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جمعى از دانشجويان چپ، نخست در دانشگاه علوم اجتماعى و ارتباطات تهران، و سپس دانشكده 
هاى ادبيات و علوم دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتى شريف و دانشكده علوم اجتماعى دانشگاه 

عالمه، در طرحى مشترک ابتكار ارزنده اى را در دفاع از جنبش كارگرى به نمايش گذاشتند.

گام عملى جنبش دانشجويى
 براى حمايت از جنبش كارگرى

نگذاريم  جمهورى اسالمى
  محمود صالحى  را  به مرگ تدريجى در 

پشت ميله هاى زندان محكوم كند!

وجود درگيرى در ميان جناح هاى جمهورى اسالمى حول و حوش مملكت دارى و يا تجديد نظر در 
تنظيم مناسبات ديپلماتيك با ابرقدرت ها از نحوه رفتن به سمت خصوصى سازى و جستجوى راه هاى 
ساده شدن شرايط فروش سهام به سرمايه داران خارجى و آزمايش ترفندهاى متنوع بر سر مسائل 
مورد مناقشه گرفته تا قبوالندن توان تأثيرى گذارى بر روندهاى سياسى خاورميانه، همه و همه داللت 
بر نياز مبرم جمهورى اسالمى به امتيازگيرى از امپرياليست ها (گرفتن قول و قرارى تضمين شده 
مبنى بر پشتيبانى غرب و در رأس آن آمريكا از استمرار حكومت شان در برابر تهديدات داخلى و سپس 

برسميت شناختن مكانى ويژه براى آنها در بازيهاى منطقه اى و فرامنطقه اى) دارد. 

    درون حاكميت چه مى گذرد؟

رژيم جمهورى اسالمى در ادامه سياست ضد انسانى و شگردهاى 
شناخته شده تاكنونى اش با ممانعت از دسترسى محمود صالحى به 
پزشكان متخصص و معالجه وى مى خواهد او را با نگاه داشتن در 

شرايط غير انسانى زندان به سوى مرگ تدريجى سوق دهد. 

حكومت منطقه ئى كردستان عراق و مسئله  نفت

سايت بين المللى كارگرى
 "ليبر استارت گزارش ميدهد:
هزاران نامه اعتراضى با عنوان

يورش وحشيانه نيروها سركوبگر رژيم به صف كارگران "محمود صالحى را فورا آزاد كنيد!"
 كارخانه نيشكر هفت تپه خوزستان محكوم است!

"پيش نويس قانون نفت"ى كه در اواخر فوريه ى 2007 به تصويب كابينه  عراق رسيد از طرف 9 
شركت بين المللى نفت، هيئت حاكمه ها ى اياالت متحده و بريتانيا و مقامات صندوق بين المللى تاييد 
شده بود.  اين پيش نويس، كه دقيقا در جهت خدمت به شركت هاى بين المللى نفت تنظيم شده،  

مخالفت گروه ها و جريانات مختلفى را برانگيخت. مشكل كجاست؟                        در صفحه7

رزم جهانى عليه ستم مشترک

بستن همه راه هاى هايليگندم محل اجالس سران گ 8 

گرامى باد 31 خرداد 
روز پيشمرگ كومه له

پيشمرگ  اولين  معينى  سعيد  بويژه  و  جانباخته  رفقاى  تمامى  ياد 
كومه له  گرامى است. عزيزانى كه براى رهايى از ستم و استثمار 
پيشمرگان  صف  در  بشريت  تمام  و  كارگران  آزادى  به  عشق  با  و 
جنگيدند. استوار  و  نستوده  خود  حيات  لحظات  آخرين  تا  كومه له 
روزه  هر  مبارزه  و  اعتراض  طپش  در  آرمانشان  و  ياد 

كارگران و همه محرومان جامعه زنده و گرامى است.
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 در تاريخ پنجم ارديبهشت ماه هشتاد و شش رئيس مجمع 
تشخيص مصلحت رژيم در ديدار با جمعى از دانشجويان 
اصالحات»  و  «سازندگى  گروه  اعضاى  و  اقتصاد  رشتة 
را  اقتصادى  تعديل  برنامة  خمينى،  دستور  به  استناد  با 
شيوه اى اصولى و راهكارى عملى براى مهار مشكالت 
اقتصادى و سياسى نظام دانست و بر توانمند كردن بخش 
و  سوبسيدها  لغو  يا  و  كسر  ارز،  نرخ  اصالح  خصوصى، 
يارانه هاى دولتى و نيز تنش زدائى در عرصة روابط بين 

المللى تأكيد كرد.
هاشمى رفسنجانى پيش از اين هم در نشست ديگرى با 
حضور بيش از يكصد تن از نمايندگان اعتدال گراى مجلس 
در بيست و نهم فروردين ماه هشتاد و شش، ضمن اشاره 
به نگرانى هاى خود در مورد تشديد فشارهاى بين المللى 
اجراى  عدم  از  امنيت  شوراى  هاى  تحريم  و  ايران  عليه 
صحيح سياست هاى اصل چهل و چهار قانون اساسى و 

روند كند خصوصى سازى ها ابراز نارضايتى كرده بود.
صرفنظراز گفته هاى رفسنجانى در مورد محورهاى برنامة 
ضد كارگرى تعديل اقتصادى در اين نشست ها و بيان 
لزوم اجراى هرچه منظم تر و بدون انقطاع آن « اين مشى 
عمًال با آغاز دوران رياست جمهورى خود او در سر لوحة 
اول  برنامة  عنوان  تحت  حكومت  اقتصادى  فعاليت هاى 
واگذار  رژيم  طلب  اصالح  دولت  به  آنگاه  و  گرفت  جاى 
ذمة  بر  را  روند  اين  تداوم  آنان  كار  اتمام  با  و  گرديد 
اصولگرايان نهاده اند.» نكتة درخور تأمل در اولويت هاى 
برشمرده شده از سوى ايشان برحذر داشتن دولت از تنش 

آفرينى است. 
 آنچه مبرهن است جارى و سارى گشتن چنين سخنانى 
از زبان مهره اى كليدى و پرقدرت در درون هيئت حاكمه 
بيش از آنكه مفهوم لفاظى و انتقاد يك شخصيت ظاهراً 
ميانه رو در جناح راست و سنتى رژيم از عملكرد تندروهاى 
همين طيف و سپاه پاسداران در دولت نهم بخود گيرد و يا 
فعاليتى تبليغاتى به هدف بد نام كردن و شكستن اتوريتة 
رقيب مقابل در ميان هواداران و وابستگان رژيم بنظر آيد 
پرقدرت  دول  نظر  نمودن  معطوف  جهت  سياستى  يا  و 
اروپائى و آمريكا در باز نمودن حسابى جداگانه روى وى 
دربردارندۀ  باشد،  آتيه  هاى  بستان  و  بده  در  مريدانش  و 
پيامى درآميخته با دورانديشى مصلحت آميز به همقطاران 

