
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
  فريده جعفری ، بھرام دبيری، البرز ولی زاده

  .سيامک م: فرستنده
  ٢٠١٧ نومبر ١٢

  

   "نسرين رمضان علی"رفيق 
 !!!برای اثبات ادعای کذب حزبش اشک می ريزد

  

  !!!)که کمونيست ھا ھرگز به توده ھا دروغ نمی گويند با توجه به اين(  :مه مقد

م، که ايشان از احساس انسانی و ئيسف می گوأما برای احساسات رقيق، رفيق رمضان علی احترام می گذاريم، اما با ت

ی حزب کمونيست کند؟ اشک ھای نسرين رمضان علی برا رقيق و لطيف برای پنھان کردن موارد کذب استفاده می

حزب کمونيست کارگری يک ادعای کذب کرده است ، حال برای اثبات . کارگری آگاھانه مصرف داخل، حزبی دارد

 نزديک ۀدر آيند.  ن کارگری می دھند، ھواداران و فعاالءادعای کذب خود ھر روز موارد کذب جديدی به خورد اعضا

فراد مھم اين حزب در رابطه با رفيق محمد جراحی با تکيه بر اسناد به کذب بودن ادعا ھای بيشتر اين حزب و ليدر و ا

  . ی از سخنرانی رفيق نسرين رمضان علی می پردازيمئ به برخی قسمت ھاًخواھيم پرداخت، در اين نوشته نقدا

فرصت طلبانه، ادعا کرد محمد جراحی کادر اين حزب بود، "  کمونيست کارگری"  پس از مرگ محمد جراحی حزب

ی و ئ اين طريق می خواستند اعتبار مبارزاتی محمد جراحی را تصاحب کرده فرصت جديدی برای تبليغات  فرقه از

  .دست آورنده تحميل رويکرد ليبرالی در رھبری مبارزات را با قالب کردن رھبری فردی به جای رھبری سازمانی  ب

که  ن پيش می برند  به عنوان اينض دادن به ديگر فعاال تبليغات بی پايه و اساس خود را با نان قرۀدر اين رابطه ھجم(

ن مخالف خود نيز باج رھبری می دھند تا بتوانند افراد مورد نيز رھبر کارگری ھستند حتی به فعاال... فالنی و فالنی 

ت که از ن سنت ھای ليبرالی اين حزب اسآ عمل و انديشه از ۀنظر خود را به عنوان رھبر کارگری قالب کنند اين طريق

ما بار ھا اعالم کرديم شاھرخ و محمد رھبر کارگری نبودند . تئوری ليبرالی چھره شدن و  چھره سازی ريشه می گيرد

و ھيچ کدام از اين دو ھيچ وقت ادعای رھبری کارگری را نداشتند ، رھبران کارگری بايد شاخصه ھای داشته باشند، که 

که انقالبيون و کمونيست ھا ھيچ  ری شاخصه ھای فوق را دارند، ضمن اينن موجود در جنبش کارگتعداد کمی از فعاال

وقت رھبری فردی را قبول و تبليغ نمی کنند بلکه کمونيست ھا و انقالبيون به رھبری سازمانی اعتقاد داشته و 

  .)ه نھفته استعمده اختالف ما با احزاب ليبرالی و سوسيال دمکرات از جمله حزب کمونيست کارگری در اين نقط.دارند

پيش ) ک. م ( با توجه به روندی که طی سه الی چھار ماه قبل از فوت محمد توسط اکيپ ھای مختلف از جمله اکيپ  

 ءبرده بودند،  فکر نمی کردند کسی در مقابل اين ادعای کذب حزب اعتراض کند ، وقتی ما ھمراه تعداد ديگری از رفقا
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ی را مونتاژ کردند که از محتوای آن در موقع تھيه نااميد شده فلماچه شده ين اين حزب دستپمسؤولاعتراض کرديم، 

 تحت شرايط ظالمانه و شکنجه گرانه عليه محمد نتوانسته بودند چيزی که می خواستند از فلم دھھا ۀبودند، علی رغم تھي

