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به كدام سو؟
(در حاشيه اوضاع منطقه)

لجام گسيخته  ميليتاريسم  و  جنگى  جنون  با  منطقه  اوضاع 
آمريكا و متحدينش، توحش دستجات و گروه هاى تروريستى و  
ماجراجويى رژيم جمهوى اسالمى، به گردابى تبديل گشته است 
كه هر روز بيشتر جان و مال مردم محروم  اين منطقه را مى بلعد 

و هر لحظه به ابعاد فجيع  و ويرانگر آن افزوده مى شود.
سئوال اين است كه اوضاع منطقه به كدام سو مى رود و  تاثيرات 
اين وضعيت بر مردم ايران چيست؟ و چگونه مى توان روى بهبود 
تاثير  آمده   جان  به  و  محروم  مردم  توده هاى  نفع  به  اوضاع 

گذاشت؟
است.  كرده  گير  عراق  باتالق  در  زمانى  هر  از  بيش  آمريكا 
مهمترين شاخص اين امر اين است كه چه عقب نشينى و چه 
افزايش نيرو و تهاجم، مى تواند به وخامت بيشتر اوضاع بيانجامد. 
سياست اعالم شده بوش در روز دهم ژانويه 2007، كه ظاهرا 
تهاجم جديدى را به صورت اعزام بيشتر نيرو به عراق پيش پا 
بيكر-  قبلى  پيشنهاد  و  طرح  با  كه  مى رسيد  نظر  به  گذاشت، 
از  را  آمريكايى  نيروهاى  محترمانه  نشينى  عقب  كه  هاميلتون 
عراق توصيه كرده بود، همخوانى نداشته باشد. اما واقعيت اين 
است كه عليرغم پاره اى ناهمخوانى ها، بوش و دولت آمريكا راه 
حل ديگرى جز آنچه در اين طرح پيشنهاد شده است، ندارد. اين 
راه حل، يعنى عقب نشينى و به عبارتى شكست سياست هايى 
كه عراق را به قيمت قربانى كردن صدها هزار انسان به گردابى 
اجتناب  امرى  كرد،  تبديل  آمريكايى  تجاوزگر  نيروهاى  براى 

ناپذير است. 
مضافا اينكه در سطح جهانى و در  آمريكا نيز فشار بر دولت بوش 
بيشتر و بيشتر شده است. اگر از جنبش ها و اعتراضات فزاينده 
جهانى بر عليه ميليتاريسم لجام گسيخته و سياست هاى جنگى 
آمريكا و متحدينش در منطقه بگذريم، اين فشار از درون هئيت 
حاكمه آمريكا نيز بيشتر گشته است. اين فشارها بعد از شكست 
فاحشى كه جمهورى خواهان در انتحابات ماه نوامبر سال گذشته 
متحمل شدند و اكثريت را در دو مجلس كنگره آمريكا از دست 
دادند و در شرايطى كه سناى آمريكا هر روز فشار بيشترى را با 
اليحه و مصوباتش بر دولت بوش تحميل مى كند و در شرايطى 
كه 17 ماه بيشتر به انتخابات رياست جمهورى در آمريكا باقى 
حاكمه  هئيت  براى  مادى ترى  و  معين تر  معناى  است،  نمانده 

آمريكا پيدا كرده است.
عراق  در  بوش  دولت  نياز  مورد  نظامى  هزينه  اليحه  تصويت 
تدريجى  خروج  به  آن  كردن  مشروط  و  سنا  مجلس  طرف  از 
نيروهاى آمريكا از عراق، عليرغم مقاومت بوش در مقابل اين 
از  نفر  جارى 1600  سال  آخر  تا  كه  بلر  تونى  اظهارت  اليحه، 
نيروى 7000 نفريش را از عراق خارج خواهد كرد و ... همگى 
كه  را  «محترمانه»  نشينى  عقب  سياست  كه  هستند  مواردى 

همانا يكى از محورهاى طرح بيكر- هاميلتون است، 
فراروى دولت آمريكا قرار داده است.

اطالعيه كميته مركزى حزب كمونيست ايران
 به مناسبت اول ماه مه 

طبقاتى  همبستگى  روز  مه  ماه  اول  شرايطى  در  امسال  ايران،  كارگر  طبقه 
تداوم  در  اسالمى  جمهورى  رژيم  كه  كرد،  خواهد  برگزار  را  جهان  كارگران 
كشيدن  بند  به  و  دستگيرى  اختناق،  و  سركوب  فضاى  تشديد  براى  تالش 
محمود  اجتماعى،  هاى  جنبش  ديگر  و  كارگرى  جنبش  پيشروان  و  فعالين 
صالحى از فعالين و رهبران شناخته شده جنبش كارگرى ايران را در آستانه 

اول ماه مه بازداشت و روانه زندان كرده است. 

"بدحجابى"  زنان ايران بار ديگر 
     به مشغله سران رژيم تبديل شد!

به كمپين آزادى محمود صالحى بپيونديد!
در صفحه 5 

از تحصن و اعتصاب عمومى معلمان براى رسيدن به مطالباتشان پشتيبانى كنيم!

جوانان، مبارزه
در صفحه 9  و عروج دوباره تفكرات چپ و سوسياليستى

در صفحه 12
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اما آمريكا و متحدينش و حتى ديگر كشورهاى 
اين  مى بايد  آلمان  و  فرانسه  قبيل  از  اروپايى 
شكست  بخوان   _ «تهاجمى»  جديد  استراتژى 
را _ بگونه اى پيش ببرند، كه نه تنها شكست جلوه نكند، 
بلكه و بويژه در آستانه انتخابات آتى آمريكا، اين سياست از 
طرف دولت آمريكا  رو به راى دهندگان آمريكايى مى بايد 
ضعف  اين  ديگر  سوى  از  و  كند  جلوه  كاردانى  و  درايت 
مورد سوءاستفاده بيشتر جمهورى اسالمى و ديگر نيروهاى 

ارتجاعى در منطقه قرار نگيرد.
تالش براى جلوگيرى از اين سوءاستفاده  اگر چه همواره 
نيروها  اين  با  آمدن  كنار  و  مذاكره  و  ديپلماسى  كارت  با 
در  متحدينش  و  آمريكا  طرف  از  مجموعا  اما  بوده،  همراه 
دوره اخير در فرم و گاردى تعرضى تر پيش رفته و غالبا با 
پاسخ سركشانه رژيم اسالمى هم روبرو شده است. دولت 
بوش و دولت احمدى نژاد، بخوبى كدها و زبان همديگر را 
ياد گرفته اند و از اهرم زور و يا حداقل مانور  زورگويى و 

ماجراجويى نظامى بهره برداى خود را كرده اند. 
و  آشكار  جنگ  كوبند.  مى  جنگ  طبل  بر  طرف  دو  هر 
حمله  ايران،  با  آمريكايى  اطالعاتى  هاى  سرويس  پنهان 
و  عراق  كردستان  اربيل  در  اسالمى  جمهورى  سفارت  به 
دستيگرى چند مامور اطالعاتى رژيم ايران در آنجا، تقويت 
فارس...،  خليج  در  نظامى  مانورهاى  و  جنگى  ناوگان هاى 
نمونه هايى از كارت زور براى آمريكا در اين مدت بوده كه 
با اقدامات ديپلماتيك تهاجمى و تحريم هاى اقتصادى پى 
در پى سازمان تكميل گرديده است. مانور متقابل جمهورى 
اسالمى در خليج فارس، دستگيرى ملوانان انگليسى و اعالم 
اين مسئله از طرف احمدى نژاد كه ايران قدرت بارآورى 
اورانيوم غنى شده را پيدا كرده و  به قدرت هسته اى تبديل 
شده، نيز نمونه هايى از قدرت نمايى جمهورى اسالمى رو 
به طرف متقابل براى كسب امتياز در اين دوره بوده است.

فراسوى فشار فزاينده آمريكا بر ايران و اينكه هر از چند 
گاهى دست اندركاران كاخ سفيد اعالم مى كنند كه گزينه 
نظامى نيز بر روى ميز بوش قرار دارد و گزينه نظامى هم 
به طور كلى منتفى نيست، اما  اين نكته هم  به سادگى 
قابل فهم است كه با توجه به مجموعه فاكتورهاى داخلى 
و خارجى و چالش هايى كه آمريكا  با آن روبرو است، در 
شرايط فعلى آمريكا  نه توان و نه سياست پيشبرد جنگى از 
نوع آنچه براى ساقط كردن رژيم بعث عراق پيش برد، را 

براى ايران در دستور دارد. 
هاى  ضعف  و  اوضاع  اين  به  كه  نيز  اسالمى  جمهورى 
را  خود  بهره  و  استفاده  نهايت  است،  واقف  مقابل  طرف 
و  اورانيوم  سازى  غنى  پروژه  برد.  مى  و  است  برده  آن 
متوقف  تنها  نه  ايران،  رژيم  هسته اى  انرژى  به  دستيابى 
نير  بزرگ نمايى  و  زده  جار  بلكه  نشده،  كتمان  و  نگرديده 
ملل  سازمان   1747 قطعنامه  تصويل  دنبال  به  مى شود. 
كه  تحريم هاى جديدى را با  ضرب االجل 60 روزه براى 
جمهورى تعيين كرده، خامنه اى و احمدى نژاد با قاطعيت 
سخن  هسته يشان  پروژه  كرده  دنبال  ضرورت  از  بيشترى 
عواقبى  كليه  با  مقابله  آمادگى  كه  كردند  اعالم  و  گفتند 

اين امر را دارند.
رجزخوانى هاى سران رژيم اسالمى و منظور آنها  از توانايى 
بر  ملل  سازمان  اقتصادى  هاى  تحريم  بار  تحميل  مقابله، 
سفره خالى مردم محروم  مى باشد. به بركت اين زورآزمايى 
و  بيكارى  گرانى،  مردم،  سرنوشت  و  زندگى  به  ربط  بى 
بيكارسازى ها افزايش يافته است. به خواست و مطالبات  
خط  زير  كه  جامعه  ميليونى  توده هاى  و  محروم  معلمان 

فقر زندگى مى كنند، بيشتر و بيشتر دهن كجى مى شود. 
و اين عوارض اوضاع وخيمى است كه  جنگ و كشكمش 
متخاصم  طرف  دو  مردمى  ضد  و  ارتجاعى  و  قلدرمنشانه 
يعنى آمريكا و متحدينش از يك طرف و جمهورى اسالمى 

از طرف ديگر با خود به همراه آورده و مى آورد.
رژيم جمهورى اسالمى كه خود را با خطر فزاينده و رشد 
جنبش هاى مردمى و اجتماعى روبرو مى بيند، بقايش را در 
ايجاد فضايى مى بيند كه در پرتو آن هر صداى معترضى را 
بسهولت بيشترى بتواند خفه كند و در چنين شرايطى مقابله 
با آمريكا، به بركتى براى ادامه عمرش تبديل شده است و 
به اين بهانه به جان جنبش هاى اجتماعى افتاده و به آنها 
حمله ور  گشته است. دانشجويان آزاديخواه و متحصن را 
شبانه از دانشگاه مى ربايد، فعالين جنبش زنان را دستگير 
اجبارى را بر روى سر آنها  مى كند و دوباره پتك حجاب 
مى گرداند، به اعتراضات صنفى معلمان حمله ور شده و آنها 
را دستگير مى كند، فعالين و چهره هاى سرشناس جنبش 
كارگرى و در ميان آنها محمود صالحى را به بند مى كشد 

و ...
ماجراجويى  و  جنگ  خطر  كه  شرايطى  در  و  ميان  اين  در 
ايران  مردم  و  منطقه  مردم  اسالمى،  جمهورى  و  آمريكا 
در يك قدمى شرايطى مرگبار و وخيم تر قرار داده است، 
سعى  مزورانه  كه  مى شوند  يافت  جرياناتى  و  نيروها  هنوز 
معتدل  گرايشات  به  متخاصم،  قطب  دو  ميان  در  مى كنند 
جبهه  ژورناليستى،  هاى  تحليل  و  تجزيه  با  و  بسته   دل 
عمل  از  را  منطقه  محروم  و  مردم  هاى  توده  يعنى  سوم 
مستقل و متكى به خود بازداشته و آنها را منتطر نگه دارند. 
و  منشورها  و  گرفته  تاره  جانى  دوباره  نسيمى  هر  با  آنها 
پالتفرم ها و مانيفيست هايشان را رو مى كنند، ولى طولى 
نمى كشد كه دوباره همه را به بايگانى مى سپارند. اگرچه 
غالب نيروهاى ليبرالى مدتهاست جرات نمى كنند  بصورت 
اما  كنند،  تاييد  را  كشمكش  طرفين  از  يكى  تمام،  و  تام 
هنوز بعضى از آنان از متد جان سخت و قديمى، استفاده 
از شكاف ها و تضادها دل نكنده اند. آنها  هر از چندگاهى 
افق و راه حلى بى ربط به مصالح و سرنوشت توده هاى 
مردمى كه در اين ميان  دارند له مى شوند، را جار مى زنند،  
اما روند ضمخت اوضاع همانگونه در چند سال اخير بارها 
شاهد بوده ايم، اين نظاره گران چشم به راه و منتظر را  با 
بحران و سردرگمى بيشترى روبرو ساخته و طعم تلخ ترديد 
بحران  است.  كرده  مستولى  آنها  بر  بيشتر  را  نااميدى  و 
كه  است  وضعيتى  محصول  ليبرالى،  جريانات  استراتژيك 
سرمايه در درنده ترين شكل و فرم خود براى كسب قدرت 
و هژمونى در منطقه بدون كمترين توجه به جان و مال و 

هستى توده هاى مردم اعمال مى كند.
در مقابل سرخوردگى و بحرانى كه جريان نئوليبرالى با آن 
بى اعتبار  نسخه هاى  كه  نسبتى  همان  به  و  هستند  روبرو 
ابعاد  ايران در  جامعه  چپ در  است،  باخته  رنگ و رو  آنها 
كارگرى،  جنبش  مانند  جنبش هايى  دل  در  و  اجتماعى 

دانشجويى و زنان نفود و اعتبار بيشترى پيدا كرده است.
سوم  صداى  كال  و  مردمى  راديكال  جنبش هاى  و  چپ 
صدا  كرده است. اين  پيدا  بيشترى  قدرت  ايران  در جامعه 
به سياست هاى تجاوزگرايانه آمريكا و متحدينش اميد و 
به  را  اسالمى  جمهورى  بودن  ضدمردمى  و  ندارد  توهمى 
تمامى تجربه كرده و مترصد سرنگون كردنش است. اين 
جبهه به ترفندهاى ليبرالى، شوينيستى و ناسيوناليستى نيز 
توهمى ندارد، و به نيروى اجتماعى مستقل خود باور دارد. 
بروزات رشد اين راديكاليسم را  به سادگى در هر تعرض

اس ه س نشر
ر ست  مون حز 

ا حمد ر: هلمت  ب سر

اگر مايليد جهان امروز را از طريق پست 
الكتريكى دريافت داريد،آدرس خود

 را براى ما ارسال كنيد.

