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 اخبار و گزارشات هفتگي از وضعيت زنان           عزيزه لطف الهي
 

بـا درگـذشـت مـحـمـد             : ايسکرا
يکـي از رهـبـران شـنـاخـتـه              جراحي  

کـادر  شده جنبش کارگري و اعـالم         
ــيــســت                 ــون ــودن او در حــزب کــم ب
کارگري واکنـشـهـاي مـخـتـلـفـي از              
ــيــروهــاي                ــرخــي افــراد و ن ســوي ب

عليرغم ايـن    . سياسي نشان داده شد   
واکنشها ابتدا ميخواهم اين سئـوال       
را طرح کنم که دليل اعـالم عـلـنـي          
عضويت محمد جـراحـي در حـزب           

 کمونيست کارگري ايران چه بود؟ 
  

از نـظـر مـن           : محمد آسنگران 
بايد سوال بر عـکـس طـرح مـيـشـد              
مثال گفته ميشد چرا تا کنون و در       
موارد ديگر قبال حزب همـيـن کـار           
را نکرده اسـت؟ و تـعـلـق فـعـالـيـن                  
حزب را مسکوت گـذاشـتـه اسـت؟           
متاسفانه در چنـد سـال گشـتـه مـا              
رفــقــاي بســيــار بــرجســتــه و قــابــل            
اتکايي از دسـت داديـم امـا تـعـلـق               
حزبي آنها حتي براي حزب خودمان       
هم بجز تـعـدادي از رهـبـري حـزب                

اگـر سـوال     .  ناشناخته مـانـده اسـت       
اين بود پاسخ سر راستتر و راحـتـتـر          

اما اجـازه بـدهـيـد بـه هـمـيـن                 .  بود
سوال شما با همين مضمـون پـاسـخ         

دليل ما براي اين کار يـعـنـي     .  بدهم

اعـالم کــردن تــعــلـق حــزبــي رفــيــق             
محمد جراحـي صـاف و سـاده ايـن              
بود که الزم نيست بيش از ايـن مـا             
صبر کنيم و رفقاي خودمان را تمام     

 . قد معرفي نکنيم
رفيق محمد جراحي بـا شـور و          
ــقــاضــاي               ــااليــي ت ــار ب شــوق بســي
عضويت کـرد و آنـرا يـک تصـمـيـم                 

رســمــا .  مــهــم خــودش مــيــدانســت      
اعـالم کـرد نــمـيــخــواهـد فــقـط بــه               
عنوان يـک فـعـال چـپ و کـارگـري                  
معرفي شود بـلـکـه دوسـت دارد و              
ايـن بـرايـش مـهـم اسـت کـه حــزب                  

. خودش را انتخاب و تـقـويـت کـنـد        
بنابر اين تا وقتي که ايـن رفـيـق در            
قيد حيـات بـود مـعـلـوم اسـت کـه                 
خودش تصميـم مـيـگـرفـت در چـه              
سـطـحـي تــعـلـق حــزبـي خـودش را                
اعالم کند، دوما تـعـادل قـوا فـعـال           
ايـن اجــازه را نــمـيــدهــد در ســطــح               
وسيعي تعلق حزبي اين رفقـا اعـالم        

اما اين مالحـظـه بـعـد از در           .  شود
گذشت رفيقي مانند محمد جراحي     

ممـکـن اسـت      .  موضوعيت نداشت 
اين روش ما در هـمـه مـوارد و در               
هر شرايطي بکار گرفته نشـود زيـرا        
با شنـاخـتـي کـه از تـعـادل قـوا در                   

 ۲ صفحه 

 

 اتحاديه آزاد کارگران ايران  

 ۴ صفحه 

 حزب کمونيست کارگري ايران 

 چرا چپ سنتي از اعالم عضويت      
 رفيق محمد جراحي در حزب نگران شد؟       

 مصاحبه ايسکرا با محمد آسنگران        
با کمال تاسف و تاثر محمد جراحـي چـهـره شـنـاخـتـه              

شده جنبش کارگري و کادر حزب کمونيست کارگري ايـران        
 سال تالش بي وقفه در دفاع از طبقـه کـارگـر و        ۳۰ پس از   

در راه آرمان رهايي بخش کمونيسم و پس از چـنـديـن مـاه             
 مـهـر در       ۱۳ دست و پنجه نـرم کـردن بـا سـرطـان امـروز                  

 . بيمارستان تجريش در تهران درگذشت
محمد جراحي را بطور واقعي جمـهـوري اسـالمـي بـه             

محمد جراحي همراه يار ديـريـنـه اش شـاهـرخ            . قتل رساند 
 بـه جـرم دفـاع از حـقـوق                ۱۳۹۰ زماني در خـرداد سـال           

کارگران دستگير شد، در زندان تبريز مورد ضـرب و شـتـم          
شديدي قرار گرفت و در يکي از بيـدادگـاهـهـاي حـکـومـت           

رفراندوم عمـومـي در کـردسـتـان           
 سـپـتـامـبـر بـرگـزار            ٢٥ عراق که روز  

شد، مستقل از انگيزه سياسي دسـت       
اندرکاران دولت اقليم يک رويداد مهم       
تاريخي بود که بر تحوالت بـعـدي در       
کل منطقه تاثيرات مـهـمـي خـواهـد             

عليرغم تهديدات و فشارهاي  .  داشت
ــجــاعــي اردوغــان و                ــهــاي ارت ــت دول
جمهوري اسالمي ايـران و حـکـومـت           
دست نشانده عراق و مـزدوران حشـد          
الشعبي و امثالهم، رفراندوم عـمـومـا     
در يک فضاي آرام برگزار شد و مـردم          

بـنـا بـه      .  وسيعا در آن شـرکـت کـردنـد       
گزارشهاي رسمي اکـثـريـت قـريـب بـه            

 درصد مـردم    ٩٠ اتفاق يعني بيش از  
به جدايي کردستان از عـراق راي داده        

 . اند

 محمد جراحي چهره محبوب جنبش کارگري درگذشت      
 

 ۲  صفحه 

 روند استقالل کردستان عراق فورا بايد آغاز شود        

 زندگي و مرگ محمد جراحي، کيفرخواستي تمام و کمال              
  و فالکت است    از سوي ما کارگران عليه سرکوب و فقر        

 

 هزاران نفر از معلمان و بازنشستگان       
 در سراسر کشور دست به تجمع زدند        

  مهر تجلي اتحاد و همبستگي مردم بود          ۱۳ 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 حزب کمونيست کارگري ايران    

 درمورد عضويت محمد جراحي در حزب کمونيست کارگري           

 ۶  صفحه 

 ۲  صفحه 

 ادامه بالتکليفي مظفر صالح نيا       
 اتحاديه آزاد کارگران ايران  

 حزب کمونيست کارگري ايران

 باالخره اين کفرگويي هم جا مي افتد          

   :مالحظه اي در مورد مطلبي تحت عنوان       
 مردم نه دم خروس تان را باور ميکنند          "

   "نه قسم حضرت عباس تان را    
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 ۱ از صفحه  

جامعه داريـم و بـا شـنـاخـتـي کـه از                   
اطرافيان هر فعال داخل کشـور داريـم          
طبعا سبک سنگين ميکنيم که کـدام      

آيا همچنان رابـطـه   . روش درست است 
حزبي را مـخـفـي نـگـهـداريـم يـا آنـرا                   

رفيق محمد جـراحـي     .  علني ميکنيم 
يکي از آن مواردي بود که هم خـودش   
دوست داشت تـعـلـق حـزبـيـش را در                 
فرصت مناسب به جامعه اعالم کـنـد         
هم بقول خودش فعالين کارگري بـدون     
حــزب بــه اهــدافشــان نــمــيــرســنــد و              
تصميمش اين بود رفقاي ديـگـر را از         
حزبي بودن خودش مطلع کند و آنـهـا        
را تشويق نمايد همين راه را انـتـخـاب          

  . کنند
ما قبال بارها گفته ايم کـه سـنـت       
ــي                ــدگ مــخــفــي کــاري يــک روش زن

تـحـمـيـل     .  مبارزاتي تحـمـيـلـي اسـت        
امـا  .  حکومتهاي ديکـتـاتـوري اسـت       

مشکل تنها ديکتـاتـورهـا نـيـسـتـنـد             
بــلــکــه ايــن نــوع مــخــفــي کــاري در               
کشوري مانند ايران به يک امر درونـي   
و تقديس شده چپ سنتي هـم تـبـديـل             

روشي که اين چپ عـمـيـقـا     .  شده است 
خود را با آن تعريف ميکند و بخـشـي     

ايـن روش    .  از هويت خودش مـيـدانـد      
محدود به برخورد اين چپ به تصميـم     
رفـيــق مــحــمـد جـراحــي نـيــسـت کــه               

سـابـقـه و      .  صدايشـان در آمـده اسـت         
اين روش .  گستره بسيار بيشتري دارد  

غير اجتماعي فعاليت و چهر نداشتـن     
و با اسم مستعار نوشتن و مـحـفـلـي              
فعاليت کـردن و مـحـدود نـگـري در                

در چپ سـنـتـي و        ...  همه زمينه ها و 
غير اجـتـمـاعـي بسـيـار جـان سـخـت                 

با نگاهي بـه تـاريـخ تـحـوالت            .  است
چپ ايران و سبک کار و روش فعاليـت      
اين چپ ميبينيد که ما در دوره هـاي      
مختلف با اين نوع چپ در حـال جـدل         
بوديم و کمونيسم کارگري ايـن سـنـت          
غير اجـتـمـاعـي و حـاشـيـه اي را در                   
عرصه هاي مختلفي بـه عـقـب رانـده            

