت در جامعه ايران است. و اين  
ــي در             ــســت ــالــي ــون ــاســي ــات ن ــان جــري
اپوزيسيون اعم از سلطنت طلب و يـا    
جمهوريخواه ملي کماکان ناچارند در 
رکاب اين اوباش اسالمي قدم بزننـد.  
همانگونه که در جـنـگ ارتـجـاعـي            
ــد کــه                  ــران و عــراق اعــالم کــردن اي
حاضرند به خدمت ارتش حـکـومـت      
اسالمي در آيند. همانطور که اعـالم     
کـردنــد در صــورت "خــطــر تــجــزيــه"           
حاضرند براي مقابله با "تـجـزيـه" در          
کنار حکومت اسالمي قرار بگيرنـد.  
اين بار هم تفاوت چندانـي در مـيـان        
نيست. منفعت اين جدال کور و ضـد   

انساني چيزي جز تحکيم سلـطـه ايـن      
 اوباش اسالمي بر جامعه نيست. 

نام خليج هر چه باشد ما در ايـن    
ـفـعـت           جدال وارد نميشويم. هـيـچ مـن
انسـانــي در ايــن جـدال نــمـايــنــدگــي            
نميشود. ما يـک سـوي ايـن جـنـگ               
ـيـم. در          ـيـسـت عوامفريبي و خرافات ن
مقابل هر دو سـو قـرار داريـم. تـمـام             
تـالش مـا ايـن اسـت کـه مـاهــيــت                 
ارتجاعي اين جدال را بـه تـوده مـردم        
زحمتکش نشان دهيم و جامعه را در 
ـنـه        مقابل اين ويروس کشنـده واکسـي

 کنيم.  
ــه                 ــت کـ ــن اسـ ــت ايـ ــعـــيـ واقـ
ناسيوناليسم مترادف هيچ ذره اي از     
آزادي و برابري انسانها نيست. تماما  
ضد انساني و ضـد حـرمـت و آزادي          
انســـانـــهـــا اســـت. تـــمـــام تـــالش              
ناسيوناليسم قرار دادن قربانيان طبقه 
ـقـه                  حاکمه به زيـر طـوق لـعـنـت طـب
حاکمه است. ناسيوناليسم در جـنـگ    
در رواج خرافات عقب مانده در نقض 
حرمت و حقـوق انسـانـي تـمـامـا بـه              
ـقـه                 دنبال سهم بـري از دسـتـرنـج طـب
کـــارگـــر و زحـــمـــتـــکـــش اســـت.             
ناسيوناليسم به عنوان يک تفکـر يـک     
نگرش تماما خرافي و ضد انساني و   
ـقـل از                 ناقـض اصـالـت انسـان مسـت
محل تولد و تـابـعـيـت و تـکـلـم بـه                   
زبانهاي مختلف و رنگ چهره اسـت.    

 اين تمام کالم ناسيوناليسم است!

 به حزب کمونيست کارگري ايران بپيونديد
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ــه           ــون افشــاگــران ــال آکســي ــدنــب ب
ـيـه             مخالفان جمـهـوري اسـالمـي عـل
حضــور جــمــهــوري اســالمــي در               
نمايشگاه جهاني کتاب فرانکفـورت،  

ـبـر       ۱۴ که بعد از ظهر روز شنبه  اکـت
مقابل غرفه رژيـم  صـورت گـرفـت،           
جــمــهــوري اســالمــي، از مســئــوالن        
نمايشگاه در خواست کرده که "جلـوي   
ـيـه            ـيـان اين اقدامات" را بگيرند. در ب
ناشران حکومتي که از طـرف وزارت    
ارشاد حکومت و نماينده رسمـي اش    

نيا بـه مسـئـوالن       امير مسعود شهرام
نمايشگاه ارسال شده آمده اسـت: "در      
صورت رفع نشدن اين مـزاحـمـت کـه       
هـمـواره مـورد اعـتـراض جـمـهـوري               
اسالمي ايـران بـوده اسـت، جـامـعـه             
ـنـده از              مستقل نشر ايـران از سـال آي
حضـــور در نـــمـــايشـــگـــاه کـــتـــاب           
فرانکفورت صرف نظر خواهد کـرد".     
خبرگزاري  مهر، وابسته به حکومـت  
ـيـن"          ـق در اين مورد از "گروهک مـنـاف
بعنوان مـزاحـمـان غـرفـه جـمـهـوري               

 اسالمي اسم برده است. 
هدف ما هم از غرفه کتـابـي کـه      
در آنجا داير ميکنيـم و افشـاگـري و          
تظاهرات هرساله در مـقـابـل غـرفـه            
جمـهـوري اسـالمـي، جـلـوگـيـري از               
حضــور جــمــهــوري اســالمــي در               

نمايشگاه کتاب است. ما اعالم کرده  
ايم که رژيمي کـه سـاده تـريـن آزادي           
بيان را سرکوب ميکنـد، وزارتـخـانـه       
اي را براي جلوگيـري از نشـر کـتـاب           
سازمان داده و نويسندگان مـتـعـددي    
را به قتل رسانـده اسـت، رژيـمـي کـه            

ـيـه مـردم جـنـايـت            ۳۹  سال است عل
ميکند جايش در نمـايشـگـاه کـتـاب        
ـيـســت و بـايــد از آن اخــراج شــود.                 ن
هرسال از اولين روز نمايشگاه کـتـاب   
ـيـن حـزب بـا دايـر               فرانکفورت فـعـال
کردن غـرفـه کـتـاب و چـادر اطـالع                 
ـنـدگـان از          رساني در ميان بـازديـدکـن
نمايشگاه درمورد جنايات جمـهـوري   
اسالمي و مبارزات مـردم شـروع بـه        
افشاگري ميکنند و همراه بـا بـرخـي        
ــون              ــوزيســي ــات اپ ــان ــگــر از جــري دي
تظاهرات سازمان ميدهند و حضـور    
جمهوري اسالمي در اين نمايشگاه را 
ـنـد.    به صحنه افشاي آن تبديل ميکن
اکنون جمـهـوري اسـالمـي اعـتـراف           
ـيـت هـا کـار                     ميکنـد کـه ايـن فـعـال
ـفـعـي از              ـنـهـا ن خودش را کرده و نه ت
ـلـکـه بـه           حضور در نمايشگاه نديـده ب

 زيانش تبديل شده است. 
نکته ديگري که در بيانيه ناشـران  
حکومتي قابل توجه است و سـالـهـا        
است سياست جمهـوري اسـالمـي را        

تشکيل ميدهد اين اسـت کـه حـزب        
کمونيست کارگري و مخالفـيـن چـپ      
را با اسم منافق مـعـرفـي مـيـکـنـد.             
ــردن از حــزب                  ــدانــد کــه اســم ب مــي
کمونيست کارگـري بـراي حـکـومـت          
هزينـه دارد. مـيـدانـد اسـم بـردن از                  
فــعــالــيــت هــاي حــزب کــمــونــيــســت        
کارگري به گسترش نفوذ و محبوبيت 
بيشتر براي حزب منجـر مـيـشـود و         
چندين سال است به کليه نشـريـات و       
رسانه هاي خـود رسـمـا ابـالغ کـرده              
ـيـسـت                 است کـه بـجـاي حـزب کـمـون
کارگري از منافق استفاده کنند. امـا     
حزب کمونيست کارگري رسانه هـاي    
خود را دارد و فعاليت هايش را فـورا    

 در جامعه منعکس ميکند. 
عقب نشيني جمهوري اسـالمـي     
ـفـان جـمـهـوري          موفقيتي براي مخـال
ـنـي را          اسالمي است. اين عقب نشـي
ـيـشـتـر بـراي              ـنـي ب بايد به عقب نشـي
ـبـديـل        حکومت سرکوبگر اسالمـي ت
ـنـهـا از             کرد. جمهوري اسالمـي نـه ت
نمايشگاه کتاب بلکه از همه مجامع 
ـلـي بـايـد اخـراج            و نهادهاي بين المـل

 شود. 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۱۷ اکتبر  ۱۵ 
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در ايــن يــادداشــت قصــد نــدارم          
ـنـويسـم.     بيوگرافي محمد جراحي را ب
کاري که بايد در سطحي کـه درخـور       
ـيـسـت     اين رهبر و فعال کارگري کمون

 است انجام شود.  
قصد من اين است که با نگاهـي  
به آخرين سخنان محمد جراحي جلوه 
هايي از زندگي او را برجسته کنم کـه    
تصوير روشني از آرمانها و آرزوهـا و    
نگاهش به مناسبات انسانها ميدهد 
و به اين اعتبار احساسـات، مشـغلـه      
ها و دغدغه هايش براي رسـيـدن بـه        
آرزوهــاي انســانــيــش را مــنــعــکــس         

 ميکند.  
استواري، ثابت قدمي و جسارت 
او در دفاع از منـافـع کـارگـران و در           
ـيـسـم ديـگـر امـروز             دفاع از سوسيـال
براي همه روشن است. او پـاي ثـابـت         
انــتــشــار نــامــه هــا و کــمــپــيــنــهــاي           
اعتراضي زيادي براي احقـاق حـقـوق      
کارگران و اقشار ديگر سـتـم ديـده و          
تحت تبعيض در حکومت اسـالمـي     
بوده است. و به جرم دفـاع از حـقـوق           
کارگران و زندگي انساني بـراي هـمـه        
انســـانـــهـــا پـــنـــج ســـال تـــمـــام در              
اسارتگاههاي رژيم اسالمي سرمـايـه   
ـتـا در راه         به زنجير کشيده شد و نهـاي

 آرمانهاي انسانيش جان باخت. 
جراحي حتي در اسارت دشمنـان  
طبقاتي اش که آشکارا قصد جـانـش   
را داشتند کوتاه نيامد. اگرچه قضات 
ـنـا       سرمايه جرئت نکردند رسما و عـل
حکم به نـابـودي ايـن فـرزنـد جسـور               
طبقه کارگر بدهنـد امـا بـا رذيـالنـه            
ترين شيوه هـا بـراي پـايـان دادن بـه                 
حياتش دسيسته چيدند. از نوع همان 
دسيسه هايي که براي پايـان دادن بـه       
ـيـسـت،       حيات فعالين کارگري کـمـون
زنده يـاد شـاهـرخ زمـانـي و کـورش               
بــخــشــنــده چــيــده بــودنــد. داســتــان            
بيماريهايي کـه مـحـمـد جـراحـي در             
زندان و در بخش متادونيها بـه آنـهـا        
دچار شد و ممانعت از درمـانـش در       
خارج از زندان را همه شنيـده انـد. بـا         
توجه به همه اينها محمد جـراحـي را     
در واقع حکومت اسالمـي سـرمـايـه       
داران بدست قضات و پـاسـداران ايـن      
طبقه در زندان کشت اگرچه به شـيـوه     

ـنـد          اي بسيار زبونانه. آنها او را کشـت
بدون اينکه جرئت کنند علنا حکم بـه  
قتلش بدهند که فقط نشانگر حقارت 
حکومت اسالمي در مقابل مبارزين 
سربلند جنبش کارگري و کمونيستـي  

 مثل محمد جراحي است. 
در اين يادداشـت مـيـخـواهـم بـا           
اتکا به فقط گوشه هـايـي از آخـريـن         
سخنان محمد جراحي نشان دهم کـه    
ــس                     ــار از حـ ــرشـ ــي او سـ ــدگـ زنـ
ـيـه                انساندوستي و شـور مـبـارزه عـل
بيعدالتي و نابرابري بود. او تصـويـري    
عميقا انساندوستانه و در عـيـن حـال      
بسيار زميني و واقعي از کمونيسم و 
جنبش کمونيسـتـي و انـديشـه هـاي            

 مارکس داشت.
محمد جراحي کارگر کمونيستي 
ـقـه         است که خوب ميداند اتـحـاد طـب
ـيـسـم            کارگر و مبارزين راه سـوسـيـال
چقدر حياتي است و در هر فرصتي بر 
اتحاد طبقاتي کارگران تاکيد ميکند 

 و با صداي بلند اعال م ميکند که:
"بايستي وحدت و همدلـي   
ـقـادي             ـت ـيـم. اگـر ان را حفظ کن
داشته باشيم از همديگر انتقـاد  
سازنده باشد. مـا بـه غـيـر از              
وحدت چاره ديگري نداريـم کـه     
حتما بايستي بچه هـاي چـپ،       
ــه در راه                  ــي کـ ــايـ ــه هـ ــچـ بـ
سوسياليسم قدم پيش گذاشتـه  
اند به خاطر آرمانهاي انسـانـي   
بــعــضــي اخــتــالف نــظــرهــا و         
اختالهاي شخصـي را حـتـمـا         
کنار بگذارند. چونکـه مسـالـه       
انســان مــطــرح اســت. حــق و           
 حقوق انسانيت مطرح است."  