متنفذ خود در حاكميت است. 
به عبارت شفاف تر چرائى تأكيدات مكرر رفسنجانى در 
سرعت بخشيدن به خصوصى سازى ها ، رعايت اعتدال، 
پرهيز از افراط گرائى و داشتن سعة صدر در واكنش به 
تند خوئى ها و ناماليمات ژاندارم هاى جهان امروز اساسًا 
يادآورى طى نمودن راه كم دردسرتر و عقالنى تر حفظ 

استراتژى بقاء نظام به همكارانش مى باشد.
 از زمان قدرت گيرى قشريون رژيم به اين طرف، جناح 
بسبب  اصالح طلبان  همچنين  و  رفسنجانى  هاشمى 
حماقت هاى اصولگرايان و همچنين رفتارهاى ماجراجويانه 
و حرف هاى تهديد آميز امراى سپاه پاسداران به تبعيت از 
دولت نهم  در قبال مواضع غرب حول مسئله ى هسته اى 

و يا حمايت هاى مالى از جريانات بنيادگراى مذهبى در 
منافع  بحث  چون  ويژه  مورد  دراين  لبنان، «  و  فلسطين 
در  صهيونيست  البى هاى  و  اسرائيل  پرست  نژاد  دولت 
همه  اين  است  مطرح  آمريكا  در  اخص  بطور  و  غرب 
در  سهيم  مرتجع  جريانات  گرنه  و  اند.  كرده  بپا  جنجال 
حكومت هاى دست نشاندۀ افغانستان و عراق سال هاست 
اعتراض  چرا  پس  مى شوند  تغذيه  ايران  طرف  از  دارند 
خاصى در ميان نيست!؟ » نسبت به سرنوشت رژيم عميقًا 
اظهار نگرانى كرده اند و متناوبًا دلواپسى هاى خود را از 
چنين رفتارهائى  در هر انجمن و محفلى صريح و بى پرده 
ابراز داشته اند كه در اكثر موارد  بحث ها و مالحظات شان 
با عكس العمل تند  احمدى نژاد و رهبران فكرى ايشان 
بازداشت  آن  نمونة  بارزترين  و  آخرين  است.  گشته  توأم 
موسويان ديپلمات ارشد جمهورى اسالمى و معاون فعلى 
«مركز تحقيقات استراتژيك » مجمع تشخيص مصلحت 
نظام و يار نزديك رفسنجانى در فاصله كوتاهى قبل از 

آغاز اجالس شرم الشيخ در مصر بود.
هاى  رفرميست  و  ها  تكنوكرات  انتقادات  بر  مضاف 
متدولوژى و سبك كار دولت نهم در حوزۀ  حكومتى به 
ديپلماسى و بعضًا مسائل داخلى، شنيده ها حكايت از آن 
شاخص  هاى  چهره  از  برخى  هشدارهاى  برغم  كه  دارد 
نمايندگان جناح اكثريت مجلس هفتم مانند محمد رضا 
باهنر نائب رئيس مجلس به هم جناحى هاى منتقد خود 
از دولت و تهديد به پااليش در جريان اصولگرا، تعدادى به 
اسامى عماد افروغ نمايندۀ تهران، حسن سبحانى نمايندۀ 
دامغان، محمد خوش چهره نماينده تهران، سعيد ابوطالب 
نمايندۀ تهران، محمود مدنى نمايندۀ گناباد، محمد هادى 
با  آباده،  نمايندۀ  محمدى  محمود  و  شيراز  نمايندۀ  ربانى 
فراكسيون  بنام  جديدى  فراكسيون  تأسيس  و  انشعاب 
مستقل، دولت نهم را به چالش طلبيده اند. همينطور قبًال 
برخى از افراد نامبرده در اقدامى غير منتظره فراكسيونى 

تحت عنوان « اصولگرايان خالق » تشكيل داده بودند.

سرچشمة اختالفات جناح هاى رژيم 
تنها  كه  بورژوائى  اپوزيسيون  تلقى  طرز  برخالف    
اعضاى  اكثريت  اجماع  و  امنيت  شوراى  تحريم هاى 
دائمى و دوره اى آن نهاد را در تنبيه ايران عامل درگيرى 
جناح ها مى دانند اين وضعيت در واقع ريشه در همزمانى 
گسترش دامنة مبارزات توده اى و اعتراضات خيابانى با 

فشارهاى بين المللى دارد. 
در حقيقت فاكتور فشارهاى رو به افزايش داخلى موجب 
و  رد  به  و  بدرند  را  خود  يقة  رژيم  جناح هاى  تا  گرديده 
نفى سياست هاى راهبردى همديگر كمر ببندند. هراس 
بيشتر  اسالمى  جنايتكار  رژيم  درشت  و  ريز  مهره هاى 
قدرت  آن  يا  و  اين  با  گرفتارى  تا  مى باشد  قضيه  اين  از 
جهانى چرا كه مسير غلبه بر مشكالت خارجى را خوب 
بلدند و تجربيات بسيارى در اين زمينه اندوخته اند. اينان 
در طول بيست و هشت سال گذشته بدفعات با باج دادن 
به قطب هاى امپرياليستى از جيب كارگران و زحمتكشان 

كمپانى هاى  بسود  اقتصادى  كالن  قراردادهاى  بستن  و 
چند مليتى يك شبه هر غائله اى را بى سر و صدا خاتمه 

داده اند. 
همگى ما اذعان داريم كه كميسيون حقوق بشر سازمان 
ملل متحد بدفعات قطعنامه هائى در محكوميت جمهورى 
شهروندان  ابتدائى  و  اوليه  حقوق  نقض  بدليل  اسالمى 
ايرانى ( كارگران، زنان، جوانان، اقليت هاى ملى و مذهبى) 
صادر كرده معهذا تا بحال نهاد بين المللى مذكور اقدام 
اعمال  اين  تكرار  عدم  به  رژيم  ساختن  وادار  در  عاجلى 
اغراض  از  بغير  آيا  چرا؟  واقعًا  است!  نداشته  انسانى  ضد 
اقتصادى بورژوازى غرب بويژه آمريكا و دولت هاى آنها 
در پس چنين قطعنامه هاى عوامفريبانه و بى خاصيتى چيز 

ديگرى مشاهده مى گردد؟ 
گروه هاى   و  تروريسم  از  ايران  حمايت  بحث  حتى 
فوندامنتاليست اسالمى قدمتى به اندازۀ عمر رژيم دارد، 
ولى مگر بجز گرفتن حق السكوت بصورت موقت تا موعد 
مناسب ديگر كار شايانى براى پا پس كشيدن تهران از 
اين كرده ها صورت پذيرفته؟ يا البد چون واشنگتن و پدر 
خوانده اش در منطقه (اسرائيل) معتقدند در عالم معامله 
و سوداگرى با سران ايران مى شود حماس در فلسطين و 
حزب اهللا در لبنان را همچون احزاب مذهبى در عراق و 
افغانستان به هم پيمانان استراتژيك و ابزار خفه كردن هر 
صداى حق طلبانه اى تبديل كرد، كسى زياد اين موضوع 