اما هنوز بايد با اين سـنـتـهـاي       .  است
غير اجتماعي و سکتي بـيـش از ايـن          

 . در بيافتيم
  

از نظر شمـا بـيـان تـعـلـق            : ايسکرا

حــزبــي و اهــمــيــت تــحــزب در درون              
جنبش کمونيستي و کارگري آنهـم در     
کشوري که حاکـمـيـت اسـالمـي مـي             
کوشد سايه هـر انسـان کـمـونـيـسـت،               
آزاده و معترض را با تير بـزنـد از چـه              

 طريقي ممکن است؟ 
  

در حـقـيـقـت         : محمد آسنگـران  
مولفه مهم و تعيين کننـده بـراي ايـن         

امـا چـپ     .  مسئلـه تـعـادل قـوا اسـت           
. سنتي مشکلش اين نبوده و نـيـسـت       

اين چـپ مـکـانـيـسـمـهـاي داده شـده                  
جامعه و جـايـگـاه طـبـقـه و اهـمـيـت                  
قدرت سياسي و جايگاه شخـصـيـتـهـا        
در پيشروي و پيروزي مبارزه طبقاتي       

از آن بـيـگـانـه         .  را نميشـنـاسـد   ....  و  
به يک نوع فعاليت مـحـفـلـي و         . است

در مقـابـل   .  فرقه اي عادت کرده است  
تحوالت تـازه و روشـهـاي جـديـد نـه                 

از روي عـادت      .  سوال دارد و نه پاسخ 
و سنتي که با آن بار آمده است بـه هـر       
تحولي در اطراف خود عکس العـمـل         

. تکراري و طبق عادت نشان ميـدهـد     
موجودي حاشيه اي است و نسل انـدر     
نسل با يک سري اوراد و احاديث خـود    

در اغـلـب     .  ساخته مشغول بوده است   
موارد هم اعتراض و حـملـه ايـن چـپ          
به حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري بـراي                
حفظ وضع خود و دفاع از موجوديـت   

 . خودش است
اما براي پاسخ پايه اي تر بـه ايـن         
سوال بهتر است فقط به اعالم احـکـام      
مـورد نــظــر خــودم بســنــده نــکــنــم و              
نگاهي بـه تـاريـخ گـذشـتـه ايـن چـپ                   
بيندازم و از اين طريق بگويم چـگـونـه          
ميتوان با سنتهاي بـازدارنـده و غـيـر             
اجتماعي بايد در افتاد و تا کنون چـه      

اجـازه  .  سنگرهـايـي فـتـح شـده اسـت            
بدهيد ابتدا بطـور مـخـتـصـر ديـدگـاه              
ســيــاســي ايــن چــپ مــتــشــکــل در                
سازمانهاي مـوجـود يـا پـراکـنـده بـه                
شکل افراد و اتمهاي جداگانه را بـراي     
نسـل جــوان يــادآوري کـنــم زيـرا ايــن               
کمک ميکند بـه نـوع فـعـالـيـت آنـهـا                

 . بپردازم
 اگـر    ۵۷ از همان اوايـل انـقـالب           

نگاه کنيم چپ ايران بـا هـمـه شـاخ و                
برگهايش خود را ضد امپريـالـيـسـت،        
مـدافــع بــورژوازي مــلـي و صــنــعــت             

عليه سرمايه داري   . خودي ميدانست 
ــجــيــري                 ــيــه ســگ زن وابســتــه و عــل
امپرياليسم و مـدافـع خـلـق خـود را                

در مـورد مسـئلـه        .  تعريـف مـيـکـرد      
آزادي خود را مـدافـع آزادي خـلـق و                 

ــلــق                   ــه ضــد خ ــوري عــلــي ــکــتــات دي
مدافع اعدام انقالبـي بـود     .  ميدانست

 ...و
نشريـات احـزاب و سـازمـانـهـاي             
چــپ آن دوره را نــگــاه کــنــيــد بــدون                
ــور                    ــه وف اســتــثــنــا ايــن مــوارد را ب

حـتـي در مـورد مـطـالـبـه              .  ميبينيد
مهمي مانند آزادي زندانيان سـيـاسـي      
چپ سنتـي ايـران مـدافـع ايـن شـعـار                 
نبود بلـکـه خـواهـان آزادي زنـدانـيـان               

يعني ما چپـي  .  بود" انقالبي"سياسي  
داشتيم که زنداني سياسي اگر خـودي       

اسـالم  . " نبود اعتراضي به آن نـداشـت     
بـه  "  احـتـرام  " و اسـالم مـورد        "  انقالبي

دليـل اعـتـقـادات تـوده هـا يـکـي از                   
هـيـچ مـرزي بـا         .  پرنسيبـهـايـش بـود      

ناسيوناليسم نداشت و خودش عميقـا      
نقدش بـه امـپـريـالـيـسـم          . مليگرا بود 

تـقـريـبـا     ....  بود نه به سرمايه داري و    
تمام آن چپ يا مدافع سيـسـتـم حـاکـم           
در روسيه بود يا منتقـد نـيـم بـنـد آن                 
بود و آنرا قـطـب خـودي بـا ايـراداتـي                 

از منظر اين چپ استاليـن  .  ميدانست
نه بعنوان نماينده ناسيوناليسم  روس       
براي احياي سرمايه داري دولـتـي در           
روسيه بلکه او را يک رهبر کمونيسـت     

بخـشـي   .  با انحرافاتي ارزيابي ميکرد 
از آن چپ مدافع انورخوجه و آلـبـانـي            
بود و بخشي هم مائوئيست و مدافـع        

 .....محاصره شهر از طريق روستا و
اينها فـقـط نـکـاتـي از افـکـار و                 

. عقايد و سيـاسـت چـپ آن دوره بـود             
جريان ما بـا نـقـد ريشـه اي کـل ايـن                   
ترند از چپ، در قدم اول کمونـيـسـم را       
بشــکــل کــالــســيــک و مــارکســي آن             

جريان ما اعالم کرد کـه    .  معرفي کرد 
همه اين گروههاي چپ سنتي عمـيـقـا       
پوپوليست و آغشته به ناسيونالـيـسـم        
و اسالميسم است و در بهترين حالـت        
رفرمهايي در زياده رويهـاي سـيـسـتـم           
سرمايه داري حاکم هـدف نـهـايـي آن             

اما نقد کمونيـسـم کـارگـري از         .  است
ايــن هــم فــراتــر رفــت و اعــالم کــرد                 

. کمونيسم يک جنبش اجتماعي اسـت    
نقد عميق ما به چپهاي ديگر نه تنهـا     
به دليل افکار و عقايدشـان بـلـکـه بـه            
دلـيــل تــعــلــق جــنــبــشــي اشــان بــايــد             

زيــرا چــپ غــيــر       .  بــرجســتــه مــيــشــد    
کارگري و غـيـر اجـتـمـاعـي اگـر ايـن                  
عقايـد عـقـب مـانـده را نـمـايـنـدگـي                   
ميکند مشکلش تـنـهـا در تـفـکـر و               
عقيده اش نيست بلکه تعلق جنبـشـي     
آنها به جنبشهاي غـيـر کـارگـري ايـن              

 

اسالمي به پنج سال زندان محکـوم      
 پس از گـذرانـدن   ۹۵ در مرداد . شد

دوره محکوميت و در حاليـکـه در        
زنــدان بــه بــيــمــاري هــاي ســرطــان            
تـيــروئـيــد، ديـابــت و چــربـي خــون              

. مبتال شده بود از زنـدان آزاد شـد           
شکنجه گران جمهوري اسالمي در      
طـول زنـدان مـانــع مــعـالــجـات او               
شــدنــد، او را بــارهــا از داروهــاي              
حياتي اش و از معالجه در بـيـرون            

معالجـات او    .  زندان محروم کردند  
ــل                   ــي ــدل ــدان ب پــس از آزادي از زن
پيشرفت بيمـاري در شـرايـط غـيـر             
انساني زندان جـمـهـوري اسـالمـي،          

 مـهـر     ۱۳ موثر واقع نشد و امروز      
 سالگي در بيـمـارسـتـان     ۵۸ در سن  

او و   .  تجريش در تهـران درگـذشـت       
شاهرخ زماني هر دو عضو کمـيـتـه     
پيگيري براي ايـجـاد تشـکـل هـاي            
کارگري بـودنـد و هـر دو قـربـانـي                  
جـنـايـتـکـاري جـمـهـوري اسـالمـي               

 . شدند
مـحــمـد جـراحــي يــک کــارگــر            

رزمنده، حق طلب، کـمـونـيـسـت و            
آزاديخواه بود و در طول زنـدان نـيـز         
اميدوار به پيروزي کارگران و مردم       
براي سرنگـونـي حـکـومـت نـحـس              
ــراي آزادي و                       ــي و بــ ــالمــ اســ
سوسياليسم، به مبارزه خود ادامـه     

مرگ او ضايعـه بـزرگـي بـراي         .  داد
جنبش کارگري و کـمـونـيـسـتـي و              
براي مبـارزه آزاديـخـواهـانـه مـردم             
ايران در راه شکل دادن بـه جـامـعـه          

 . اي انساني، آزاد و برابر است
حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري        

درگذشت محمد جراحي عزيز را بـه   
فرزندان و دوسـتـانـش و بـه طـبـقـه                 
کـارگـر و مـردم ايـران صـمـيــمـانــه                 