صرفا  كه  مطالبى  تنها  امروز  جهان   *
را  باشد  شده  ارسال  نشريه  اين  براى 

چاپ مى كند.
ذكر  با  امروز  جهان  مطالب  از  *استفاده 

ماخذ آزاد است.
با  جهان   امروز   *مسئوليت مطالب 
نويسندگان آن است و تنها مطالبى كه با 
نام جهان امروز امضا شده باشد، موضع 

رسمى نشريه است.
* جهان امروز در ويرايش و كوتاه كردن 
مطالب رسيده آزاد است. اين امر قبل از 

چاپ به اطالع نويسنده مى رسد.
"ورد  برنامه  با  امروز  جهان  مطالب   *
فارسى"  تاِيپ مى شود و حداكثر سقف 
مطالب ارسالى سه صفحه آ4 با سايز 14 

است.

15 روز يكبار منتشر مى شود

جهان امروز

 و حركتى كه در جامعه امروز ايران روى مى دهد، 
مى توان مشاهده كرد. 

در اين شرايط وظيفه نيروها و احزاب چپ و كمونيست 
تقويت  را  آن  و  دريافته  بيشتر  را  روند  اين  كه  است 
كنند.  در اوضاع كنونى جبهه و حركت سوم  بيشتر 
پيشبرد  و  طرح  براى  مجال  و  زمينه  زمانى  هر  از 
و  صدا  اين  دارد.  ايران  جامعه  در   را  خود  آلترناتيو 
جنبش هاى  فقراتش  ستون  عدالت خواهانه كه  جبهه 
كارگرى و اجتماعى جامعه است، مى تواند در اوضاع 
از  بدور  انسانى  و  آزاد  اى  جامعه  پرچمدار  ايران  آتى 
فقر، جنگ و خونريزى و كشتار باشد. جامعه اى بدون 
و  آزادانه  راى  با  آن  در  مردم  كه  اسالمى،  جمهورى 
مستقيم خود در فضايى دمكراتيك حاكميت سياسى 

خود را تعيين مى كنند.
هلمت احمديان

ha@cpiran.org

شماره حساب جهان  امروز
S-E   Ban ken    F-S

53682990054



شماره  188 - صفحه 3جهان امروز

K.K.  
P.O.Box75026                        

 750 26 Upp sala
Sweden                                            

 Fax: +46-18-46 84 93                      
komala@cpiran.org

Tel:  +44 -7746163103      

         نمايندگى كومه له         
  در سليمانيه

Tel:  3124760 - 3125815   
كميته مركزى كومه له

Tel:  00442081441539   

C.D.C.R.I.    
Box 704 45

107 25 Stock holm 
Sweden

Tel +46-08-86 80 54
cpi@cpiran.org

K.KH.K     
Box 704 45

107 25 Stock holm
 Sweden

kkh@cpiran.org

دوشنبه و جمعه
ساعت 19 تا 22 به وقت اروپا  كميته خارج كشور

حزب كمونيست ايران

دبيرخانه حزب كمونيست ايران

طبقه كارگر ايران، امسال در شرايطى اول ماه مه روز همبستگى طبقاتى كارگران جهان را برگزار 
اختناق،  و  سركوب  فضاى  تشديد  براى  تالش  تداوم  در  اسالمى  جمهورى  رژيم  كه  كرد،  خواهد 
دستگيرى و به بند كشيدن فعالين و پيشروان جنبش كارگرى و ديگر جنبش هاى اجتماعى، محمود 
صالحى از فعالين و رهبران شناخته شده جنبش كارگرى ايران را در آستانه اول ماه مه بازداشت و 

روانه زندان كرده است. 
جمهورى اسالمى مى خواهد با محكوميت و زندانى كردن محمود صالحى كه تنها "جرم" وى دفاع 
از حقوق كارگران و برگزارى مراسم اول ماه مه است، فضاى رعب و وحشت را درميان فعالين و 

پيشروان كارگرى ايجاد كرده و مانع برگزارى گسترده تر و با شكوه تر مراسم اول ماه مه شود.
اما همانطور كه تحميل شرايط دشوار و فالكتبار اقتصادى و تشديد فضاى سركوب، و تعقيب و به 
بند كشيدن فعالين كارگرى تا كنون نتوانسته جنبش طبقه كارگر ايران  را از روند پيشروى باز دارد، 
زندانى كردن محمود صالحى هم نمى تواند جنبش كارگرى ايران را از تداوم سنت برگزارى مراسم 

غير دولتى اول ماه مه باز دارد.
در سالهاى اخير درک ضرورت مبارزه متحدانه و آگاهى بر نياز به بر پايى تشكل هاى طبقاتى و 
توده اى كارگران در ابعادى اجتماعى به يك نيروى مادى براى پيشروى طبقه كارگر ايران تبديل 
شده است. به صحنه آمدن كميته پيگيرى براى ايجاد تشكل آزاد كارگرى، كميته هماهنگى براى 
اهدافى  با  واحد  شركت  كارگران  سنديكاى  و  كارگرى  هاى  كميته  اتحاد  كارگرى،  تشكل  ايجاد 
كارگرى  جنبش  پيشروى  مبارزه و  دوره از  دستاورد و محصول اين  نهاده اند،  خود  پاى  پيش  كه 

هستند.
در تداوم اين تالشها براى سازمانيابى توده اى و طبقاتى كارگران، ايجاد شوراى همكارى تشكل ها 
و فعالين كارگرى كه عالوه بر تشكل هاى كارگرى، جمعى از دانشجويان سوسياليست و گروهى از 
نويسندگان جنبش كارگرى نيز آن را همراهى مى كنند و فراخوان اين شورا براى برگزارى اول ماه 

مه گام بسيار ارزنده اى است در جهت تأمين وحدت مبارزاتى طبقه كارگر ايران.
اين تالشها بيانگر اين واقعيت است كه فعالين و پيشروان متشكل در اين تشكل ها، عليرغم هر 
اختالفى كه با هم داشته باشند، عزم كرده اند كه با تأمين وحدت مبارزاتى طبقه كارگر به مقابله با 

تعرض طبقاتى سرمايه داران و دولت حامى آنها به كار و زندگى و سفره خالى كارگران برخيزند.
اينها همه در حالى است كه بخش پيشرو جنبش دانشجويى و جنبش زنان با بيرون آمدن از زير 
نفوذ جريانات اصالح طلب و ليبراليسم بورژوايى و در پيش گرفتن استراتژى اتحاد با جنبش طبقه 
كارگر نيرو و اعتماد به نفس بيشترى به فعالين و پيشروان سوسياليست جنبش كارگرى بخشيده و 
در همان حال انتظارات و وظايف سنگين ترى بر دوش آنها قرار داده اند. در كردستان، اين تحرک 
بخشيده  كردستان  انقالبى  جنبش  به  اى  تازه  توان  و  توش  كه  است  كارگرى  جنبش  پيشروى  و 

است.
همه اينها نشان از آن دارد كه جنبش كارگرى مى رود تا بطور عينى به ستون فقرات هر جنبش 
آزاديخواهانه و دمكراتيكى در ايران تبديل شود. اما اين جنبش براى انجام  رسالت تاريخى خود بايد 
دوره گذار و مسير پر از سنگالخ بسوى ايجاد تشكل هاى طبقاتى و توده اى كارگران را طى كند.

اكنون كه در آستانه اول ماه مه قرار داريم الزم است ضمن تاكيد بر خواستها و مطالبات محورى 
ديگر  احكام  لغو  و  زندان  از  صالحى  محمود  وشرط  قيد  بدون  آزادى  خواست  ايران،  كارگر  طبقه 

دستگير شدگان اول ماه مه شهر سقز در سر لوحه تالش و مبارزه و مطالبات كارگران قرار گيرد.
در اوضاع سياسى كنونى و در شرايطى كه رژيم جمهورى اسالمى و دولت امريكا، هر دو بر طبل 
جنگ مى كوبند و مردم ايران را در خوف و هراس  تهديدات جنگى و تشديد محاصره اقتصادى 
قرار داده اند، اول ماه مه فرصتى است كه جنبش كارگرى بانگ رساى بشريت عدالتخواه  عليه 

سياستهاى ضد انسانى و ارتجاعى هر دو طرف اين نزاع و كشمكش را به گوش جهانيان برساند.
زنده باد اول ماه مه

زنده باد  آزادى، برابرى، حكومت كارگرى
كميته مركزى حزب كمونيست ايران

ارديبهشت 1386
آوريل 2007

آدرس هاى 
حزب كمونيست ايران و كومه له

اطالعيه كميته مركزى حزب كمونيست ايران
 به مناسبت اول ماه مه 

نيمه دوم فروردين 1386- نيمه دوم آوريل 2007

استكهلم (سوئد)
جشن : 30 آوريل ساعت 18 تا 24

 Bredängsvägen 209 در رستوران موزائيك
تظاهرات: روز اول ماه مه ساعت 12 ظهر در ميدبوريارپالتسن

Medborgarplatsen

يوتبورى (سوئد)
سمينار كارگرى: ساعت 14,30 تا 17,30 

جشن: ساعت 19 تا 24 شنبه 28 آوريل 2007
Folkets hus Hammarkullen در 

هلسينكى (فنالند)
Hakanieme  tori در  صبح   10 ساعت  مه  ماه  اول  روز  تظاهرات: 

محل تجمع بعد از اتمام رژه ساعت 12 بعد از ظهر
Kaisaniemen puisto در 

سيدنى (استراليا)
جشن اول: شنبه 28 آوريل از ساعت 6 بعدازظهر

Parramatta Town Hall / Parramatta Hall :مكان
جشن دوم: يكشنبه 6 مه از ساعت 5 بعدازظهر

Greek Community Club :مكان
   L2006 Lakemba street, Lakemba

تظاهرات: روز يكشنبه 6 مه ساعت 11 
Hyde park north. Sydney:مكان

 تظاهرات،
 سمينار
 و جشن

 اول ماه مه
 در چند محل
 در خارج كشور

نمايندگى كومه له در خارج كشور
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با نيروى همبستگى طبقاتى و 
مبارزه متحدانه محمود صالحى 

نيز از زندان آزاد مى شود!
ساعت 12 امروز دو شنبه  20 فروردين 1386 برابر با 9 ماه آوريل 
1386 نيروهاى امنيتى رژيم جمهورى اسالمى با مراجعه به محل 
كار محمود صالحى از رهبران شناخته شده جنبش كارگرى ايران 

وى را  به دادسراى شهر سقز مى برند.
در دادسراى اين شهر بعد از ابالغ حكم دادگاه تجديد نظر استان 
تعليقى،  حبس  سال  سه  و  تعزيرى  حبس  سال  يك  بر  مبنى 
تدابير  تحت  و  بازداشت  را   صالحى  محمود  انتظامى،  نيروهاى 
سنندج  شهر  در  رژيم  بازداشتگاههاى  از  يكى  به  امنيتى  شديد 

انتقال مى دهند.
محمود صالحى در اعتراض به نحوه دستگيرى و اجراى حكمش 

از امضاى ابالغيه خوددارى كرده است. 
وكيل  شريف،  محمد  آقاى  صالحى،  محمود  بازداشت  متعاقب 
مدافع ايشان اعالم كرد كه تاكنون هيچ تصميم قضايى در مورد 
پرونده صالحى با اتهام اجتماع و تبانى جهت ارتكاب جرم به وى 

ابالغ نشده است. 
به  شنبه  سه  روز  نيز  كارگرى  فعالين  ديگر  از  حسينى  جالل 

دادسراى سقز احضار شده است. 
حسينى  جالل  احضار  و  صالحى  محمود  محكوميت  و  بازداشت 
نهايى  حكم  انتظار  در  كه  مه 1383  ماه  اول  شدگان  دستگير  از 
دادگاه تجديد نظر بسر مى بردند، آنهم در آستانه برگزارى مراسم  
اول ماه مه  بيانگر اين واقعيت است كه رژيم جمهورى اسالمى 
هراسناک از فعاليت و جنب و جوش فعالين و پيشروان كارگرى 
براى برگزارى هر چه با شكوه تر مراسم اول ماه مه، مى خواهد 
با ايجاد فضاى رعب و وحشت مانع برگزارى گسترده مراسم اول 

ماه مه امسال شود.
گذشتگى،  خود  از  به  اتكا  با  كردستان  كارگرى  جنبش  اگر  اما 
فداكارى و كاردانى رهبرانى همچون جمال چراغ ويسى و محمود 
صالحى و ... سنت برگزارى مراسم مستقل اول ماه مه را در زير 
شك  بدون  اند،  كرده  تثبيت  اسالمى  جمهورى  اختناق  حاكميت 
و  بخشد  مى  تداوم  را  كارگرى  سنت  اين  ايران  كارگرى  جنبش 
و  فعالين  تواند  نمى  صالحى  محمود  كردن  زندانى  و  بازداشت 

پيشروان جنبش كارگرى را از تداوم اين سنت باز دارد.
برگزارى  از  هراسناک  اسالمى  جمهورى  رژيم  كه  شرايطى  در 
ها  چهره  از  صالحى  محمود  امسال،  مه  ماه  اول  مراسم  گسترده 
و رهبران جنبش كارگرى  را به زندان محكوم مى كند، ضرورى 
است كه فعالين و پيشروان جنبش كارگرى در بخش هاى مختلف 
آزادى  براى  مبارزه  و  بشتابند  خود  هاى  اى  طبقه  هم  يارى  به 
شدگان اول ماه مه 1383  دستگير  محمود صالحى و لغو احكام 
را به بخشى از كمپين تبليغى و فعاليت هاى خود براى برگزارى 

مراسم اول ماه مه تبديل كنند.
در خارج كشور تالش براى آزادى بى قيد و شرط محمود صالحى 
و  لغو احكام دستگير شدگان اول ماه مه 1383 و جلب حمايت و 
پشتيبانى نهادهاى كارگرى و ترقيخواه وظيفه همه نيروهايى است 
ايجاد  با  دانند.  مى  خود  امر  را  ايران  كارگرى  جنبش  تقويت  كه 
صف همبستگى طبقاتى ونيروى مبارزه متحدانه محمود صالحى 

نيز از زندان آزاد مى شود.
كميته مركزى حزب كمونيست ايران

20 فروردين 1386
9 آوريل 2007

محمود صالحى بايد بدون قيد و شرط آزاد شود!
طبق اخبار رسيده محمود صالحى فعال سرشناس جنبش كارگرى ايران صبح امروز دوشنبه 9 آوريل 
(20 فروردين) توسط ماموران انتظامى رژيم جمهورى اسالمى در شهر سقز در محل كار خود دستگير 
شده و بعداز اعالم حكم دادگاه تجديد نظر در دادسراى سقز،  فورا بازداشت شده و تحت تدابير شديد 

امنيتى به مكان نامعلومى منتقل شده است. 