همينجا با اتکا به همين جمالت 
بسيار صريح و شفاف و بـي تـکـلـف         
ميتوان گفت که در افکـار و مـبـارزه        
ـيـسـمـي             محمد جراحي ما بـا کـمـون
مواجه هستيم که هيچ شـبـاهـتـي بـا        
ـيـشـه اي و                 "کمونيسم" آنکـادر و کـل
قالبي چپ سنتي ندارد. "چپي" که بـا     
عــبــارت پــردازي در بــاره تــاريــخ و             
ـيـروهـاي مـولـده و                تکامل و رشـد ن
ـيـسـتـي          "هنوز براي جامعه سـوسـيـال
زود است"، سعي کرده است کـارگـران    
را دنبال نخود سياه بفرستد و سياست 
و قدرت سياسي را دربست بـه امـان       

انواع و اقسام نيروهاي سرمايـه داري    
رها کند. "چـپـي" کـه تصـويـرش از                 
کـارگــران يــک عــده آدمــهــاي بــخــت          
برگشته سربزير و مظلوم و قابل ترحـم  
و قرباني و در بهترين حالت نـاراضـي   
است کـه قـرار اسـت بـا نشـان دادن                  
ـنـه بسـتـه شـان تـرحـم و                 دستهاي پي
ـنـد و         همبستگي ديگران را جلب کـن
ـبـال      خودشان نقش و مسئوليتي در ق
رهايي طبقه کارگر و کل بشـريـت از       
اسارت سرمايه داري ندارند. "چـپـي"       
ـفـه       که مهمترين و حساس ترين وظـي
اش را اظهار اخالص به کـارگـران از       
يکطرف و تخطئه کمونيسم متشکـل  
ـيـغـات               ـل ـب ـيـسـتـي و ت و تحزب کمون
ـيـسـتـي              مسموم عليه تـحـزب کـمـون

 کارگران از طرف ديگر ميداند. 

مـــــحـــــمـــــد جـــــراحـــــي در             
ـقــطــع       ـيــد شــاه              مـ ـفـ ـقــالب سـ "انـ

ومــردم" (انــقــالب شــاه و مــردم؟!)              
ـقــالب             ۱۶ يـعـنـي       ـيــش از ان سـال پ
فرزند خردسـال يـک خـانـواده          ۱۳۵۷ 

روستايي در اطراف شهرستان اهـر از    
آذربايجان بود. اصالحات ارضي شاه  
يک اقدام سيـاسـي تـوسـط سـرمـايـه            
ــان از              ــايــي داري بــراي کــنــدن روســت
ـيـروي کـار             روستاها و فراهـم کـردن ن
براي طبقه سرمايه دار در شـهـرهـاي        
بزرگ بود. والديـن مـحـمـد جـراحـي            
جــزوي از ايــن نســل کــنــده شــده از               
ـقـاي               روستاها بود کـه بـراي ادامـه ب
فيزيکي و ادامه حـيـات بـه شـهـرهـا           
ـقـه کـارگـر        روي آوردند و به اردوي طب
ــزرگ                  ــه رشــد در شــهــرهــاي ب رو ب
پيوستند. محمد جراحي هـم در ايـن       
ـتـصـادي ايـران بـه           مقطع تحوالت اق
عنوان فرزند خردسال اين خانواده و به 
عنوان يـک کـارگـر کـودک بـه صـف               
ـيـوسـت و بـه مـدار                     ـقـه کـارگـر پ طب
استثمار شديد طبقه سـرمـايـه دار از        
 جسم و جان کودکانه اش پرتاب شد.

او در باره اين مرحله از زندگيـش  
در  پـاسـخ بـه سـوال شـهـال دانشـفـر                 

 ميگويد: 
"در شــهــرســتــان اهــر در          
دهکده اي به نام "ون آبـاد" بـه           

دنيا آمدم. سه ساله بودم که به  
اتفاق خانوده به تبريـز آمـديـم.      
از آن به بعد در تبـريـز زنـدگـي       
ـبـال          کرديم. از سه سـالـگـي دن
کار و مشکالت زندگي بـودم.  
ـنـجـوري            وضعيت آن زمـان اي
بود که حتي بچه هاي سه ساله 
هم کار ميکردند. در کارخـانـه    
هاي قـالـي بـافـي، آهـنـگـري              

 و ..."
او  شرايط کار و زندگيش در اين 
 مرحله را اينچنين به خاطر مياورد: 
"... هــر جــوري دلشــان               
ميخواست با کارگران برخـورد  
ميکردند. کسي نبود وقانوني  
نــبــود. اتــحــاديــه اي نــبــود.            
سنديکايي نبود. اين براي من  
يک انگيزه شد. ... من مـوقـع       
رفتن به مدرسه حتي يک جفت 
کفش نداشتم. از مدرسه آمـدم   
خانه همينجوري پـاهـام تـاول        
زده بــود. مــادرم پــاهــايــم را             
گرفت و گريه کرد. ديگر از آن    
ـتـوانسـتـم دردم را بـه             به بعد ن
مادرم هم بگويم. من زنـدگـي      
ــجــوري             شــخــصــي ام را ايــن
ـبـت              گذراندم. و بـا ايـن مصـي
ــم              ــعــد رفــت ــدم. ب درس خــوان
صافکاري کردم که کمک حـال    
ـيـر            و زندگيمان بـاشـد. پـدرم پ
بود و نميتوانست خرج خانواده 
ـفـر کـار          را در بياورد. هرچند ن
ـيـم نـان         ميکرديم نمي تـوانسـت
روزمان را در بياوريم. مجبـور   

 بودم کار کنم."
آن کودک خردسـال کـه در مـتـن           
تحوالت اقتصادي و رشـد سـرمـايـه         
داري به همراه خانواده اش به اعـمـاق     
استثمار شديد در شهر صنعتي تبريز 
رانده شده بود، بعدا به خاطر مـيـاورد   
که چگونه احساس همدردي عميقش 
ـيـر    با کودکان پابرهنه خانواده هاي فق
يکدم رهايش نـمـيـکـرد و هـمـيـشـه               
ميخواست هر کـاري از دسـتـش بـر           

 ميايد برايشان انجام بدهد. 
جايي ميگويد که وقتي بـعـد از       
ــي               ــاه ــارگ ــردي در ک ــي شــاگ مــدت
ـتـوانـد يـک               استادکار ميـشـود و مـي
ماشين ژيان دست و پا کند، از آن بـه    

عنوان امکاني براي کمک به کودکـان  
ـفـاده مـيـکـرد.            هم طبقه اي اش اسـت
کودکاني که زندگي کودکانه خـودش    

 را به يادش مياورند: 
"يک ماشين ژيان داشتـم.   
ايــن انــگــيــزه را داشــتــم. آن             
بچگي که پاهام تاول زده بود، 
هميشه جلوي مدرسه وا مـي    
ايستادم زمسـتـانـهـا و بـچـه             
هاي کوچولو را سوار ميکردم 
و مـي بـردم بـه مسـيـرشـان.               

 کاري از دستم بر نمي آمد."
ـتـن       اين لحظات اوليه شکل گـرف
ايــده آلــهــا و آرمــانــهــا و آرزوهــاي               
کمونيستي در ذهن جواني بود که بـه  
خاطر انـگـيـزه هـاي انسـانـي شـکـل               
گرفته در دوران کودکي مـيـخـواسـت       
کاري براي کودکان هم طبقـه اي اش      
انجام دهد. و بعدا به جرم فعالت براي  
رهايي کودکان کار و خيابان، به جـرم    
رهايي کارگران از ستم و استثمار، بـه  
جرم رهايي جامعه از نـظـام نـابـرابـر            
سرمايه داري و به قول خودش به جرم 
"دفاع از حق و حـقـوق انسـانـهـا" بـه                
زنــدان حــکــومــت اســالمــي طــبــقــه         
سرمايه دار ايران مي افتد. زنداني که 
جمهوري اسالمي در آن جان عزيزش 
را گرفت تا نقش و تالش ايـن رهـبـر        
محبوب و سرشنـاس کـارگـري بـراي         

ـيـونـي از        ۹۰ رهايي يک جامعه  ـل مي
زندان سرمايه داري اسالمي را حذف 

 کند! 
آيا جمهوري اسالمي توانست بـا  
ـيـه          اين دسيسه جنايتکارانـه اش عـل
ـيـسـت کـارگـري بـه                 اين رهبـر کـمـون
ـفـي             هدفش برسد؟ پاسـخ قـطـعـا مـن
ــاشــکــوه                   ــن را مــراســم ب اســت. اي
خاکسپاريش نشـان داد. حـکـومـت            
اسالمي بـا مـرگ مـحـمـد جـراحـي              
خودش و نظام کثيف سـرمـايـه داري      
ايران را يک گام ديگر به لبه پرتگـاه و    

 مرگ حتميش نزديکتر کرد! 

 محمد جراحي در راه مبارزه براي يک جامعه سوسياليستي جان باخت!