را جدى نمى گيرد؟
با  رابطه  در  متحدينش  و  آمريكا  كشيدن  شانه  و  شاخ 
جمعى   كشتار  هاى  سالح  به  دستيابى  در  تهران  تالش 
و ادعاهاى كذب جمهورى اسالمى مبنى بر پيشرفت  در 
زمينة غنى سازى اورانيوم هم اصوًال بيانگر دوندگى سخت 
طرفين در كشانيدن بازى بزمين حريف است. تا اين لحظه 
بازيگران تيم مقابل (آمريكا و دوستانش) موفق تر ظاهر 
گشته و از شانس بيشترى در پيروزى بر حريف برخوردار 
مقاومت  سرسختانه  ايران  رژيم  هنوز  معذالك  اند،  شده 
مى كند. اين مقاومت و چشم دوختن به افق پيروزى در 
ميان دسته اى از پراگماتيست هاى رژيم از وخامت اوضاع 
عراق و باال گرفتن مخالفت هاى عمومى با ادامة اشغال 

اين كشور در آمريكا و سراسر جهان ناشى مى گردد.
ميان  در  كاران  نئومحافظه  شدن  اعتبار  بى  تشخيص 
اوج گيرى  آمريكا،  طلب  جنگ  بورژوازى  از  بخش هائى 
بر  جمهورى خواهان  با  دموكرات  حزب  نظرى  اختالفات 
رويگردانى  ديدن  كشور،  اين  جديد  استراتژى  تأمين  سر 
سياسى  نظام  به  تحتانى  طبقات  متوهم  شهروندان 
– اقتصادى موجود از جمهورى خواهان و مشاهدۀ تمايل 
و  بازنشسته  ديپلمات هاى  متفكر،  مغزهاى  از  تعدادى 
سياسيون پرآوازۀ آمريكائى درخصوص ديالوگ و گفتگوى 
مستقيم با ايران «همانگونه انتظار مى رفت عاقبت االمر 
در بيست و هشتم مه 2007 برابر با هفتم خرداد 1386 
در  همراه  هيئت هاى  با  همراه  ايران  و  آمريكا  سفراى 

دفتر نورى مالكى نخست وزير عراق پاى ميز 
مذاكره نشستند».  در راستاى نجات اشغالگران 

    درون حاكميت چه ميگذرد؟
                               

         فرشيد شكرى
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از باتالق عراق و استقرار آرامش در اين ملك 
اميدهاى  نقطه  رفته  يغما  به  و  شده  ويران 
جارى  مجادالت  در  ترازو  كفة  سنگينى  به  اصولگرايان 

به نفع خود هستند.
 گمانى دراين نيست وجود درگيرى در ميان جناح هاى 
جمهورى اسالمى حول و حوش مملكت دارى و يا تجديد 
نظر در تنظيم مناسبات ديپلماتيك با ابرقدرت ها از نحوۀ 
راه هاى  جستجوى  و  خصوصى سازى  سمت  به  رفتن 
ساده شدن شرايط فروش سهام به سرمايه داران خارجى 
مناقشه  مورد  مسائل  سر  بر  متنوع  ترفندهاى  آزمايش  و 
گرفته تا قبوالندن توان تأثير گذارى بر روندهاى سياسى 
جمهورى  مبرم  نياز  بر  داللت  همه  و  همه  خاورميانه 
قول  (گرفتن  ها  امپرياليست  از  امتيازگيرى  به  اسالمى 
و قرارى تضمين شده مبنى بر پشتيبانى غرب و در رأس 
تهديدات  برابر  در  شان  حكومت  استمرار  از  آمريكا  آن 
داخلى و سپس برسميت شناختن مكانى ويژه براى آنها 
آن  كًال  دارد.  اى)  فرامنطقه  و  اى  منطقه  بازيهاى  در 
تبيينى كه از دو دستگى موجود در صفوف اصول گرايان و 
تحركات تكنوكرات ها و اقدامات خزندۀ رفرميست ها به 
اضافة همگرائى و اتحاد پنهان اين دو بخش از حاكميت 
عليه دولت احمدى نژاد در اين مدت مى توان بدست داد، 
كوشش همة آنها براى رها ساختن دامن نظام از تنگناها 
و بحران هاى بغرنج سياسى– اقتصادى حاضر مى باشد. 
و  نژاد  احمدى  شگردهاى  از  ديگران  و  رفسنجانى  نقد 
سواى  بخود  مختص  كار  سبك  بر  نهم  دولت  پافشارى 
جنگ قدرت هر دو از زاويه ى دخول به اين مهم است.

جايگاه ايران در استراتژى آمريكا
  مقاصد آمريكا هم بعنوان طرف اصلى دعوا با جمهورى 
اسالمى براى جامعة جهانى، شركاء و سران رژيم برمال 
شده، واقعيت اينست كه سرمايه دارى اين كشور در چند 
قطب  ساير  به  را  اقتصادى  رقابت  ميدان  گذشته  دهة 
اين  رفتن  كف  از  است.  كرده  واگذار  امپرياليستى  هاى 
راهبردهاى  بودن  اثر  بى  و  جهانى  ماركت  در  يكه تازى 
مختلف اقتصاد دانان آمريكا و نيز ناكارآمد بودن برنامه 
هاى حزب دموكرات در دوران رياست جمهورى كلينتون 
به  سابق،  مقام  به  بازگشت  و  بحران  اين  به  پاسخ  در 
ايدۀ استفاده از نيروى نظامى در مجامع سياسى دو حزب 
حاكم مقبوليت داد و سرانجام فرمان قبضة مجدد رهبرى 
دنيا و بچنگ گرفتن و كنترل بازار ماه ها پيش از عمليات 
انتحارى يازدهم سپتامبر (آغاز رياست جمهورى بوش) از 
جانب بورژوازى اين كشور (سهام داران و صاحبان صنايع 
بزرگ اسلحه سازى، هوائى، كشتى سازى، داروئى، نفت و 

پتروشيمى و...) به مقامات جديد كاخ سفيد تسليم شد.
حكومت  تأسيس  شروع  نقطة  ترين  ايده آل  و  بهترين 
جهانى  جائى نبود غير از منطقة ژئواكونوميك خاورميانه. 
بلعيدن كامل منابع عظيم انرژى فسيلى و تعيين قيمت 
با  مقابله  دروغين  عنوان  تحت  اوپك  نفتى  سبد  نهائى 
تروريسم، تأديب دولت هاى ديكتاتور و هدية دموكراسى 
آنهم با بمب به ملت هاى بال ديدۀ خاورميانه هدف غائى 
پروژۀ كنونى بورژوازى آمريكا پس از فعاليت مشترک با 
سرمايه دارى جهانى در مسلط گشتن سياست اقتصادى 