محمود صالحى به همراه جالل حسينى، محسن حكيمى و ساير فعالين كارگرى سقز به اتهام برگزارى 
اسالمى  جمهورى  رژيم  عقايد  تفتيش  دادگاه  جانب  از  بارها   (1383) سال2004  مه  ماه  اول  مراسم 
محاكمه شده و به زندان محكوم شده است. و اكنون نيز در همين رابطه به يكسال زندان و 3 سال 
حبس تعليقى محكوم شده و صبع امروز توسط ماموران انتظامى رژيم در محل كار خود مورد هجوم 

قرار گرفته و دستگير شده است. 

محمود صالحى بهمراه كارگران و فعالين كارگرى سقز بر اساس موازين و حقوق بين المللى كارگران 
براى برگزارى مراسم مستقل اول ماه مه تالش كردند و در اين رابطه مورد حمايت مردم آزاديخواه 
سقز، كارگران ايران و همبستگى اتحاديه ها و تشكلهاى چپ و كارگرى در سطح بين المللى قرار 

گرفتند. 

رژيم ضد كارگرى جمهورى اسالمى با دستگيرى فعالين و چهره هاى شناخته شده جنبش كارگرى 
نگرانى خود را از گسترش مبارزات كارگرى به نمايش گذاشته و براى جلوگيرى از برگزارى مراسمهاى 
اول ماه مه در كردستان و سراسر ايران فضاى رعب و وحشت ايجاد مى كند. برگزارى مراسم مستقل 
روز كارگر حق مسلم و برسميت شناخته شده كارگران است و رژيم جمهورى اسالمى با دستگيرى 
خود  چراى  و  چون  بى  و  ابتدايى  حق  اين  از  كارگران  كردن  محروم  به  قادر  صالحى  محمود  مجدد 

نخواهد شد.

مردم آزاديخواه! سازمانها و نهادهاى چپ و كارگرى!
بدون شك محكوم كردن دستگيرى و زندانى شدن محمود صالحى و تالش جدى براى آزادى بدون 
قيد و شرط او امر كل طبقه كارگر ايران، مردم آزاديخواه و همه طرفداران جنبش كارگرى است و ما 
بدينوسيله نهادهاى مدافع جنبش كارگرى، اتحاديه ها و سازمانهاى چپ و كارگرى و افكار مترقى و 
آزاديخواه را به تالش جدى و مبارزه پيگير براى آزادى و تبرئه محمود صالحى و فعالين كارگرى اول 

ماه مه سقز فرا مى خوانيم.

- دستگيرى مجدد محمود صالحى فعال سرشناس جنبش كارگرى ايران را قاطعانه محكوم كنيم!
- آزادى فورى محمود صالحى خواست همه ما مدافعان جنبش كارگرى است!

كميته خارج كشور حزب كمونيست ايران
9 آوريل 2007

نيمه دوم فروردين 1386- نيمه دوم آوريل 2007

محمود صالحي آزاد بايد گردد! 
روز 86/1/20 محمود صالحى فعال جنبش كارگری ايران تنها به اين دليل كه 3 سال قبل قصد برگزارى 
مراسم روز اول ماه مه (روز كارگر) را به همراه عده اى د يگر در شهرستان سقز داشته؛ محكوم و روانه 
زندان گرديد. بر گزارى مراسم روز كارگر در سراسر دنيا بدون هيچ مجوزى حق مسلم ما كارگران است.

نبايد بگذاريم به اين دليل هيچ كارگرى در زندان بماند.
زندانى شدن محمود صالحى تعرض به تمامى فعالين جنبش كارگری است و در شرايطي كه روز كارگر 
نزديك مي شود؛ زندانى نمودن محمود صالحى در راستاى مرعوب كردن ما كارگران براى برگزارى اين 
روز است. اما ما كارگران نه تنها اين روز را با تمام توان برگزار خواهيم كرد؛ بلكه مطالبه آزادى محمود 

صالحى را نيز در خيابانها فرياد خواهيم زد و بعد از آن نيز مبارزه در اين راه را ادامه خواهيم داد. 
ما زندانى شدن محمود صالحي و هر گونه فشار ويا زندانى نمودن فعالين جنبش كارگری را شديدا محكوم 

مى كنيم و در مقابل آن ايستادگى خواهيم كرد. 

شوراى همكارى تشكل ها و فعالين جنبش كارگرى
25 فروردين 1386 
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بهرام رحمانى

كمپين آزادى محمود صالحى، اين فعال سرشناس جنبش 
كارگرى، سخنگوى «كميته هماهنگى براى ايجاد تشكل 
مستقل كارگرى»، دبير سابق اتحاديه خبازان در شهر سقز 
و براى آزادى برگزارى هر چه گسترده تر مراسم غيردولتى 
اول ماه مه در ايران، هر روز گسترده تر مى شود. شما هم 

از هر طريق ممكن به اين كمپين بپيونديد!
آوريل  نهم  با  برابر   1386 فروردين  بيستم  دوشنبه  روز 
1386، نيروهاى امنيتى حكومت اسالمى ايران، محمود 
صالحى را در شهر سقز دستگير و به زندان شهر سنندج 

انتقال مى دهند.
آقاى  به  اى  نامه  در  سنندج،  زندان  از  صالحى،  محمود 
است:  داده  تشريح  چنين  را  خود  دستگيرى  رايدر،  گاى 
با  سنندج  زندان  از  تا  يافتم  امكان   2007/04/12 امروز 
از  تماس  اين  طى  بگيرم.  تلفنى  تماس  رفقايم  از  يكى 
وى خواستم تا از طريق اين نامه چگونگى ربودن مرا به 

اطالع شما برساند.
روز دوشنبه 9 آوريل در محل كارم، يعنى شركت تعاونى 
كه  بودم  وظايفم  انجام  مشغول  سقز،  كارگران  مصرف 
انتظامى  نيروهاى  اطالعات  حفاظت  فرماندهان  از  يكى 
سقز در ساعت 12 و 30 دقيقه به وقت ايران وارد شد و 
گفت كه آقايان فرماندار و دادستان مى خواهند تا در مورد 
مراسم اول ماه مه سقز با من مذاكره كنند، از آن جا كه 
اين شخص بارها شخصا به محل كارم آمده و مرا براى 
شكى  هيچ  دچار  بود،  كرده  دعوت  كاربدستان  با  مذاكره 
نشدم و همراه وى رفتم. وقتى به آن جا رسيدم متوجه 
شدم كه نه ديدار با فرماندار و دادستان مطرح است و نه 
مسئله مراسم اول مه امسال. در آن جا يكى از كاربدستان 
اعالم  شفاها  من  به  را  نظر  تجديد  دادگاه  حكم  قضائى 
زندان  در  تعزيزى  حكم  سال  يك  به  آن  طى  كه  كرد، 
شيوه  به  من  شده ام.  محكوم  تعليقى  حكم  سال  سه  و 
فريبكارانه دستگيرى خود اعتراض كردم و آن را مخالف 
شان انسانى دانسته و از امضا كردن آن خودارى كردم. 
من هم گفتم كه اين حكم بايد به دست وكاليم برسد 
يا از طريق مامور ابالغ به در خانه ام آورده شود. بعد از 
و  آورده  بيرون  دادگاه  از  سرعت  به  را  من  بدنى  تفتيش 
سوار ماشين كردند و با سرعت سرسام آورى ربودند. بعد 
از چند ساعت متوجه شدم كه به زندان مركزى سنندج 
برده مى شوم. آن ها به اين ترتيب اجازه ندادند تا من با 
همسر عزيز و بچه هاى نازنينم  خداحافظى كنم و حتى 
اجازه ندادند داروهايم را بردارم. بدون شك خبر داريد كه 
يكى از كليه هاى من از كار افتاده و كليه  ديگرم در حال 
مداوم  مداواى  و  داروها  آن  بدون  و  است  افتادن  كار  از 
جانم در خطر خواهد بود. اين در عرف انسانى چه معنائى 
برگزارى  براى  تالش  خاطر  به  صرفا  را  من  آن ها  دارد؟ 
و  كرده اند  محكوم  طبقه اى هايم  هم  و  خود  جهانى  روز 
در عين حال جرات نمى كنند من را به صورتى معمولى 
كارگران و  خشم  تا از  ربايند  مى  مرا  كنند. آن ها  احضار 

مردم آزاده و از اعتراض در امان بمانند.   
در واقع دستگيرى من سه هفته قبل از اول مه 2007 يك 
اقدام سياسى است و نه قضائى. آن ها مرا در اين شرايط 
اول  مستقل  مراسم  برگزارى  تا  كرده  اند  دستگير  معين 

ماه مه امسال دچار مشكل شود و تالش كارگران ايران 
سستى  دچار  دولت  از  مستقل  هاى  تشكل  ايجاد  براى 
گردد. اما آن ها از اين نكته غافلند كه من متعلق به يك 
جنبش اجتماعى - كارگرى هستم. آن ها غافلند كه من 
و ساير فعالين كارگرى و مردم مبارز به شيوه جمعى كار 
مى كنيم. اين جنبش با اين شيوه كار هميشه اين امكان 
را دارد تا جاى خالى افرادش را پر كند. حتى اين احتمال 
وجود دارد كه فعالين جنبش كارگرى در چنين شرايطى 
بيفزايند و  بر ميزان فعاليت خود به لحاظ كمى و كيفى 
قبل  از  شكوه تر  با  را  كارگر  جهانى  روز  مستقل  مراسم 
برگزار كنند. اين امكان وجود دارد كه تالش براى ايجاد 

تشكل هاى مستقل كارگرى مضاعف شود.
ضرورى دانستم اين نامه را براى شما بفرستم و شخصا 
شما را در جريان وقايع بگذارم. از روزى كه در اول مه 
در  امروز  تا  كردند،  دستگير  را  همكارانم  و  من   2004
زيادى  مبارزات  و  اعتراضات  تالش ها،  خارج  و  داخل 
نشانده  عقب  ايران  قضائى  قوه  تا  است  گرفته  صورت 
كردستان  سازمان  به  منتسب  را  ما  ابتدا  در  ها  آن  شود. 
حزب كمونيست ايران (كومه له ) كردند و به خطر انداختن 
"امنيت ملى" را در پرونده ما وارد كردند.  مبارزه وسيع  
نهادها و تشكل هاى كارگرى در ايران و جهان كاربدستان 
قوه قضائى را واداشت از اين گونه پرونده سازى ها دست 
خارج  و  داخل  گسترده  مبارزه   ديگر  عبارت  به  بردارند. 
پرونده سازان را كيلومترها به عقب نشاند. اما اين مبارزه 
برگزارى  حق  تحميل  و  ما  كامل  تبرئه  تا  است  الزم 
ادامه  ايران  سراسر  در  كارگر  جهانى  روز  مستقل  مراسم 
و  شايسته  نقش  همچنان  شما  كه  ندارم  شكى  من  يابد. 
قابل ستايش خود در اين مرحله را نيز ادامه خواهيد داد. 
جانكس  بيوندى،  آنا  رونوشت:  صالحى.  محمود  ارادتمند 

كوچكيويچ»
الزم به يادآورى است كه آقايان محمود صالحى، جالل 
برهان  خودكام،  اسماعيل  حكيمى،  محسن  حسينى، 
ديوارگر،  محمد عبدى پور و هادى تنومند، در روز اول ماه 
مه 1383 - 2004 دستگير و پس از تحمل 12 روز زندان 
و شكنجه آزاد شدند. اما دادگاه شهر سقز در اين سال ها، 
آنان را به عناوين مختلف به بى دادگاه هاى تفتيش عقايد 

خود كشانده است.
همچنين به ياد داريم كه براى آزادى اين فعالين جنبش 
كارگرى و به طور كلى دفاع از مبارزات كارگران ايران، در 
داخل و خارج كشور، كمپين وسيعى راه افتاد كه نه تنها 
پيش   از  بيش   ايران  جامعه  در  را  ايران  كارگرى  جنبش  
مطرح كرد، بلكه در سطح جهانى نيز با شناساندن جنبش  
به  جنبش   اين  با  را  وسيعى  همبستگى  ايران،  كارگرى 
وجود آورد. بعالوه مهم تر از همه اين هفت فعال جنبش  
ضدكارگرى  هاى  سياست  مرعوب  تنها  نه  كارگرى، 
حكومت اسالمى نشدند، بلكه دست اندركار سازمان دهى 
و  هستند  كارگرى  ضدسرمايه دارى  مستقل  تشكل هاى 
تاكنون در ده  ها اعتراض و اعتصاب، سخنرانى، مصاحبه 
راديويى، جلسات پاكتاكى و سمينارها شركت كرده  اند و 
خود  ديد  از  تا  نوشته اند  كارگرى  تحليل هاى  و  مقاالت 
معضالت و مشكالت كارگران را مورد تجزيه و تحليل و 

بررسى قرار دادند و راه برون رفت از اين وضعيت را نيز 
در پيش  پاى جنبش  كارگرى كمونيستى گذاشتند. افق و 
چشم انداز اين رفقا، برپايى تشكل  مستقل ضدسرمايه دارى 
طبقه، برگزارى آزادانه و غيردولتى مراسم اول مه، با اتكا 
كه  چرا  است.  كارگران  توده  خود  مستقيم  نيروى  به 
هم  معضالت  و  مصايب  همه  دانند  مى  نيك  كارگران 
طبقه اى هاى آن ها و به طور كلى جامعه ايران، ناشى از 
عملكرد اقتصادى، سياسى و اجتماعى سيستم سرمايه و 
حكومت حامى سرمايه است. بنابراين، امروز بدون مبارزه 
پيگير عليه سرمايه دارى و با اتكاء به سوسياليسم پرولترى 
به  را  كارگران  رفاهى  و  صنفى  مطالبات  حتى  نمى توان 

سرمايه داران تحميل كرد. 
صالحى،  محمود  مجدد  دستگيرى  شرايطى،  چنين  در 
جالل  و  ديوارگر  برهان  حكيمى،  محسن  حكم  صدور 
مراسم اول ماه مه،  برگزارى  آستانه  حسينى، آن هم در 
جمهورى  حكومت  كه  است  واقعيت  اين  دهنده  نشان 
پيشروان  و  فعالين  فعاليت  از  هراسناک  ايران،  اسالمى 
جنبش كارگرى براى برگزارى هر چه گسترده تر مراسم 
اول ماه مه است. از اين رو، در تالش است تا با ايجاد 
فضاى رعب و وحشت مانع برگزارى مراسم اول ماه مه 
امسال در ايران شود. بنابراين، مبارزه براى آزادى محمود 
صالحى و برگزارى هر چه گسترده تر و با شكوه تر مراسم 