 يادش گرامي باد!
 محسن ابراهيمي
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سـالـه      ۲۰ محمد جراحي تقريبا 
مـيـشـود     ۱۳۵۷ بود که وارد انقالب 

که يکي از تکاندهنده ترين تـحـوالت   
ســيــاســي در ايــران، خــاورمــيــانــه و           
ـقـالب             منطقه و جهان بـود. والبـد ان

بــراي جــوانــي از يــک خــانــواده              ۵۷ 
کارگري که دو دهه اول زنـدگـيـش در      
معرض استثمار و فشار اقتصـادي و    
فقر و تحقير بوده است اتفاق مـهـم و       
ـفـاقـي کـه                     تکان دهـنـده اي بـود. ات
ميتوانست به آن شرايطي که مجبـور  
ميکند کودکان خانواده هاي کارگري 
در سرماي آذربايجان فـاصـلـه مـيـان        
مدرسه و خـانـه را بـدون يـک کـفـش               

 مناسب طي کنند پايان دهد. 
ـتـد.            ـيـاف ـفـاق ن ميدانيم که اين ات
ميدانيم که طبقه کارگر ايران عليرغم 
ـتـوانسـت       حضور فعالش در انقالب ن
ـتـه سـرمـايـه           ـيـاف توطئه هاي سازمان
داري جهاني و دولتهايشان را کـه بـه       
کمک طبقه سرمايه دار ايران آمدند تا 
از دست يک انقالب بسيار قـدرتـمـنـد     
ـيـم      نجاتشان دهند خنثي کند. ميـدان
که آن انقالب را به شکست کشانـدنـد   
و پشــت يــکــي از وحشــي تــريــن و               
ضدکارگرترين و ضدکمونيست تريـن  
جنبشهاي سياسي قرن يعني جنبـش  
اسالمي رفتند و باالخره توانستند آن 
ـيـم      انقالب را شکست دهند. و ميـدان
که امثـال مـحـمـد جـراحـي، کـارگـر               

به همراه ميليـونـهـا     ۴۰ خردسال دهه 
ـقـالب               بـه     ۵۷ هم نسلـش بـعـد از ان

کارگران جواني تبديل شدند کـه ايـن       
بار با دشمني حـتـي هـارتـر مـواجـه             
بودند. و به اين ترتيب محمد جراحـي  
مثل همه کارگـران هـم نسـلـش وارد           
دوره ديگري از تالش و مبـارزه بـراي     
رهايي از چنگ نظام سـرمـايـه داري        

 شد. 
ـقـالب          چشـمـه      ۵۷ در مقـطـع ان

ــخــواهــي و               هــاي جــوشــان عــدالــت
ـبـي از هـر            انساندوستي و برابري طـل
ـقـه        گوشه جامعه سر برآورده بود. طـب
کارگر تکان خورده بود و در شکستن 
ـتـي سـرمـايـه          کمر ديکتاتوري سلطـن
داري نقش برجسته اي ايفا کرده بـود.  
در زمينه و در چهارچوب ترک خـورده  
ساختار سياسي و امنيتـي سـرمـايـه       

، تحرک ۵۷ داري مورد هجوم انقالب 
بزرگي از متشکل شدن به هر شکلـي  
ـتـه     محيطهاي کار و زندگي را فراگـرف
بود. و در اين  ميان مـثـل هـمـيـشـه            
ـلـف بـه        چپ در قالبها و اشکال مخـت

 تحرک افتاده بود.
کـه هـمـراه         ۴۰ کودکان کار دهه 

اصالحات ارضي به جاي مـدرسـه و       
ـيـوسـتـه        بازي و شادي به اردوي کار پ
بودنـد، ايـن بـار در قـامـت جـوانـان                  
کارگر وارد اين انقالب شده بـودنـد و       
ـتـه هـاي        در شوراهاي کارگري و کمـي
ـقـالب اسـالمـي                 کارخانـه بـا ضـد ان
سرمايه دست و پنجه نرم ميـکـردنـد.    
محمد جراحي متعلق به اين نسل از   

 کارگران است. 
محمد جـراحـي در بـاره پـروسـه            
پيشرويش از يک کارگر حق طـلـب و       
انساندوست به سمت کارگري آگاه کـه  
ـيـش            ديگر حق طلبـي و انسـانـدوسـت
مبنا و قالب انتقادي و سياسي تيزتـر  
ـيـن بـه خـاطـر            و چپ ميگيرد اينچـن

 مياورد:  
ــت            ــواش داشـ ــواش يـ "يـ
انقالب ميشد. آنجا من با بچه 
هاي چپي آشنا شدم. ديـدم کـه      
ـنــد.             ـنـهــا درد مــرا مـيــگـوي اي
ـتـر.          منتهي علمي تـر و درسـت
ـنـهـا          همين باعث شد که بـا اي
نـــزديـــکـــتـــر شـــوم. آن هـــم              
داوطلبانه. وقتي با بـچـه هـاي       
چپي آشنا شدم يواش يواش بـا  
اصول و قوانين مارکسيـسـتـي    

ديگر از آن مـوقـع        آشنا شدم.  
سعي کردم علمـي تـر حـرکـت         

 کنم..."  
و به اين ترتيب محمد جراحي از   

دوران    ۱۳۴۰ يک کـودک کـار دهـه          
سطلنت سرمايه داري به يـک کـارگـر        
آگاه و چپ و کمونيسـت در دهـه اول         
ـتـي          بعد از انقالب عليه نظـام سـلـطـن
تبديل شد. کارگر کمونيستي که ايـن   
ـتـي سـرمـايـه           بار به جاي نظام سلـطـن
داري با نظام اسالمي سـرمـايـه داري      

 مواجه است. 

بــه دفــاع مــحــمــد جــراحــي از             
سوسياليسم خواهيم رسيد اما اينجـا  
ـنـدي                ـب اشاره اي کوتـاه بـه عـمـق پـاي
عميق او بـه اهـداف انسـانـي اش و               
مايه گذاشتن براي رسـيـدن بـه آنـهـا            

 اشاره اي ميکنيم. 
در پاسخ بـه ايـن سـئـوال شـهـال               
دانشفر کـه عـاليـق شـمـا چـيـسـت،                 
جراحي ضمن اظهار انزجار از نـظـام       
اسالمي که در آن سران حکومـت در    
جنايت و دزدي و رذالت و پسـتـي از       
هم سبقت ميگيرند، پاسـخ مـيـدهـد       

 که: 
"عالقه من فقط به مـبـارزه و      
ــک            ــهــاســت. ي ــي انســان راســت

ـيـم کـه               جامعه اي درسـت کـن
ـنـد        ـتـوان انسانها بدون دغدغه ب
ـنــنــد. از راســتــي و             زنـدگــي ک
ـقـت               درستي از هـمـديـگـر سـب

 بگيرند."  
بعدا مي گويد که  زمـانـي يـک          
جامعه درست و انساني سـاخـتـه ايـم       
که "بتوانيم در جـامـعـه مـنـاسـبـات             
اقتصادي را درست کنيم که بشـريـت     
از حق و حقوق شرافتمندانه خـودشـان   

 برخوردار باشند."
و براستي که خود محمد جراحي 
ـقـش وفـادار مـانـد.                 به هـمـيـن عـالي
جانـش را کـف دسـتـش گـذاشـت و                 
تالش کرد خود نمونه اي اي باشد در   
ـتـن      "راستي و درستي" و "سبقت" گـرف
در اين راه. خودش نـمـونـه اي بـاشـد             
براي ساختن جامعه اي کـه "بشـريـت       
ـتـمـنـدانـه اش                از حق و حـقـوق شـراف

 برخوردار باشد"!
ميدانم که اين سـخـنـان در بـاره           
ـيـشـه        "راستي و درستي" براي چپ کـل
ـتـوانـد             اي مغلق گوي پا در هـوا مـي
بهانه اي براي زيرسئوال بردن يک فعال 
ـنـکـه         کارگري سوسياليست باشـد. اي
"راستي و درستي" بيـشـتـر مـقـوالت          
ـقـد           اخالقي هستند و چه ربـطـي بـه ن
مارکسيستي جامعه سرمايه داري و 
ـقـت       مبارزه طبقاتي دارد؟ اينکه سـب
ـيـشـتـر            گرفتن از راستي و درسـتـي ب
جــلــوه اي از فــداکــاري اخــالقــي و               

 آرمانخواهانه است و بس!  
روشن است که از نقطه نظر چپـي  
که در عبارات کليـشـه اي مـنـجـمـد           
شده است و به هيچ چـيـزي کـمـتـر از          
ـيـسـم             لفاظي در باره مـثـال "مـاتـريـال
ديالکتيک"، "تضاد اصلي و فرعـي"،     
"زيــربــنــا و روبــنــا" و .... رضــايــت                   
ـلـي              ـتـه خـي ـب نميدهد، اين سخـنـان ال
راضي کننده نيسـت. امـا مـوضـوع          
تماما برعکس است. ما اينجا با يک 
ـيـم کـه نـه          فعال کارگري مواجه هست
تنها سخنانش بلکه زندگي واقعـيـش   
انعکاسي از جامـعـه انسـانـي مـورد          
نظرش است. جـامـعـه اي کـه در آن              
انسانها از دغدغه معيشت و نـان و        
آب و بهداشت و درمان و آمـوزش و        
سرپناه بايد رها شوند و اصوال نيـازي  
براي رقابت و سبقت گرفتن در زمينه 
همه آن ارزشها و مـاتـريـالـهـايـي کـه          
جامعه سرمايه داري در مغز و روح و 
ـنـه کـرده اسـت نـداشـتـه               روانشان حق
باشند. جامعه اي که در آن شـرايـطـي    
فراهم شده است که انسانهـا اگـر هـم        
نيازي به رقابت دارند رقابتشان بـراي    

سهم گذاري در سعادت و خوشبختـي  
ـقـت                  خود و هـمـگـان اسـت و نـه سـب
گرفت خرده منفـعـتـهـاي شـخـصـي،          
دورويي و رياکاري، حقه بازي، پشـت    
پا انداختن و بـاالخـره پـايـمـال کـردن           
حقوق ديگران براي مـنـافـع شـخـص          

 خود. 
محمد جراحـي اگـر چـه در ايـن             
ـيـسـت امـا در            "سبقت گرفتن" تنها ن
ـبـش                 ميان دهها رهـبـر و فـعـال جـن
کارگري خود يکي از بهتريـن نـمـونـه       
هاست. نمونه اي از تالش براي مرحم 
گذاشتن بر زخم اقشـار پـايـمـال شـده          
جامعه. تالش براي کمک به هم طبقه  
ـيـاردرهـاي            ـل اي هاي خودش کـه مـي
حاکم در ايران از نان و درمان و دارو و 

 بهداشت محرومشان کرده اند.
وقتي از همرزمـانـش و خـاطـره          

هاي جالبي که دارد سئوال مـيـشـود      
فورا ما را با کارهاي انساندوستانه و   
در عين حال سياسي و آگاهگرانه اي   
آشنا ميکند که به همراه هـمـرزمـش      
زنده ياد شاهرخ زماني انجام مـيـداده   

 اند: 
"خاطره جالبي دارم با زنـده     
ياد شاهرخ. با او خيلـي کـارهـا       
کرديم. اکثر مـبـارزه را مـن بـا            
شـاهــرخ پــيـش بـرديــم. مــا در             
منطقه خـودمـان يـک انـجـمـن             
سالمت درست کرديم. انـجـمـن       
ســالمــت بــه نــام آذربــايــجــان.          
چندين کميته زده بوديم. کميتـه   
ــکــاري             ــم ــه ه ـت ـيـ ــمـ ورزش، ک
ـيـاد،             ـتـه اعـت (نامفهوم)، کـمـي
انواع و اقسام کميته ها. واقـعـا      
آنجا شاهرخ يک شاهکـارهـايـي    
ـيـش يـک            ـيـم پ کرده بود. ميرفت
ـتـوانـي            ـيـم مـي ـت پزشک و ميگـف
براي ما هفته اي پنج تا مريـض  
را ويزيت کنـي؟ ايـن کـارهـا را           
براي مردم انجام ميداديـم. ايـن      
سرپوشي بود براي ما. انـجـمـن       
سالمتي سرپوش بود بـراي مـا     
که ميرفتيم کوه يا تيم فوتبال و   
ـتــراحــت در مــورد               وقــت اسـ
سنديکا و حق و حقوق انسانـهـا   
و در مورد منشور بين الملل بـا  

 بچه ها حرف ميزديم."
ـيـن                 اينجا بـا چـهـره اي از فـعـال
کمونيست کارگري آشنا ميشويم کـه    
در دنياي تماما ضدکارگر جـمـهـوري    
ـفـاده                  اسالمـي از هـر امـکـانـي اسـت
ميکنند تا اوال گوشه کوچکي از درد 
و رنج هم طبقه اي هاشان را کـاهـش     
دهند و ثانيا در عين حال کارگران را   

به حقوق صنفي و سياسيـشـان آشـنـا       
 کنند. 