 . تسليت ميگويد
دريغ که عمر محـمـد جـراحـي          

کوتاه بود، ياد او اما براي کارگـران     
و مردم آزاديخواه هـمـيـشـه زنـده و             

 .گرامي خواهد بود
 حزب کمونيست کارگري ايران          

 ۱۳۹۶  مهر ۱۳ 
 ۲۰۱۷  اکتبر ۵  

 ... محمد جراحي چهره محبوب                       

 

اکنـون آنـچـه شـاهـديـم از يـک                
طـرف ادامـه تـهــديـدات از جـانــب              
دولــتــهــاي ارتــجــاعــي تــرکــيــه و             
جمهوري اسالمي و باندهاي حـاکـم     
در عراق و مزدوارن وابسته بـه ايـن        
دولتهاست، از سوي ديگر بـارزانـي       
و دولت اقليم ميخواهند راي مردم       
را به وثيقه زد و بندها و معامالت       

 . خود با اين دولتها تبديل کنند
آنچه مهم و الزم به تاکيد است     
اينست که مردم راي داده اند و راي       

مـردم بـه     .  مردم بايد عـمـلـي شـود        
جـدايـي راي داده انـد و رونـد ايــن                 
جدايي بايد هـرچـه سـريـع تـر آغـاز               

هيچ مرجعي مـجـاز نـيـسـت        . شود
که مانع عـمـلـي شـدن خـواسـت و                 
اراده مردم شود يا بـر سـر تصـمـيـم           
مردم دست به معامله گري بزنـد و        

دولـت  .  تحقق آنرا به تاخير بينـدازد   
اقليم کردستان و دولت عـراق بـايـد         
رسما و فورا روند جدايي کردسـتـان         
را آغاز کنند و شـرايـط الزم بـراي              

 .اجراي کامل آنرا فراهم نمايند
حزب کمـونـيـسـت کـارگـري از            
تصميم مردم براي استقالل حمايـت      
ميکند و همه مردم جـهـان و هـمـه          
سازمانهـا و نـهـادهـاي پـيـشـرو و                 

انسان دوست را فـرامـيـخـوانـد کـه              
تهـديـدات دولـتـهـاي ارتـجـاعـي و               
مزدوران آنها عليه مردم کـردسـتـان     
عراق را محکوم کـنـنـد و از اراده              
مردم براي تصميم گيري در مـورد         

نـبـايـد    .  زندگي خود دفاع نـمـايـنـد        
اجازه داد که دولتهاي ارتـجـاعـي و       
جنايتکاري که در کشورهاي تحـت     
حاکميت خود کوچکتريـن آزاديـهـا        
را سرکوب مـيـکـنـنـد بـا نـظـامـي                
ــجــاد فضــاي                 کــردن اوضــاع و اي
ارعــاب و تــهــديــدات جــنــگــي و              
محـاصـره اقـتـصـادي و نـظـامـي،               
مردم کردستان عـراق را بـه دلـيـل              
دخالت در سرنوشت خود مجـازات       

مردم حق دارند راي بدهند و .  کنند
. اراده خــود را بــه اجــرا بــگــذارنــد            

بايد توسط خود    کردستان مستقل   
مردم و از طريق يک دولت منتخب       
غـيـرقـومـي و غـيـرمـذهـبـي اداره                

ايـن اولـيـن گـام بـراي پـايـان                . شود
ــازي                   ــا و يــکــه ت ــه ــه دزدي دادن ب
باندهاي حاکم در کـردسـتـان عـراق           

 . است
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ۱۳۹۶  مهر ١٢ 
 ۲۰۱۷  اکتبر ٤  

 

 ...         روند استقالل کردستان                          

 ۳  صفحه 

 ...  چرا چپ سنتي از اعالم عضويت                        
 
 
 
 
 

 محمد آسنگران            
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  . سياستها را الزامي ميکند
اکنون با اين مقدمه مختصـر در      
معرفي سياستهاي نظري و تـئـوريـک          
ايـن چـپ اجـازه بـدهـيـد سـراغ روش                  

 : فعاليت آنها برويم
طبعا در اين مختصر نميتوان بـه        
کل ابعاد فعاليت و سنتهاي اين چـپ        
پرداخت همچنانکه از نـظـر سـيـاسـي           
فوقا به نمونه هايي از ديدگاه سياسـي    
آن اشاره کـردم بـا نشـان دادن نـمـونـه                 
هايي از پراتيک و سـنـت عـمـلـي ايـن              
چپ هم تالش ميـکـنـم آنـرا مـعـرفـي             

 . کنم
کسي که نشريات جريـانـات چـپ        

 را ورق     ۵۷ قبل و بعد از انقالب سال  
بزند يکي از پـروبـلـمـاتـيـکـهـاي آنـهـا                

بسياري از آنـهـا       .  تشکيل حزب است 
هنوز شعارشان بعد از چـهـل، پـنـجـاه            

پـيـش بـه سـوي         " سال فعاليـت کـردن        
. اسـت "  تشکـيـل حـزب کـمـونـيـسـت            

معلوم نيست چند نسل بـايـد از بـيـن           
برود که ايـن چـپ بـتـوانـد حـزبـش را                  

حتي سازمانهايـي کـه     . تشکيل بدهد 
اسمشان را از سازمان به حزب تغيـيـر       
دادند بجز تغييـراسـم هـيـچ کـيـفـيـت               
ديـگـري نــتـوانسـتــنـد از خـود نشــان               

 . بدهند
يکي ديگر از سنتهاي عجـيـب و       
عقب مـانـده ايـن چـپ ايـن بـود کـه                     
برنامه سياسي مدون نداشت و بعد از       
سالـهـا بـاالخـره يـاد گـرفـت بـرنـامـه                   

مــقــاالت و نــظــريــات      .  تـدويــن کــنــد   
سياسي تئوريکشـان نـه بـا اسـم فـرد               
معين نويسند بلکه به اسم سازمان و       

. يا چند حرف الفبا مـنـتـشـر مـيـشـد             
اين سنتها مورد نقد جريـان مـا قـرار           
گرفت اگر چه چنـد سـالـي مـقـاومـت             
کردند اما نهايتا بـدون هـيـچ اظـهـار              
نظري در مـورد تـغـيـيـر روش خـود                  
ناچار شدند اسم واقعـي يـا مسـتـعـار             

نـاچـار شـدنـد       .  خودشان را قيد کنـنـد     
باالخره برنامه اي تـدويـن کـنـنـد کـه                

چـنـانـچـه     .  معرف ديدگاه آنـهـا بـاشـد        
اکنون کمتر سازماني ديـده مـيـشـود           
که نوشتـه هـايـش بـدون امضـا و يـا                  

 . بدون برنامه باشد
نـمـونـه ديـگـر مـعـرفـي چـهـره و                   
عکـس نـويسـنـدگـان بـود کـه هـنـوز                  
جرياناتي هستند مقاومت ميکـنـنـد        
اما تقريبا اکثر جريانات چـپ نـاچـار           
شدند اين را هم بپذيرند و الـبـتـه بـاز                

. هم بدون نقد افکار و سنت قبليـشـان      
برگزاري کـنـگـره و جـلـسـات عـلـنـي                 
احزاب يکي ديگر از ميدانهـاي جـدل          
ما با چپ سنتي و غـيـر اجـتـمـاعـي                

براي اولين بار حزب کمونـيـسـت    .  بود
کارگري ايـران بـه عـنـوان يـک حـزب                 
اپوزيسيون جمهوري اسـالمـي اعـالم         
کرد کـنـگـره هـايـش عـلـنـي بـرگـزار                   
ميشود و هر کسـي بـا هـر گـرايشـي                
ميتواند در آن شـرکـت کـنـد و نـاظـر                

براي ما اين مهم بود که مـردم    .  باشد
بدانند افراد، رهبران و نمايندگان ايـن       
حزب چه کساني، با چـه پـيـشـيـنـه و                

در عيـن حـال مـردم        . سوابقي هستند 
بتوانند در مورد چگونگي انتخابـات     
ارگان رهبري و مسئولين و مقامـات        
حزبي و تعيين سياسـت و سـوخـت و             

هـمــيــن  .  سـاز حـزب مــطـلــع بـاشــنـد            
تصميم کافي بود که کل چپ سـنـتـي        
ايران يک بار ديگر عليه اين سـيـاسـت       

امـا چـنـد مـاه بـيـشـتـر               . قد علم کند 
نتوانستند مقاومت کنند و اکنون بـه      
عنوان يک امـر پـذيـرفـتـه شـده فـقـط                 
سکوت ميکنند و بـه روش سـنـتـي              

 . خودشان ادامه ميدهند
در مــورد کــمــپــيــن بــراي آزادي           
محمود صالحي براي اولـيـن بـار مـا            
اسم و رسم محمود صالحي را اعـالم          
کرديم و کمپيني بـيـن الـمـلـلـي بـراي               

. آزادي او از زندان را سـازمـان داديـم            
همان دوره جريانات چپ ايران تقـريـبـا      
بدون اسـتـثـنـا در مـقـابـل ايـن روش                  
فعاليت ما قد علم کردنـد و هـمـگـي           
اعالم کـردنـد کـه مـا در قـبـال جـان                    
محمود صالحي احساس مسئولـيـت      
نميکنيم و ميخواهيم او کشتـه شـود        

اين اتهامـات  .  تا حزب معروف گردد   
سخيف از جانب سازمـانـهـاي چـپ و          
افرادي که خود را چپ و حـتـي فـعـال            
کارگري ميدانستند بسيار عجـيـب و      

اما باز هم اين نـوع  .  غير عقالني بود  
سنت عقـب مـانـده نـاچـار بـه عـقـب                  
نشيني شد و سرش را پايين انـداخـت         
و چند سال بعد ناچار شد همين روش      
کـمــپــيــن را بــکــار گــيـرد و بــه روي                 
مبارکش نياورد که قـبـال چـه گـنـدي           
زده بود و چه اتهامات سخيفي علـيـه      