اول ماه مه در ايران، از اهميت ويژه اى برخوردار است.
عليه  بر  سقز  دادگاه  غيرانسانى  احكام  ترتيب،  بدين 
دستگيرشدگان اول ماه مه 1383، نه تنها براى خاموش  
فعاالن  اين  اعتراضى   و  طلبى  حق   صداى  كردن 
براى  بلكه  است،  ايران  كارگرى  جنبش   شده  شناخته 
ويژه  به  و  ايران  كارگرى  جنبش   كل  كردن  مرعوب 
گرفتن  براى  كه  است  كارگران  راديكال  حركت هاى 
عليه  خود  سياسى  و  اجتماعى  اقتصادى،  حقوق  و  حق 
سيستم سرمايه دارى و حكومت حامى سرمايه به مبارزه 
همه جانبه  اى برخاسته اند. بنابراين، دادگاه تفتيش  عقايد 
به  تنها  را  كارگرى  فعال  هفت  اين  اسالمى،  جمهورى 
«جرم» برگزارى مراسم مستقل اول ماه مه محكوم كرده 
اين  شرط  و  بى  قيد  لغو  براى  تالش   اين  رو،  از  است. 
سازمان  همه  انسانى  و  اجتماعى  سياسى،  وظيفه  احكام، 
انسان هاى  همه  و  سوسياليستى  كارگرى  احزاب  ها، 
مستقل  تشكل يابى  است.  دوست  انسان  و  آزادى خواه 
كارگران، تجمع و اعتصاب، آزادى بيان و آزادى برگزارى 
اول ماه مه، حق طبيعى و مسلم كارگران و مردم محروم 

و ستم  ديده ايران است.
جنبش   رهبران  و  عملى  فعالين  كردن  دور  كه  مى دانيم 
كارگرى از توده كارگران، لطمات زيادى به جنبش  كارگرى 
وارد مى سازد و روحيه عمومى كارگران را تضعيف مى كند. 
حداقل براى يك دوره ديگر تشكل  يابى مستقل كارگران، 
به ويژه گرايش  راديكال و ضدسرمايه دارى را به تعويق 
مى  اندازد. از اين  رو، آزادى محمود صالحى، لغو احكام 
صادره عليه فعالين جنبش  كارگرى ايران، تاثير به سزايى 

در مبارزه و تشكل  يابى كارگران دارد.
مسلم است كه قبل از هر كس  ما كارگران و 
كمونيست ها به وجود چنين فعاالن كارگرى به 

به كمپين آزادى محمود صالحى بپيونديد!
نيمه دوم فروردين 1386- نيمه دوم آوريل 2007
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خود مى باليم. همچنين وظيفه انسانى، اجتماعى 
امكانات  همه  از  كه  مى دانيم  خود  سياسى  و 
موجود و در دسترس  مان براى افشاى هر چه 
بيش  تر سياست هاى ضدكارگرى جمهورى اسالمى، و 
ديگر  و  كارگرى  جنبش  فعالين  عليه  صادره  احكام  لغو 

جنبش هاى اجتماعى برابرى طلب استفاده كنيم. 
روشنفكران  دمكراتيك،  نهادهاى  شرايطى،  چنين  در 
و  چپ  سياسى  احزاب  و  كارگرى  تشكل هاى  مترقى، 
سوسياليست ايران و جهان براى آزادى محمود صالحى 
و لغو احكام صادره بر عليه فعالين جنبش  كارگرى ايران 
تالش  مى كنند، بايد به نوعى مبارزات داخل و خارج كشور 
و  تقويت  سكتاريسم  و  نظرى  تنگ  ترين  كم  بدون  را 

هماهنگ كرد.
از  دفاع  كميته  تشكيل  براى  حركت  نخستين 
دستگيرشدگان سقز را همسران دستگيرشدگان آغاز كرده 
حسينى؛  جالل  همسر  جهانپور،  عايشه  خانم ها  بودند. 
نجيبه صالح زاده، همسر محمود صالحى؛ لطيفه قيطاسى، 
محسن  همسر  گازرانى،  منيژه  عبدى پور؛  محمد  همسر 
 ،84/9/2 تاريخ  در  مشتركى  اطالعيه  انتشار  با  حكيمى، 
دستگيرشدگان  حقوق  از  دفاع  «كميته  نام  به  كميته اى 
اول ماه مه»، از كارگران، مردم شريف و آزاده درخواست 
كرده بودند كه به اين كميته بپيوندند. آن ها در اطالعيه 
خود، از جمله نوشته اند: «همسران ما انسان هاى شريف 
و  خود  حقه  حقوق  از  دفاع  جز  كه  هستند  زحمتكشى  و 
همواره  و  اند،  نداشته  ديگرى  قصد  هيچ  كارگران  ساير 
خواستار يك زندگى آزاد و انسانى و فارغ از فقر، بىكارى، 
بى حقوقى و بهره كشى بوده اند. ما به تالش  آن ها افتخار 
مى كنيم، از زندگى با چنين انسان هايى به خود مى باليم 
و احكام محكوميت آنان را عين بى عدالتى مى دانيم. ما 
از  و  مى كنيم  اعتراض   ناعادالنه  احكام  به  بلند  باصداى 
همه كارگران، سازمان ها، نهادها و تشكل هاى كارگرى، 
و از همه آزادى خواهان و حق طلبان مى خواهيم كه با 
ما و فرزندانمان هم  صدا شوند و به اين احكام ناعادالنه 

اعتراض  كنند...»
همچنين تاكنون ده ها تشكل و نهاد كارگرى طى بيانيه 
مشتركى دستگيرى محمود صالحى را محكوم كرده اند و 
خواهان آزادى فورى و بى قيد و شرط او شده اند. بخشى 
از بيانيه و تشكل هائى كه آن را مشترک صادر كرده اند 

عبارتند از:
به  كجى  دهن  صالحى  محمود  دستگيرى  و  «محاكمه 
طبقه كارگر و زير پا گذاشتن بديهى ترين حقوق ميليون 
ها كارگر در رابطه با برگزارى مراسم اول ماه مه است و 
ما كارگران در قبال آن سكوت نخواهيم كرد. ما برگزارى 
مراسم اول ماه مه را حق مسلم خود مى دانيم و امسال با 

شكوه تر از هميشه به استقبال آن خواهيم رفت. 
ما امضاء كنندگان اين بيانيه با محكوم كردن محاكمه و 
بازداشت محمود صالحى، خواهان آزادى فورى و بى قيد 
هاى  تشكل  و  كارگران  عموم  از  و  هستيم  وى  شرط  و 
كارگرى مى خواهيم تا به طور يك پارچه اى نسبت به 
خواست  با  و  كرده  اعتراض  صالحى  محمود  دستگيرى 
آزادى فورى و بى قيد و شرط وى، از حقوق انسانى خود 

به دفاع بر خيزند. 
همچنين ما امضاءكنندگان اين بيانيه از همه سازمان هاى 
كارگرى در سراسر دنيا مى خواهيم تا در آستانه اول ماه 
كارگران  المللى  بين  شده  شناخته  برسميت  حقوق  از  مه 
حمايت  ايران  در  مه  ماه  اول  مراسم  آزادانه  برگزارى  در 

محمود  آزادى  خواهان  اى  پارچه  يك  طور  به  و  كرده 
صالحى شوند.  

بى  و  اخراجى  كارگران  سراسرى  اتحاديه  موسس  هيئت 
كرمانشاه،  فلزكار  و  برق  كارگران  صنفى  انجمن  كار، 
كارگران نساجى شاهو، كارگران نساجى كردستان، جمعى 
از كارگران شركت واحد اتوبوسرانى تهران و حومه، جمعى 
اخراجى  كارگران  از  جمعى  پرريس،  كارخانه  كارگران  از 
جمعى  كرمانشاه،  پتروشيمى  كارگران  از  جمعى  آلومين، 
شورا.  سايت  گرداننده  كارگران  عسلويه،  كارگران  از 

«1385/1/21
شوراى همكارى تشكل ها و فعالين كارگرى نيز در بيانيه 

شماره يك خود چنين نوشته اند: 
«اول ماه مه روز جهانى كارگر را هرچه با شكوه تر برگزار 
جهانى  روز  مه،  ماه  اول  روز  در  مراسم  برگزارى  كنيم. 
كارگرحق مسلم طبقه كارگر است. ما نيز مراسم اين روز 
را هرچه با شكوه تر برگزار خواهيم كرد. از همه كارگران 
فرياد  تا  كنند،  شركت  مراسم  اين  در  كه  خواهيم  مى 
اعتراض مان عليه تهاجم سرمايه به شرايط كار و زندگى 
دستمزدها  نازل  غايت  به  پرداخت  قبيل  از  را  كارگران 
كارگران،  معوقه  دستمزدهاى  و  حقوق  پرداخت  عدم  و 
كارگران،  اخراج  و  بى كارسازى  كار،  موقت  قراردادهاى 
گرانى و تورم لجام گسيخته به گوش همه مردم آزادى 

خواه و عدالت طلب ايران و جهان برسانيم.
عبارتند  كارگرى  فعالين  و  ها  تشكل  همكارى  شوراى 
كميته  كارگرى،  تشكل  ايجاد  براى  هماهنگى  كميته  از: 
كميته  اتحاد  كارگرى،  آزاد  هاى  تشكل  ايحاد  پيگيرى 
هاى كارگرى، انجمن فرهنگى حمايتى كارگران، جمعى 
دانشجويان آزادى خواه و برابرى طلب دانشگاه هاى  از 
نويسندگان  از  گروهى  كارگرى،  فعالين  از  جمعى  ايران، 

جنبش كارگرى، 1386/1/9
«shorayehamkari@gmail.com 

انداختن  راه  با  كارگرى  فعالين  از  تعدادى  كه  اين  يا 
وبالگى به نام «محمود صالحى آزاد بايد گردد»، از جمله 

نوشته اند:
و  كارگران  از  جمعى  ما  خواه؛  آزادى  مردم  و  «كارگران 
محمود  دستگيرى  كردن  محكوم  ضمن  كارگرى  فعالين 
صالحى فعال كارگرى و يكى از رهبران جنبش كارگرى 
ايران خواستار آزادى بى قيد و شرط وى بوده و به همين 
محمود  از  دفاع  كميته  نام  به  اى  كميته  ايجاد  مناسبت 
صالحى را در دستور كار خود قرار داده كه از امروز مورخه 
بيست و هفتم فروردين هشتاد و شش فعاليت علنى خود 
را از طريق اين وبالگ آغاز مى كند و از كليه كارگران 

معلمان،پرستاران،  جويان،  دانش  و  كارگرى  فعالين  و 
نويسندگان، شاعران، روزنامه نگاران و كليه انسان هاى 
عدالت خواه و برابرى طلب مى خواهيم  كه با اعتراض 
و تجمعات خواهان آزادى محمود صالحى و الغاى كليه 
احكام صادره براى فعالين كارگرى و ديگر فعالين در بند 

باشيم.
 -1 از:  عبارتند  صالحى  محمود  از  دفاع  كميته  اعضاى 
سعيدى  برهان  سهرابى 3-  بهزاد  نصراللهى  2-  نه به ز 
4- مجيد حميدى 5- حسن زارعى 5- شيث امانى 6- 
شجاع ابراهيمى 7- عبدهللا خيرآبادى 8- سارا گله دارى 
9- جالل شريعتى 10- فرهاد زند كريمى  11- افشين 
فرهادى 12- حسين قادرى 13- اميد زارعى 14- بهزاد 
گويلى 15- اسد كريمى 16- خالد سوارى 17- اسماعيل 
كاظمى 18- ابراهيم  وكيلى 19- شمس الدين مرادى 
20- محمد نعمتى 21- فردين نگهدار 22- آمانج خالصى 
23- هومن سيفى  24- صديق كريمى 25- نجيبه صالح 
زاده 26- وفا قادرى 27- منصور محمدى 28- شريف 
ساعد پناه 29- سهيال گله دارى 30- عمر مينايى 31- 
حسن مفاخرى 32- حسن وزيرى 33- محمد عبدى پور 
36-عثمان  اويسى  كيومرث   -35 احمدى  جمال   -34
 -39 تنومند  هادى   -38 رحمانى  ياسين   -37 رحمانى 
رامين   -41 خداكرميان  ادريس   -40 گويالن  فارس 

كريمى 42- صالح زمانى:
http://kdmahmodsalehi.blogfa.com 

محمود  آزادى  كمپين  در  جالبى  ابتكارات  ترتيب،  بدين 
داده  خرج  به  مه،  ماه  اول  مستقل  مراسم  و  صالحى 
مى شود، نشان دهنده يك جنبش اجتماعى واقعى است. 
وسيع  حركت  يك  از  هايى  گوشه  تنها  باال،  هاى  نمونه 
اعتراضى در داخل كشور است. در خارج كشور نيز همه 
كمپين  سوسياليستى،  و  كارگرى  جنبش  مدافع  نيروهاى 
گسترده اى را در كشورهاى غرب با هدف محكوم كردن 
محمود  فورى  آزادى  ايران،  اسالمى  حكومت  جنايات 
صالحى و  آزادى برگزارى مراسم غيردولتى اول ماه مه 
و جلب حمايت و پشتيبانى كارگران و مردم آزادى خواه 

جهان از جنبش كارگرى ايران راه انداخته اند.
شكى نيست كه در جامعه ايران و خارج كشور، پتاسيل 
استثمار  و  ستم  و  سركوب  هرگونه  عليه  مبارزاتى  باالى 
احكام  اين  به  اعتراض   ويژه  به  و  اسالمى  جمهورى 
غيرانسانى بى دادگاه هاى تفتيش عقايد حكومت اسالمى، 
در كليه تشكل هاى كارگرى، زنان، جوانان و دانش جويان، 
نويسندگان و روزنامه  نگاران پيشرو و آزادى  خواه وجود 
و  صالحى  محمود  آزادى  جهت  در  نيز  تاكنون  و  دارد 
اطالعيه  صدها  دربند  جويان  دانش  و  زنان  و  معلمان 
صادر و ده  ها مصاحبه راديويى و جلسات پاكتاكى برگزار 
شده است و مقاالت زيادى نيز در حمايت و پشتيبانى از 
غيرانسانى  احكام  لغو  و  سقز  مه  ماه  اول  دستگيرشدگان 

آن ها منتشر شده است. 
مهم تر  و  يافت  خواهد  گسترش   اعتراضات  شك،  بدون 
تشكل هاى  دارد كه  وجود  چشم انداز  اميد و  همه اين  از 
مستقل جنبش  كارگرى ايران، اقدامات مشخص ترى را 
سازمان دهى كنند و نيروهاى آزادى خواه و سوسياليست 
خارج كشور نيز هم  زمان با اين اعتراضات حركت های 
موثرى را در كشورهاى اسكانديناوى، اروپايى، آمريكاى 
شمالى و استراليا، به طور مشترک با تشكل هاى كارگرى 

و سازمان هاى سوسياليستى اين جوامع در مقابل 
سفارت خانه ها و ديگر مراكز جمهورى اسالمى، 
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مقابل فدراسيون هاى كارگرى، ميادين شهرها 
مقابل  در  بزرگى  آكسيون  تدارک  ويژه  به  و 
و  سازمان دهى  كار  (آى. ال. او)  جهانى  سازمان 