محمد جراحي عليرغم ضـربـات     
ـيـمـاريـهـاي                 ـيـزيـکـي و ب و لطمات ف
ـقـه        مهلکي که در اسارتگاههـاي طـب
سرمايه دار به آنها دچار شـده اسـت،       
ـنـکـه خـود نـمـونـه اي از                   عليرغم اي
يــورش بــيــرحــمــانــه و قســاوت بــار            
پاسداران سرمايه بـر جسـم و جـان و            
ـيـرغـم            معيشت و روحـش اسـت، عـل
تحميل فقر و مشقت کم نظير بـر هـم     
ـيـرغـم طـوالنـي          طبقه اي هايش، عـل
بودن حکومت قساوت بار اسـالمـي،   
ـبـي        اما با خوشبيني تمام به حـق طـل
کــارگــران، بــه "رئــوف" بــودن مــردم             
ـتـي کـه در          ـب محروم، به تغييرات مث
زمينه آگاهي و توقع طبقه کـارگـر و       
ـتـه اسـت       توده هاي محروم شکل گرف

 واقف است و به آينده اميدوار! 
خوشبينـي صـمـيـمـانـه مـحـمـد              
جراحي نسبت به توده هاي مـردم در      
ايـن سـخـنــان نـمـايـان مـيـشـود کــه                  
ميگويد که تمام سيستمهـا سـر ايـن        
مردم زده انـد امـا بـا ايـن وجـود از                  
رئوف بودن مردم صحبت ميکند کـه  
خودش تجربه کرده است. تـجـربـه اي       
که به قول خودش نشان مـيـدهـد کـه       
وقتي کسي ميرود "با زبان خـوش بـا      
يکي صحبت ميکند و بـاهـاش درد     
دل ميکند" مي بيني کـه مـخـاطـب          
ـلـي مـتـحـول شـده             اين صحبتها "خي

 است."  
محمد جراحي اين خوش بيني به 
ـيـغـي            ـل ـب انسانها و دستاورد تـالش ت
کمونيستي و انسانيش را بـه زبـانـي          

 بسيار ساده اينچنين بيان ميکند: 
ـنـجـوري اسـت.          "ملت ايران همـي
ملت بدي نيست. ما بايستـي مـلـت       
ـيـهـاي زنـدگـي را، لـذتـهـاي                 را، خـوب

 زندگي را براشون مهيا کنيم." 
آري هيچ "ملتي" (و روشن اسـت     
که اين کارگر کمونيست منظورش از 
ــکــش و                 ــريــت زحــمــت ــت" اکــث "مــل
ستمکش و تحت تعبيض طبقاتـي و    
ســيــاســي و اجــتــمــاعــي اســت) بــد            
نيست. اما هـمـانـطـور کـه جـراحـي               
ميگويد بايستي خوبيهاي زنـدگـي و     
لذتهاي زندگي براي اين "ملت" فراهم   
ــا                   شــود کــه در ايــن صــورت مــا ب
ـتـهـا،     اقيانوسي از استعدادها، خالقي
خصائل انساني، احساس همدردي و   
همبستگي و کمک متقابـل بـراي راه       
انـداخــتــن يــک مـنــاســبـات انســانــي          
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 مواجه خواهيم شد.
وقتي سئوال ميشود که با تـوجـه   
به اينکه امروز جنبش کارگري دوران 
تحول بخشي را ميـگـذرانـد، دورانـي       
که يک وجه شور انگيزش جلـو آمـدن     
گفتمان راديکـال و انسـانـي اسـت و             
تصوير شمـا از مـوقـعـيـت کـنـونـي               
جــنــبــش کــارگــري چــيــســت پــاســخ         

 ميدهد:
"تصويرم خيلي خوبه. واقعا   
خوب جايي اشاره کردي. االن  
ـقـه کـارگـر،           خواسته هاي طـب
معلمان، پرستاران و قشرهاي 
مختلف مردم واقعا خـواسـتـه    
هــاي بــاالســت. و خــواســتــه          

 هايشان هم بحق است."
يک وجه از ايـن خـواسـتـه هـاي              
"بــاال" کــه احســاس رضــايـــت و                   
ـيـن     خشنودي او را جلب ميکند کمـپ
تيزهـوشـانـه اي بـود کـه بـراي لـغـو                   
امنيتي کردن پرونـده هـاي کـارگـران         

 معترض راه افتاد.  
"االن يک طـوري شـده کـه           
ـتـي           ـي اينها نمي خـواهـنـد امـن
ـبــه                ـنــکـه مـطـال شـود. بـراي اي
ـنـهـا          حقشان را ميخواهـنـد. اي
چيزهاي اضافه نـمـيـخـواهـنـد.       
ديروز باز نشسته ها رفته بودند 
جلوي مجلـس تـحـصـن کـرده          
بودند. حقشان است. اينها چيز   
اضافي نميخواهند. يـا آن روز       
سر کاسپين، آنهايي که پولشان 
را خورده بودند، رفته بـودنـد و       
شعار ميدادنـد کـه "اي رهـبـر            

 آزاده، دزدي چرا آزاده؟"
ــاه                 ــا ايــن اشــاره هــاي کــوت و ب

 استنتاج ميکند که:
"اينها واقعا نشـان دهـنـده       
اين اسـت کـه مـردم خـواسـتـه             
دارند. مردم ديگر شعور دارند.  
مردم ميخواهند با انگيزه و بـا  

 ۵۷ شعور حرکت کنند. مـردم    
خـواسـتـه       ۵۷ نيستند. مـردم       

ـنـد. بـهـتـريـن شـعـارش               نداشت
(نامفهوم) بـود. يـا ايـن بـود                
ـقـط حـزب اهللا رهـبـر               حزب ف
فقط روح اهللا. ايـن از فـحـش             
بـــدتـــر بـــود. مـــا مســـکـــن             
ميخواهيم. دارو ميـخـواهـيـم.      
يا تحصـيـل مـيـخـواهـيـم." و              
ادامه ميدهد که "حـاال مـردم        
جامعتر شده اند. مدني تر شده 
اند. حاال خواسته امروز مـردم     
را نــمــيــشــود نــاديــده گــرفــت.        
ـتـوانـد نـاديـده               هيچـکـس نـمـي

 بگيرد."
 اينجا چند نکته مهم است: 

 ۵۷ اوال اينکه محمد جراحي از   
نــاراضــي اســت بــا ايــن تــاکــيــد کــه            
خواسته هاي مردم ناروشـن بـود. در        
يک تحليل دقيقتر ما ميدانيم کـه در    

آرزوهــا و مــطــالــبــات و            ۵۷ ســال   
شعارهاي اکثريت مـردم آزادي بـود،       
برابري و زندگي انسانـي بـود. هـمـان          
خواسته هايي بود که امروز کـارگـران   
کمونيستـي مـثـل مـحـمـد جـراحـي               
برايش مبارزه ميکنند. اما جنبش و  
حزبي کمونيسـتـي قـدرتـمـنـد وجـود            
نداشت که در مـقـابـل تـوطـئـه هـاي            
سازمانيافتـه جـهـان سـرمـايـه داري             
ـقـالب را         بايستد و خواست واقعـي ان
ـبـانـه         نمايندگي کند؛ جنبش حـق طـل
عليه نظام سرمايه داري و حـکـومـت    
سلطنتي را رهبري کند و آنها را براي 
گرفتن قدرت سياسي و استقـرار يـک     
نظام آزاد و برابر نمايندگي کنـد و بـه       
اين ترتيب جنبش انقالبي حق طلبانه 
ـبـش اسـالمـي بـاال            مردم توسط جـن

 کشيده شد. 
اما محمد جراحي اينجا بـه يـک     
نکته مهـم انـگـشـت مـيـگـذارد کـه               

فرق ميکند. به زعـم او      ۵۷ امروز با 
ـقــدر خــواسـتــه هــاي             امـروز مــردم آن
روشني دارند کـه شـرايـط بـراي بـاال            
کشــيــدن خــواســت مــردم بــمــراتــب           
تضعيف شـده اسـت. شـرايـط بـراي               
نمايندگي خواسـت مـردم در قـدرت          

 سياسي فراهم تر شده است. 

کمونيسم يک جنبش واقعي براي 
ـيـر             تغيير زندگي انسـانـهـاسـت. تـغـي
زندگي واقعي همين امـروز انسـانـهـا       
حتي در چهـارچـوب نـظـام سـرمـايـه            
داري البته تا آنجا که توازن قوا ميـان  
طبقه کارگر و طبقه سرمايه دار حاکم 
امکان ميدهد. اما کمونيسم فراتر از 
اين است. کمونيسم جنبشي است که  
در عين مـبـارزه و تـالش تـعـطـيـل                
ناپذير بـراي تـحـمـيـل حـتـي ذره اي                
اصالحات در زندگي طبقه کـارگـر و       
ميليونها مردم محروم جـامـعـه امـا       
ميخواهد آن بنياد و آن اسـاس و آن          
ساختار اقتـصـادي و اجـتـمـاعـي را             
برهم بزند که ديـگـر امـکـان پـايـمـال            
کردن حق و حقوق انسـانـهـا مـوجـود        

 نباشد.  
مــحــمــد جــراحــي يــک کــارگــر           
کمونيست آگاهي است که هر دو وجه 

جنـبـش خـودش را بـه خـوبـي درک                 
ميکند. هم بـراي اصـالح وضـع هـر            
تک تک هم طبقه اي هـاي خـودش و         
مردم محروم تـالش مـيـکـنـد و هـم             
اينها را کافي نميداند. ميخـواهـد از      

 آن فراتر برود. 
ـيـسـم         براي محمد جراحي کـمـون
ـيـسـت کـه بـر روي                 يک ايدئـولـوژي ن
ـنـا شـده              ـيـشـه اي ب تعدادي اصول کل
ـيـسـت          است و طرفدارانش هم قـرار ن
کاري بکنند جز هاله مقدس کشيـدن  
حول آن ايـدئـولـوژي و راه انـداخـتـن                 
ـيـسـم          جنگ و رقابت فرقه اي. کـمـون
براي او بحث و جدل درون گـروهـي و       
ـيـربـط بـه                  درون فـرقـه اي آدمـهـاي ب
جــامــعــه نــيــســت. او يــک کــارگــر               
کمونيست درد ديده و آگاهي است که 
ـيـر زنـدگـي واقـعـي                مساله اش تـغـي
است. از تغيير زندگي حتي در جزئي  
ـيـر     ترين شکل آن همين امروز تا تغـي
ـيـسـم             بنيادي که راهـش را سـوسـيـال

 ميداند.
باچنين تصويري است کـه او بـه         
ـتـي در مـقـطـعـي از                قول خودش وق
زندگيش از شاگردي بـه اسـتـادکـاري       
ـيـن       ميرسد و ژياني جور ميکنـد، اول
کــارش ايــن مــيــشــود کــه کــودکــان           
خردسال پابرهنه را از دم مدرسه تا دم 
کوچه شان برساند تا شايـد ديـگـر بـا         
ـلـب       ديدن پاهاي تاول زده کودکـان، ق
مـادرهــايشــان مــثــل مــادر خــودش        
ـفـي     رنجور نشود؛ نظر چند دکتر شـري
را جلب ميکـنـد تـا تـعـدادي انسـان             
فقرزده را ويزيت کنند؛ کمک ميکـنـد   
ـيـکـاري و       تا جواناني که در برهوت ب
بي آيندگـي حـکـومـت اسـالمـي بـه              
ـنـاه بـرده انـد و بـر جسـم و                    اعتياد پ
جانشان حمله برده اند از اعتيـاد رهـا     