رگ محمد تھيه شده بود  روز قبل از م٢۵ که حدود فلمدست بياورند و برای ھمين چندان روی اين ه محمد جراحی ب

 را کنار گذاشته بودند چون از نتيجه و محتوای آن راضی نبودند اما وقتی نا چار به استفاده فلمحساب نمی کردند، اين 

 جوابی به نقد ما داده باشند، ً مثال را ھر چه زودتر ارسال کنند، تا تنور داغ استفلمشدند از روابط داخلی خود خواستند 

 بيش از سه گيگا فلملی، آن را بدون اديت بايگانی کرده بودند در نتيجه با عجله خواستند بفرستند ولی حجم اما روابط داخ

م آن را کم می کردند تا بتوانند ارسال کنند و برای اديت اصولی آن، ابزار ، متخصص و زمان حجبايت بود، بايد 

 مگا بايت ٧۶ فوق را به شکل آماتوری به حجم فلممحمد  يعنی دو روز بعد از فوت ]ميزان[ مھر١۵نداشتند، در تاريخ 

ارسال ) در المان زندگی می کند و روند اذيت و آزار محمد را ھدايت می کرد( ک . رساندند و از طريق عوامل  م 

  .کردند

. ه کردندئرای ھای خانم دانشفر به فکر خودشان سند ائ و با قصه سرافلمی از ئ آنگاه، آنھا با قطع و وصل کردن بخش ھا

بعد .، ساختگی نيزکه تحت فشار از محمد جراحی گرفتند، محمد ھرگز نگفته که عضو اين حزب استفلمحتی در ھمان 

ن آو بعد از .ال قبلی اضافه شدؤال به سؤ نه تنھا مشکل ادعا ھای کذب  اين حزب حل نشد بلکه دھھا سفلماز پخش اين 

 و ھواداران خود دست به توليد ده ھا ادعای کذب و مانور ھای جديد ءعضاسران اين حزب برای توجيه و فريب حداقل ا

اين حزب آنقدر تنزل کرده است که اعتبار پلنوم و قرار پلنوم ( کردند ۴٧ که اقدام به صدور قرار در پلنوم ئیزدند، تا جا

انی ھای ضد و نقيضی در و ليدر حزب ناچار شد سخنر) خود را برای پاک کردن اثرات يک ادعای کذب ھزينه می کند

اين ورژن کمونيست بايد بيايد تا "... می گويد ۴۵ پلنوم ۀ در اختتاميئیه کند  رفيق حميد تقوائارا) ۴٧ و ۴۵(دو پلنوم 

فقط يه حزب که اگر بر سر قدرت بيايد من ھر چه بنويسم می گيه ... که  من بتونم ھر چه می خواھم بگويم و بنويسم 

  ..."ی گويند حزب کمونيست کارگری اگر بيايد به اسم م... آزادی 

) https://www.youtube.com/watch?v=GiHZHfgxtLY(  

 آزادی خواھی نمايشی خود را فراموش کرده و ھنوز به حکومت نرسيده  در قرار ۀ ھم۴٧اما ھمين رفيق در پلنوم  

ش را شارالتان نندگان به ادعای کذب حزبکحزبی در پلنوم  و دفاع از خود به عنوان تنھا کانديدای ليدری اعتراض 

  .قلمداد می نمايد

) https://www.youtube.com/watch?v=S8XAcYfGKb4(  

ی صد در صد مشابه گفته و عمل خمينی نيست ؟ که قبل از رسيدن به قدرت گفت ئ رفيق حميد تقوائیآيا اين دو گونه گو

ً د از کسب قدرت ھر کسی حرف زد به قتل رساند، ما فعالھمه آزادند حتی مارکسيست ھا حرفشان را بگويند اما بع

.  ما را متھم به  شارالتان بودن می کندً ھنوز به قدرت نرسيده است، به جای کشتن ما فعالئیشانس آورديم که رفيق تقوا