 . ما پرت کرده بود
در قـدم بـعـدي مصـوبـه رهـبـري               
حزب مبني بر لزام معـرفـي فـعـالـيـن            
جنبشهاي اعتراضي با اسم و رسـم و          

فراخوان بـه  . چهره واقعي خودشان بود 
همه فعالين جنبشهاي اجتماعي ايـن       
بــود کــه بــا اســم و رســم و عــکــس                   

بـاز  ....  خودشان به ميدان بياينـد و          
هم اين چپ دست به مـقـاومـت زد و            
آنرا کفر دانست و اعالم کرد امـنـيـت         
فعالين را براي مـعـروفـيـت خـودمـان            

هـمـان   .  ميخواهيم به خطر بـيـنـدازيـم       
حرفي که امروز در مـورد رفـيـقـمـان              

امـا  .  محمد جراحي تکرار ميـکـنـنـد       
ديديم با علـنـي شـدن چـهـر و اسـم و                  
بــيــوگــرافــي فــعــالــيــن جــنــبــشــهــاي           
اجتماعي عکس تصـور بـيـمـار آنـهـا             

باز هم معلوم شد مشـکـل     .  ثابت شد 
آنها امنيت نـيـسـت بـلـکـه يـک نـوع                  
بيماري جا خـوش کـردن در حـاشـيـه               

 . تحوالت و فرقه گرايي است
اين موارد بسيارند من فقط چند     

تا از عرصه هاي جدل خودمان با ايـن      
چپ را ياد آوري ميکنم و بحث را بـه          

در مورد مبـارزه عـلـيـه       .  پايان ميبرم 
سنگسار و کمپين بـراي نـجـات جـان            
کسانيکه جرمشان غير سياسـي بـود         
و به اعدام محـکـوم شـده بـودنـد، در              
مورد داشتن رسانه فراگير راديويي و      

بـا  ...  تلويزيون و نشريات پر تـيـراژ و       
اين چپ مرتب در حال جدل بـوديـم و             
خوشبختانه هميشه نـاچـار بـه عـقـب            
نشيني شده و توان مقاومت نـداشـتـه       

همين چپهاي سنتي کـه امـروز     .  است
دوباره گر گرفته اند، بارها گفتند مـا        
ــيــــل و کشــــورهــــاي                     از اســــرائــ
امپرياليستي پول ميگيريـم و بـارهـا          
نوشتند که اين حزب سرش بـه جـايـي         

امـا قـدم بـه قــدم          ....  وصـل اسـت و      
بخشي از همان چپ باالخره ناچار شد       

اگـر  .  از اين نوع رسانه استـفـاده کـنـد           
چه هنوز کساني هسـتـنـد بـا صـدا و               
بدون چـهـره حـرف مـيـزنـنـد و نـقـش                   

اين چـپ  .  امامان غيبي پيدا کرده اند 
حاشيه اي هنوز ياد نگرفـتـه بـود کـه             
اگر ميخواهد حرفـش را بـه جـامـعـه              
برسانـد نـاچـار اسـت از نشـريـات بـا                  
تعداد مـحـفـل خـود خـارج بشـود و                 
رسانه پر بينـنـد و پـر شـنـونـده و پـر                    

 .خواننده بايد در اختيار داشته باشد
دهها نمونه از ايـن نـوع شـيـريـن               
کاريهاي چـپ حـاشـيـه اي در تـاريـخ                
گذشته و جدال مـا بـا آنـهـا مسـتـنـد                 

اما علـيـرغـم شـکـسـت پشـت             .  است
شکست و عقب نشيني و حاشـيـه اي        
ــر                    ــت غــي ــن ســن ــودن ايــن چــپ اي ب
اجتماعي و محفلي و غـيـر کـارگـري          
جذابيت بااليي برايـش دارد و هـر از             

 . چندگاهي خودي نشان ميدهد
مورد برخود به کادر بودن رفـيـق        

. محمد جراحي آخرين مورد آن اسـت        
اما ما همان روشي را در مـقـابـلـشـان       
بکار ميگيريم که تا کنون انجام داده      

ضـــمـــن نـــقـــد و کـــنـــار زدن                .  ايـــم

مزاحمتهايشـان بـه سـيـاسـت و نـوع                
فعاليتي که درسـت مـيـدانـيـم ادامـه              

بدون شـک ايـن چـپ راهـي             .  ميدهيم
بجز عقب نشيني و بـاز هـم سـکـوت              

 . پيش رو ندارد
  

پيرامون همين مـوضـوع    : ايسکرا
و طي چند روز اخير مخالفتهـايـي از           
سوي برخي محافل و افراد وابسته بـه      

تا جاييـکـه   .  احزاب بنام چپ ابراز شد  
به نيروهاي متشکل در اين دسـت از          
ــن نــوع                  ــوط اســت، اي احــزاب مــرب

. مخالفت خواني ها ناشي از چيـسـت      
ناشي از رقابت آنـان اسـت، نـاشـي از              
نگراني از سر مسايل امنيتـي اسـت،       

 يا اينکه داليل ديگري دارد؟
  

بـدون شـک       : محمد آسنـگـران   
مسائل امنيتي را کساني تشـخـيـص        
ميدهند که تحليل درستي از تـعـادل         
قوا و موقعيت جنبشهاي اجتـمـاعـي         

اين چـپ مـورد بـحـث           .  داشته باشند 
. ما اهـل ايـن کـار نـبـوده و نـيـسـت                    

مشکل آنها امنيت نيست بهانه آنـهـا     
در مورد کمـپـيـن بـراي       . امنيت است 

آزادي محمود صالحي هم هـمـيـن را           
ديديم چه شـد و چـه اتـفـاقـي              . گفتند
در مورد علني فعاليـت کـردن      .  افتاد

و اعالم شدن اسم و رسم فعـالـيـن ايـن          
جــنــبــشــهــا هــمــيــن قشــقــرق را راه               

امـا بـعـد از مـدتـي خـود               .  انداختنـد 
همينها مدافع چيزي شدند کـه ابـتـدا          

چيزي که عيان اسـت  . عليه اش بودند 
اين است در عرصه سـيـاسـت حـرفـي              
براي گفتن ندارند نـاچـارنـد بـه سـبـک              
جريانات عـقـب مـانـده و مـتـعـصـب                

مـا  .  دست به شانتاژ و اتـهـام بـزنـنـد             
اينها را خوب ميشناسيم و اهـمـيـتـي       

تنها وقتي کـه    .  برايشان قائل نيستيم  
صرف آنها مـيـکـنـيـم ايـن اسـت کـه                  

 . مزاحمتهايشان را کنار بزنيم
 *** 

 

 لغو اتهام امنيتي يعني  
 آزادي اعتصاب و تجمع،      

 .  آزادي تشکل، آزادي بيان و اعتراض        
 اين يک خواست محوري       

 در مبارزات بخش هاي مختلف مردم      
 عليه فقر و محروميت و بيحقوقي   

 عليه مفتخوران و  
 .  جنايتکاران حاکم است   

 ...  چرا چپ سنتي از اعالم عضويت                        
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 مهـر بـه مـنـاسـبـت روز             ۱۳ روز  
معلم، هزاران نفر از معلمان شاغـل و        
بــازنشــســتــگــان لشــگــري، کشــوري،        
تامين اجتماعي و وزارت بـهـداشـت            
ــرهــاي                ــرشــوري در شــه تــجــمــات پ
مخـتـلـف بـرپـا کـردنـد و بـر تـحـقـق                      
خــواســتــهــاي مــهــم و فــوري خــود                

نـقـش زنـان در ايـن           .  پافشاري کردنـد  
 . تجمعات بسيار چشمگير بود

ــه     پــرشــور امــروز       تــجــمــعــات    ب
فراخوان شوراي تشکل هاي صنفي و        
گروههاي مختلف معلمان برگزار شـد    
و بازنشسـتـگـان لشـگـري، کشـوري،             
تامين اجتماعي و وزارت بـهـداشـت            
نيز وسيعا در اين تـجـمـعـات شـرکـت            

در ايــن تــجــمــعــات حضــور         .  کــردنــد
فـعــالــيــن کــارگــري، بـازنشــســتــگــان،         
دانشـجــويـان و فــعـالــيـن اجـتــمـاعــي              

در بـرخـي شـهـرهـا از            .  برجستـه بـود    
جمله اصـفـهـان و شـيـراز تـعـدادي از                 
خانواده هـاي دانـش آمـوزان نـيـز در                

در تهران بـيـش   .  تجمع شرکت داشتند 
از سه هزار نفر در تـجـمـع در مـقـابـل               
سـازمــان بـرنــامــه و بــودجـه شــرکــت             

تعداد کثيري نيز در اصفهـان،  .  کردند
شيراز، تبريـز، يـزد، مشـهـد، اهـواز،             
کرمانشاه، زنجان، سنندج، بجـنـورد،       
بــوشــهــر، قــزويــن، مــريــوان، ســقــز،             
ــل،                 ــي ــر کــرد، اردب ــي، شــه مــمــســن
کـــوهـــدشـــت، اســـالم آبـــاد غـــرب،            
اليگودرز، دلفان، روشمگان و تـعـداد        
ديـگـري از شـهـرهـا نـيـز در مـقـابــل                    
مراکز آموزش و پرورش گرد آمدند و    
با شعارها و پـالکـاردهـاي مـخـتـلـف              