 شوند.
ـيـسـت. مـحـمـد             اما اين کافي ن
جــراحــي فــقــط يــک انســان شــريــف           
خيرخواه نيست. او يک فعال کارگـري   
است که ميداند بايد بسيار فـراتـر از       
کمکهاي انساندوستانه رفت. بايستي  
حتي جزئي تـريـن اصـالحـات را بـا              
ـقـه حـاکـم              مبارزه و اعتراض بـر طـب
تحميل کرد. و براي مبارزه قدرتمـنـد    
و هر پيشروي طبقه کارگر تشـکـل و       
اتحاد الزم است و او براي رسيـدن بـه     
اين هدف از جان مايه ميگذارد. ايـن  
يک دغدغه اصليش است و هميشه و 
تعطـيـل نـاپـذيـر هـمـراه هـمـرزمـش                 
ـيـن               شاهرخ و ديگـر رهـبـران و فـعـال
کارگري دست اندرکارمتشکل کـردن    
و متحد کردن کارگران است و يـکـدم   

ـنـد. و                    از اين کـار آسـوده نـمـي نشـي
باالخـره بـه "جـرم" مـتـشـکـل کـردن                   
کارگران و فعاليت سوسياليسـتـي بـه      

 زندان سرمايه مي افتد.
اين مساله آنقدر جدي اسـت کـه       
از داخل زندان هـم بـه مـبـارزه بـراي              
تشــکــل و اتــحــاد کــارگــران ادامــه            
ميدهد. در نامه سرگشاده از زندان با  
صداي بلند اعالم ميکند که "ايـجـاد    

هاي واقعي از  سنديکا و ديگر تشکل
ابتدايـي تـريـن حـقـوق مـا کـارگـران                 
است. من يک کـارگـرم و تـا ايـجـاد               

ها و سنديکا فعاليـت خـواهـم       تشکل
 کرد".

اما محمد جراحي حتـي بسـيـار      
فراتر از تشکلهاي کارگري و سنديکا 
فکر ميکند. او يک کمونيست است.  
يک سوسياليسـت سـرسـخـت اسـت.          
ــمــکــهــاي                ــمــام ک ــد اوال، ت ــدان مــي
انساندوستانه دست آخر ممکن اسـت  
مرهمي بر گوشه اي از درد تـعـدادي       
انسان از اقيانوس انسانهايي باشد که 
همه روزه جان و روحشان را سـرمـايـه      
ـيـا، مـبـارزه              داري تباه ميکنـد و ثـان
کارگر براي تحميل اصالحات مهم و   
ـيـســت.                  حـيـاتـي اسـت امــا کـافـي ن
ـقـه       ميداند که اعتراض متشکل طـب
کارگر بايد کل اين سيستم را زيـر رو      
کند تا طبقه اش و همه جامـعـه رهـا      

 شوند.
او در جامعه اي رنـج کشـيـده و            
استثمار شده و مبارزه کرده است کـه    
سرمايه داري و حکومت اسالمـيـش   
بر بنياد تبعيض شکل گرفته است به 
همه جلوه هاي زندگي و به همه جـلـوه   
هـاي آزادي و حــق طـلــبــي تــعــرض             
ـبـار اقشــار                     مـيـکـنـد و بـه ايـن اعـت
وسيعي از جامعه به پا خاسته انـد و      
ـلـف بـراي            در قالب جنبشهـاي مـخـت
مطالبات انساني و حق طلبانـه شـان     
ـقـط يـک فـعـال            مبارزه ميکنند. او ف
ـبـات                  صنفـي و فـعـال صـرف مـطـال
صنفي کارگري نيست و به عنوان يک 
ـيـسـت هـمـه ايـن            فعال کارگري کمون
ـقـه اش                    مبـارزات را بـه خـود و طـب
مربوط ميداند. به عنوان يـک فـعـال         
محبوب کارگري سوسياليست خـود    
را براي انسجام دادن و قدرتمند کردن 

 اين جنبشها مسئول ميداند.
ـلـي کـه                  ـب در پاسـخ بـه سـئـوال ق
گفتمانهاي راديکال و انسـانـي جـلـو           
آمده اند و تصويرشما از مـوقـعـيـت         
 جنبش کارگري چه هست، ميگويد:
ـبـشـهـا هـم               "بايسـتـي جـن
واقعا باهمديگـر يـک انسـجـام         

دروني و وحدتي داشته باشنـد.  
بتوانند براي مردم يک راهـکـار   
خوب ارائه کنند. مـردم را بـه          
ـقـش     بيراه نکشانند. که اينجا ن
ـلـي مـهـم اسـت.              جنبشها خـي
ـنـد.         فعال هم سنديکاهـا فـعـال
جنبش معلمان فعالند. جنبش 
کارگري فعـال اسـت. اگـر مـا            
ـبـشـهـا يـک             بتوانيم با ايـن جـن
وحدتي داشته باشيم که حـتـمـا    
ـيـم، آن مـوقـع                ـيـدا بـکـن بايد پ
خواسته هاي مردم راحت پيش 

 ميرود. ..."
به نظرم اينجا محمد جراحـي بـه     
ـتـهـاي              ـي يکي از مهـمـتـريـن مسـئـول
ـقـه کـارگـر و          اجتماعي و تاريخي طب
کمونيسم اشاره ميکند که ميتواند و   
بايد در نقش سخنگوي مـنـافـع کـل         
جامعه در مقابل نظام سرمايـه داري    
ـقـش       ظاهر شود. ميتواند و بايد در ن
مدافع و نماينده و سخنگو و بـاالخـره   
رهبر همه جنـبـشـهـا و اعـتـراضـات            
برحق جامعه عليه نظم موجود و در     
نقش رهبري مبارزه براي رهايـي کـل     
جامعه از سلطه نظم نابرابر سـرمـايـه      

 داري ظاهر شود. 

محمـد جـراحـي در ويـديـوهـاي             
منتشر شده اظهـار مـيـکـنـد کـه بـه              
ـتـوانسـت              خاطر شـرايـط مـادي نـمـي
وکيل بگيـرد  و خـودش از خـودش              
دفاع ميکند. ميگويد که نه تنهـا از     
سنديکا و تشکليابي کارگران بلکه از 
سوسياليسم دفاع کرده اسـت. اعـالم      
ميکند که به قـاضـي و دادسـتـان و             
دست اندرکاران اسالمي سرمـايـه در     
زنـــدان گـــفـــتـــه اســـت کـــه "مـــن                 
سوسياليستم". و با طعنه و تمـسـخـر      
سعي کرده است به قاضيان اسـالمـي   
طبقه سـرمـايـه دار حـالـي کـنـد کـه                 
"سوسياليسم يعني چه؟" گفتـه اسـت       
کــه "آقــاي قــاضــي اصــال مــعــنــاي            
ســـوســـيـــالـــيـــســـم را مـــيـــدانـــي؟"         
سوسياليسم يعني اينکه مـثـل شـمـا       
ـنـد. حـق مـردم را               رانت خواري نـکـن
نخورند." اسم فاميل قاضي اش کـه        
"حمله ور" بوده را دست انداخته اسـت    
که "اين شهرت برازنده خودت اسـت."    
برازنده قاضي نظم سرمايه داري عليه 

 طبقه کارگر است.
يــک وجــه مــهــم کــيــفــرخــواســت        
ـيـه             دادستان حکـومـت اسـالمـي عـل
محمد جراحي اين بوده اسـت کـه او         
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"چپ و سوسياليست" است. و محمد    
ـبـديـل           جراحي اين کيفرخـواسـت را ت
ـقـه               ـفـرخـواسـت طـب کرده است بـه کـي
کارگر عليه نمايندگان سرمايـه داري    
در زندان. گفته است که او چپ است.  
ـيـت      "در راه حق و حقوق انسانها" فعال
ميکند؛ گفته است که "هر جاي دنيـا   
اين چپها هستند که از حق و حـقـوق       
مردم دفاع ميکنند"؛ گفته اسـت کـه      
ـقـت کـه           ـي او و همرزمانش از اين حـق
چپها همه دنيا طرفدار حقوق انسانها 
هستند جدا نيستند؛ گفته است که او 
ـنـد بـه اصـول چـپ              "چپ است و پايب
است"؛ گفته است که او و همرزمانش  
"فقط حق و حقوق مردم را بـرايشـان"      

 ميگفته اند. 
محمد جراحي با سـرافـراشـتـه و         
ــد کــه در                ــخــار اعــالم مــيــکــن افــت
بازجوييهايش با صراحت تمام از ايـن  
ــپ و                      ــه "چـ ــرد کـ ــکـ ــاع مـــيـ دفـ
مــارکســيــســت" اســت. و بــه قــول                

 خودش: 
"نه انکار نميـکـردم. دفـاع        
ميکردم. کار بدي نکـرده بـودم      
که انـکـار کـنـم. مـگـر مـواد                 
مخدر پخش ميکردم؟ داشـتـم     
حق و حقوق مـردم را بـراشـون          
ميگفتم. ترسـي از مـحـاکـمـه           
نـداشـتـم. بـه حـقـانــيـت خــودم               
اطمينان داشتم که راهم درست 
است. راه درستي دارم مـيـروم.      
ترسي از محاکمه نداشتم حتـي  

 اعدام."
و وقتي در دادگاه در مقابـل ايـن     
"اتهام" قرار ميگيرد که جمع و گروه و 
تشکلي که درسـت کـرده بـود تـا بـا              
مردم ارتباط بگيرد و به قول خـودش    
"حق و حقوق مردم" را برايشان بگويد   
يک گروه چپ و مارکسيستي است و   
ـيـغ      ـل ـب انديشه هاي سوسياليستي را ت
 ميکرده، با طعنه جواب ميدهد که:  

"اصال شما مارکسيسم را    
ـيـسـم را        اطالع نداري. سوسيال
ـيـسـم              اطالع نـداري. سـوسـيـال
مــگــر قــانــون مــن در آوردي            
است؟ قانون بشريـت اسـت. از        
حق و حقوق مـردم دارد حـرف       
مـيــزنــد. مـن بــه عـنــوان يــک             
مارکسيست از حـق و حـقـوق          
مردم دارم حرف ميزنـم. مـثـل       
شما رانـت خـواري نـکـرده ام.             

 مثل شما رشوه نخورده ام...."
روشن است که مـحـمـد جـراحـي        
نميخواسته اسـت قـاضـي سـرمـايـه              
داري اسالمي را به راه راست هـدايـت   

کند. روشن است که در ايـن رفـت و            
بــرگشــت و مــحــاوره بــا قــاضــي و              
ـقـه کـارگـر        زندانبانانش، اين اسير طب
در زندان جمهوري اسـالمـي قـاضـي         
ـتـه بـود.        ضدکارگر را به تمسخر گـرف
روشن اسـت کـه ايـن "مـکـالـمـه" بـا                   
ــن کــارگــر                 ــي کــه جــان اي ــان قصــاب
کمونيست را در دست داشتند فقط و 
ـيـانـي        فقط ابراز خشم و نفرت از جـان
بود که براي حيات اين رهبر محبوب 
و سرشناس کـارگـري دسـيـسـه هـاي           

 پليدي داشتند.  