.) م پرداختکه شارالتان کيست ؟ بزودی خواھي  و اثبات اين۴۵ و ۴٧ ھای ليدر اين حزب در پلنوم ئیبه نقد تناقض گو(

 در سخنرانی خود می گويد ما در اين پلنوم ئیکه رفيق تقوا مورد ديگری که به صورت مختصر الزم به بيان است اين

جواب ما ) نقل به مضمون است(ی برويم که مانع تحزب پذيری کارگران می شود ئقرار صادر کرديم که به جنگ تابو

 کمی ھم به ئیيز بھتر است از الک خود خارج شده به جای زياده گوکه رفيق عز  اينئیدر اين رابطه به رفيق تقوا

 سال قبل منتشر کرديم ١٢ را که مطالعه بپردازيد ما به شما و تمامی اعضای حزبتان توصيه می کنيم نشريات ما

قبل به  سال ١٢را که اکنون در اينترنت ھستند مطالعه کنيد، خواھيد ديد که ما ) انقالب سرخ و ھمبستگی کارگری(

جنگ اين تابو رفتيم به نوشته ھای رفيق شاھرخ، رفيق حيدر و رفيق اشرفی  مراجعه کنيد خواھيد ديد که قبل از شما به 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

مبارزه با اين تابو  پرداخته اند، به فعاليت ھای جمع قدم اول و کميته حمايت نگاه کنيد سالھا قبل از شما به اين نتيجه 

و البته وجود احزابی مانند حزب شما باعث تحزب گريزی کارگران و باز توليد  و مبارزه کردرسيده اند که بايد با اين تاب

اين تابو می شوند اين مورد را بايد با نقد از خودتان شروع کنيد، ما می دانيم شما برای پوشش دادن ادعای کذب خودتان 

 فوق در حزب شما وجود ندارد یمبارزه با تابو ۀدر رابطه با محمد جراحی اين موارد را بيان می کنيد در واقع اراد

که عملکرد تا کنونی حزب شما نه تنھا کارگران را برای تحزب يابی جذب نکرده بلکه صد ھا عضو خودتان  برای اين

يد از خانه نشين کردن اعضای خودتان به خاطر ئی خانه نشين کرديد شما اگر خيلی راست می گوئرا با عملکرد فرقه 

 صحبت خواھيم کرد و اسنادی نشان خواھيم داد، تا ًبعدا" شارالتانھا" صرف نظر کنيد، در اين رابطه نيزما حفظ رياست

  معلوم شود شارالتان کيست؟

بداند ما ...  ، آسنگران، دانشفر ، محسن ابراھيمی ، صابر و ئی اين مقدمه برای اين است که آقايان و خانم ھا حميد تقوا

ته ھای آنھا را رو به جنبش نقد خواھيم کرد، بدانند،؛ ما اعتقاد داريم بايد به کسانی که دچار اشتباه به موقع نوشته ھا و گف

يا انحراف می شوند، فرصت داد تا اشتباه خود را جبران کنند و بھتر است تذکر داده شود، اما وقتی کسانی به تذکر 

ا ادامه دادند بايد مھلت داد تا بيشتر حرف بزنند تا بر توجه نکردند و آگاھانه  ادعای کذب و حرکت ھای ضد کارگری ر

بنا براين آنھا ھنوز زمان . کار ھا پيش برود" پسته تو خالی چون دھان باز کند رسوا شود"مبنای مصداق شعری که 

ا ب. در اين نوشته نوبت نقد برخی از گفته ھای رفيق رمضان علی است. دارند حرف بزنند و گاف ھای بيشتری بدھند

ی ھای خانم دانشفر ئه شده توسط خانم دانشفر که اگر به فرض محال بپذيريم، داستان سرائکه طبق اسناد ارا توجه به اين

عضوحزب کمونيست کارگری شده ) يعنی فقط يک ماه( ]ميزان[ مھر١٣ تا ]سنبله[ شھريور١٣درست باشد، محمد از 

  .بود، حال خانم رمضان علی داستان جديدی سر داده است

لمان که به احتمال بسيار، ھدايت اخانم رمضان علی در سخنرانی که به مناسبت گرامی داشت محمد جراحی در کلن 