نئوليبراليستى و جهانى سازى سرمايه ها ست.
بزرگ  ذخائر  بودن  دارا  ايران،  الجيشى  سوق  موقعيت 
قبيل  از  زيرزمينى  سرشار  هاى  ثروت  وجود  گاز،  و  نفت 

مس، آلومينيوم، اورانيوم، سنگ آهن و غيره، پهناورى و 
جمعيت باالى آن تاريخًا در كانون توجه قدرت ها بوده از 
اين رو بسيار طبيعى است اگر ايدئولوگ هاى طبقة حاكم 
در آمريكا، ايران را دروازۀ  رسيدن به موفقيت طرح خود 

بدانند.
علمى  مطالعاتى و  پيشنهادى محافل  راهبرهاى  تمامى   
وابسته به بورژوازى و دولت آنها از سرنگونى رژيم ايران 
ليبرال  بورژوا-  اپوزيسيون  جايگزينى  و  قهريه  نيروى  با 
گرفته تا تغيير شكل ظاهر حكومت و نه الزامًا محتواى 
حمايت  نظام،  اعتداليون  و  رفرميست ها  تقويت  با  آن 
رؤساى نئوكنسرواتيو مؤسسه تحقيقاتى اينترپرايز از طرح 
فدراليسم، اختصاص كمك هاى مالى به اپوزيسيون پرو 
آمريكائى كه مرتبًا سرسپردگى خود را به امپرياليست ها 
اعالم داشته اند و باالخره بحث كنار آمدن با جمهورى 
اسالمى جملگى گوياى جايگاه پر اهميت ايران براى آنان 

است.
نتيجة مناقشات جارى

  ماحصل نزاع ها و به آب و آتش زدن هاى اياالت متحده 
پيشبرد  بمنظور  همديگر  مقابل  در  اسالمى  جمهورى  و 
نقشه هايشان هر چه باشد بضرر مبارزات در حال اعتالى 
دقيق تر  بطور  بود.  خواهد  ايران  سياسى  آيندۀ  و  مردمى 
اگر رژيم اسالمى- سرمايه دارى ايران خواست هاى خود 
مترادف با  پيروزى  كند اين  تحميل  امپرياليست ها  را به 
دفع كامل فشارهاى خارجى و آسودگى حاكمان و دستگاه 
يورش  و  سياسى  فعالين  قمع  و  قلع  در  آنها  سركوب 
آمريكا  اگر  و  است  اجتماعى  جنبش هاى  به  وحشيانه تر 
دريابد تحريم هاى اقتصادى چندان افاقه نمى كند و ناچار 
به حملة نظامى شود «چنين احتمالى بسيار ضعيف است» 
در اين صورت مى بايد عراقيزه شدن ايران و بروز فاجعه 
اى انسانى با ابعاد بمراتب گسترده تر و آنگاه قدرت گيرى 
همانند  را  كشور  اين  در  سفيد  كاخ  مطلوب  عناصر 
رخدادى  چنين   ». شويم  گر  نظاره  عراق  و  افغانستان 
عين آرزوى قلبى جريانات بورژوا- ليبرال و ناسيوناليست 
فضاى  اثر  در  روزها  اين  گرچه  باشد  مى  آمريكا  طرفدار 
مستقل ضد جنگ در ايران ظاهراً با آن مخالفت مى كنند 
و يا جرأت ندارند بسان گذشته رو به مردم در لزوم تهاجم 

نظامى غرب بسركردگى آمريكا سخنى بميان آورند.» 
چيرگى  معامله،  و  (مصالحه  فرضى  حالت  هر  در  پس   
و  بدبختى ها  رنج ها،  بالعكس)  و  دگرى  آن  بر  يكى  اين 
تحت  توده هاى  و  زحمتكشان  و  كارگران  فالكت هاى 

ستم در ايران بدرجات باالئى فزونى مى يابد.
عمومى  اذهان  بايستى  كه  است  مهمى  نكتة  همان  اين 
به  واقعى  تصويرى  بخشيدن  كرد.  جلب  بدان  را  داخل 
و بدون وقفه ادامه  جامعه از مناقشات فعلى بايد مستمراً 
يابد. افشاى نيت نظام ضد بشرى حاكم در ايران از بحران 
آفرينى، خواست طرف مقابلش در وجود هميشگى بحران 
در سطح منطقه و سياست هاى فرصت طلبانة اپوزيسيون 
راست جمهورى اسالمى (قانونى و غيرقانونى) در اين گير 

و دار ضرورتى كامًال حياتى دارد.
 گذشته از زورآزمائى و منازعة آمريكا و ايران با يكديگر 
جناح  متفاوت  هاى  جوئى  چاره  و  تاكتيكى  اختالفات  و 
هاى درونى هر دو هيئت حاكمه در بزانو درآوردن رقيب 
داخلى و حريف خارجى، كشمكش بخشى از بورژوازى با 
رژيم و تقابل حاكمين با آنان، تالش ديگرى در ميان هر 
كدام از ايشان بهدف تضعيف و يا ايزوله كردن گرايش 

جامعه  اعتراضى  هاى  جنبش  بطن  در  سوسياليستى 
در جريان است.

در  رژيم  كل  خوردۀ  شكست  تقالهاى هاى  ادامة 
و  دانشجوئى  زنان،  كارگرى،  جنبش هاى  كنترل 
جنبش انقالبى كردستان، كوشش هاى شبانه روزى 
و  جنبش ها   اين  رهبرى  كسب  در  ليبرال  گرايش 
كارگرى  جنبش  در  نفوذ  براى  آمريكا  ريزى  برنامه 
راديكال  چپ  با  شدن  نزديك  حاصل  بى  سعى  و 
كارگرى جامعه مؤيد اين واقعيت است. باشد تا ديدن 
انگيزۀ  كنونى  دورۀ  حساسيت  و  اوضاع  پيچيدگى 
براى  سوسياليست  نيروهاى  بين  در  را  شدن  متحد 
طبقة  رنگارنگ  دشمنان  عليه  مبارزه  توان  افزايش 

كارگر و توده هاى زحمتكش ايران ايجاد سازد.
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علوم  دانشگاه  در  نخست  چپ،  دانشجويان  از  جمعى 
دانشكده هاى  سپس  و  تهران،  ارتباطات  و  اجتماعى 
شريف  صنعتى  دانشگاه  تهران،  دانشگاه  علوم  و  ادبيات 
طرحى  در  عالمه،  دانشگاه  اجتماعى  علوم  دانشكده  و 
كارگرى  جنبش  از  دفاع  در  را  اى  ارزنده  ابتكار  مشترک 
به نمايش گذاشتند. جمع آورى كمك براى خانواده هاى 
صديق  و  امانى  شيث  صالحى،  محمود  زندانى  كارگران 
كريمى و كارگران اخراجى و تالش براى تاسيس صندوق 
اعتصاب تحسين برانگيز است. مهم تر از همه گذشته از 
جنبش  عملى  پيوند  جهت  در  مهم  گامى  آن،  تاثير  ابعاد 

دانشجويى با جنبش كارگرى است.
بنا به گزارش وبالگ كارگر، اين طرح از روز يك شنبه 
ششم خرداد 1386، با قرار دادن صندوق هاى جمع آورى 
برنامه  اين  بروشورهاى  پخش  چنين  هم  و  مالى  كمك 
استقبال  مورد  كه  كرد  كار  به  آغاز  تهران  دانشگاه  در 

دانشجويان اين دانشگاه قرار گرفت. 