آخرين سئوال شـهـال دانشـفـر از           
محمد جراحـي بـه طـور روشـن ايـن              
ـلـم نـظـرتـان را در               است: "در آخر ماي
مورد حزب کمونيست کارگري ايـران  

 بدانم".
در پاسخهاي محمد جـراحـي بـه      
اين سئوال مـحـورهـايـي هسـت کـه             
عليرغم کوتاه بـودنـش مـبـانـي درک          
اين فعال کارگري کمونيست را روشن 

 ميکند.  
قبل از هر چيز او از قلمرو وسـيـع   
نــگــاه حــزب بــه مســائــل صــحــبــت           
مــيــکــنــد. مــيــگــويــد "اوال حــزب              
ديدگاهش وسيع است." براي توضيح   
ـتـش حـزب را بـا              معناي اين صـحـب
ـبـش مـقـايســه مـيـکـنـد و روي                   جـن
تفاوتهاي حزب با جنبش (بـه هـمـان       
معنايي که او تـرسـيـم کـرده اسـت)            
ـيـري از                 تاکيد ميکند. مـا هـر تـعـب
جنبش داشته بـاشـيـم، بـا تـوجـه بـه                
پاسخهاي قبلي او معـلـوم اسـت کـه         
ـنـجـا           منظور جراحي از جنـبـشـهـا اي
ـبـش            مثال جنبش سـنـديـکـايـي، جـن
رفرميستي، جنبش ناسيوناليسـتـي،   
ـفـاوتـهـايشـان           جنبش کمونيستي و ت
نيست. او با مثالهايي که در پاسخ به  
ســئــواالت بــاال زده اســت مــعــلــوم            
ـبـشـهـا،           ميکند که منظورش از جـن
تحرک عدالت طلبانه بـخـشـهـايـي از        
جامعه براي مطالباتشان است. مثال  
جــنــبــش مــعــلــمــان بــا شــعــارهــا و            

 مطالبات معين را مثال ميزند.
بــا اتــکــاء بــه ايــن تصــويــر از               
جنبشها محمد جراحي ادامه ميدهد 
ـيـسـت.                     ـبـش ن که حـزب "مـثـل جـن
جنبش در يـک چـهـارچـوب حـرکـت               
ميکند. براي خودش يک مرامنـامـه    
ـبـش        و اساسنامه اي دارد." مثال جـن
معلمان اهداف خـاص مـعـلـمـان را            
پيش ميبرد. ميتوان به جنبش عليـه   

ــراي خــالــصــي              ــش ب اعــدام، جــنــب
فرهنگي، جنبش براي آزادي زندانيان 
سياسي، جنبش برابري زنان و غـيـره       
هم اشاره کرد که در نهايت هـمـه ايـن      
جنبشها روي موضوع معيني خـيـره   
ميشوند. جنبشها تک موضـوعـي و      
ـنـد. امـا حـزب            تک مطالبه اي هسـت
همچنانکه محمد جراحي با جمالتي 
بسيار صريح و روشن ميگويد فـراتـر     

 از جنبشها به اين معنا هست.
محمد جراحي در مورد جايـگـاه   
حزب آنقدر روشن است که در ادامـه      
پاسخش تاکيد مـيـکـنـد کـه "حـزب            
ـنـهـا اسـت." و                   خيلي وسيـعـتـر از اي
تــوضــيــح  مــيــدهــد کــه حــزب در               
کارخانجات، در قلمروهاي مدني، در 
محيطهاي فرهنگي فعال است. و در  
يک جمله ميگويد که "در تمام کارهـا   
حزب ميتواند مداخله کند" و باالخره  
استنتاج ميکند کـه "اگـر مـا حـزب            
ـيـم کـارهـا را              ـتـوان نداشته باشيم نـمـي

 پيش ببريم".
با اين تصوير از جـايـگـاه حـزب         
کمونيستي محمد جراحي پـاسـخـش    
به اين سئوال که نظرتان در باره حـزب  
کمونيست کارگري ايران چـيـسـت را        

 مشخصا اينچنين ادامه ميدهد:
"البته نظـر مـن در مـورد           
ــلــي         حـزب کــارگــري ايــران خــي
خوب است. براي اينکـه حـزب      
کــارگــري ايــران مــيــتــوانــد بــا         
ديدگاه وسيعي که دارد در تمام 
زمينه ها، تمامي بـه حسـاب       
تضادها، تـمـامـي بـه حسـاب          
مــعــضــالتــي کــه در جــامــعــه        
هست، تنها حزبي که ميتوانـد  
راه کار داشته باشد فقط حـزب    

 کمونيست کارگري است."
اين بخش آخر صحبتهاي محمد 
جراحي در باره يک حزب کمونيسـتـي   
معتبر در جامعه ايران حتما به مذاق 
آن طبقه اي خوش نمي آيد که از پيـام  
صريح مـحـمـد جـراحـي بـه تـحـزب                 
کمونيستي کارگـران احسـاس خـطـر         
ـنـد     ميکند. همچنين اين پيام خوشاي
طيفي از "چپ" ها نميتواند باشد کـه      
تحت تاثير تبليغات سالهاي طوالني 
جهان سرمايه داري عليه کمونيسم و   
تحزب کمونيستي مرعوب شده اند و 
امروز مشغله اي ندارند جز تـخـطـئـه       
ــي کــارگــران در حــزب               ــاب تشــکــلــي
کمونيستي و دور کـردن کـارگـران از          

 حزب کمونيستي.
اين احساس و اعالم تعلق علنـي  
به يک حزب کمونيستي تـوسـط يـک        

ـيـسـت          فعال کارگري چپ و سـوسـيـال
قاعدتا بايد مورد مباهات و شـعـف     
هر انسان شريفي باشد که ميخـواهـد   
دنيا از دست طبقه اي که به تباهيـش  
کشيده است رها شود و مـيـدانـد کـه       
ـيـسـتـي          بدون رهبري يک حزب کـمـون
هرگز جامعـه بـه رهـايـي از اسـارت              

 سرمايه نخواهد رسيد. 
براي هـر انسـان دردمـنـدي کـه              
آرزويش رهايي طبقـه کـارگـر و کـل           
ـنـده            جامعه است بايد خـوشـحـال کـن
ـنـده         باشد که عليرغم حجم خـيـره کـن
ـيـسـتـي جـهـان               تبليغات ضـد کـمـون
ـيـرغـم تـخـطـئـه و              سرمايه داري، عـل
ـيـت               ـتـه حـزب ـيـاف بدنام کردن سـازمـان
کمونيستي کارگران در دوران جـنـگ     
سرد، عليرغم تهاجم وسيعـي کـه بـه        
ـيـه                   ـلـوک شـرق عـل بهانه فـروپـاشـي ب
ـيـسـتـي و              کمونيسم و تـحـزب کـمـون
ـيـسـتــي                مـخـصـوصـا تـحــزب کـمـون
کارگران راه انداختند، يک شخصـيـت   
ـيـن     سرشناس و مبارز کارگري اينچـن
صميمانه، بي لکنت زبان، شـفـاف و       
ــشــکــل شــدن                     ــه  از  مــت ــان آگــاه
ــي کــارگــران و حــزب               ــســت کــمــونــي

 کمونيست کارگري دفاع ميکند. 
سال از عمـرش   ۵ محمد جراحي 

را در اســارت در زنــدان جــمــهــوري             
اســالمــي گــذرانــد. شــکــنــجــه هــاي         
جسمي و روحي فـراوانـي را تـحـمـل            
کرد. حکومت اسالمي او را آگاهانـه   
ـتـه در مـعـرض انـواع                ـيـاف و سازمـان
ـتـا در زنـدان         بيماريها قرار داد و نهاي
حکومت به بيماريهاي مهلکي دچـار  

 شد و جان باخت.
داستان غم انـگـيـز اسـارت ايـن            
ـقـه       فعال کارگري شريف و جسور طـب
کارگر در زندان جمهوري اسالمـي را    
ديگر همه شنيده اند. اما اين داستان  
دردناک وجه ديگري دارد که حاکي از 
قدرت و صـالبـت رهـبـران کـارگـري             
کمونيست و جنبش کـارگـري اسـت.        
محمد جراحي يکي از برجسته تـريـن   
نمونه هاي فراموش نشدني است کـه    
از يکطرف عمق قساوت و شقاوت و   
بيرحمي و رذالت طبقه سـرمـايـه دار        
ايران و حکومتش را نشان ميدهـد و    
از طــرف ديــگــر جســارت، قــدرت،           
ـقـه کـارگـر و                  صالبت، عـظـمـت طـب

 رهبرانش را نشان ميدهد.
از لحظه جانباخـتـن ايـن کـارگـر          
ـيـسـت مـحـبـوب تـا                 مبارز و کـمـون
مراسم خاکسپاريش فـاصـلـه بسـيـار        

کوتاهي بود. اما عليرغم اين فاصلـه   
کوتاه حضور پرشور تعداد زيـادي از      
فعالين و رهبران کارگري و مبـارزيـن   
ـيـهـاي               راه برابـري و آزادي، سـخـنـران
پرشورشان و اعالم صريح اين حقيقت 
که مسئول مرگ محـمـد جـراحـي و         
همـرزم شـجـاعـش شـاهـرخ زمـانـي               
حکومـت اسـالمـي اسـت؛ و اعـالم              
اينکه بـا مـرگ مـحـمـد جـراحـي و                  
شاهرخ زماني عزمشان براي مبـارزه  
براي رهايي طبقه کـارگـر و جـامـعـه          
ـنـکـه          جزمتر خواهد شد؛ با اعـالم اي
غم از دست رفتن محمد جراحي را به 
نيرويي عليه آنهايي که مسـبـب ايـن      
وضعيت هستند تبديل خواهند کرد؛ 
نشان دادند که جمهوري اسـالمـي بـا      
قتل رهبران کارگري بيش از پيش زير 
ـتـش      پاي خودش و طبقه مورد حـمـاي

 را خالي ميکند.  
محمد جراحي همانطور به خـاک    
سپرده شد که سزاوارش بود. در ميان  
سرود جاودانه و شـورانـگـيـر جـهـانـي          
کارگران. سرود انترناسيونال. محـمـد     
جراحي براستي شايسته اين بـود کـه       
ـيـن ايـن سـرود جـهـانـي               در ميان طن
ـيـسـم بـه خـاک                 طبقه کارگر و کـمـون
سپرده شود. با اين سـرود در مـراسـم         
خاکسپاري مـحـمـد جـراحـي، او در            
کنار کموناردهاي پاريـس، در کـنـار        

، در کنار ۱۹۱۷ بلشويکهاي انقالب 
ـيـسـتـي کـه بـراي                هزاران هزار کـمـون
رهايي بشريت از نظام سرمـايـه داري     
ـتـاده انـد       مبارزه کرده اند و به خاک اف

 جاي گرفت. 
ياد محـمـد جـراحـي ايـن رهـبـر              
ـقـه کـارگـر         شريف و جسور و آگاه طـب

 گرامي باد!
توضيح: منبع اصلي من در ايـن  
يادداشت آخرين گفتگوهاي ويديويي 
ــشــر شــده مــحــمــد جــراحــي               مــنــت
مخصوصا صحبتهـاي او بـا شـهـال           
ـيـسـت         دانشفر از رهبري حزب کـمـون
ـتـرنـت           ـن کارگري ايران است کـه در اي

 قابل دسترس هستند.
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خدمت هـمـه شـمـا سـالم دارم.              
محمد چراحي در سيزدهـم مـهـرمـاه       
جان باخت. جان باختن اين عزيز را به 
خانواده و همه بستگانش، به شما کـه  
اينجا جـمـع شـده ايـد تـا يـاد او را                     
گـرامــي بــداريـد، بــه کـارگــران و بــه              
ـيـت مـيـگـويـم. يـادش                 همگان تسـل

 گرامي باد!
محمد جراحي يک چهره محبوب 
ـيـسـت و               کارگري، يک کـارگـر کـمـون
ـيـسـت                 رزمنده و کـادر حـزب کـمـون

 کارگري ايران بود.