اين شخص بيشتر از بقيه از کذب بودن ادعای حزب (ک نيز حضور داشته ، .  شکنجه عليه محمد جراحی يعنی مۀکنند

 ھای بی ءھد که بيش از اين آبروی خود و حزب را با ادعااطالع داشت اما ايشان نيز به خانم رمضان علی آگاھی نمی د

  : ، خانم رمضان علی  می گويد )الق پرت کندتاساس نبرد و اجازه می دھد ھمرزمش اين چنين خود را به باپايه و 

يم کسانی که محمد جراحی را می ئ  از طريق ياھو مسنجر ارتباط داشت، ما می گو٢٠٠۵با محمد جراحی از سال – ١

  ... و .اسند می دانند که او ھرگز حتی تا زمان مرگش آدرس ايميل نداشت و يا با ياھو مسنجر يا اينترنت کار نمی کردشن

 چند ماھی در زندان بود و خودش خبر داد و عکس ً دستگير شد و تقريبا١٣٨۶ باز ايشان می گويد اولين بار در سال -٢

  .اش پخش شد 

اولين بار نبود و در اين دستگيری محمد تنھا چھار روز بازداشت بود و تنھا پرونده م اين دستگيری محمد ئي ما می گو

ای برای او ساختند و با قرار وثيقه آزاد شد و چون محل کارش عسلويه بود به عسلويه رفت، ھمچنين عکس محمد 

   : توزيع نشد بلکه برای اولين بار عکسی که در اين لينک٨٧ و نه در ٨۶جراحی نه در 

)http://chzamani.blogspot.ca/2011/07/4.html ( توزيع گرديد و تا آزادی ١٣٩٠/ ۴/ ١٠قرار دارد در تاريخ 

.  تنھا عکسی از محمد جراحی است که در شبکه ھای اجتماعی و عمومی وجود دارد١٩/۵/١٣٩۵محمد در تاريخ  

نبش دمکراتيک کارگری در تبريز جھت حفظ  جۀھمچنين بيان اين موضوع مفيد است که بدانيم چون ارتباط ما با ھست

 ھيچ کس جز ٣/١٣٩٠ /١٧ تنھا از طريق رفيق شاھرخ زمانی بر قرار بود و بعد از دستگيری او در ءامنيت رفقا

 خانواده ھا از دستگيری ھمرزمان شاھرخ  و از جمله از دستگيری محمد جراحی اطالع به شکل عمومی نداشتند تا اين

 ۴ شماره ۀ روز طول کشيد و بعد از اين است که بياني٢٣ توانستند ارتباط امنی بر قرار کنند و اين موضوع ءکه رفقا
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 زندانی بودن محمد جراحی را که ھمراه شاھرخ دستگير شده ١٣٩٠ /۴ / ١٠ حمايت از شاھرخ زمانی به تاريخ ۀکميت

حزاب و سازمانھا که در مورد دستگيری شاھرخ اعالم اگر به بيانيه ھا و اطالعيه ھای تشکل ھا و ا. بود اعالم کرد

 ۀنھا تنھا از شاھرخ اسم می برند چون ھيچ کدام قبل از صدور بيانيآ ۀحمايت و دفاع کردند دقت کنيد خواھيد ديد که ھم

 حمايت از شاھرخ زمانی از دستگيری بقيه خبر نداشتند، اين يک مورد نشان می دھد اگر خانم ۀشماره چھار کميت

رمضان علی و ديگر اعضای حزبش ادعای ارتباط داشتن شان با محمد کذب نبود و اگر با محمد کوچک ترين ارتباطی 

 ١٠/۴/١٣٩٠ شماره چھار در تاريخ ۀ روز از تاريخ دستگيری محمد و شاھرخ تا صدور بياني٢٣داشتند بايد طی 

  .زندانی بودن محمد جراحی را اعالم می کردند

 اقدام به ساختن سنديکای نقاشان تبريز کرد و به ھيمن خاطر دستگير و زندانی ٢٠٠۶محمد در سال  ايشان می گويد -٣