درباره اين طرح در بروشورهايى كه توسط اين دانشجويان 
تهيه شده است مى خوانيم:

«محمود صالحى، شيث امانى و صديق كريمى كارگران 
زندانى هستند كه به دليل تالش براى برگزارى مراسم 
مستقل روز جهانى كارگر در زندان به سر مى برند. جنبش 
دانشجويى كه طى چند ساله اخير با شعار اتحاد جنبش 
بايد  است  آمده  صحنه  به  كارگرى  جنبش  با  دانشجويى 
براى كمك به حضور نيرومند جنبش كارگرى در مبارزات 
كارگران  با  خود  همبستگى  اعالم  و  سياسى  و  اجتماعى 
گيرى  شكل  به  كمك  بردارد.  جدى  عملى  هاى  گام 
صندوق اعتصاب و جمع آورى كمك مالى براى كارگران 
زندانى و اخراج شده از جمله اين گام هاى عملى است. 
در اين راستا عده اى از فعالين جنبش دانشجويى تصميم 
به اجراى "طرح حمايت از كارگران زندانى" گرفته اند تا 
گامى كوچك در اين راستا بردارند. تمامى وجوه حاصل از 
فروش جزواتى كه در دست داريد و نيز كمك هاى مالى 
كارگر  سه  اين  هاى  خانواده  اختيار  در  صندوق،  اين  به 
زندانى قرار خواهد گرفت. دست تمامى كسانى را كه براى 

ساختن دنيايى بهتر مى جنگند به گرمى مى فشاريم.»
دانشجويان مدافع جنبش كارگرى سوسياليستى، فعاليت 
خود را از روز يك شنبه ششم خرداد در دانشكده حقوق 
دانشگاه تهران آغاز به كار كردند. و در ادامه فعاليت هاى 
خود در اين زمينه روز دو شنبه هفتم خرداد دانشكده هاى 
شريف  صنعتى  دانشگاه  تهران،  دانشگاه  علوم  و  ادبيات 
طرح  اين  به  عالمه  دانشگاه  اجتماعى  علوم  دانشكده  و 
پيوستند. در دانشكده هاى ادبيات و علوم دانشگاه تهران 
اين اقدام با ممانعت و برخورد حراست مواجه شد و دو تن 
از دانشجويان به ساختمان مركزى حراست منتقل شدند. 
همچنين عده اى از اعضاى انجمن اسالمى در دانشگاه 
صنعتى شريف سعى كردند تا مانع از برگزارى اين طرح 

در دانشگاه شريف شوند. 
اين  با  رابطه  در  اندركار  دست  دانشجويان  از  تن  چند 

سايت  در  را  خود  شخصى  تجارب  طبقاتى،  ارزنده  اقدام 
ها و وبالگ ها درج كرده اند كه در زير به گوشه هايى از 

تجارب آن ها اشاره مى كنيم: 

فواد شمس:
حمايت  در  نيز  عالمه  دانشجويان  هفته  اين  ابتداى  «از 
ميز،  دادن  قرار  با  را  حمايتى  طرح  زندانى  كارگران  از 
دانشگاه  در  مالى  كمك  صندوق  و  طرح  بروشور هاى 
در  ادامه  در  كردند.  شروع  ارتباطات  و  اجتماعى  علوم 
دانشكده حقوق و علوم سياسى نيز طرح را شروع كردند. 
كه به گفته بچه ها از همان روز اول مورد اسقبال شديد 

دانشجويان قرار گرفته است.
دانشگاه  به  ديگر  بار  ها  ماه  از  بعد  من  چهارشنبه  روز 
علوم  و  حقوق  دانشكده  به  روز  اين  صبح  رفتم.  عالمه 
سياسى عالمه رفتم كه در آن جا نيز طرح را آغاز كنيم. 
از  ناشى  كه  دانشكده  امنيتى  و  سنگين  فضاى  وجود  با 
برخورد هاى اخير حراست با فعاالن دانشجويى در عالمه 
با  كه  دانشگاه  حراست  پررنگ  حضور  چنين  هم  و  بود 
ابتكار  با  بودند  افتاده  جوش  و  جنب  به  دوباره  ما  ديدن 
بچه ها به جاى قرار دادن ميز كه امكان برخورد را براى 
حراست راحت تر مى كرد، تصميم گرفتم دست به دست 
بروشور ها را پخش كنيم و كمك مالى را هم دستى جمع 
كنيم. در همان دقايق ابتدايى بروشور ها به تعداد زيادى 
در ميان دنشجويان پخش شد و كمك مالى قابل قبولى 
جمع شد. و در پايان روز هم گويا بروشور ها تمام شده 
ببريم.  بروشور  دوباره  حقوق  دانشكده  براى  بايد  و  است 
بعد از هماهنگى هاى الزم با بچه هاى اين دانشكده به 

طرف دانشكده علوم اجتماعى و ارتباطات رفتم.
آن جا از ابتداى هفته بچه ميز گذاشته بودند. امروز هم 
ميز را قرار داديم. حراست دانشكده چند بار از جلوى ميز 
رد شد و نگاهى خشمناک به بروشور ها و اعالميه هاى 
به  مالى  كمك  كه  طرح  هدف  آن  روى  بر  كه  بزرگى 
امانى  شيث  صالحى،  (محمود  زندانى  كارگران  از  تن   3
اعالميه  چنين  هم  و  بود  شده  نوشته  كريمى)  صديق  و 
جنبش  عملى  (گام  عبارت  آن  روى  كه  ديگرى  بزرگ 
دانشجويى براى حمايت از جنبش كارگرى) نوشته شده 

بود، مى انداختند...»