برگزار كنند
مراسم  و  صالحى  محمود  ازادى  كمپين  گسترش  براى 
اول ماه مه در ايران، بايد در دو عرصه معين، يعنى از يك 
سو تبليغات سياسى وسيع با به كارگيرى از كليه امكانات 
جمهورى  غيرانسانى  احكام  افشاى  جهت  در  موجود 
با  ديگر  سوى  از  و  آن  پيرامون  افكارسازى  و  اسالمى 
در  غرب،  سوسياليستى  جريانات  و  كارگرى  تشكل هاى 

ارتباط تنگاتنگ و پيگير بود.
از  اسالمى  جمهورى  نمايندگان  اخراج  خواست 
راديكال  كارگرى  تشكل هاى  با  بايد  را  «آى. ال. او» 
در  تا  گذاشت  ميان  در  كارگرى  فدراسيون هاى  عضو 
كنفرانس هاى سراسر كشورى خود مطرح و از اين طريق 

به كنفرانس  ساالنه سازمان جهانى كار ببرند.
همچنين از سازمان هاى چپ و سوسياليست پارلمان هاى 
كشورهاى غرب خواست كه پيشنهاد محكوميت جمهورى 
اسالمى را به پارلمان هايشان ببرند و از اين طريق آن 
را در كميسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا مطرح سازند تا 
جمهورى اسالمى را محكوم و وادار به عقب نشينى نمايند. 
با نهادهاى بين المللى مانند امنستى، روزنامه نگاران بدون 
مرز، وكالى بدون مرز و ديگر نهادهايى كه براى آزادى 
زندانيان سياسى، لغو شكنجه و اعدام فعاليت مى كنند، در 
اين مورد وارد بحث و گفتگو شد. همچنين از اتحاديه هاى 
كارگرى و يا از وكالى بدون مرز، خواسته شود تا وكالى 
آن ها به طور سمبليك هم شده وكالت محمود صالحى 
وكال  اين  به  اسالمى  حكومت  اگر  بگيرند.  عهده  به  را 
ويزاى سفر به ايران صادر نكند كه به احتمال زياد نخواهد 
كرد، امر آزادى محمود صالحى و نقض قوانين كار توسط 
حكومت اسالمى را در مجامع بين المللى كارگرى به ويژه 

سازمان بين المللى كار پيگيرى كنند.
بدين ترتيب، نه تنها بايد يك كمپين گسترده تبليغى عليه 
حكومت جمهورى اسالمى براى آزادى فورى و بى قيد و 
شرط محمود صالحى و لغو احكام ضدانسانى و ضدكارگرى 
راه انداخت، بلكه اساسا بايد جمهورى اسالمى را به هزار 
اعمال  مانند  حقوقى  و  اجتماعى  سياسى،  دليل  يك  و 
برگزارى  با  مخالفت  ضدكارگرى،  قوانين  و  سياست ها 
مراسم هاى مستقل روز جهانى كارگر، محروم كردن طبقه 
كارگر از آزادى تشكل مستقل، تجمع، اعتصاب و بيان، 
عدم پرداخت دستمزدهاى معوقه كارگران، كشتار كارگران 
اعتصابى خاتون آباد، استثمار وحشيانه نيروى كار، كشتار 
دسته جمعى زندانيان سياسى، ترور و قتل نويسندگان و 
مخالفين، سركوب سيستماتيك زنان، به بهره كشى وادار 
سركوب  نوجوانان،  و  كودكان  بى حقوق  كودكان،  كردن 
دانش جويان، دستگيرى معلمان معترض، آفريدن فضاى 
ترين  وحشيانه   اعمال  جامعه،  در  ترور  و  وحشت  رعب و 
شكنجه  اى روحى و روانى بر زندانيان سياسى و اعدام، و 
به دليل اين كه بخش  عظيم جامعه ايران را در معرض  فقر 
و فالكت اقتصادى و انواع و اقسام آسيب ها و بحران هاى 
اجتماعى قرار داده است را از قدرت بركنار كرد تا حكومت 
در اختيار طبقه اى كه اكثريت جامعه را نمايندگى مى  كند 
چرخاند،  مى  را  اجتماعى  نيازهاى  توليد  چرخ  همواره  و 

يعنى طبقه كارگر متشكل و متحد و آگاه قرار گيرد.
از سوى ديگر نيروهاى سركوبگر حكومت اسالمى ايران، 
در روزهاى اخير ده ها فعال حركت هاى اعتراضى معلمان، 

دانشجويان، زنان و كارگران را دستگير كرده است.
يك  از  سياسى  اختناق  و  فالكت  و  فقر  كه  شرايطى  در 
سو و ترس از حمله نظامى آمريكا و متحدانش و زندگى 
را بر اكثريت مردم ايران، به ويژه كارگران تلخ و دشوار 
ساخته است، حكومت اسالمى ايران، از ترس و وحشتى 
كه از گسترش جنبش هاى اجتماعى برابرى طلب و در 
پيشاپيش همه طبقه كارگر متحد و متشكل و آگاه قرار 
اين  اندركاران  دست  و  فعالين  وحشيانه  سركوب  گيرد، 

جنبش ها را تشديد كرده است.
بنا به گزارش هاى منتشر شده، ساعت 5 بعد از ظهر روز 
شنبه 25 فروردين تعدادى از كارگران سنديكاى خبازان 
سقز در اعتراض به دستگيرى محمود صالحى در محل 
اين سنديكا تجمع نموده در مورد چگونگى برخورد به اين 

حكم ظالمانه به تبادل نظر مى پردازند.
حكم  اين  به  اعتراض  در  كه  مى گيرند  تصميم  كارگران 
ساعت 5 تا 5:30 دقيقه بعد از ظهر روز دوشنبه در مقابل 
دفتر شركت تعاونى اين شهر كه محمود صالحى مسئول 
آن است به نشانه همبستگى با ايشان و اعتراض به حكم 

بازداشتش تجمع كرده، سكوت اختيار نمايند.
اسالمى  جمهورى  اطالعات  مسئولين  شنبه  يك  روز 
مطلع  دوشنبه  روز  در  تجمع  برگزارى  و  تصميم  اين  از 
از  پور،  عبدى  محمد  به  اطالعات  مسئولين  مى شوند. 
فعالين كارگرى و از همراهان محمود صالحى كه در اول 
ماه مه 83 دستگير شده بود زنگ زده و از او درخواست 
نمايند.  مى  را  شده  ياد  تجمع  در  شركت  از  خوددارى 
تجمع  اين  در  آيا  كه  آن ها  سئوال  مقابل  در  عبدى پور، 
تجمع  اين  به  "بله  دهد:  مى  جواب  كرد  خواهد  شركت 
حتما  كه  كنند  مى  تهديد  اطالعات  مسئولين  روم"،  مى 

بازداشت مى شويد.
ديگر  يكى  حسينى،  جالل  فروردين   27 دوشنبه  روز 
فراخوانده  دادستانى  به  كارگرى  شده  شناخته  فعالين  از 
مى شود. از او سئوال مى شود آيا در تجمع امروز بعد از 
تعليقى  حكم  كه  اين  به  توجه  با  مى كنيد،  شركت  ظهر 
داريد؟ ايشان در جواب مى گويد در محل كار خود حاضر 
مى شوم اما در تجمع شركت نمى كنم. مسئولين دادستانى 
به  خود  بازگشت  از  بعد  كه  مى كنند  درخواست  جالل  از 
محل كارش محمد عبدى پور را به نزد آن ها بفرستد او 
در جواب مى گويد كه عبدى پور سر كار است و تا ساعت 

4 نمى تواند دست از كار بكشد.
بنا به درخواست دادستانى سقز محمد عبدى پور، ساعت 
4 به آن جا مى رود. در دادستانى از ايشان سئوال مى كنند 
آيا در تجمع ساعت 5 امروز شركت مى كنيد؟ عبدى پور 
جواب مى دهد بله شركت مى كنم. دادستان در همان جا 
حكم بازداشت نامبرده را صادر مى كند و مى گويد شما تا 
پايان تجمع بازداشت هستيد. ساعت 5 بعد از ظهر ده ها 
تن از كارگران در اعالم همبستگى با محمود صالحى و 
در مخالفت با حكم زندانى كردن ايشان در جلو شركت 
تعداد   5 ساعت  از  قبل  لحظاتى  مى كنند.  تجمع  تعاونى 
زيادى نيروهاى رژيم در چهار راه، جلو گاراژ، ميدان شهدا 
و محل تجمع كارگران مستقر مى شوند كه در ميان آن 
كه  داشتند  حضور  نيز  دستبند  با  زينب  خواهر  چهار  ها 
استفاده  آنها  از  تجمع  اين  در  زنان  دستگيرى  منظور  به 

مى شد.
يكى از فرماندهان نيروهاى انتظامى و اطالعاتى به ميان 
شما  نماينده  مى كند  سئوال  كارگران  از  و  رفته  كارگران 
محمود  گويد:  مى  بابايى  سروان  اسم  به  فردى  كيست؟ 

در زندان است، جالل در محل كارش مى باشد و اجازه 
بيرون آمدن ندارد، محمد عبدى پور نيز نزد دادستانى در 
لحظه  اين  در  ندارند.  نماينده  عده  اين  و  است  بازداشت 
سامرند صالحى، فرزند محمود صالحى اعتراض مى كند 
سرهنگ مذبور بالفاصله دستور بازداشت ايشان را صادر 
ماموران  صالحى  سامرند  دستگيرى  از  بعد  كند.  مى 
جمهورى اسالمى به تجمع كارگران يورش برده و بيش 

از 20 نفر از آن ها را بازداشت مى كنند.
شايان ذكر است كه يكى از مزدوران محلى به اسم "عال 
گويد  مى  و  شده  حسينى  جالل  كار  محل  وارد  كرمى" 
جالل  شتم  و  ضرب  به  و  دارم  را  شما  كشتن  قصد  كه 
مى پردازد به طورى كه فك جالل دچار صدمه جدى شده 

و در وضعيت جسمى بدى به سر مى برد.
همچنين روز يك شنبه 26 فروردين ماه ماموران اطالعات 
و نيروى انتظامى حكومت اسالمى در شهر سنندج، ضمن 
مردم  منازل  بازرسى  به  اقدام  "غفور"  محله  به  يورش 

نموده اند.
محله  به  اسالمى  حكومت  نيروهاى  يورش  جريان  در 
غفور، كه دليل آن تاكنون مشخص نشده است، ماموران 
برخى از اموال مردم را تخريب و برخى ديگر را به غارت 
برده و شمارى از ساكنين اين محله را نيز بازداشت و به 

مكان هاى نامعلومى منتقل كرده اند.
اتكاء  با  كه  است  كارگران  طبيعى  حق  ترتيب،  بدين 
تشكيل  را  خود  حكومت  شورايى  مناسبات  و  روابط  به 
دهند و از اين طريق بالفاصله به همه بى حقوقى ها و 
سياست هاى غيرانسانى و فاشيستى و وحشيانه اى خاتمه 
خصوصى،  مالكيت  لغو  جهت  در  همه  از  مهم تر  و  دهند 
كار مزدى و برقرارى جامعه اشتراكى كمونيستى، گام هاى 
سريع بردارند تا كل جامعه بشرى را از هر گونه تبعيض ، 
ستم و استثمار رها سازند. جهانى برابر و انسانى برپا دارند 

كه در آن هر كس  به اندازه نيازش  سهم ببرد.
سامرند صالحى، فرزند محمود صالحى، با انتشار نامه اى 

در تاريخ 20-1 - 1386، از جمله نوشته است: 
«... دوستان هدف جمهورى اسالمى از اجراى حكم به 
اين شكل  تنها  زندانى كردن پدرم نيست، بلكه چيزى 
كه در اين ميان آشكار است ترس مسئوالن از برگزارى 

مستقل روز جهانى كارگر امسال در سقز است. 
... با اين اوصاف من از همه شما كارگران، مردم آزادى خواه 
مرز،  بدون  وكالى  بشر،  حقوق  مدافع  نهادهاى  جهان، 
كه  خواهم  مى  خواه  آزادى  هاى  انسان  و  دانان  حقوق 
به حكم محكوميت پدرم و اجراى حكم اعتراض و پدرم 
را كه جرمى جز دفاع از خود و ديگر هم طبقه اى هايش 
ندارد مورد حمايت قرار دهيد. ما هم مى خواهيم از يك 

زندگى شايسته انسان امروز بر خور دار باشيم!»

محمود  شرط  و  قيد  بى  و  فورى  آزادى  براى  مبارزه 
صالحى، با قدرت اجتماعى كارگران و مردم آزادى خواه  
روز  مه،  ماه  اول  آزادانه  و  غيردولتى  مراسم  همچنين  و 
جهانى كارگران، هر چه گسترده تر و با شكوه تر برگزار 
شود، جواب شايسته توده هاى ميليونى خواهان تغيير نظم 
به  طلب  برابرى  و  خواه  آزادى  و  خواه  عدالت  و  موجود 
سران ستم گر و استثمارگر حكومت اسالمى ايران است. 
پيشاپيش فرارسيدن روز جهانى كارگر را به همه كارگران 

و همه مردم برابرى طلب تبريك مى گوييم.

نيمه دوم فروردين 1386- نيمه دوم آوريل 2007
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با شعار آزادى محمود صالحى
 به استقبال اول ماه مه روز جهانى كارگر برويم!

رفقاى كارگر اول مه نزديك است و نظام حامى سرمايه در ايران، يكى از رهبران و يكى 
از پرچم داران دفاع از اول ماه مه، روز جهانى كارگر و راديكالسم را با حيله و توطئه به 
بند كشيده كه  تا به خيال خود جنبش اول ماه مه را مهار كند. اگر ما متحد و يك پارچه 
با شعار آزدى محمود صالحى و آزادى حق تشكل مستقل به خيابان ها بريزيم، اين بار 

توطئه نوكران و حاميان جهل و جنايت و سرمايه را خنثى خواهيم كرد. 
مراسم  و  روز  اين  تر  شكوه  با  هرچه  برپايى  و  تدارک  به  گرامى  همكاران  كارگران، 
مستقل خودمان با شعار آزدى محمود صالحى و آزادى حق تشكل مستقل اقدمات و 

سازمان دهى وسيعى را تدارک ببينيم.
 