. خواستهاي بحق خود را فـريـاد زدنـد         
همزمان در بند هفت زندان اويـن نـيـز          

با حضور جمعي از زندانيان سـيـاسـي           
مـراسـمـي بـه مـنـاسـبـت روز مـعـلـم                    

 . برگزار شد
زنداني سياسي آزاد بـايـد گـردد،          

بهشتي، عـبـدي، شـهـابـي آزاد بـايـد                
گردد، معلم زنداني آزاد بـايـد گـردد،           
تحصيل رايـگـان اعـالم بـايـد گـردد،              
معلم ميميرد ذلت نميپذيرد و تا حـق     
خود نگيريم از پي نمـي نشـيـنـيـم، از            
جمله شعارهاي شرکت کـنـنـدگـان در           

ــود           ــات بـ ــعـ ــمـ ــجـ ــر روي     .  ايـــن تـ بـ
پـالکـاردهـاي مـتـعــددي نـيــز کـه در                
دست تظاهرات کنندگان بود خواسـت   
هاي مختلف معلمان و بازنشستگـان       

معلمان زنـدانـي را       .  به چشم ميخورد 
 ميليون حـقـوق   ٤ آزاد کنيد، خط فقر     

مــا يــک مــيــلــيــون، مــعــلــم کــارگــر              
دانشجـوي زنـدانـي آزاد بـايـد گـردد،               
جاي معلم زنـدان نـيـسـت، تـحـصـيـل              
رايگان، زندگي ميـخـواهـيـم وعـده و             
بهانه به ما تحويل ندهيد، معيـشـت،      
مــنــزلــت، حــق مســلــم مــاســت، و               
هميـنـطـور خـواسـت يـکـسـان سـازي                
حقوق ها که در واقع خواست افـزايـش     
دستمزد بود توجه ها را به خود جـلـب     

در تـهـران و بـرخـي شـهـرهـا              .  ميکرد
قــطــعــنــامــه هــايــي در اعــتــراض بــه            
شرايط اسفبار آموزشي در ايران و بـا          
تاکيد بر خواست هاي معلمان قـرائـت    

در اليگودرز در قطعنـامـه اي     . کردند
که توسط يکي از حـاضـريـن قـرائـت               
گرديد بر خواسـت تـحـصـيـل رايـگـان              
براي کليه کودکان از جـملـه کـودکـان            

  . مهاجر تاکيد شد
الزم به توضيح است کـه از چـنـد           
هفته قبل معلمان و بازنشستـگـان بـه       

 مهر رفتنـد، تـبـلـيـغـات         ۱۳ استقبال  
وسيعي سازمان دادند و پـوسـتـرهـاي          
جالب و متعـددي کـه خـواسـت هـاي              
آنها، اعتـراض آنـهـا و هـمـبـسـتـگـي                 
بخش هاي مـخـتـلـف مـردم را بـيـان                 
ميکرد، منتشر کردند و فضـايـي از            
شور و اتحاد را در ميـان مـعـلـمـان و             
بازنشستگان و بخش هاي ديـگـري از       

ــد         ــردن ــعــات    .  مــردم ايــجــاد ک ــجــم ت
ســراســري امــروز بــدنــبــال مــبــارزات          
قدرتمند کارگران هـپـکـو و آذرآب و             
ساير اعـتـراضـاتـي کـه در شـهـرهـاي                
مختـلـف جـريـان دارد، گـام ديـگـري                
مبارزات حق طلبانه مـردم را عـلـيـه             
فقر و بيحقوقي، عليه امنيتـي کـردن          
اعتراضات و علـيـه آنـچـه جـمـهـوري               
اسالمي به سر مردم آورده است جـلـو           

جا دارد که صميمانه دست کليـه   .  برد
حاضرين در تجمعات امروز و بـويـژه           
سازماندهندگان اين حرکـت بـزرگ را         

 . بفشاريم
در سالهاي گذشته نيز مـعـلـمـان           

بــه مــنــاســبــت روز جــهــانــي مــعــلــم             
تجمعات اعتراضي بـرگـزار کـرده انـد          
اما تظاهرات هاي بـزرگ و سـراسـري           
امسال و هـمـبـسـتـگـي بـخـش هـاي                  

 مـهـر     ۱۳ مختلف مردم بـا آنـهـا در           
امسال، اين روز بعنوان يک روز مـهـم        
اعتراضي در تاريـخ مـبـارزه مـردم و             
تحکيم همبستگي ميان بـخـش هـاي       

 . مختلف مردم ثبت شد
 زنده باد همبستگي  
  زنده باد اتحاد   

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ۱۳۹۶  مهر ۱۳ 

 ۲۰۱۷  اکتبر ۵  

 هزاران نفر از معلمان و بازنشستگان در سراسر کشور دست به تجمع زدند                                                                   
: اتحـاديـه آزاد کـارگـران ايـران             مهر تجلي اتحاد و همبستگي مردم بود                                    ۱۳ 

مظفر صالح نيـا دوازده روز اسـت           
ــازداشــت ســتــاد خــبــري               کــه در ب

 اطالعات سنندج است
 نيا عضو هـيـات         مظفر صالح 

در    مديره اتحاد آزاد کارگران ايـران  
تـوســط دفـتــر       ۴/۷/۹۹ تـاريـخ     

اطالعـات سـتـاد خـبـري سـنـنـدج               
 ۱۲ بازداشت شد، اکنون بـيـش از          

روز است که از طرف ايـن سـتـاد ،            
ــازداشــت وي                  ــت ب ــا عــل ــل ي ــي دل
مشــخــص نشــده اســت از طــرفــي           

دو مـامــور      ۱۵/۷/۹۶ امـروز    
لــبــاس شــخــصــي بــا ارائــه بــرگــه             
احضـاريـه بـراي بــازداشـت مـظـفــر             
صالح نيا به محل کار وي مراجعـه   
کردند که با آنهـا گـفـتـه شـد قـبـال                
تــوســط ســتــاد خــبــري اطــالعــات         
سنندج جلب و اکنون در بـازداشـت         

برگ احضاريه پـيـوسـت      ( آنهاست،
 )مي باشد

جاي بسي تعجب است که پس     
دوازده روز که مظفر صالح نـيـا در        
زندان سـتـاد خـبـري مـي بـاشـد ،                  
اکنون بـرگ احضـاريـه تـوسـط دو              
مامور کـه بـاز مشـخـص نـيـسـت               

ضـابـط اجــرائـي کـدام ارگـان مــي              
باشند خواهان جلب وي مي شـونـد       
و اينگونه بـاعـث نـگـرانـي شـديـد               
خانواده مظفر مـي شـونـد الزم بـه             

در ايــن مــدت      تـوضـيــح اسـت کـه        
مظفر صالح نـيـا فـقـط دو بـار بـا                 
خانواده خود تماس تلفـنـي داشـتـه          
است واظهار نـمـوده کـه در زنـدان              
ستـاد خـبـري اطـالعـات سـنـنـدج               
مـيـبــاشـد، هـمــسـر وي عـلــيـرغــم               
مراجعـات مـکـرر بـه ايـن سـتـاد،                
هنوز قادر به مالقات حضـوري بـا        

  مظفر نشده است،
 

اتــحــاديــه آزاد کــارگــران ايــران بــا            
مــحــکــوم کــردن ادامــه بــازداشــت         
مظفر صالح نيا و بـالتـکـلـيـفـي و              
ايـنـگـونـه تـحـت فشـار قـرار دادن                 
خانواده وي، خـواهـان روشـن شـدن           
فوري وضعيت مظفر صالح نـيـا و        
آزادي بدون قيد و شـرط ايـن فـعـال           

 کارگري است 
 اتحاديه آزاد کارگران ايران       

  ٩٦  مهر ١٥ 
 برگرفته از سايت اتحاديه آزاد      

 ادامه بالتکليفي مظفر صالح نيا                         

. نگاهي به نشريه ايسـکـرا کـردم         
اما نکـتـه اي کـه        .  دستتان درد نکند  

ميخواهم بگويم در مورد نوشـتـه اي          
از خود شما يـعـنـي عـبـدل گـلـپـريـان                 

مــردم نــه دم      " تــحــت عــنــوان      .  اســت
خروس تان را باور ميکنـنـد نـه قسـم             

  "حضرت عباس را
شمـا  .  بنظرم اين نوشته ايراد دارد 

يـعـنــي حـزب کـمـونــيـسـت کـارگــري                
هيچوقت عليه مبارزه مسـلـحـانـه بـا         
رژيم اسالمي تبليغ سـيـاسـي نـکـرده            

هر شکل از   .  ايد و بنظرم نبايد بکنيد 

مبارزه در مقابل حکومت جنايتکـار    
ايـنــکـه ايــن     .  اسـالمــي مــجـاز اسـت       

مـبـارزه در خـدمـت چـه سـيـاسـت و                   
برنامه و خط و جـهـتـي بـاشـد قـابـل                  

اما شمـا  . بررسي و نقد و تحليل است 
سـئـوال   " از اينجا شروع ميـکـنـيـد کـه         

بسادگي اين است که اگر مـهـتـدي و             
سازمان او بر اهميت مبارزه تـوده اي        
و تداوم و گسترش آن به ديگر شهرهـا        
معتقد و پايبند هستند، چرا با اعـزام     

بـه  )  پـيـشـمـرگ       (  واحدهاي مسـلـح      
داخل شهرها و نوار مرزي به تـقـويـت       

و زميـنـه سـازي فضـاي خشـونـت از                
 " جانب رژيم اسالمي کمک ميکنند؟

  
" تقويت و زمينه سازي خشونـت   " 

توسط حکومت نبايد مـوضـع شـمـا            
يعني يک بخش از اپـوزيسـيـون     .  باشد