محمد جراحي وقتي از زندگيـش  
ـقـط سـه       سخن ميگويد، و از اينکه ف
سال داشته کار کرده تـا کـمـک خـرج           
خانواده بـاشـد، و کـودک کـار بـوده،                
مــيــگــويــد مــن در زنــدگــي خــودم             
فهميدم، تبعيض يعني چه، نابـرابـري   
يعني چه و سرمايه چه بر سر جامـعـه   
مــي آورد. و ايــن چــنــيــن بــود کــه                 
ســوســيــالــيــســت شــدم. او تــوضــيــح         
ميدهد و ميگويد وقتي با چپ آشنـا  
شدم، با مـارکسـيـسـت آشـنـا شـدم،              
پاسخ روشن را گرفتم. فهميدم کـه راه     
ما، رهايي از شر سرمايه داري اسـت  
و راه ما، سوسياليسم است. از همين  
مقطع است که از همان اوان جواني به 
عنوان يک فعال کارگري کمونيست و 
چپ  شروع به فعاليت کرد. شروع بـه     
متحد کردن و سازمان دادن کارگـران  
در محافل چپ کرد. و به قول خودش 
شروع به آگاهگري در ميان کـارگـران   
و نشان دادن ريشه هاي فقر و فالکـت  
در جامعه کرد. محمد جـراحـي يـک         
پارچه شـور بـود. تـمـام زنـدگـي اش                
سراسر از مـبـارزه بـود. او حـتـي در               
بيدادگاه جمهوري اسالمي در مقابـل  
بازجوهاي جنايتکـار گـفـت؛ مـن از           
حق کارگر دفاع کردم، از حق انسانهـا  
دفاع کرده ام. از سوسياليـسـت دفـاع       
کرده ام و مثل شما دزد و رانت خـوار    
نبوده ام. او با ايـن سـخـنـان صـحـنـه             
محاکمه اش را به صحنه مـحـاکـمـه       
جمهوري اسالمي و رانـت خـوران و           
ـتـکـارانـش تــبـديـل کـرد. ايــن                  جـنـاي

 شخصيت محمد جراحي است.  
وقتي به زندگي محـمـد جـراحـي       
نگاه ميکنيم، بر اين حقيقت تـاکـيـد      
ـيـسـم يـک               دارد که چگـونـه سـوسـيـال
ـبـش       گرايش زنده و فعال در درون جـن
اعتراضـي کـارگـري اسـت. مـحـمـد               
جراحي ها بسيارند. طيـف کـارگـران       
ـيـسـت، راديـکـال و چـپ و                  سوسيـال
معترض بسيارند. محمد جراحي در    
ـيـامـي بـه هـمـيـن             آخرين سخنانش پ
طيف دارد. او ميگويد که راه رهايـي   
سوسياليسم حزب است و بايد حـزب    
ـتـخـاب           داشت. و آنوقت حزبـش را ان
ميکند. اين پيام محمد جـراحـي بـه         
ـبـش کـارگـري و بـه                کارگران، به جـن
ـيـسـت            فعالين کارگري چـپ و کـمـون
ــدون حــزب                 ــد ب ــگــوي اســت. او مــي
ـيـروز نـمـيـشـود. ايـن                 سوسياليسـم پ
سخنان مهر اين زمـانـه را دارد. بـه             
عبارت روشنتر مـحـمـد جـراحـي در          
شرايطي اين سخنان را ميگـويـد کـه      
جنبش کارگري در چنين نقطه عطفي 
ـبـش             قرار دارد. در شرايـطـي کـه جـن
کارگري پيشروي هاي مهمي کـرده و    
ـيـن گسـتـرده         اعتراضات کارگري چـن
است. در شـرايـطـي کـه شـعـارهـاي                 
اعتراض راديکال، چپ و انساني هـر    
ـيـان اعـتـراض           روز جلوتر آمده و بـه ب
جامعه تبديل شده است. در شرايطـي  
که مضمون واقعي جنبش کارگري به 
ـيـه     اعتراض عليه سرمايه داري و عـل
ـبـديـل شـده و ايـن را در                     نابـرابـري ت
شعارهاي اعتراضي و مبارزاتـي هـر     
روزه کارگر، معلم، بـازنشـسـتـه و در         
ـيـم. از جـملـه                  ـن ـي تمام جامعه مـي ب
ـنـه،             شعارهاي؛ چون سـفـره تـو رنـگـي
سفره ما فقيره، اگر ما اينجا نبوديـم،  
تو اون باال نبودي، ملک نجـومـي تـو      
ما را بـي مسـکـن کـرده، ثـروتـهـاي              
نجومي، فالکـت عـمـومـي، يـعـنـي            
ـيـمـا      ـق مرگ بر سرمايه داري، و مست
سرمـايـه داري حـاکـم را بـه چـالـش                  
ميکشد. در چنين موقعيتي جنبـش   
ـقـل مـبـارزات                   کـارگـري بـه مـرکـز ث
ـبـديـل شـده و              سياسي کل جامـعـه ت
نقش بسيار مهمي در سير تـحـوالت     
سياسي جامعه پيدا کـرده اسـت. در        
چنين موقعيتي گفتمان هاي چـپ و      

کارگري اجتماعا جلو آمده و به زبـان    
ـبـديـل شـده                اعتراض کـل جـامـعـه ت
است. محمد جراحي ها چـهـره هـا و        
ـنـد.     شخصيت هاي اين جنبش هسـت
محمد جراحي همانطور کـه خـودش       
ـيـسـت،         هم ميگويد، آدم تئوريـکـي ن
ولي ولـي ضـرورت زمـانـه و امـروز                
جامعه را خـوب تشـخـيـص داد. او            
درست در شرايطي که بـحـث بـر سـر           
ـتــرنـاتــيـو بـراي رهـايــي از جـهــنــم                آل
سرمايـه داري اسـت، بـحـث بـر سـر                 
انتخاب سياستي روشن و داشتن افق  
و چشم اندازي روشن هست. مـحـمـد       
جراحي گفت براي اينکه سوسياليسم 
به پيروزي برسد، بايد حزب داشـت و      
حزب کمونيست کارگري ايران، حزب 
من است. و اين حـزب اسـت کـه در             
مقابل جامعه راهـکـار دارد. و ايـن             
يعني چفت شدن محمد جراحي ها با 
اين اوضاع سياسي و مـهـم اسـت و            
ـيـام دارد. بـه ايـن               براي کل جامعه پ
اعــتــبــار ايــن مــوضــوع يــک اتــفــاق           
سياسي مهم در اوضاع خطير امـروز    
است که دارد در مقابـل جـامـعـه راه         

 نشان ميدهد. 

محمد جراحي در عـيـن حـال بـا         
اين گفتـه هـا تـابـو شـکـنـي کـرد و                   
ـيـت و ضـرورت داشـتـن             گفتمان حزب
ـبـش                   حزب را جـلـو آورد. و ايـن جـن
ـيـسـم کـارگـري          ماست، جنبش کمـون
است. جنبشي که هميشه تابو شکـن   
بوده است. براي مثـال مـا از تـعـيـن             
ـيـن             ـنـي فـعـال يابي چپ و حضور عـل
کارگري چپ و راديـکـال  صـحـبـت              
کرديم. عده اي به ما حملـه کـردنـد و        
گفتند امنيت اجازه نميدهد و ممکن 
ـيـم امـروز چـگـونـه             نيست. و مي بين
صفي از رهـبـران راديـکـال، چـپ و                
کمونيست جلو آمده اند. رهبراني کـه   
صرفا رهبران کارگري نيستند، بلـکـه   
رهبران سياسي شناخته شده در سطح 
ـيـم. مـا در رابـطـه بـا                     جامعـه هسـت
کارگري که دستگير شده بود، با اسـم    
و رسم مشخص کارزار مبارزاتي  بـه  

کارزار دفاع از محمـود   -راه انداختيم
به ما حمله کردند و گفتنـد   -صالحي

کارتان غير مسئوالنه است. او را بـه     
خطر انداخته ايد. اما خـوشـبـخـتـانـه          
امروز مي بينيم در ايـن عـرصـه هـا           
چقدر جامـعـه بـه جـلـو آمـده اسـت.                
ـيـد کـه چـهـره هـاي                   ـن ـي امروز مـي ب
راديکال، چپ و کمونيسـت کـارگـري      
يکي بعد از ديگري به جلوي صـحـنـه    
مي آيند و از جـملـه يـکـي از آنـهـا                   
محمد جراحي است. اينها همه تـابـو    
شـــکـــنـــي بـــوده اســـت. حـــال در                
اعتراضـات هـر روزه کـارگـري مـي              
بــيــنــيــم کــه کــارگــر مــي آيــد و از                 
سوسياليسم و تبـعـيـض و نـابـرابـري           
صحبت ميکند، يا مثال در مـراسـم     
گراميداشت محمد جراحي در تبـريـز   
مي بينيم که رهـبـران کـارگـري مـي          
ــه از                     ــان ــن جــان ــن چــنــي ــد و اي آيــن
ـيـه    سوسياليسم صحبت ميکنند، عل
ـنـد، سـرود         سرمايه داري حرف مـيـزن
انترناسيونال ميخواننـد، و کـارگـران        
ـنـد و                   ـنـد مـيـکـن ـل مشتهايشـان را ب
ـيـه سـرمـايـه         کيفرخواست خود را عل

 داري اعالم ميکنند و ... 

پــيــام واقــعــي مــحــمــد جــراحــي        
اينست که ديگر اينجا نبايد متوقـف  
ـقـدر کـه         شد. پيام او اينست که همـان
گفتمان عليه سـرمـايـه داري و بـراي           
ـيـسـم وجـود دارد،          رسيدن به سوسيال
بايد گفتمان حزبيت نيز به راه افتد. به  
اين معنا که حق مـاسـت کـه حـزب           
داشته باشيم. حق ماست که در حزب  
خود متشـکـل بـاشـيـم. بـه عـبـارت                
ـيـان    روشنتر آزادي بدون قيد و شرط ب
و داشــتــن تشــکــل حــق مــاســت. و             
همانطور که حق داشتن سنديکـاي و    
شورا و تشکلهاي تـوده اي کـارگـري          
خـود را داريــم، بــايــد حـزب داشــتــه             
باشيم. بايد در بـرابـر جـبـهـه عـظـيـم              
سرمايه داري، متحزب بود. اين پيـام   
محمد جراحي اسـت و مـهـم اسـت.           
ـيـم کـه            ـن ـي جالب اينجاست که مـي ب
چگونه با کاري که مـحـمـد جـراحـي          
ـتـاده اسـت.       کرد، اين گفتمان به راه اف
بحث ها را حتما دنبال کرده ايـد. در       
ـيـن کـارگـري بـحـث هـاي               ميان فعال

داغي بر سر اين موضوع به راه افتاده 
است. همان روزي که ما خبر نـاگـوار      
درگذشت محمد جراحي و کادر بودن 
او در حزب را اعالم کرديم، مثل خبر 
مهمي در محافل کـارگـري بـه خـبـر          
داغ تبديل شـد. ايـن خـواسـت خـود             
ـتـش             محمد جراحي بـود کـه عضـوي
اعالم شود. در صحبتي که با خود او  
داشتم، او گفت که من نميخواهم اگر 
اتفاقي افتاد، از من فقط بعنوان يـک  
فعال کارگري صحبت شود، بلکه من 
يک کارگر کمونيست و عضـو حـزب       
کمونيست کـارگـري ايـران هسـتـم و              
ميخـواهـم بـه عـنـوان عضـو حـزب                
کمونيست کارگري ايران از مـن اسـم       
برده شود. من ميخواهم پايم بر جـاي   
محکم استوار بـاشـد و ايـن بـه مـن              
ـتـم تـو        اميد ميدهد. و وقتي به او گف
عضو اين حزب هسـتـي. ايـن حـزب          
متعلق به شماها است. جاي شما هـا   
در اين حزب است. گفتـم اگـر اعـالم         
هم نميکردي اين سـيـاسـت مـاسـت.        
سياست عضويت ما همين است و از 
نظر ما همه کارگران کمونيست، همه 
ـيـسـت        کارگراني که خود را سـوسـيـال
ـقـوه ايـن حـزب          ميدانند، اعضاي بال
هستند. ممکن است هنوز تصـمـيـم       
خود را نگرفته باشند، ولـي اعضـاي       
اين حزب و اين جنبش هستند. بعـدا   
وقــتــي گــزارش عضــويــت مــحــمــد          

جراحي در جلسه هيات اجرايي حزب   
داده شد، کادر بـودن او بـه تصـويـب           
رسيد. بدين ترتيب کادري او را به وي  
رسما اعالم کردم. نامه حميد تقوايي  
در مــورد تــبــريـک عضــويـت وي را             
برايش خواندم. جواب او اين بـود کـه      
شما به من انرژي داديد که بتـوانـم بـا      
اين بيماري هايم بـجـنـگـم و بـه مـن             

 اميد داديد.  