اول مه روز ماست و اين روز را با تجمعاتمان با مراسم مستقل و با شكوه مان به روز 
طبقه  كل  و   سرمايه  دولت  مقابل  در  كارگران  متشكل  و  متحد  طبقاتى  نمائى  قدرت 
سرمايه دارى تبديل كنيم. اكنون كه همه توجه ها در دنيا به سمت ايران جلب شده 
است در چنين موقعيتى بايد نشان دهيم كه ما كارگران سرنوشت جامعه را رقم مى زنيم. 
دولت و سرمايه داران تالش مى كنند تا با به بند كشيدن رهبران ما و مجوز ندادن ها 
و با ممانعت ها در مقابل صف آرايى ما كارگران بايستند، اما ما منتظر مجوز نمى مانيم 
و با اتكا به نيروى مستقل و اتحاد خودمان، روز همبستگى جهانى مان با شعار آزدى 
تشكل  حق  آزادى  و  مه  ماه  اول  غيردولتى  و  مستقل  مراسم  آزادى  صالحى،  محمود 
مستقل و اعتصاب برپا مى كنيم و با شعارها و پالكاردهاى سرخ خود كه شعار كارگران 
جهان متحد شويد، زنده باد انترناسيوناليسم پرولترى و نام واحدهاى كارگرى مان را بر 
آن نوشته  ايم، دست در دست هم و همراه با خانواده هايمان در خيابان ها راهپيمايى 

مى كنيم. 
رفقاى كارگر!   

در اول ماه مه امسال، رساتر و با شكوه تر وسيع تر از گذشته اعالم مى كنيم كه دستگير 
و اذيت و آزار فعالين و رهبران كارگرى را محكوم مى كنيم و شوراهاى اسالمى كار، 

خانه كارگر اين چماقداران و ارگان هاى ضد كارگرى بايد منحل شوند! 

سرمايه دارى  ضد  تشكل  كه  زنيم  مى  فرياد 
اعالم  ماست!  مسلم  حق  دولت،  از  مستقل 
و  خفقان  و  سانسور  به  ديگر  ما  كه  مى  كنيم 
مان  اعتراض  صداى  و  نمى  دهيم  در  تن  زور 
اعالم  رساند!  خواهيم  جهانيان  گوش  به  را 
خط  زير  زندگى  به  ديگر  ما  كه  كرد  خواهيم 
فقر تن نخواهيم داد! فرياد مى زنيم كه ديگر 
اجازه نخواهيم داد رهبران مان را به جرم دفاع 
به  مه،  ماه  اول  مراسم  برگزارى  و  كارگران  از 
مى  كنيم  اعالم  شوند!  فرستاده  تبعيد  و  زندان 
تبعيد  و  زندان  هاى  حكم  لغو    خواهان  ما  كه 

عليه رهبران و فعالين كارگرى و شكنجه و اعدام هستيم. 
اول ماه مه روز ماست. در اين  روز اعالم خواهيم كرد كه ما در مقابل هرگونه تفرقه و 
تبعيض بر اساس جنسيت، قوميت، مليت و غيره خواهيم ايستاد. ما يك طبقه جهانى 
كس  هر  از  بهتر  نيز  ما  خود  هستيم؛  بشريت  واقعى  نيازهاى  سازندگان  ما  هستيم. 

مى تواينم به عنوان يك طبقه، جوامع بشرى را اداره كنيم.

گرامى باد اول مه، روز همبستگى بين المللى كارگران!
محمود صالحى و ديگر دستگيرشدگان جنبش هاى اجتماعى

 فورى و بدون قيد و شرط بايد آزاد گردند!

awier_68@hotmail.com   مظفر فالحى
«كارگر بخش تاسيسات و عضو اتحاديه متال در سوئد»

ارديبهشت1386 

از سايت هاى
حزب كمونيست ايران و كومه له ديدن كنيد.

www.cpiran.org

www.komalah.org

www.komala.tv

سايت حزب كمونيست ايران

سايت كو مه له

سايت تلويزيون كو مه له

صداى حزب كمونيست ايران
 شب ها: 20 تا 21

صبح جمعه ها: 8 تا 9
75 متر برابر 3880 كيلوهرتز
65 متر برابر4380 كيلوهرتز
49 متر برابر 6430 كيلوهرتز

صداى انقالب ايران (راديو كومه له))
ظهرها: 13 تا 14
عصرها: 19 تا 20

شب ها: 22 تا 22,30
75 متر برابر 3880 كيلوهرتز
65 متر برابر4380 كيلوهرتز
49 متر برابر 6430 كيلوهرتز

     قابل توجه بازديدكنندگان
ايران: كمونيست  حزب  سايت   

كمونيست  «حزب  سايت 
انتقال  پيش  مدتى  از  ايران» 
كه  را  تشكيالتى  صوتى  اسناد 
اسناد  از  بخش هايى  شامل 
اجالس  و  پلنوم ها  كنگره ها، 
كرده  شروع  است،  تشكيالتى  
دارد.  ادامه  كار  اين  و  است 
موسس،  كنگره  اسناد  تاكنون   
حزب  سوم  و  دوم  كنگره 
همچنين  و  ايران  كمونيست 
اين  در  كومه له  سوم  كنگره 
قابل  عالقمندان  براى  سايت 

دسترس است.
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جوانان، مبارزه و عروج دوباره تفكرات چپ و سوسياليستى
      فرشيد شكرى 

اتمام  اثر  در  اشتراكى  مالكيت  تدريجى  زوال  شروع  با 
نيروهاى  تكامل  و  رشد  همچنين  و  اضافى  زمين هاى 
مولده و ابزار توليد، جوامع بدوى آبستن زايش اولين نحله 

هاى تفكيك و تقسيم بندى هاى طبقاتى شد.
پديدار  و  پى  در  پى  تغييرات  و  متابوليسم  اين  بستر  بر 
جوان  قشر  گوناگون،  ادوار  در  توليد  عالى تر  انواع  گشتن 
نيز در هر دوره اى به رسته هاى متنوع اجتماعى تقسيم 
خرده  رعيت،  و  مالك  برده،  و  آزاد  طبقة  جوانان  گرديد. 
شهادت  به  پرولتر.  و  بورژوا  و  اصناف)  و  (كسبه  بورژوا 
فئوداليسم)  و  (برده دارى  اعصار  آن  از  هركدام  در  تاريخ 
بسزائى  نقش  فرودست  طبقات  در  گرفته  جاى  جواناِن 
كشمكش هاى  از  ناشى  تسلسلى  تحّوالت   به  كمك  در 
و  شيوه  جايگزينى  و  انسان ها  جمعى  زندگى  در  طبقاتى 
كهن  توليدى  روابط  و  شيوه  بجاى  جديد  توليدى  روابط 
داشتند كه بى شك اين اداى سهم و مساعدت تا براندازى 

سرمايه دارى و رسيدن به سوسياليسم تداوم مى يابد. 
شايد اين پرسش در ذهن خطور نمايد كه علل و عوامل 
فراهم آمدن زمينه هاى مادى شركت جوانان در جدال هاى 
طبقات زيردست بر له و عليه طبقات باال دست چيست و 
يا اصوًال كدامين مؤلفه هاى واقعى روحية دخالتگرى در 

ضمير اين قشر مى پروراند؟
در  روانشناسى  جديد  علم  داده هاى  و  استنتاجات  بر  بنا 
صفات  و  خصائل  از  مجموعه اى  جوان،  انسان  تعريف 
فيزيكى و روحى همچون دارا بودن انرژى، شور، نشاط، 
تنوع طلبى و نوگرائى افزون تر و آرمان گرائى غليظ تر به 
گذاشته  سن  به  پا  انسان  يا  و  سال  ميان  انسان  نسبت 
مزيد برعلت و همانا اشتهاى زياد جوانان در زيستن بگونة 
ديگرى است. ليكن برخالف اين برداشت نه كامًال عارى 
از خطا، و طبعًا انتزاعى و جداسازنده، فاكتور كسب دانش و 
شناخت حاصل كردن از محيط پر تناقض اطراف و درک 
ورزى  ستم  ريشه هاى  به  رسيدن  و  طبقاتى  تضاد هاى 
موتور محركة جوانان جهت ايجاد تحّول و دگرگونى هاى 

بنيادين در جوامع مى باشد.
 برطبق اسناد و نوشته هاى گذشتگان و تحقيقات مورخين 
و  روم  در  بردگان  شورش هاى  و  طغيان ها  اصلى  بازوى 
يونان باستان عليه سيستم برده دارى را جوانان تشكيل 
طبقة  جوانان  فئوداليسم  عصر  در  همينطور  دادند.  مى 
رهبران  و  پيشقراوالن  جزو  زمين)  بى  (كشاورزان  رعايا 
شورش هاى گاه و بيگاه دهقانان عليه اشراف و مالكان 
بودند. بعد از افول قرون وسطى، طلوع رنسانس و عصر 
روشنگرى جوانان روشنفكر، درس خوانده و طرفدار تعاليم 
فلسفى و سياسى آن برهه از تاريخ كه عمومًا شهرنشين و 
از طبقة نوظهور خرده بورژوازى يعنى اصناف و صاحبان 
كارگاه هاى دستى و يا مناصب جزئى كشورى و لشكرى 
بشمار مى رفتند، ُرل عمده اى در صحنة سياسى جوامع 
اروپائى بر عهده داشتند. با آغاز انقالب صنعتى به يمن 
گسترش  آهن،  راه  شدن  ساخته  و  بخار  ماشين  كشف 
و  خانگى  كارگاه هاى  رفتن  حاشيه  به  شهر نشينى، 
شكل گيرى  آن  متعاقب  و  بزرگ  كارخانه هاى  تأسيس 
باز  درغرب،  آنها  كمى  رشد  و  صنعتى  سرمايه دار  طبقة 

هم يكى از نيروهاى بالقوه در برآمدهاى انقالبى بورژوائى 
بر ضد پادشاهان و اشراف چه مستقيم و چه از راه تهييج 
و شورانيدن دشمنان ديرين آنان (برزگران) جوانان طبقة 

كوچك و نوپاى سرمايه دار شهرى بودند.
مراحل  در  جوانان  كند  ثابت  بتواند  كسى  ندارد  امكان 
دورۀ  در  كرديم  اشاره  همانگونه  و  گذشته  تاريخى 
دموكراتيك  انقالبات  من جمله  متأخر(سرمايه دارى) 
بوژوائى در اواخر سدۀ هجدهم و نيمة اّول سدۀ نوزدهم 
اروپا، نخستين انقالب كارگرى (خيزش شكوهمند كمون 
پاريس در سال 1871) همگام با كموناردها و انقالب كبير 
پرولترى قرن بيستم (اكتبر 1917) همدوش بلشويك ها 
در روسيه سهمى نداشته اند. مضاف بر اين در سدۀ بيستم 
جوانان از طاليه داران مبارزات استقالل طلبانه و آزادى 
بخش و جنبش هاى راديكال كشورهاى مستعمره نشين 

و جهان سوم بحساب مى آمدند. 

در ايران نيز همزمان با آغاز انقالب مشروطه متراكم ترين 
صف نيروهاى مترقى در مركز و يا شهرهاى بزرگى مانند 
پشتيبانان  اولّين  داشت.  اختصاص  جوانان  به   ... و  تبريز 
قيام ملّى شدن صنعت نفت تركيبى از قشر جوان تحصيل 
كارگر  طبقة  و  بورژوازى  خرده  طبقة  دانشجوى  و  كرده 
بود كه اكثراً رابطة معنوى تنگاتنگى با جريانات و احزاب 

مطرح روزگار خود داشتند. 
در قيام مردمى سال هزار و سيصد و پنجاه و هفت خورشيدى 
عليه زمامدارى رژيم ديكتاتورى و سرمايه دارى محمدرضا 
شاه پهلوى، بيشترين  تظاهرات هاى روزهاى پر تالطم و 
انقالبى آن مقطع را گرايش چپ و سوسياليستى جنبش 
سازمان هاى  و  احزاب  در  متشكل  جوانان  و  دانشجوئى 
منهاى  اّيام  آن  در  مى كردند.  هدايت  راديكال  و  چپ 
جوانان حاضر در اعتراضات شهرهاى مختلف ايران كه به 
احزاب و سازمان هاى بورژوائى و مرتجع ملّى، مذهبى و 
يا ملّى- مذهبى تعلق خاطر و سمپاتى داشتند، فى الواقع 
سازماندهى  با  كه  بودند  كمونيست  و  چپگرا  جوانان  اين 
مبارزات كارگران صنعتى در شهرهاى بزرگ، مزدبگيران 
در  زحمتكش  هاى  توده  ساير  و  كشور  خدماتى  مراكز 
كردستان  قبيل  از  محرومى  هاى  استان  و  ايران  سراسر 

نفس حاكميت را بريدند.
 ويژگى اصلى قيام تاريخى سال 1357  تحركات انقالبى 
در ميان اليه هاى زيرين جامعه (طبقة كارگر و مزدبگير) و 
پيكار و نبرد همه جانبة جوانان وابسته به طبقات پائين در 
آن مبارزات بود. همچنين جمع كثيرى از ماركسيست ها 
متوسط  طبقات  خانواده هاى  از  جواِن  كمونيست هاى  و 
(پزشكان، وكال، استادان دانشگاه ها، كارمندان  دولتى) و 
مرفه به رغم وابستگى و جايگاه طبقاتى خويش به جبهة 
فقرا و بى چيزان جامعه پيوستند و بعضا در قامت رهبرانى 
در  محروم  جوانان  شانة  به  شانه  كوش  سخت  و  دلسوز 

ميدان مبارزه ظاهر شدند. 
 حضور قشر جوان بعنوان بخشى از افراد تشكيل دهندۀ 
طبقات متخاصم در رودر روئى هاى طبقاتى ملل و جوامع 
بشرى از ابتدا تا به امروز و بطور مشخص شركت كارآمد 

و مؤثر جوانان در مبارزات مقاطع مختلفى از تاريخ يكصد 
مردم   (1357 انقالب  تا  مشروطيت  (انقالب  اخير  سال 
ايران  واقعيتى انكار ناپذير است و  به هيچ وجه نمى توان 

آنرا حاشا كرد. 
و  ليبرال  بورژوا-  اپوزيسيون  احزاب  خاطر  بهمين 
به  را  جوانان  سنگ  دغل كارانه  اينچنين  ناسيوناليست 
اين  راديكال  و  دموكراتيك  مطالبات  از  و  مى زنند  سينه 
قشر حمايت مى كنند. اساسًا رهبران اين جريانات با تسلط 
بر زبان سخن گفتن با جوانان در جستجوى يافتن مكانيزم 
هائى بمنظور كنترل نيرو و ظرفيت باالى آنان در راستاى 
هدف عالى ترى همانا يك الئى كردن مصاف هاى درون 
جامعه بر سر قدرت سياسى بسود خويش اند. از طرف ديگر 
باال بودن شمارعددى جمعّيت جوانان ايران در مقايسه با 
ساير سّنين خود محرک ديگرى در ميان همة طيف هاى 