زمينه خشونت رژيـم را فـراهـم کـرده             
اين هيچوقت نـقـد حـزب شـمـا          . است

جــمــهــوري اســالمــي      .  نــبــوده اســت    
خــودش مســتــقــيــمــا مســئــول تــمــام         
خشونتها و جنايتهايـش مـيـبـاشـد و            
اين جنايات را بـايـد تـمـامـا بـه پـاي                 

نـقـد بـه      .  دست انـدرکـارانـش نـوشـت         
جريـانـات نـاسـيـونـالـيـسـت و راسـت                 
صرفا از سر مبـارزه مسـلـحـانـه شـان            

ــان اکــنــون مــبــارزه         .  نــيــســت  خــودت
مسلحانه نـمـيـکـنـيـد و آنـرا درسـت                 
نميدانيد اما آيا در شـرايـط مـنـاسـب         
تري مبارزه مسلحـانـه بـا حـکـومـت             
اسالمي موضوعيت پيـدا نـمـيـکـد؟           
نبايد خشونت و سرکوب و جـنـايـات           
حــکــومــت را بــه پــاي اپــوزيســيــون             

در واقع آنچه مهتدي در نـقـل    .  نوشت
قولي کـه آورده ايـد گـفـتـه يـک نـوع                    
انداختن گناه خشونت به گـردن مـردم         

کـه  .  است و اين را بايد نقد ميکـرديـد   
جناب مهتدي منظورت از خشـونـت        

چــيــســت؟ بــه مــردمــي کــه مــبــارزه            
ميکننـد و اعـتـصـاب و تـظـاهـرات                
ميکنند ميگويي خشونت نـکـنـيـد؟        
ايــن حــکــومــت اســت کــه خشــونــت            
ميکند و تو سوراخ دعا را مثل همـه      
راســتــهــا گــم کــرده اي و مــردم را                   

اين قابل نقد جـدي  .  سرزنيش ميکني 
ــنــکــه تــو خــودت چــرا              .  اســت نــه اي

خشونت ميکني و زمينه خشونت را      
کساني مثل مهـتـدي   .  فراهم ميکني 

کــه مــيــگــويــنــد خشــونــت نــکــنــيــد           
مـنــظــورشــان ايــنـســت کــه راديــکــال           

بـا رژيـم کـنـار بـيـايــيـد و                 .  نـبـاشــيـد   
مسالمت آميز برويد تقـاضـاي کـمـک         

   : مالحظه اي در مورد مطلبي تحت عنوان                                 
    " مردم نه دم خروس تان را باور ميکنند نه قسم حضرت عباس تان را                                                       " 
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مرگ دانشجوي  دانشگاه به                  
  علت گاز گرفتگي         

تـجــمـع اعـتــراضـي دانشـجــويــان           
عــلــوم پــزشــکــي شــهــرکــرد در پــي               
درگذشت دانشجـوي رشـتـه پـزشـکـي            

 .زهره قاسمي مقابل ستاد دانشگاه
 

آتنا دائمي در بيمارستان براي                   
 جراحي بستري شد       

 آتنا دائمي ۹۶ مهر۱۵ صبح روز  
جهت انجام عمل جراحي کيسه صفـرا    
از بـــنـــد نســـوان زنـــدان اويـــن بـــه                   

آتـنـا     . بيمارستان منتقل و بستري شد 
دائمي پيش از ايـن بـه دلـيـل داشـتـن               
دستنبد و پابنـد در هـنـگـام بسـتـري               
شـدن در بــيـمــارســتـان از حضــور در               

 .بيمارستان امتناع کرده بود
 

زنان مالباخته پديده کفن پوش                   
 جلوي استانداري تجمع کردند                

 مـالـبـاخـتـگـان         ۹۶ مهر ۱۵ روز  
ايـن  .  پديده مجددا به خيـابـان آمـدنـد         

قربانيان که مدت سـه سـال اسـت در              
خيابانها به وضعيت بالتکليـف خـود        
با وعده هـاي عـمـل نشـده اعـتـراض                
ميکنند، در برابر استانداري خـراسـان      

آنها به اين نکته مـهـم     .  کفن پوشيدند 
واقف هستند کـه تـنـهـا و تـنـهـا راه                    
دستيابي به حقوق از دست داده شـان           
اتحاد با يکديگر و ادامـه تـحـصـن و             

 .اعتراضهاي خياباني است
 

چرا زنان معتاد در هرات               
 فروشي      افغانستان به تن         

 رو آوردند؟       
شماري زيادي از زنان مـعـتـاد در         
واليت هرات افغانستان به تن فروشـي      

ــي     ــد    گـــري رو آورده           يـــا روســـپـ  .انـ
، شـمـاري     " افـق " به گزارش خبرگزاري     

از زنان و کودکان مـعـتـاد در واليـت               
شـان بـه        هرات افغانستان را بسـتـگـان      

اند تا از ايـن       مواد مخدر معتاد کرده   
عنـوان بـرده جـنـسـي            طريق، از آنان به   

 .استفاده کنند
 شـمـاري از مـردان             در کنـار ايـن     

گـري   معتاد، همسرانشان را به روسپي   
سازند، برخي از ايـن زنـان          مجبور مي 

 خــود      مـعـتـاد، از دخـتـران خــردسـال            
عــنــوان بــرده جــنــســي اســتــفــاده               بــه

 .کنند مي
يک تن از معـتـادان زن در هـرات           

گفـتـه   "  افق"در مصاحبه با خبرگزاري  

خــاطــر پــيــدا کــردن پــول              بــه: " اســت
هيـروئـيـن، کـودک خـردسـال خـود را                
مجبور کردم که با يک مرد همبـسـتـر        

شود کـه آن مـرد         شود اما دو روز مي    
 ."دخترم را به خانه نفرستاده است

طبق اين گزارش، هم اکنون بيـش     
 هزار معتـاد مـواد مـخـدر در           ٧٠ از  

واليت هرات افغانستان وجود دارد و        
آمارهاي اداره مبارزه با مواد مـخـدر         

 ١٣ در ايــن کشــور نشــان داده کــه                 
 ٧ درصد معتادان در هرات را زنان و       

درصـد ديــگـر را کـودکــان تشـکــيــل              
 .دهند مي

 
مهديه گلرو؛ به دستور وزارت                  

 اطالعات از ادامه تحصيل               
 محروم شدم     

مهديه گلرو، دانشـجـويـي کـه در          
دولت محمود احمدي نـژاد بـه دلـيـل             
فعاليت هاي دانشجويـي و مـدنـي از           
ــحــصــيــل مــحــروم و در شــمــار                     ت

قـرار گـرفـت،      "  دانشجويان ستاره دار  " 
گفت که در کنکور کارشناسي ارشـد،     
دانشگاه الزهرا قبول شده امـا وزارت         
اطالعـات دولـت حسـن روحـانـي بـه               
سازمان سنجش دستور داده که او را         

 .مردود علمي کنند
 

 خودکشي يک همسر موقت              
محمد جواد هـاجـرپـور دادسـتـان          

 اکـتـبـر      ٦ اسدآباد ايـران روز جـمـعـه             
 سـالـه را       ٣٠ جزئيات خودکشي زني     

فــاش کــرد کــه در پــي درگــيــري بــا                
همـسـرش اقـدام بـه خـودکشـي کـرده                

 .است
 

متهم به قتل طـي  : هاجرپور گفت 
ها اعتراف کـرد کـه ايـن زن               بازجويي

 ساله همسر موقت وي بوده که به ٣٠ 
اتـفـاق هـم بـه بـيـســتـون رفـتــه و در                      
مسير، بحث در رابطه با طالق همسر       
اول مـتـهـم و ازدواج بـا ايـن زن بـاال                    

گيرد ومتهم را تـهـديـد کـرده کـه                مي
خــود را خــواهــد کشــت و در حــيــن                
تهـديـدهـا قـرصـي را از کـيـف خـود                   
خارج و مصرف کرده و در مسير حال       

 از دست ميدهد زن بد شده وجانش را
مـتـهـم ادعـا       »:  هاجرپـور گـفـت     

کرده با ديدن صحنه تمام کردن زن در         
ماشين، دچار هراس شـده و از تـرس            
جسد همسـر مـوقـتـش را در گـردنـه                 

 اسدآباد رها کرده است
پـرونـده    ” : دادستان اسدآباد افـزود   

 سـالـه در     ٣٠ جسد کشف شده اين زن  
گردنه اسدآباد در بـازپـرسـي اسـدآبـاد            
در حال رسيدگي است و متهم با قـرار      
بـازداشــت مــوقــت روانــه زنـدان شــده            

 ”است
   ۹۶ مهر ۱۶ روز يکشنبه      

متخصصان بيهوشي در مقابل                   
 . مجلس تجمع اعتراضي داشتند              

پيش از اين در تجمعات مختلـف   
در ساير شهرسـتـانـهـا هـم دسـتـيـاران               
بيهوشي به تعرفه بيهوشي اعالم شـده      
ــران اعــتــراض               از طــرف هــيــات وزي

 .دارند
بر اساس تعرفه هـاي اعـالم شـده           

 کــه از ســوي هــيــات             ۹۶ در ســال      
تصويب شده، رشته بيـهـوشـي         وزيران
درصـد کـاهـش تـعـرفـه اي             ۲۵ حدود  

 .داشته است
دانشگاه علوم پزشکي شيراز روز      

شهريور مقابل دانشکـده  ۲۱ سه شنبه  
پـزشـکــي شـيــراز تـجــمـع اعــتـراضــي              
برگزار کردند و خواهـان لـغـو کـاهـش            

 .تعرفه بيهوشي شند
 *** 

 

 اخبار و گزارشات هفتگي                     
 از وضعيت زنان              

 عزيزه لطف الهي           

 
 ۴   از صفحه  

 
 آزادي مردم کردستان، و تحقق حقوق انساني و مدني آنها         

 در چهارچوب عراق، مادام که چنين نظام و رژيمي        
 .  در اين کشور بر سر کار است، غير ممکن است      

اتحاديه ميهني کردستان و حزب دمکرات کردستان بارها        
نشان داده اند که نه فقط هيچ جايي در تالش تاريخي مردم      

 کردستان عراق براي رهايي از ستم ملي      
 و تبعيضات اجتماعي ندارند،      

بلکه خود جزو اولين موانعي هستند که بايد از سر راه مردم         
 .  و مبارزه آزاديخواهانه آنها کنار زده شوند       

 

اين مـوضـع راسـتـهـا          .  خيريه کنيد 
است که مهتدي هم دارد هـمـيـن را        

 .ميگويد
 ............. 