كيوان اميرى: 
شروع  شريف  صنعتى  دانشگاه  در  را  كار  دوشنبه  «روز 
كرديم، مى دانستيم كه حراست محيط ساختمان ابن سينا 
را بين ساعت 10 تا 11 بازرسى مى كند. ساعت 12 زمان 
خوبى براى شروع كردن طرح بود. هم دانشگاه شلوغ تر 
بود و هم از بازديد حراست در امان مى مانديم، مگر اين 

كه گزارشى رد مى شد.
داديم،  قرار  اسالمى  انجمن  برد  نزديكى  در  را  ميزمان 
اين كار با اعتراض برخى اعضاى انجمن اسالمى مواجه 
شد، نمى خواستند تشكل ملى - اسالمى شان به كارگر 
سال  اختالفات  جريان  در  كه  هايى  همان  شود،  آلوده 

گذشته وقتى بهشان مى گفتم آجر به آجر اين دانشگاه 
به  را  حرفم  گرفته،  قرار  هم  روى  كارگران  دسترنج  از 
دنبالچه هاى  يا  دانشجويى!  پارلمان  گرفتند.  مى  تمسخر 
اسالم سياسى! كسانى كه ترجيح مى دهند با چهره هاى 
كه  باشند  مراقب  و  بزنند  الس  خردادى  دو  چندم  دست 
آن  را  ميزتان  كه  كردند  تهديد  نشوند.  كارگر  به  آلوده 
كه  كند  فكر  حراست  است  ممكن  چون  بگذاريد  طرف 
برنامه انجمن اسالمى است، مى خواستم بگويم حراست 
خودش هم مى داند كه جنم اين كارها را... گفتم اگر مى 
بدهيد،  حراست  به  را  گزارشمان  نباشيم  جا  اين  خواهيد 
پا  با  و  گيرد  مى  باال  كار  كنند؛  مان  جمع  بيايند  ها  آن 
در ميانى يكى دو نفر مى رويم كمى آن ورتر بساطمان 
انتخابات  چرا  كه  فهمم  مى  بهتر  حاال  مى كنيم!  پهن  را 
انجمن ما بر خالف انجمن پلى تكنيك و انجمن عالمه 
در كمال آرامش برگزار شد، چون دانشگاه نگرانى ندارد، 
شايد بتواند از طريق انجمن كارمندان حراست را تعديل 
كند تا از تعداد كمترى كارمند استفاده كند، صرفه جويى 

به نفع جيب حكومت اسالمى!!
استقبال دانشجويان بد نيست، بهتر از چيزى است كه فكر 
مى كردم، بعضى ها باورشان نمى شود كه اين كارگران به 
خاطر برگزارى مراسم يك مه در زندان باشند، بعضى ها 
خوب كمك مى كنند اما اكثر دوستان خودمان جيبشان 
طبقه  به  هم  آمپريك  صورت  به  است!  خالى  بدجورى 

كارگر گره خورده ايم!!
نگه  شود  مى  خلوت  محوطه  كه  وقتى  تا  را  صندوق 
مى داريم، به ريسك برخورد با حراست نمى ارزد، روزهاى 

بعد را هم احتياج داريم...»
 

روزبهان اميرى:
ها  فشار  شديدترين  كارگرى  فعاالن  كه  روزگارى  «در 
دانشجويان  از  تن  چندين  همت  به  مى كنند،  تحمل  را 
زندانى  كارگران  از  حمايت  طرح  تهران  هاى  دانشگاه 
جا  اين  در  كه  شود  مى  برگزار  تهران  هاى  دانشگاه  در 
مى توانيد در مورد اين طرح بيشتر بخوانيد. من مى خواهم 
از تجربه شخصى در يارى به اين طرح و برگزارى آن در 
كه  اى  دانشكده  بگويم،  تهران  دانشگاه  علوم  دانشكده 
شايد غير سياسى ترين و ناشاد ترين فضا را در دانشگاه 

تهران داشته باشد.
مربعى  متر   500 حدودا  فضاى  ميان  در  را  ميزى  ديروز 
كرديم و  فراهم  مقدمات كار را  نهاديم و  دانشكده  البى 
كار را آغاز كردم. جو جالبى بود، چون در دانشكده اى اين 
اى  عده  است!  سياسى  ضد  عميقا  كه  كرديم  مى  را  كار 
آمدند، نگاه مى كردند به بروشورها و تعجب مى كردند. 
دارم  مجوز  آيا  كه  پرسيد  من  از  و  امد  بسيجى  برادرى 
كه  را  بروشورى  عزيز!"  دوست  "نه،  كه:  گفتم  او  به  و 
به  كه  رفت  و  كرد  پرتاب  ميز  روى  به  داشت  دست  در 
روسايش خبر دهد. دانشجويان مى آمدند، اعالم تعجب 

طرح در  خوشحالى از اين كه اين  كردند و  مى 
دانشكده شان برگزار مى شود. دليل بازداشت 

گام عملى جنبش دانشجويى
 براى حمايت از جنبش كارگرى

بهرام رحمانى
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ها را مى پرسيدند و هنگامى كه به آن ها مى 
گفتم اعالم هم دردى مى كردند و مى گفتند 

كه خود را در اين مبارزات دخيل مى دانند...»

سهيل آصفى:
«هم زمان با موج دستگيرى پويشگران كارگرى و بدنبال 
حكم زندان براى محمود صالحى، شيث امانى و صديق 
كريمى كه به دليل تكاپوهاى مدنى خود روانه زندان شده 
اند، جمعى از دانشجويان دانشگاه هاى تهران در طرحى 
مشترک، به يارى خانواده هاى كارگران زندانى برخاسته 
دادگاه  شعبه 14  حكم  با  است  همزمان  همدلى  اين  اند. 
انقالب تهران، در مورد منصور اسانلو، رييس هيات مديره 
گزارش  به  كارگرى  فعال  اين  واحد.  شركت  سنديكاى 
چهار  تحمل  به  ملى"  امنيت  عليه  "اقدام  اتهام  به  ايلنا، 
تحمل  به  نظام"  عليه  "تبليغ  اتهام  بابت  و  حبس  سال 
يك سال حبس و در مجموع به تحمل پنج سال حبس 

تعزيرى محكوم شد...»

جنبه  هر  از  را  سوسياليست  دانشجويان  عملى  اقدام  اين 
مورد بررسى و تحليل قرار دهيم، يعنى چه از جنبه انسانى 
به  آن،  طبقاتى  و  سياسى  جنبه  از  چه  و  آن،  اجتماعى  و 
اين نتيجه مى رسيم كه جنبش دانشجويى در جهت پيوند 
با جنبش كارگرى به فكر برداشتن گام هاى عملى است. 
اين يك تحول بزرگ در دانشگاه هاى كشور است. تحولى 
كه اوال جنبش دانشجويى را به جايگاه واقعى خود، يعنى 
و  كودكان  زنان،  كارگران،  هاى  آزادى  و  حقوق  از  دفاع 
مردم محروم و تحت ستم هدايت مى كند و در يك كالم 
رجعت به جايگاه چپ و سوساليسم كارگرى است. دوم اين 
كه فعالين و رهبران جنبش دانشجويى به درستى درک 
كرده اند كه اگر قرار است تحولى بنيادى در كل جامعه به 
وجود آيد بايد رهبرى آن در دست طبقه كارگر و متشكل 
و متحد و آگاه قرار گيرد. سوما، جنبش هاى اجتماعى از 
پيوند  كارگرى  جنبش  با  بايد  دانشجويى،  جنبش  جمله 
بخورد. چرا كه تنها در مسير پيوند جنبش هاى ديگر با 
يك  مثابه  به  سراسرى  طبقاتى  جنبش  كارگرى،  جنبش 
طبقه با اتحاد و همبستگى و مبارزه پيگير و هدفمند خود 
در مقابل طبقه سرمايه و حكومت حامى آن صف آرايى 
خود،  مطالبات  تحميل  با  گام  به  گام  و  كند  مى  طبقاتى 