گرايش راست جامعه در جذب ايشان است.
آنچه در باز نمودن بحث حاضر و بيان فاكت هاى تاريخى 
مرتبط با نقش تعيين كنندۀ جوانان در مصاف هاى سياسى 
يادآورى  فقط  نه  مى باشد  نظر  مطمح  جامعه اى  هر 
توانمندى و پتانسيل مبارزاتى آنها پس از طبقة متشكل و 
سازمان يافتة كارگر در به لرزه افكندن و انهدام پايه هاى 
رژيم هاى ديكتاتور و خودكامه، بلكه تأكيد بر كار مستمر 
و فشرده تر نيروهاى با تجربه و حرفه اى گرايش چپ 
و سوسياليستى در تقويت مبارزات دانشجوئى و اتصال و 
جوش زدن كامل آن مبارزات به جنبش كارگرى با تّوجه 
اينباره  در  دانشجوئى  جنبش  فعالين  بيشتر  خواست  به 

است. 
اين امر را نبايستى غير 
پردازى،  خيال  ممكن، 
ذهنى  و  آليستى  ايده 
عالئم  زيرا  انگاشت، 
بارها  آن  يافتن  تحقق 
ُمتجلى  را  خود  بارها  و 
وارسى  با  است.  ساخته 
سال  چند  رويدادهاى 
اخير جنبش دانشجوئى 
مى توان اين نشانه هاى 

اميد بخش را با چشم سر و ديدۀ بصيرت مشاهده نمود. 
كارگران  آفرين  غرور  اعتصابات  از  دانشجويان  حمايت 
از  دفاع  در  پالكاردهائى  حمل  تهران،  واحد  شركت 
مطالبات صنفى و سياسى كارگران، بيان صريح مخالفت 
آمريكا،  امپرياليسم  جنگ افروزانة  سياست هاى  با 
برافراشته شدن پرچم هاى سرخ در مراسم شانزده آذر و 
هجدهم تير، سر دادن شعارهاى آزادى و برابرى، رهائى 
جامعه رهائى زنان است، جنبش دانشجوئى متحد جنبش 
كارگرى و زنان، مردم نان مى خواهند نه بمب و شعار يا 
اين  در  اى  شبهه  و  ترديد  هر  بر  بربريت  يا  سوسياليسم 

مورد خط  بطالن مى كشد.
در  سوسياليستى  و  چپ  تفكرات  دوبارۀ  سردرآوردن   

تقابل با گرايش ليبرالى و رفرميستى در درون 
هاى  دهه  بسان  جوانان  و  دانشجوئى  جنبش 
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چهل و پنجاه خورشيدى مابه ازاى طبيعى درک 
يكسانى  و  اينهمانى  از  عرصه  اين  كوشندگان 
اپوزيسيون  و  ليبرال  گرايش  طبقاتى  ماهيت 
دشمنى  فهم  و  فعلى  حاكمة  هيئت  با  آن  به  منتسب 
و  زحمتكشان  و  كارگران  منافع  با  گرايش  اين  آشكار 
بالواسطة  و  مستقيم  احساس  ماحصل  سخن  ديگر  به 
مصائب، رنج ها و محنت هاى نظام ضد انسانى سرمايه 
دارى است. البته غير از اين هم نبايد باشد، چرا كه بيش 
از هشتاد درصد از نفوس اين كشور همانند ساير ممالك 
جهان به طبقة كارگر و مزد بگير اختصاص يافته و از 
جوانان  با  اكثريت  ايران  جوانان  درصدى   65 جمعّيت 
التحصيل و بيكار از  دانشجو، فارغ  آموز،  كارگر، دانش 

خانوارهاى كارگرى است. 
تالشگران  اعظم  قسمت  امروزه  نيست  جهت  بى 
را  شان  مبارزات  تا   برآنند  ايران  دانشجوئى  جنبش 
حقوق  مشت  يك  به  دستيابى  اسارت  و  رفتن  هرز  از 
دموكراتيك آنهم در چهارچوب قانون اساسى جمهورى 
اسالمى رها سازند. از اين گذشته حقيقت عبور از خط 
قرمز دم و دستگاه اسالمى- سرمايه دارى را از تيرماه 
توان  مى  بوضوح  اينطرف  به  شمسى  هجرى   1378
سخنان  از   استقبال  عدم  و  اعتنائى  بى  كرد.  مالحظه 
وحدت  تحكيم  دفتر  در  رژيم  عناصر  غاز  يك  تا  صد 
سوى  از  كشور  دانشگاههاى  اسالمى  هاى  انجمن  و 
تهديدهاى  گرفتن  تمسخر  به   ، انقالبى  دانشجويان 
زدن  دور  و  الهى  حزب  دستجات  و  اطالعاتى  عوامل 
نمايندگان جناح اصالح طلب حاكميت و  انديشه هاى 
ليبرالها در همان نهادها و يا خارج از آن تشكل ها يكى 
حتا  است.  ايران  دانشجوئى  جنبش  اصلى  مختصات  از 
قانون  و  مجريه  قوۀ  شدن  قبضه  و  نژاد  احمدى  آمدن 
گذارى توسط اصولگرايان و سپاه پاسداران و تغيير رؤسا 
پادگانى  منظور  به  فرهنگى  علمى–  مراكز  اساتيد  و 
كردن دانشگاهها و گسترانيدن فضاى ترس و وحشت 
مبارزاتى  ارادۀ  و  عزم  و  شهامت  شجاعت،  در  نتوانسته 
آنها خللى وارد كند كه مى شود بعنوان وجه مشخصة 

دوم اين جنبش از آن نام برد.
تأثيرگذارى  قابليت  واقعيت  داشتن  مّدنظر  با  حال 
بر  ستمكش  هاى  توده  مبارزات  بالندگى  بر  جوانان 
پاية مستندات و تجربيات تاريخى و از اين مهمتر بنابر 
در  ايران  جوانان  كنونى  نسل  از  بخشى  شديد  تمايل 
جنبش دانشجوئى به اتحاد با جنبش كارگرى و رغبت 
روزافزون جوانان به انديشه هاى ماركسيستى، همة ما 
را بيش از پيش به فعاليت جّديتر و برنامه ريزى شده تر 

در ميان آنان و با آنان واميدارد.
نتايج و ثمرۀ چنين تالشى در كوتاه ترين زمان ممكن 
به همبستگى و وحدت عمل فعالين چپ و راديكال در 
قرارگرفتن  دانشجويى،  و  زنان  كارگرى،  هاى  جنبش 
رهبرى  موقعيت  در  كارگر  طبقة  سوسياليستى  گرايش 
اين جنبش ها و شكست مسلم كوشش هاى اپوزيسيون 
بورژوا- ليبرال و ناسيوناليست اعم از سراسرى و محلى 
شدن  ساقط  داخلى،  اعتراضات  برموج  شدن  سوار  در 
سرنگونى  و  فنا  به  نهايت  در  و  رژيم  سركوب  ماشين 

بختك جمهورى اسالمى منتهى مى شود.  
                                                                

2007 /4 /4                        

از تحصن و اعتصاب عمومى معلمان
 براى رسيدن به مطالباتشان پشتيبانى كنيم!

در ادامه دور ديگرى از اعتراض گسترده معلمان بر عليه سطح معيشت نازل و فقر و پايمال شدن حقوق اوليه 
خود، گزارشات حاكى از آن است كه تحصن امروز 26 فروردين  ماه معلمان در سراسر ايران بطور نسبتا گسترده 

برگزار شده است. اين تحصن بنا به فراخوان تشكل هاى صنفى معلمان صورت گرفته است.
تحصن گسترده و مبارزه معلمان براى دست يافتن به مطلباتشان در حالى ادامه دارد كه رژيم جمهورى اسالمى 
در هفته هاى اخير بر ابعاد تهديدات و ايجاد فضاى رعب و وحشت و دامنه دستگيرى فعالين معلمان  افزوده است. 

يكى از خواست هاى معلمان آزادى دستگيرشدگان هفته هاى اخير اعتراضات معلمان است.
مبارزات معلمان براى رسيدن به خواسته هايشان در اين دوره چنانچه از پشتيانى دانش آموزان مدارس و توده هاى 
مردم آزاده ايران برخوردار شود، مى تواند در اولين گام هاى خود خواسته هاى اوليه معلمان را به رژيم جمهورى 

اسالمى تحميل نمايد.
حزب كمونيست ايران بار ديگر از مبارزات عادالنه معلمان ايران حمايت مى كند و از همه معلمان و دانش آموزان 
در سراسر ايران مى خواهد كه در اين تحصن عمومى فعاالنه شركت كنند و همه مردم عدالت خواه و حق طلب 

را به پشتيانى از مبارزه و مطالبات معلمان مبارز و همصدايى با آن ها فرا ميخوانيم.
كميته مركزى حزب كمونيست ايران

26 فروردين 1386
15 آوريل 2007
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رژيم اسالمى ايران، در ماه هاى اخير سركوب جنبش هاى 
اجتماعى حق طلب و عدالت خواه را گسترش داده است، 
از جمله اين تعرضات به جنبش دانشجويى است. بدنبال 
به  اسالمى  حكومت  امنيتى  نيروهاى  وحشيانه  هجوم 
اعتراض  مازندران،  دانشگاه  آزادى خواه  دانشجويان 
دانشجويان دانشگاه هاى سراسر ايران اوج تازه اى  گرفته 

است. 

بنا به اخبارى از دانشگاه مازندران منتشر شده در سايت 
«اخبار دانشجويى» شب يك شنبه 26 فروردين  15 نفر 
متحصنين دانشگاه بابل (كه سه تن از آن ها در اعتصاب 
آن ها  درگيرى  امنيتى و  نيروهاى  يورش  بودند) ، با  غذا 
نامعلومى  مكان  به  و  شده  ربوده  متحصن  دانشجويان  با 
اين  شدگان  ربوده  تعداد  ترتيب  اين  به  شدند.  منتقل 

دانشگاه با بيژن صباغ به 16 تن رسيده است.
گفتنى ست در ساعت 9 شب قبل تر يك پرايد سفيد با 3 
نفر از نيروهاى امنيتى لباس شخصى يكى از دانشجويان 
اين دانشگاه را در محله همت آباد ربوده و مورد ضرب و 
شتم و بازجويى قرار داده  و پس از مدتى وى را در جاده 

محمود آباد رها كردند. 
روز  شده  ربوده  دانشجويان  خانواده  رويداد  اين  بدنبال 
دوشنبه در برابر دانشگاه اجتماع كردند و محيط دانشگاه 
بابل مملو از نيروهاى اطالعاتى و امنيتى و فعاليت عمال 

به حالت تعليق در آمد. 

مازندران  دانشگاه  طلب  برابرى  و  آزاديخواه  دانشجويان 
بيانيه اى به اين مناسبت منتشر كردند كه در بخش هايى 

از اين بيانيه، آمده است: 
«روز شنبه 25 فروردين بيژن صباغ دانشجوى دانشكده 
فنى دانشگاه مازندران كه پس از وقايع اخير اين دانشگاه 
توسط  بود،   شده  محكوم  تحصيل  از  تعليق  ترم  يك  به 
نيروهاى امنيتى ناشناس در برابر دانشگاه ربوده شد، كه تا 
اين لحظه هيچ اطالعى از وضعيت وى در دست نيست. 
پس از آن تعدادى از دانشجويان اين دانشگاه،  از جمله سه 
دانشجويى كه از روز شنبه پس از صدور احكام انضباطى 
به  اعتراض  در  بردند،   مى  سر  به  غذا  اعتصاب  در  شان 
ربوده شدن بيژن و وضعيت پيش آمده در محيط دانشگاه 
اين  كه  حالي  در  يكشنبه،   شب  زدند.  تحصن  به  دست 
متحصنين،  كه تعدادشان به 14 نفر مى رسيد،  در دانشگاه 
و  دانشگاه  محيط  به  حمله  با  ناشناس  بودند،  افراد  تنها 
نامعلومى  مكان  به  را  دانشجويان،  آنان  اين  با  درگيرى 
از  ديگر  يكى  شب  ساعت 9  در  همچنين  كردند.  منتقل 
دانشجويان توسط نيروهاى امنيتى ربوده شده و پس از 
محمود  جاده   40 كيلومتر  در  بازجويي،   و  شتم  و  ضرب 

آباد رها شد. 
اوضاع دانشگاه مازندران،  در دو شهر بابل و بابلسر،  هم 
اكنون كامال آشفته است. دانشگاه در قرق نيروهاى امنيتى 
است و دانشجويان به شكل كامال محسوسى تحت نظر 
مى باشند. حراست و رياست دانشگاه،  هيچ گونه مسئوليتى 

در قبال اوضاع پيش آمده به عهده نگرفته اند. 
ما دانشجويان آزادى خواه و برابرى طلب دانشگاه هاى 
استمرار  صورت  در  كه  دهيم  مى  هشدار  ايران،  سراسر 
فضاى سركوب و رعب و وحشت در اين دانشگاه و تداوم 

وضعيت نامعلوم تمامى دانشجويان ربوده شده در دو روز 
اخير،  اين اعتراض به دانشگاه مازندران محدود نمانده و 
تمامى دانشگاه هاى ايران به صحنه تهاجم صفوف به هم 

پيوسته دانشجويان تبديل خواهد شد. 

نامه  همچنين  مازنداران،  بابلسر  دانشگاه  دانشجويان 
آن  از  بخش هايى  در  كه  كردند  منتشر  سرگشاده اى  
ما  برحق  اعتراضات  اخير  روز  چند  در   » مى خوانيم: 
ما  هاى  همكالسى  دستگيرى  موج  با  مان  حقوق  براى 
دانشجو  بيست  از  بيش  است.  شده  مواجه  دانشجويان  و 
اين  و  شدند.  زندانى  و  دستگير  امنيتى  نيروهاى  توسط 
اين  در  كارگرى  فعالين  است.  نشده  ما  حال  شامل  تنها 
يك ماه مرتب دستگير شدند. آخرين مورد آقاى محمود 
صالحى در سقز است كه فقط از حقوق برسميت شناخته 
تعدادى  است.  كرده  دفاع  جهان  سطح  در  كارگرى  شده 
از فعالين جنبش زنان هنوز در زندان هستند و دستگيرى 
كودكان  و  زنان  دارد.  ادامه  زنان  حقوق  فعالين  احضار  و 
زيادى در انتظار حكم اعدام هستند. در كنار اين ها فقر و 
محروميت و گرانى ناشى از تحريم اقتصادى گلوى مردم 
را مى فشارد و زندگى را برايشان سخت تر از پيش كرده 
است. كابوس جنگ مردم را در بالتكليفى و ترس نگاه 
داشته و دست دولت را در اعمال محدوديت مردم بازتر 
كرده است. فقر و بيكارى و ناامنى اقتصادى بيداد مى كند. 