محمد جراحي يـک پـارچـه شـور         
زندگي بود و گفت که با دکـتـرم قـرار      
دارم. اميدوارم حالم کمي بهتـر شـود      

سخنراني شهال دانشفر در مراسم گراميداشت محمد جراحي از چهره  
 هاي شاخص جنبش نوين کارگري
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ـيـل     تا سراغ دوستان قديمي ام که بـدل
اينکه در زندان بودم و بيماري داشتم، 
مدتهاست به آنها سرنـزده ام، بـروم و         
دستشان را ميگيرم و مي آورم تـوي      
ـيـد؟         اين حزب و ميگويم کـجـا هسـت
بياييد عضو اين حزب شـويـد. او بـا         
چنين اميدي از اين حـزب و زنـدگـي        
اش صحبت ميکرد. محمد جـراحـي    
ـتـي بـود. از هـمـيـن                  چنين شـخـصـي
روست که ميـگـوم مـحـمـد جـراحـي            
ضرورت زمانه را فهـمـيـد. او انسـان          
بزرگي بود و حرف زدن با ايـن انسـان     
بزرگ بسيار شـورانـگـيـز بـود. او از               
لحظات زندگيش ميگفت و از اينکه 
چگونه زندگي اش را به سختي سپري 
کرده است. همانطور که اشاره کـردم،     
تمام زندگي او پر از مـبـارزه بـود. در         
زندان و در بيرون از زندان. بيانيه هاي  
ـيـه اعـدام،             مختلفي که از زنـدان عـل
ـيـان سـيـاسـي، در                 بـراي آزادي زنـدان
ـيـان ،         اعتراض به وضع اسفبار زنـدان
ــه                     ــوق کــودک و ب ــاع از حــق در دف
مناسبتهايي چون روز جهاني کـارگـر   
و روز جهاني زن در هر مورد ديگـري  
که بيرون داده ميشد، امضاء محمـد  
جراحي را  نيز پايش مـي ديـديـد. و           
ديديد که در برابر بـازجـوهـاي زنـدان         
چگونه ايستاد و کل اين سيستم را به 
محاکمه کشيد. در عين حال محمـد   
جراحي کاري کرد که حقارت محافل 
منفردي کـه بـه ظـاهـر از کـارگـر و                   
ـنـد، امـا                سوسياليسـم دفـاع مـيـکـن
ــک کــارگــر عضــو حــزب                ــي ي وقــت
ميشود، آنرا تقبيح ميکنند، مقـابـل   
چشم همه گذاشته شـود. پـايـان کـار            
اينگونه محافل را نشان داد. بـه ايـن      
معنا نيز تابو شکـنـي کـرد و عـقـب            
ماندگي هـا را نشـان داد. مـحـمـد                 
جراحي يکي از چهره هـاي شـاخـص         
جنبش نوين کارگري بود. چهره هايي  
کـه دارد نشـان مـيـدهــد کــه امــروز               
جنبش کارگري ايران کـجـا ايسـتـاده         

 است. زنده باد محمد جراحي!

 کمک مالي به حزب 
 هزار کرون ۱۰ علي از سوئد 

 

ـبـر در مـحـل          ۱۳ روز جمعه  اکت
پــاتــوق شــهــر اســتــکــهــلــم، مــراســم          
گراميداشت  کارگر مبـارز  مـحـمـد         
جراحي برگزار شد. در اين مراسم کـه     
ـيـسـت کـارگـري          از طرف حزب کمـون
ايران برگزارشده بود، ابتدا هرمز رهـا    
در صحبت کـوتـاهـي کـه داشـت بـه             
خواندن سرود انتر ناسـيـونـال تـوسـط        
همرزمان ودوستان محمد جراحي در   
هــنــگــام خــاک ســپــاري ايــن کــارگــر          
ـيـپ       کمونيست اشاره کرد و ويدئو کـل
مراسم خـاکسـپـاري پـخـش گـرديـد.            
سپس شرکت کنندگان به احترام ايـن    
رهبر کارگري به پـا خـاسـتـه و  يـک                
ـقـه سـکـوت کـردنـد. پـس از آن                    دقي
ــق                ســپــس شــهــال دانشــور از طــري
اسکايپ راجـع بـه زنـدگـي ومـبـارزه             
وچگونگي پيوستن محمد جراحي بـه  
حزب کمونيست کارگري سـخـنـرانـي       
کرد ودر ادامه فيلم سخنراني جـعـفـر      
عظيـم زاده ومـحـمـود صـالـحـي از                 
رهبران کـارگـري پـخـش گـرديـد. در              
پايان سيامـک بـهـاري بـه عضـويـت             
ـتـمـان        محمد جراحي وشروع روند گـف
حزبيت وضـرورت تـحـزب در مـيـان            

 کارگران اشاره کرد. 
 هرمز رها 

ـبـر بـه دعـوت          ١٤ روز شنبه  اکت
واحد آلمان حزب کمونيست کـارگـري   
ايران مراسمي در شهر کلن آلـمـان بـه      
يــاد مــحــمــد جــراحــي کــادر حــزب            
کمونيست کارگري ايران برگزار شد .   
مراسم با پخش سرود انترناسيونـال و    
با يک دقيقه دست زدن به ياد محـمـد   

ـيـن کـارگـري        جراحي و رهبران و فعال
که در چند سال اخـيـر در ايـران جـان           

 باخته اند، آغاز شد .
سپس شـهـال دانشـفـر در مـورد            
زندگي و فعاليتهاي محـمـد جـراحـي       
سخنراني کرد. شهال دانشفر با اشـاره   
بــه گســتــرش مــبــارزات کــارگــران و          
ـيـه حـکـومـت              معلمان و جـوانـان عـل
اسالمي ايران گفت؛ اگـر در دوره اي        
چهره هـاي سـيـاسـت در ايـران ربـط               
چنداني به مبارزات مردم و کـارگـران   
نداشتند، اکنون چهر ه هاي سـيـاسـت    
در ايران رهبران سرشناس و محبـوب  
ــارزات            کــارگــري هســتــنــد، کــه مــب
گسترش يابنده کـارگـران و مـردم در          
ايران را تحت تاثيـر قـرار داده، و در           
ـقـش       همه عرصه ها سعي ميکننـد ن
موثر و رهبر داشته باشند. پس از آن    
فيلم کوتاهي از مراسم گرامـيـداشـت    
محمد جراحي پخش شد و در ادامـه    
ـيـان در مـورد گسـتـرش             نسان نودين

ـبـش کـارگـري در ايـران و                يافتن جـن
ـبـش                  اهميت چـهـر ه هـاي مـهـم جـن
کارگري سخنراني کرد و گفت؛ ما در   
ـتـرنـاسـيـونـال را               اين مراسم سـرود ان
شنيديم با تصاويـري از اعـتـراضـات         
کارگران و مردم، اين تصاوير مربـوط  
ـيـسـت، ايـن تصـاويـر              به گذشته ها ن
رزمنده و اين پرچم هاي سرخ متعـلـق   
به امروز ايران اسـت. جـامـعـه ايـران             
مبارزه ميکـنـد و رهـبـران کـارگـري             
اکــنــون نــقــش بــرجســتــه اي در ايــن            
ـنـد. پـس از آن            مبارزات بازي ميکن
سخنراني هاي جعفـر عـظـيـم زاده و           
محمود صالحي و آيت نيافـر کـه در       
مراسم بـخـاک سـپـاري کـارگـر جـان                
باخته محمد جراحي، ايراد شده بـود،  
پخش شد.  نسريـن رمضـانـعـلـي در           
مورد جنبه هايي از زنـدگـي مـحـمـد        
جراحي و صحبتهايي کـه بـا وي در           
طول چندين سال گذشته داشته است، 
صحبت کـرد. نسـريـن رمضـانـعـلـي             

گفت؛ صحبت کردن در مورد محمـد  
جراحي برايم سـخـت اسـت، چـرا کـه            
سالها است که او را مـي شـنـاسـم و           
بارها در شرايط متفاوتي با او حـرف    
زده ام، وقتي در زندان بـود و بـعـد از          
آن، و هنگامي که بيمار شد، محـمـد   
جراحي يک انسان مبارز، رزمـنـده و       
قــوي بــود کــه بــه هــمــه مــا درس                  
شجاعت و آزادگي داد. بعد از پخـش   
ــم کــوتــاهــي از مــراســم هــاي                فــيــل
ـنـا           گراميداشت محمد جـراحـي، مـي
احدي سخنراني کرد. او در سخنرانـي   
ـپـا      خود تاکيد کرد که؛ جامعه ايران ب
خاسته و پاسخ يک حکومت ددمنش 
و قرون وسطايي را با تمام قامت خود 
ـنـا احـدي             و با کمونيزم ميـدهـد. مـي
گفت، حکـومـت اسـالمـي ايـران در            
همه عرصه ها از حکومت شـکـسـت    

سـال گـذشـتـه          ٣٧ خورده و در طـول    
ـتـه کـه              جنبشي در ايران شـکـل گـرف
پاسخ همه پليدي هـا و رذالـت هـاي            
ـيـت و           حکومت اسالمي را بـا شـفـاف
روشني ميدهد. جامعه ايـران شـخـم         
خورده و شورشي عظيم در آن کشـور      
ـيـت و                   ـيـت و مـدن در دفـاع از انسـان
حقوق انساني در جريان اسـت کـه بـا        
ـنـده           سرنگوني حکومـت اسـالمـي آي
بسيار بهتري را براي همه مردم نـويـد   
ميدهد. در اين مراسم همه سخنرانان 
از مطرح شـدن هـويـت تشـکـيـالتـي            
محمد جراحي به عنوان کـادر حـزب       
کمونيست کارگري ايران بعـنـوان يـک      
نــقــطــه عــطــف مــهــم در مــبــارزات           

 کارگران و مردم ايران ياد کردند.
 مينا احدي 
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