زمينه هاى انقالب اجتماعى را فراهم مى سازد.
از سوى ديگر، ضمن ارج گذارى به اين حركت جالب و 
مهم اين دانشجويان، آن هم در شرايط كنونى ايران، بايد 
شهامت و جسارت آنان را تحسين كرد. شكى نيست كه 
اين اقدام دانشجويان دانشگاه هاى تهران، دير يا زود به 
يك الگويى سراسرى براى همه دانشجويان سوسياليست 
شد.  خواهد  تبديل  كشور  هاى  دانشگاه  خواه  آزادى  و 
ابتكاراتى از اين نوع هر چه گسترده تر و وسيع تر باشد 
است  تر  عميق  نسبت  همان  به  نيز  آن  اجتماعى  تاثير 
اقدامات  از  جلوگيرى  جرات  نيز  حكومتى  سركوبگران  و 

سياسى، اجتماعى و انسانى آن ها را نخواهند داشت.
حكومت اسالمى، محمود صالحى، اين رهبر كارگرى را 
كه فقط به دليل سازمان دهى مستقل اول ماه مه، روز 
سمبلى  به  اكنون  است،  انداخته  زندان  به  كارگر  جهانى 
هشت  مه،  ماه  اول  مستقل  دهى  سازمان  آزادى  براى 
همچنين  و  بيان  و  اعتصاب  و  تشكل  آزادى  مارس، 
اين  از  است.  شده  معروف  سياسى  زندانيان  همه  آزادى 

داخل  در  اعتراضى  حركت  هر  در  كه  است  ضرورى  رو، 
سنبل  عنوان  به  صالحى،  محمود  تصاوير  كشور  خارج  و 
سوسياليستى  كارگرى  جنبش  راديكال  چهره  و  مقاومت 
برافراشته شود. بنابراين، دفاع از محمود صالحى و مبارزه 
براى آزادى وى، دفاع از حرمت و آزادى هاى انسانى و 

اول ماه مه و جنبش كارگرى است.
خانواده و همكاران و پزشك معالج محمود صالحى، همگى 
وضعيت او را وخيم اعالم كرده اند. روز شنبه 1386/3/12 
تعاونى  نمايندگان  از  محمدى  ايرج  و  پور  عبدى  محمد 
هاى مصرف و مسكن شهرستان سقز كه محمود صالحى 
در آن ها عضو هيئت مديره بوده است جهت درخواست 
كتبى به دادستان سنندج مراجعه و با وى در مورد وضع 
وخيم محمود صالحى توضيح داده اند و به ايشان در مورد 
كه  گفتند  و  دادند  توضيحاتى  محمود  جانى  وخيم  وضع 
هيچ  بدون  حتى  دادستان،  ولى  است.  خطر  در  وى  جان 
توجيه «قانونى» به آنان پاسخ داد و گفت ديگر هيچ نامه 
مرخصى  او  به  كه  نياوريد  مرخصى  درخواست  براى  اى 

حتى تحت الحفظ هم داده نخواهد شد. 
محمود صالحى، در تماسى كه روز شنبه 13 خرداد ماه، 
با خانواده خود داشته اعالم نموده كه از روز پنج شنبه كه 
وضع  مورد  در  و  است  كرده  مراجعه  زندان  به  همسرش 
وى با رئيس زندان حرف زده است حتى ديگر داروهاى 
مسكن را به او نداده اند. نجيبه صالحى، همسر محمود 
پزشكان  به  اى  سرگشاده  نامه  طى  همچنين  صالحى، 
بدون مرز و  گاى رايدر و ديگر نهادهاى حقوق بشرى، 
در مورد اين كه تنها كليه محمود در حال از كار افتادن 

است، در مورد سالمتى او هشدار داده است. 
اسالمى،  حكومت  امنيتى  مامورين  كه  است  ذكر  شايان 
مراجعه  با   ،1386 فروردين   20 دوشنبه   12:30 ساعت  
در  زدن  حرف  بهانه  به  صالحى،  محمود  كار  محل  به 
به  را   وى  مه،  ماه  اول  مراسم  برگزارى  چگونگى  مورد 
از  بعد  شهر  اين  دادسراى  در  بردند،  سقز  شهر  دادسراى 
ابالغ حكم دادگاه تجديد نظر استان مبنى بر يك سال 
حبس تعزيرى و سه سال حبس تعليقى، نيروهاى انتظامى 
او را  بازداشت و تحت تدابير شديد امنيتى به بند 9 زندان 
اعتراض  در  صالحى،  محمود  دادند.  انتقال  سنندج  شهر 
ابالغيه  امضاى  از  حكمش  اجراى  و  دستگيرى  نحوه  به 
خوددارى كرده است. در واقع محمود حكم صادره را به 

رسميت نشناخته است. 
از  ديگر  تن  دو  حكيمى،  محسن  و  حسينى  جالل 
دستگيرشدگان اول ماه 83 سقز نيز هر يك به يك سال 

حكم تعليقى محكوم شده اند. 
محمود صالحى، كارگر نانوايى كه از نه سالگى كارگرى 

را شروع كرده است، عميقا درد 
خود  هاى  اى  طبقه  هم  رنج  و 
را  سرمايه  اسارت  از  رهايى  و 
درک  خود  گوشت  و  پوست  با 
اين  از  است.  كرده  لمس  و 
در  سرافرازى  با  محمود  رو، 
غيرانسانى  سياست هاى  مقابل 
سرمايه داران و حكومت آن ها 
كارگر  هر  امروز  است.  ايستاده 
محمود  انقالبى،  كمونيست  و 
را تحسين مى كند و با افتخار 
زيرا  كوشد.  مى  او  ازادى  براى 
آزادى او، به عنوان يك انسان حق طبيعى اش است، اما 
آزادى محمود به معنى آزادى برگزارى مراسم مستقل اول 
ماه در ايران و آزادى تشكل و اعتصاب و بيان است. او از 
بنيان گذاران اصلى سنديكاى كارگران خباز و سخنگوى 
است.  كارگرى»  تشكل  ايجاد  براى  هماهنگى  «كميته 
به  را  خود  زندگى  دوران  از  سال  شش  از  بيش  محمود، 
خاطر مبارزه طبقاتى و دفاع از طبقه كارگر ايران در زندان 
تهديد،  مورد  مداوم  طور  به  محمود،  است.  كرده  سپرى 
شكنجه و اذيت و آزار قرار گرفته، اما هرگز از آرمان هاى 
شكنجه،  اثر  در  وى،  است.  برنداشته  دست  خود  طبقاتى 
دچار فتق، شكستگى ناخن هاى دست، پا و دنده هايش 