مبارزه ما، اما ادامه دارد.
حرف ما همان است كه دانشجويان دانشگاه هاى ايران 
در 16 آذر روز دانشجو زدند! زنان و مردان در اجتماعات و 
قطعنامه هاى هشت مارس زدند! كارگران در تظاهرات ها 
و اعتصاب هايشان زدند! ما انسانيم! هويت مان جهانى و 
نداريم!  خصومت  و  جنگ  سر  كسى  با  ما  است!  انسانى 
ما براى همگان خوشبختى و سالمتى و آموزش و رفاه 
مى خواهيم! ما مى خواهيم تبعيض جنسى خاتمه پيدا كند 
حرف  داريم  حق  ما  شود!  متحقق  مرد  و  زن  برابرى  و 
دنيا  مگر  كنيم!  اجتماع  كنيم،  نقد  كنيم،  اعتراض  بزنيم، 
نرسيده است؟ ما مى خواهيم  حقوق انسانى  مدنيت و  به 
مثل انسان زندگى كنيم و از همنوعانمان در سراسر جهان 
انتظار حمايت و همبستگى داريم! متاسفانه دنياى امروز 
دنياى مرزها و دولت ها و هويت هاى محلى و كشورى 
است، اما يادمان باشد كه همه ما انسانيم و هويت جهانى 
حرمت  و  كنيم  زندگى  كه  داريم  حق  داريم!  بشرى  و 
قلب هاى  سوى  به  را  دستمان  ما  باشيم!  داشته  انسانى 

شما دراز مى كنيم! از ما حمايت كنيد! 

حكومت  امنيتى  نيروهاى  غيرانسانى  برخوردهاى 
اسالمى با دانشجويان دانشگاه مازندران با واكنش سريع 
دامنه  و  شد  مواجه  كشور  سراسر  دانشجويى  تشكل هاى 
اعترضات دانشجويان روز به روز در حال گسترش است. 
روز  كه  بيانيه اى  در  دانشجويى،  تشكل  شش  و  سى 
اينترنتى  سايت هاى  در  فروردين 1386،  شنبه 29  چهار 
و روزنامه هاى ايران منتشر شده است، هشدار داده اند كه 
احضار  چون  اقتدارگرايانه اى  و  غيراصولى  «برخوردهاى 
به كميته هاى انضباطى، پرونده سازى و ستاره  دار كردن 
فعاالن دانشجويى براى محروم كردن ستاره داران از ادامه 
تحصيل، انحالل و تعليق انجمن هاى اسالمى و شوراهاى 

صنفى و كانون هاى فرهنگى دانشجويى، توقيف نشريات 
دانشجويى، بازداشت دانشجويان و... دامنه گسترده ترى 

يافته و شدت گرفته است.»  
و  نامه هاى  و  دانشجويى  هاى  انجمن  بيانيه هاى  موج 
مقاالت اعتراضى كه در اعتراض به وقايع اخير دانشگاه 
آغاز  از  جديدى  نشانه هاى  اند،  شده  منتشر  مازندران 
مى گذارد.  نمايش  به  را  دانشجويى  جنبش  مبارزه  دوباره 
در اين شرايط، طبيعى است كه فعالين جنبش دانشجويى 
همچنان بر پيوند اين جنبش با جنبش كارگرى و جنبش 
امسال  ماه  اول  مراسم  در  خصوص  كنند، به  تاكيد  زنان 
با شعارها و اسامى انجمن ها و تشكل هاى خود وسيعا 

شركت كنند.

شماره  اطالعيه  طلب،  برابری  و  خواه  آزادى  دانشجويان 
نيز  را  مازندران  دانشگاه  اخير  وقايع  پيرامون  خود  دوم 

انتشار داده اند كه در بخش هايى از آن مى خوانيم:
«اراده متحد دانشجويان سراسر ايران سرانجام با آزادی 
تمامى دانشجويان ربوده شده،  به ثمر نشست. پيروزى به 
دست آمده محصول مبارزه و مقاومت هماهنگ صفوف 
همبسته دانشجويان تمام دانشگاه های ايران است. اين 
نوعى در اين  هر يك به  همه كسانى كه  پيروزى را به 

اقدام سراسرى شركت داشتند، تبريك مى گوييم. 
حقوق  احقاق  براى  ما  مبارزه  آغاز  تنها  اين  همه  اين  با 
دانشجويان  است.  مازندران  دانشجويان  شده  پايمال 
آزادى خواه و برابرى طلب ايران در ادامه اين حركت و 
در دفاع از مطالبات بر حق دانشجويان دانشگاه مازندران، 
 خواستار بركنارى «كادر و رياست» حراست اين دانشگاه 
و استيضاح دانشجويى رييس دانشگاه مى باشند. بديهى 
است كه هر اقدام دانشجويان مازندران براى رسيدن به 
اين خواسته از طرف بدنه دانشجويى تمامى دانشگاه هاى 

ايران مورد حمايت قرار خواهد گرفت. 
تاكيد مى كنيم كه آزادى دانشجويان ربوده شده، تنها فاز 
اول اين مبارزه بوده و دانشگاه هاى ايران تا تحقق تك 
پيشيِن «دانشجويان  بيانيه  در  شده  اعالم  مطالبات  تك 
فروگذار  كوششى  هيچ  از  طلب»  برابرى  و  خواه  آزادى 

نخواهند بود. »

اعتراض  يك  براى  را  خود  دانشجويان  كه  شرايطى  در 
جنبش  كه  است  ضرورى  مى كنند.  آماده  سراسرى 
و  داخل  در  خواه  آزادى  مردم  و  زنان  جنبش  و  كارگرى 
خارج كشور از هر طريق ممكن به حمايت از مبارزات بر 

حق و آزادى خواهانه دانشجويان برخيزند. 
غيرانسانى  تعرض  گونه  هر  از  بايد  تنها  نه  ها  دانشگاه 
سركوبگر  نيروهاى  و  الهى  حزب  عناصر  سركوبگرانه  و 
امنيتى مصون باشد، بلكه بايد محيط دانشگاه ها، شيوه 
تدريس و كتاب هاى آموزشى، به طور كلى تغيير پيدا كند، 
تا  زمينه هاى مادى براى برقرارى يك روابط و مناسبات 
كامال انسانى آزاد، برابر، عادالنه، سكوالر و دمكراتيك در 
دانشگاه ها حاكم گردد و مهم تر از همه، خود دانشجويان 
سرنوشت  مستقيما  خود  نشريات  و  ها  تشكل  طريق  از 

خويش و فضاى دانشگاه را در اختيار داشته باشند.

از اعتراض بر حق دانشجويان حمايت كنيم!
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فشار و سركوب سيستماتيك زنان، به بهانه «بدحجابى» 
اگر چه يكى از نمادين هميشگى رژيم جمهورى اسالمى 
ترى  بيش  حدت  و  شدت  با  مقاطعى  در  اما  است،  بوده 
ارتباط  در  معموال  مقاطع،  اين  گردد.  مى  اعمال  زنان  بر 
با  گسترش اعتراضات جنبش هاى اجتماعى و مبارزات 
جامعه  كه  هنگامى  است.  بوده  همراه  مردم  توده هاى 
از  هراسان  رژيم  سركوب  دستگاه هاى  و  است  ملتهب 
گسترش اعتراضات، زنان به عنوان نيمى از جامعه را  اولين 

هدف و طعمه خود قرار مى دهند. اين 
در  بلكه  زنان،  جنبش  شامل  فقط  نه 
نيز  اجتماعى  ديگر  جنبش هاى  ساير 
نمونه  عنوان  به  است،  مشاهده  قابل 
تعرض اخير رژيم به جنبش كارگرى 
و دستگيرى محمود صالحى، يكى از 
با  آن  سرشناس  رهبران  و  ها  چهره 
هدف جلوى گيرى از مراسم مستقل 
و غيردولتى كارگران ايران، در  آستانه 
از  گرفتن  چشم  زهر  و  مه  ماه  اول 

فعالين جنبش كارگرى است. 
است  مدتى  اسالمى  جمهورى  رژيم 
جنبش  فعالين  بر  را  بيشترى  فشار 
و  ها  آن  دستگيرى   با  و  آورده  زنان 
فراتر با يادآورى شعار «يا روسرى، يا 

توسرى» و «حجاب اجبارى»، به خيال خود مى خواهد به 
جنبش زنان  توسرى زده و آن ها را به عقب براند، در 
حالى كه در طول حاكميت رژيم اسالمى، زنان همواره در 
ميدان مبارزه برابرى طلبانه و آزادى خواهانه نشان داده اند 
كه مرعوب اين رژيم و آپارتايد جنسى آن نشده و بعد از 

اين نيز نخواهند شد.
رژيم  هاى  كشيدن  نشان  و  خط  و  اظهارات  آخرين  به 
رئيس  رادان،  رضا  احمد  سردار  كنيد:  توجه  زنان  به  رو 
ماه  ارديبهشت  اول  «از  كه:  كرد  اعالم  تهران  پليس 
امسال، پليس برنامه هاى ويژه اى را در موضوع بدحجابى 
و مفاسد اجتماعى اجرا خواهد كرد و قطعا پيش از اجراى 
وى  كند.»  مى  فراهم  را  آن  روانى  مقدمات  برنامه ها، 
را  ترى  مناسب  وضعيت   ،1386 سال  نيمه  «در  افزود: 
گذشته  نسبت به  داشت و  خواهيم  بدحجابى  موضوع  در 
برنامه هاى بهترى در اين بخش اجرا مى شود.» به نظر 
رادان، مسئله بدحجابى به امنيت اخالقى آسيب مى زند و 
هدف از اجراى اين طرح ايجاد امنيت اخالقى در جامعه 
است. بر اساس اظهارات وى ابتدا اين "طرح" در رابطه 
نوبت  بعد  مرحله  در  و  رود   مى  پيش  بدحجاب  زنان  با 

پسرانى كه بد پوششى مى كنند را در برمى گيرد.
تاكيد  انتظامى،  نيروى  فرمانده   ، مقدم  احمدى  همچنين 

تهاجم  با  مبارزه  و  اخالقى  امنيت  است: «موضوع  كرده 
فرهنگى، صرفا به عنوان يك تكليف قانونى و پاسخگويى 
به مطالبات مردم مورد توجه نيست، بلكه يك تهديد عليه 
امنيت ملى محسوب مى   شود كه ابعاد پيچيده   اى دارد.» 
وى مى افزايد: «پليس در طرح امنيت اخالقى حد عرفى 
حجاب را مورد توجه قرار مى   دهد و موارد برخورد شامل 
لباس كوتاه، پوشش نامناسب موى سر، لباس محرک و 
بدن نما و آرايش  هاى زننده خواهد بود... وى با اشاره به 

برخورد پليس با آقايانى كه پوشش مناسب ندارند، افزود: 
توسط  آور  ترس  و  زننده  و  زشت  لباس  هاى  از  استفاده 

آقايان نيز قطعا سبب برخورد پليس خواهد بود.»

جمهورى  رژيم  حاكميت  تحت  جامعه  در  ستيزى  زن 
اسالمى، تنها به حجاب و پوشش اجبارى محدود نيست. 
آزار سيستماتيك زنان به بهانه هاى متفاوت چه در محيط 
متداول  و  هميشگى  امرى  جامعه  و  درخانواده  چه  و  كار 
جمهورى  انسانى  غير  قوانين  طبق  روزه  هر  زنان  است. 
اسالمى، به شيوه هاى گوناگون به «جرم» زن بودن، به 
جرم دوست داشتن، به جرم قبول نكردن تحقير و توهين 
و ...، مورد اذيت و آزار قرار مى گيرند و  حجاب اجبارى 
علت  بر  مزيد  روزى،  سيه  اين  از  نمادى  عنوان  به  هم 
برقرارى  بهانه  به  تهران،  پليس  رئيس  اظهارات  است. 
و  جديد  تعرضى  اعالم  علنا  و  رسما  اخالقى»،  «امنيت 
شديدتر به زنان و آزدى هاى اجتماعى است. هدف از اين 
تعرض جديد ايجاد جو و فضاى رعب و وحشت در بين 
نيمى از جامعه، يعنى زنان است تا در پرتو آن كل جامعه 

را مرعوب سازد.
اگر  چه مبارزات زنان عليه حجاب همواره در ابعاد وسيعى 
يك  از  متاسفانه  اما  دارد،  تداوم  متفاوتى  شيوه هاى  به 

طرف به دليل فضا و جو و فشار فيزيكى و روحى كه رژيم 
عليه زنان بوجود آورده  و از طرف ديگر، به دليل همه گير 
همه  با  نشدنش  عجين  و  جامعه  در  مبارزات  اين  نشدن 
مبارزات توده اى و جنبش هاى اجتماعى به ويژه جنبش 
كارگرى، نتوانسته به يك جنبش واقعى در ابعاد ميليونى 
جنبش هاى  و  مبارزات  و  ايران  جامعه  هنوز  شود.  تبديل 
بردگى  تحميل  سياه  لكه  اين  جامعه،  در  خواهانه  آزادى 
در  را  ستيزانه  زن  و  وسطايى  قرون  قوانين  و  بندگى  و 
پيشانى  بر  شكلش  ترين  غيرانسانى 
خود دارد و هنوز كسانى مانند رئيس 
از  سخن  «افتخار؟»  با  تهران،  پليس 
بهانه  به  را  زنان  سركوب  هاى  پروژه 
«بدحجابى» سر مى دهد. در حالى كه 
حجاب آشكارترين سنبل اسارت زنان 

است.
مبارزه با اين توحش و آپارتايد جنسى، 
همه  امر  بلكه  نيست،  زنان  امر  تنها 
انسان هاى آزادى خواه و  برابرى طلب 
و همه جنبش هاى اجتماعى است كه 
همگام و هم صدا تنفر خود را به اين 
هر  از  و  دارند  ابراز  زن  ضد  قوانين 
طريق ممكن براى تغيير همه قوانين 

ضدزن و مردساالر بكوشند.
بدون شك با همبستگى و اتحاد طبقاتى، با مبارزه همسو 
با جنبش كارگرى، متشكل و متحد مى توان سياست هاى 
ارتجاعى و ضد آزادى و آپارتايد جنسى رژيم اسالمى را  

به عقب راند.
تحوالت  در  زنان  گسترده  حضور  بدون  كه  است  مسلم 
اقتصادى، سياسى و اجتماعى، چنين تحوالتى عميق تر 
حضور  رو،  اين  از  است.  برگشت  قابل  و  نبوده  پايدار  و 
و  جنبش  اين  در  دار  خانه  و  طلب  برابرى  كارگر،  زنان 
شفاف تر مرزهاى صفوف راديكال و سوسياليستى زنان با 
گرايشات رفرميستى و قانون گرا، امر بسيار مهمى است 
كه همواره بايد مورد تاكيد فعالين جنبش هاى اجتماعى 
قرار گيرد. بى شك، معيار آزادى زن، معيار آزادى جامعه 
است، به همين دليل هر درجه اى كه مطالبات زنان به 
رژيم تحميل شود، به همان نسبت نيز فضاى سياسى و 
بازتر  تر  علنى  و  تر  جدى  مبارزه  براى  جامعه  اجتماعى 

خواهد شد.
15 آوريل 2007

اين شماره جهان امروز به جاى 8 صفحه
 در 12 صفحه منتشر مى شود.

"بدحجابى"  زنان ايران
بار ديگر به مشغله سران رژيم تبديل شد!

روناک آشناگر 