 پاسخ من به مالحظات فوق 
. با تشکر از مـالحـظـات شـمـا           

نوشته من شـايـد نـتـوانسـتـه اسـت               
اصل مطلب را ادا کند و بـرداشـتـي      
را که شما ميگويـيـد از آن بـدسـت             
بدهد که قطعا هدف من اين نـبـوده         

. است و اين را اينجا تاکيد ميکـنـم   
مطلب من در واقع به يک موضـوع      
معين در رابطه با فعاليت نـظـامـي       
يــک ســـازمـــان مســلـــح در يـــک                
موقعيـت بسـيـار مشـخـص اشـاره             

حــــزب (  ايـــن ســــازمـــان           .  دارد
در جــريــان اعــتــصــاب      )  مـهــتــدي    

مــردم شــهــر بــانــه در حــمــايــت از              
کولبران کـه شـهـرهـاي ديـگـري در              
کـردســتــان نــيــز بــطــور تــوده اي و              
اجتماعي از آن حمـايـت کـرده و بـه            
خيابانها آمدند، از يک سـو ظـاهـرا           
از اين حرکـت اعـتـراضـي حـمـايـت              
بعمل آورد و از سوي ديگر فـورا بـه         
مردم هشدار داد که مـبـارزه را بـه              

سوق ندهيـد و در عـيـن          " خشونت" 
حال واحـد نـظـامـي سـازمـانـش را               
روانه فعاليـت نـظـامـي در اطـراف              

 .شهرها کرد
هـدف نــوشـتــه مـن بــيـان ايــن              

در حـالـيـکـه مــردم         .  تـنـاقـض بـود      
شــهــرهــاي کــردســتــان در ســطــح              
گسترده اي در اعـتـراض بـه رژيـم                
اسالمي به خيابانها آمده و در چنـد   
شهر اعتـصـاب عـمـومـي صـورت             
ــحــث                 ــذا طــرح ب ــتــه اســت، ل گــرف
خشــونــت از جــانــب مــهــتــدي و                
فعاليت نظامي در چنين شـرايـطـي         
در مــغـايــرت بــا حــرکـت تـوده اي               
مردم در اين شهرهـا اسـت و روانـه             
کردن واحد نظامي مسلح ميتـوانـد    
بهانه اي بـدسـت نـيـروي سـرکـوب               
رژيم اسـالمـي بـدهـد و مـبـارزات               
مردم را با خشونـت نـهـاديـنـه شـده             

کـال جـنـبـش       .  اش حاشيه اي کـنـد      

ناسيوناليـسـتـي کـارش کـنـار زدن             
مردم از صحنه مبـارزه اسـت و نـه             

 . پيشبرد مبارزه مردم
در رابطه با مبارزه مسـلـحـانـه           
در شرايط ديگري در مـقـابـل رژيـم            
اسالمي، قطعا موضوعـيـت پـيـدا          
ميکند که اين مسئله بـرمـيـگـردد         
به تحوالتي که منجر به سرنگـونـي      

مــقــطــع .  رژيـم اســالمــي مــيــشــود      
 نــمــونــه تــاريــخــي و          ٥٧ انــقــالب    

ضــرورت شــرايــط    .  گــويــايــي اســت   
انـقـالبـي ايـجـاب مـيـکـنـد کـه در                   
مقابل مقاومت پـس مـانـده هـاي             
رژيم مردم بـايـد دسـت بـه اسـلـحـه                

فکـر  .  ببرند و کار آنها را تمام کنند   
ميکنم حزب ما در مورد تـعـريـف          
از جـايــگـاه مـبــارزه مســلـحــانـه و               
اينکه در چه شرايط و مقطعي بايـد     
دست به اسلـحـه بـرد کـه نـه تـنـهـا                   
خــلــلــي در مــبــارزات تــوده اي و               
اجتماعي آنان ايجاد نـکـنـد بـلـکـه              
برعکس در تقويت و بـه سـرانـجـام            
رسانيـدن ايـن مـبـارزه بـراي پـايـان                
دادن به حکومـتـي کـه نـفـس هـاي              
آخر را ميکشد و صد چندان الزم و      
ضروري است، سـيـاسـتـش در ايـن             

 .باره روشن است
با توجه به توضيحاتي که دادم    
و با توجه به مالحظات شـمـا فـکـر           
ميکنـم الزم بـود کـه خـود بـحـث                  
خشونت از جانب جـريـانـات راسـت          
را هـم مـورد تـاکــيـد و نـقــد قــرار                   
ميدادم که براي خواننده ايـن ابـهـام           

اين کنه تمام نـکـتـه    .  را ايجاد نکند 
مــن در آن مــطــلــب اســت کــه در                

.  منتـشـر شـده     ٩٠١ ايسکرا شماره  
بنابراين اگر اشکال يا کـمـبـودي در       
اين نوشته هست از اين رو اسـت و            
مالحظه شما براي شکافتن بيشـتـر        
موضوع را درست ميدانم و در ايـن     
يادداشت سعي کـردم در پـاسـخ بـه            
مـالحـظـات شـمـا تـا حـدودي آنــرا                

 .توضيح دهم
 

 عبدل گلپريان   

 ...              مالحظه اي در مورد مطلبي                                  
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 ! سرنگون باد جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

بدنبال انـتـشـار اطـالعـيـه حـزب              
کـمــونــيــســت کـارگــري در مــورد در             
گذشت محمد جراحي چهره سرشناس      
جنبش کارگري و کادر حزب عـده اي       
با انتشار يک نامه سـراسـر تـوهـيـن و             

عضـويـت او در حـزب را             افترا آميز، 
اما مشـکـل ايـن        .  زير سئوال برده اند  

افراد سند و مدرک عضويت نـيـسـت،       
نفس عضويت يـک فـعـال سـرشـنـاس              
کارگري در يـک حـزب کـمـونـيـسـتـي                

اينان در سـطـر اول ادعـانـامـه              .  است
شان خـواسـتـار مـدرک شـده انـد امـا                  
سطر دوم به بعد را بـه سـخـيـف تـريـن            
حمالت و تهمت و افترازني ها عـلـيـه        

ايـن يـک     .  حزب اخـتـصـاص داده انـد          
ادعـاي حــقـوقــي نــيـسـت يـک حـملــه                

ــيــت                 ــه حــزب و حــزب هــيــســتــريــک ب
کـه از عضـو        اينـان .  کمونيستي است 

مســتــقــل از    " هــيــچ حــزبــي نــبــودن و        
بـودن فضـيـلــتـي بــراي خــود           "  احـزاب 

ســاخــتــه انــد بــا حــزب کــمــونــيــســت            
ــيــت                  کــارگــري و کــال حــزب و حــزب

  .کارگران مشکل دارند
اما دوران اين نوع حزب گريزي و      

. حزب ستيزي ها بـه سـر آمـده اسـت              
محـمـد جـراحـي هـا خـود گـواه روي                  
آوري طبقه کارگر و فعـالـيـن جـنـبـش            
کارگري به حزب و حزبيت کمونيستي   

بزودي روشن خواهد شـد کـه       . هستند

محمد جراحـي در مـورد حـزبـيـت و                
مشخصا حزب کمونـيـسـت کـارگـري           
چـه نــظــري داشــتــه و چــگــونــه فــکــر              
ميکرده است اما نه ما و نه جـامـعـه            
در اثبات حقانيت حزب به ارائه هـيـچ      

سـابـقـه و      .  سند و مدرکي نياز نداريـم    
اعتبار حزب در جنبش کارگري و در       
جامعه بهترين جواب به اين مدعـيـان      

 .است
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ۱۳۹۶  مهر ۱۵ 
 ۲۰۱۷  اکتبر ۷  

 

محمد جـراحـي پـس از مـاهـهـا                
ايستادگي در برابر بـيـمـاري سـرطـان،          
صبح روز پنج شنبـه در بـيـمـارسـتـان            
ــروز طــي               تــجــريــش درگــذشــت و دي
مراسم با شکـوهـي در مـيـان بـدرقـه                
خـانـواده و يـاران و دوسـتـدارانـش از                 
شهرهاي تبريز، تـهـران، کـرج، سـقـز،             

بـه خـاک سـپـرده          ...سنندج، سـاوه و     
 .شد

 ٧ محمد جراحي تنها به فـاصـلـه       
مــاه پـــس از آزادي از زنــدان، در                     
فــرورديـــن مــاه ســـالــجـــاري دچـــار              
مشکالت جسماني حاد شد و پس از       
پيگيري هاي الزم پزشکي در خـرداد          
ماه امسال بدليل تشخـيـص بـيـمـاري         