م محمد ھرگز برای ساختن سنديکای نقاشان تبريز اقدام نکرد و ھنوز ھم در تبريز سنديکای نقاشان ئيما می گو. شد

از ...  و محمد و نکردند، بلکه رفقای ما شاھرخوجود ندارد و با اتھام ساختن سنديکای نقاشان در تبريز او را دستگير 

را ...) انقالب سرخ ، ھمبستگی کارگری، بذر، خاک، اتحاد کارگری ، اخبار کارگری و (ق مختلف نشرياتی  مانندطر

به آدرس قھوه خانه ای در تبريز برای محمد می فرستادند و او در تبريز و شھر ھای اطراف، آنھا را توزيع می کرد 

)http://komitedmj.blogspot.ca (/پيگيری ۀ نشريات کميتۀليس بستوو زمانی که پ ) اتحاد کارگری و اخبار

تا . ( پرونده ساختند و تنھا چھار روز باز داشت بود .  فوق کشف کرد محمد را دستگير کردندۀرا در قھوه خان) کارگری

 جراحی اطالع نداشتند بعد از اين ماجرا محمد به  پيگيری به جز دو نفر از فعاليت محمدۀآن زمان حتی اعضای کميت

 ٢٠٠۵اين مورد نيز نشان می دھد ادعای خانم رمضان علی که با محمد از سال . عضويت کميته پيگيری دعوت شد

ھم چنين محمد در برخی از مصاحبه ھايش از فعاليت ھای خود حرف می زند از . ارتباط داشت کذب محض است

 سنديکای نقاشان ئیت باز گشاأ پيگيری و ھمچنين از ھيۀن و کميته ھای مربوط به آن و کميتانجمن سالمت آذربايجا

سس سنديکای شرکت واحد سخن می گويد، ولی ھيچ وقت از سنديکای نقاشان ؤت مأتھران و حضور در جلسات ھي

و تحقيق فکر کرده است چون تبريز حرف نزده است، اما ما احتمال می دھيم خانم رمضان علی نادانسته و بدون مطالعه 

گاھی و بدون گوش کردن به آمحمد اھل تبريز بود و از سنديکای نقاشان حرف زده بنا براين بدون تحقيق و بدون 

 خودش را در رابطه با محمد فرد مطلعی نشان بدھد که ًمصاحبه ھای او از سنديکای نقاشان تبريز سخن گفته که مثال

 بر ًحال چگونه می تواند چنين گافی را پاک کند ؟ احتماال. ن زده استاگاھی به کاھدآا سفانه از روی بی ربطی و نأمت

  .ه خواھد کردئمبنای سنت حزبش چند مورد کذب ديگری ارا

 دستگير و زندانی شد و اين بار ھم مدتی در زندان بود و با ً محمد مجددا١٣٨٧ خانم رمضان علی می گويد در سال -۴

 دوستانش ھيچ وقت دقيق نمی گويند محمد ھر بار برای چه و به چه اتھامی ۀکه ايشان و بقي  اينضمن. وثيقه آزاد شد 

  .دستگير شده بود

 پيگيری ساخته بودند ۀيم محمد وقتی در عسلويه بود او را به خاطر پرونده ای که به دليل کشف نشريات کميتئما می گو

مده بود آادر کردند و وقتی محمد از عسلويه به تبريز برای مرخصی  در دادگاه محاکمه کردند و چھار ماه حکم صًغيابا

توانست به دادگاه ثابت ) برنامه ريزی برای وکيل توسط شاھرخ انجام می گرفت(محمد را دستگير کردند ولی وکيل او

ول کشيد و در اين کند که دادگاه احضاريه ھا را به محمد نرسانده بود بنا براين محمد تبرئه شد و اين روند يک  ماه ط

خانم رمضان علی که ۀ دستگيری محمد يک ماه زندانی بود و چون تبرئه شد او را بدون وثيقه آزاد کردند بنابراين  گفت