 .سرطان کبد بستري گرديد
محمد در زنـدان دچـار بـيـمـاري              
سرطان تيروئيد شـد و بـارهـا بـدلـيـل               
ــه                 ــي بـ ــکـ ــزشـ ــي پـ ــدگـ ــيـ ــدم رسـ عـ

دست به اعـتـراض زد، بـا           وضعيتش
ايـن حــال نــه تــنـهــا رســيــدگــي هــاي               
پزشکي الزم صورت نگرفت بلـکـه او       
را با تني رنجور و مريـض تـا آخـريـن             
دقايق پايان دوران محکومـيـتـش در          

 .زندان نگه داشتند
سال زندان بـا شـرايـط         ٥   تحميل

سخت و غيرانساني به محمد جراحـي    
و محروم کردن کردن او از مراقـبـتـهـا           
پزشکي الزم و درمان در طـول دوران           
حبس و نهايتا ابتـالي او بـه سـرطـان               
کــبــد و مــرگ، نــتــيــجــه بــالواســطــه             

سياسـتـهـاي ضـد کـارگـري سـرمـايـه                
داري حاکم بر ايران در طول نزديک بـه          
چهل سال گذشته و مبين بکار گـيـري     
ضد انساني ترين شکلـي از سـرکـوب          
بر عليه حق خواهي طبقه کارگر ايـران    
است که بويژه در طول نزديـک بـه يـک              
دهه گذشته خود را از طريق سـرکـوب         
ميداني کارگران ايران از شهر بابک تـا     
شرکت واحد تهران و الستيک الـبـرز و      
هفت تپه و هپکو و آذر آب، تا صدور       
حکم شالق بر عليه اعضاي اتـحـاديـه       
آزاد کارگران ايران در شهر سـنـنـدج و          
اجراي اين حکم شنيع و ضـد انسـانـي         
در مـورد کـارگـران مـعـدن آق دره و                  
ديــگــر کــارگــران بــه مــنــصــه ظــهــور            
رسانيده و امـروز درمـانـده از حـفـظ                
ژست مستضعف پناهي خـود، تـمـام         
قد و با چهره اي عريان در برابر طـبـقـه     

 .کارگر ايران ظاهر شده است
از جــان گــذشــتــگــي کــارگــرانــي           
همچـون مـحـمـد جـراحـي و شـاهـرخ                 
ــه               ــراضــات جســوران ــي و اعــت زمــان
کارگران هپکو و آذر آب تـا تسـلـيـم                
ناپذيري معـلـمـان و کـارگـرانـي چـون               
اسماعيل عبدي، مـحـمـود بـهـشـتـي             
لنگرودي، علي اکبر باغاني، محسن      
عمـرانـي، مـخـتـار اسـدي، مـحـمـود                
صالحي، رضا شهابي، جعفـر عـظـيـم         
زاده و دهـهـا فـعـال صـنــفـي ديـگــر،                  
نمادي از ايسـتـادگـي طـبـقـه کـارگـر                 
ايران در برابر سـتـم و سـرکـوب و بـي               

حقوقي و نوک کوه يخ جنبشي عظـيـم       
و تاريخي در ايران براي پايان دادن بـه        
وضعيت مصيبت بار مـوجـود اسـت          
که ميرود در مصافي تعيين کننده با     

پـيـام آور        ستمگران و سرکوب گـران،     
آزادي و رفـاه و بـرابـري بـراي طـبـقـه                    

 .کارگر ايران باشد
زندگي پر مشقت محمد جـراحـي       
و فقر و فـالکـتـي کـه در طـول دوران                 
حياتش به او و خانواده اش تـحـمـيـل             
شد و شرايطي که به اين انسـان عـزيـز         
و بزرگ از محکومـيـت بـه زنـدان تـا               
دوران حبس و آزادي و مـرگ گـذشـت          
خود يک کيفرخواسـت تـمـام و کـمـال              
عليه همه ي آن ستم و فقر و فالکـت و     
سرکوبي است که بر ميليونها کـارگـر        

 .در ايران تحميل شده است
ما با اين کيفرخواست و بـا ابـراز         
همدري عـمـيـق بـا خـانـواده مـحـمـد                  

اعـالم     جراحي و ياران و دوستدارانش    
مي داريم نه تنهـا در بـرابـر از دسـت               
دادن ايــن فــعــال بــرجســتــه جــنــبــش             
کارگري ايران سر در گريبان نخـواهـيـم     
کرد بلکه پرشور و مصـصـم هـمـچـون         
محمد جراحي و شاهرخ زمانـي بـراي         
خالصي از وضـعـيـت مصـيـبـت بـار               
موجود مبارزات حق طلبانه خـود را        
بـا عـمـق و دامـنــه بـيـشـتـري ادامــه                   

  .خواهيم داد
 اتحاديه آزاد کارگران ايران        

 ١٣٩٦  مهر ماه ١٥ 

 زندگي و مرگ محمد جراحي، کيفرخواستي تمام و کمال                                                 
  و فالکت است            از سوي ما کارگران عليه سرکوب و فقر                                  

 درمورد عضويت محمد جراحي در حزب کمونيست کارگري                                              

 دنيا بدون فراخوان سوسياليسم، بدون اميد سوسياليسم           
 .  منجالبي بيش نخواهد بود    سوسياليسم   " خطر"و بدون 

آيــا تـــا کـــنــون کســـانــي از                
) منفرد و حزب گـريـز       "  چپهاي( "

ــم                  ــد کــه رژي از خــود پــرســيــده ان
جنايـتـکـار ، ضـد کـارگـر و ضـد                  
انسان حق ندارد و نـبـايـد مـانـع از               
عضويت هر انسانـي در هـر حـزب           
 ســيــاســي و کــمــونــيــســتــي شــود؟         
آيا اين طيف بي شـکـل در خـلـوت          
خود به اين فکر کرده است که بايـد        
دشمن کـارگـران را مـورد تـعـرض              
قرار دهد و بگويد، که اجازه نـدارد        
به هيچ شخصي بخاطر فعالـيـت و          
عضويتش در هر نهاد و حزبـي کـه         
مخالف اين سيستم است تعرض و     

 دست درازي کند؟
اين طيف حزب گريز و منـفـرد       
بيش از دو دهه قبل به علني شـدن       
چهره و عکس فعالين کـمـونـيـسـت       
در خارج و فعاليت علني فـعـالـيـن         
کارگري در داخل کشور بـا هـمـيـن           
عينک دودي به اين واقعـيـت نـگـاه         

زمان .  کرد و داد و فغانش بلند شد 
 الزم بود تا قدري برايش جا بيافتـد       
اگر امروز تمامي مراکز تـولـيـدي،         
ميادين و خيابانها شـاهـد حضـور           
گسترده کارگران، خانواده هـايشـان      
و فعالين کارگـري اسـت، بـه يـمـن               
همين حضور رودر رو و علني آنـان        

 .است
اگر امروز فعالين و چهره هـاي     
محبوب و شناخته شده کارگري بـا    
قد افراشته و با بلنـد کـردن صـداي         
حق خواهي کارگران و کل جـامـعـه          
در ميادين و خيابانهاي شهرها در        
دفاع از همـقـطـاران خـود بـه ايـراد               
سخنراني هاي پرشور مي پردازند،      
نياز و ضـرورت اوضـاع و شـرايـط            
دنياي امروز در جـامـعـه اي اسـت             
که مشتي کانگستر اسالمي بر آن        

 .حکم ميرانند
آيا اين جماعت ايـن سـئـوال را          
در مقابل خود قرار داده اند که چرا     
بـايــد مشــتــي اوبـاش مــفــتــخــور،           
مشتي انگل ميلياردر و استـثـمـار        

کنندگان کارگران حق داشته باشند      
عضو هر باند و شبکه مافيايي در     
راس حکومت باشند اما کارگـران،   
مزدبگيران، سازنـدگـان جـامـعـه و           
توليدگنندگـان نـبـايـد ايـن حـق را               
داشته بـاشـنـد کـه در تشـکـلـهـاي                 
کارگـري مسـتـقـل از دولـت و در                
حزب کمونيستي خود براي تـحـقـق     
دنيايي عاري از ستم، اسـتـثـمـار و          

 نابرابري عضو شوند؟
اين طـيـف درمـانـده کـه نـمـي               
تواند از اسـم مسـتـعـارش فـاصـلـه             
بـگـيـرد و قـادر نـيـسـت نـقـاب از                    
صورتش بردارد، بايد سـوراخ دعـا        
را هم گم کند و بـجـاي تـاخـتـن بـه              
دشمن کارگران، تشکل حزبـي آنـان      

اين طيف سر در .  را هدف ميگبرد  
الک و نـقـاب پـوش بـر ايـن سـنـت                  
شکل گرفته است و هـيـچ کـاريـش          

 .نميشه کرد
پذيرش سـنـتـهـاي مـبـارزاتـي             
عصر حاضر براي اين طيف سخـت        

فرهنـگ و سـنـت        .  و سنگين است  
ــن                 ــر اذهــان اي ــکــي ب مشــي چــري
جماعت حزب گريز و تشکل گـريـز      

ــد              ــکــن ــنــي مــي ــگــي  . بشــدت ســن
فــعــال کــارگــري مــحــمــد جــراحــي          
عضويت در حزب متبـوع خـود را         

" چــپ" افــتــخــار مــيــدانســت امــا          
منفرد فريز شـده قـادر بـه درک آن               

 .نيست
باالخره اين کفرگـويـي هـم جـا            

 .مي افتد
 

 ٩٦  مهر ١٥ 
  

 باالخره اين کفرگويي هم جا مي افتد                                
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