اين ماجرا را وکيل او می تواند .  بی اطالعی و بی ربطی ايشان به موضوع محمد استۀاو را با وثيقه آزاد کردند نشان
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ن کارگر بدانند اين حزب و اعضای مرکزی آن از ھر ن موارد را توضيح می دھيم تا فعاالما اي. دقيق تر توضيح بدھد

  .ه کنندئچه می گويند بی اطالع ھستند بنا براين  مجبور می شوند ادعای کذب ارا

 وقتی اعضای مھم  يک حزب اينقدر بی پايه و بی اساس و کذب سخن می گويند معلوم می شود که ادعای آنھا از بيخ و 

ه  چه چيزی بًاما چرا اين افراد از خود نمی پرسند چرا اين ھمه خود را دچار مشکل می کنند؟ واقعا. بن بی اساس است

دست می آورند؟ و اعضای ديگر و ھواداران اين حزب چگونه از اين افراد نمی پرسند چقدر می خواھيد فريب کاری 

  کنيد و ادعا ھای کذب را ادامه بدھيد؟

که می گويند  حزب فوق اين...  خطا ھای عمدی اعضای مھم از جمله ليدر، آسنگران، صابر، دانشفر و يکی ديگر از 

اعتراض کنندگان به ادعای کذب حزب کمونيست کارگری ضد حزب و ضد تحزب يابی ھستند و مستقل از حزب 

شاھرخ زمانی، (ای ما کمونيست بودن را برای کارگران يک حسن می دانند، ھر کسی نوشته ھا و صحبت ھای رفق

را خوانده و شنيده باشند خوب می دانند که ما نه تنھا ضد حزب و ضد تحزب يابی کارگران ... ) حيدر عمو اوغلی و 

 کارگر ۀ کارگر وجود ندارد و بايد ساخته شود و تا زمانی که حزب انقالبی طبقۀنيستيم بلکه اعتقاد داريم حزب طبق

 ۀ مستقل و طبقه ای برای خود باشد بنا براين بدون حزب انقالبی طبقۀواند يک طبق کارگر نمی تۀساخته نشود طبق

 طبقاتی برای کارگران و تشکل ھای کارگری تحليل و باور غلط است و بدون وجود چنين ًکارگر داشتن استقالل ماھيتا

توانند از جھت ماھيت حزبی نه تنھا تمامی کارگران و تشکل ھای کارگری بلکه حتی احزاب سياسی چپ نيز نمی 

د و مورد نظر سرمايه داری که سازمان ئيأمبارزات طبقاتی مستقل از تسلط تئوريک ، ايدولوژيک و پراتيک مورد ت

تنھا در بھترين حالت استقالل شکلی را می توانند حفظ نمايند، جالب است بدانيم . يافته مسلط برنبرد طبقاتی است، باشند

ً دريافت کمک مالی از نھاد ھای سرمايه داری با اين توجيه که پول حالل و حرام ندارد دقيقاتطھير وابستگی مالی و يا 

 کارگر  وضعيت ۀکه به دليل عدم وجود حزب واقعی طبق. نشان از عدم استقالل تئوريک ، ايدولوژيک و پراتيک است

داری جھانی و يا به جناحی از سرمايه احزاب موجود که ھر کدام به شکل مستقيم يا غير مستقيم به جناحی از سرمايه 

 يک ًداری داخلی وابسته بوده و توان کسب استقالل طبقاتی ندارند، از اين جھت است که حزب کمونيست کارگری ماھيتا

  . اين مورد نيز يکی ديگر از نشانه ھای عدم وجود حزب انقالبی طبقه کارگر است .حزب سوسيال دمکرات  است

موضع ما در مقابل انواع سرمايه داری، جنگ افروزان ( ما به متن ۀخواھيم برای دريافت دقيق گفتما از خوانندگان می 

 تھيه شده است و رفيق محمد جراحی نيز اين موضع گيری ١٣٩۶ ]اسد[ مرداد٣٠که در تاريخ  ) و انحرافات مدافعانش،

). http://www.azadi-b.com/J/2017/10/post_409.html( کرده است در آدرس زير مطالعه نمايندءرا امضا

باز الزم به توضيح است  قصد ما ساختن حزبی مانند حزب کمونيست کارگری که يک کلوپ سوسيال دمکراتيک است 

 کارگر و ھدايت انقالب نمی خورد، و ھر روز راست تر ۀو طی مدت عمر خود ثابت کرده است به درد سازماندھی طبق

  . و راست تر می شود، نيست

 از نظرات ، نوشته ھا و گفته ھای ما ئیکه آيا سران حزب کمونيست کارگری مانند رفيق حميد تقوا ال ديگر اينؤحال س

نھا را نخوانده اند و نشنيده اند؟ که اين چنين به ما اتھام ضد تحزب يابی وارد می کنند؟ يا خبر دارند و آخبر ندارند؟ و 

 علی چپ می زنند؟ اگر خبر ندارند ۀ، خود را به  کوچئی خود از پاسخگوۀخوانده و شنيده اند بلکه برای رھا کردن يق

ولی اين چنين با يقين حرف می زنند چنين افراد ھرگز قابل اعتماد و انقالبی نيستند و اگر خبر دارند و  گفته ھا و نوشته 

نھا خبر آ ۀم ھمئيمی گوما . ھای ما را وارونه جلوه می دھند خطای شان عمدی است که ضد کارگری محسوب می شود

را خوانده ، يا شنيده اند بنا براين اين افراد برای پنھان کردن خطا و ... دارند حداقل نوشته ھای شاھرخ و حيدر و 

شرم ":  جالبی داردۀمارکس در اين رابطه گفت. انحراف خود به تحريف نظرات ما و اقدام به ادعای کذب می کنند
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ان اين حزب از اين ھمه ادعای کذب شرم نمی کنند؟ جالب است اعضای اين حزب که چرا رھبر" احساس انقالبی ست

دگان به شکل نمی دانند بسياری از گفته ھای خانم رمضان علی کذب ھستند به او تذکر نمی دھند و به شعور شنو

  .سازمانی اھانت می کنند

  :برای کسب اطالعات بيشتر به لينک ھای زير مراجعه کنيد

  ری ، بھرام دبيری، البرز ولی زاده  فريده جعف

  ١٣٩۶ ]عقرب[ آبان١٠

   لينک سخنرانی خانم نسرين رمضان علی - ١

0uzhXPmQgSq=v?watch/com.youtube.www://https  

  ری در جھت تکذيب ادعای کذب حزب کمونيست کارگء رفقاۀ لينک بياني-٢

html.6_post-blog/2017/10/ca.blogspot.chzamani://http  

  ئی لينک نقد و رد گفته ھای حميد تقوا-٣

 html.8_post-blog/2017/10/ca.blogspot.chzamani://http  

  ی شھال دانشفرئ ساختگی حزب کمونيست کارگری و نقد داستان سراۀ و مصاحبفلم لينک تجزيه و تحليل و نقد -۴

htm.9_post-blog/2017/10/ca.blogspot.chzamani://http  

ه تير ما / ٢ دستگيری او در تاريخ در رابطه با"  دفاع از محمد جراحیۀکميت" صادر شده توسط ۀبياني لينک -۵

 و ٨۶ حمايت از شاھرخ زمانی که در مورد دستگيری ھای محمد در سالھای ۀی از کميتئ و لينک ھا١٣٨٧ /  ]سرطان[

   توضيح داده اند در زير است٨٧

ca.blogspot.komitedmj://http/  

html.2011/10/23/ca.blogspot.chzamani://http  

html.2011/07/4/ca.blogspot.chzamani://http  

  "موضع ما در مقابل انواع سرمايه داری، جنگ افروزان و انحرافات مدافعانش،"ھای متن  لينک -۶

html.409_post/2017/10/J/com.b-azadi.www://http  

html.15_post-blog/2017/10/ca.blogspot.chzamani://http  

 

 