شده است. 
كارگران  يابى  تشكل  و  همبستگى  جهت  در  محمود 
راه  در  جمله  از  كارگرى،  اعتراضات  از  دفاع  در  ايران، 
اتحاد و نزديگى كميته هاى كارگرى، در دفاع از اعتصاب 
ديگر  و  اسانلو  منصور  از  دفاع  واحد،  شركت  كارگران 
مبارزه  از  دفاع  واحد،  شركت  سنديكاى  دستگيرشدگان 
زنان، اعتصاب معلمان، اعتراضات دانشجويان و كودكان 

كار، هميشه جانب دار و پيش قدم بوده است. 
آزادى فورى و بدون قيد و شرط محمود صالحى، خواست 
كارگران و مردم آزادى خواه ايران، خواست همه نيروهاى 
هاى  تشكل  همه  خواست  و  سوسياليستى  كارگرى 

كارگرى و نهادهاى انسان دوست جهان است.
در هر صورت دير يا زود جنبش كارگرى، جنبش زنان، 
كردستان  مردم  انقالبى  جنبش  و  دانشجويى  جنبش 
و  متحد  صفى  در  ايران،  نقاط  ديگر  ستم  تحت  مردم  و 
قدرتمند شبيه موج سهمگين انقالب 1357 را به نمايش 
خواهند گذاشت و حكومت اسالمى را نيز همانند حكومت 
پهلوى روانه گورستان تاريخ خواهند كرد. اما اين بار، يك 
تفاوت عظيم طبقاتى در ايران اتفاق افتاده است. نخست 
اند  گرفته  شكل  پايين  از  اجتماعى  هاى  جنبش  كه  اين 
فقر  و  خونين  خفقان  ميان  در  ها  جنبش  اين  فعالين  و 
اند.  شده  ديده  آب  فوالد  چون  هم  اقتصادى،  فالكت  و 
امكان  شود  طبقاتى  مبارزه  وارد  موضع  اين  از  كه  كسى 
اين كه از مسير طبقاتى خود منحرف گردد، ضعيف است. 
دوم اين كه سوسياليسم كارگرى باور فعالين و رهبران و 
امروز  كه  اين  سوم  هاست.  جنبش  اين  اندركاران  دست 
و  تجربه  با  احزابى  و  ها  سازمان  ها،  شبكه  ها،  كانون 
اين  پيشروى  راه  كه  دارند  وجود  كمونيستى  برنامه  با 
جنبش ها را هموار مى سازند. نهايت امر فضاى سياسى 
دوران  هاى  سال  سياسى  فضاى  با  متفاوت  بسيار  امروز 

انقالب 57 است. امروز ديگر شعار همه با هم 
كه حكومت شاه برود هر كى مى خواهد بيايد، 
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شعار جريانات اپورتونيست و ضعيف و حاشيه 
اى و ليبرال هاست. 

امروز براى ما كارگران، دانشجويان، زنان و مردم آزادى 
خواه و سازمان ها و احزاب چپ، با افق و چشم انداز 
و استراتژى سوسياليستى در جهت سرنگونى حكومت 
به  تاكيد  امروز  است.  افتاده  جا  سياستى  اسالمى، 
استقالل طبقاتى و مبارزه جدى بر عليه سيستم سرمايه 

دارى، يك واقعيت اجتماعى است. 
بخش  مثابه  به  كمونيست،  دانشجويان  ميان  اين  در 
نقطه  و  دارند  مدنظر  را  موارد  اين  همه  جامعه،  آگاه 
عزيمت شان طبقه كارگر است. آن ها آن چنان محكم 
از افكار و آراى ماركس، انگلس، لنين، روزا، كولنتاى و... 
دفاع مى كنند كه انگار در سركوب و خفقان حكومت 
اسالمى متولد نشده اند؟! خمينى، رهبر حكومت اسالمى 
زندانيان  هاى  عام  قتل  و  ترور  فتواهاى  گذار  بنيان  و 
جهل  مبلغ  فرهنگى،  انقالب  اجبارى،  حجاب  سياسى، 
انقالبى  مردم  عليه  صدور «جهاد»  جنايت،  و  جهاد  و 
او  طرفداران  گفت  مى  همواره  كه  غيره  و  كردستان 
طنين  شعار  و  بود  زنده  امروز  اگر  هستند  در «قنداق» 
انداز «آزادى، برابرى، سوسياليسم يا بربريت» را از زبان 
بى  شنيد  مى  ايران  سراسر  هاى  دانشگاه  دانشجويان 
شك «جام زهر» را بار ديگر سر مى كشيد. اگر او مى 
شنيد كه جوانانى كه در حاكميت خونين وى چشم به 
جهان گشوده اند كه ادامه راه مبارزه طبقاتى ماركس 
و انگلس، اين بنيان گذاران سوسياليسم علمى و لنين 
را  روسيه  سوسياليستى  كارگرى  عظيم  انقالب  رهبر 
داوطلبانه و آگاهانه براى خود برگزيده اند، باز هم جام 
زهر را سر مى كشيد. در هر صورت امروز دانشجويان 
ايران،  سراسر  هاى  دانشگاه  كمونيست  و  خواه  آزادى 
نه تنها در درد و رنج و غم و فقر كارگران، زنان خانه 
دار و تحت ستم و كودكان كار خود را شريك و سهيم 
واقعى  مبارزه  ميدان  در  آن،  از  فراتر  بلكه  دانند،  مى 
ديگر  و  صالحى  محمود  كه:  مى گويند  بلند  صداى  با 
زندانيان جنبش هاى اجتماعى و همه زندانيان سياسى 
آزادى  دهيد!  پايان  اختناق  و  سانسور  به  كنيد!  آزاد  را 
تشكل مستقل از دولت، اعتصاب و آزادى بيان و قلم را 
به رسميت بشناسيد! زندگى كودكان كار و خانواده آن 
متناسب با  را  مزدبگيران  همه  دستمزد  كنيد!  تامين  را 
گرانى و تورم واقعى به موقع پرداخت كنيد! براى همه 
به  كنيد!  پرداخت  مكفى  بيكارى  بيمه  كشور،  بيكاران 
آپارتايد جنسى و حجاب اجبارى پايان دهيد! تازه اين 
شعارها همه اهداف و آرزوهاى دانشجويان كمونيست 
را برآورد نمى كند. زيرا آن ها براى انقالب اجتماعى و 
برپايى يك جامعه اشتراكى كمونيستى مبارزه مى كنند 
و در عين حال هر كدام از مطالبات و خواست هايشان 
تحميل  سرمايه  حامى  حكومت  و  سرمايه داران  به  را 
كنند، از آن ها به عنوان  پلكانى براى برداشتن گام هاى 
محكم بعدى به سوى قله پيروزى  سياسى - طبقاتى 

استفاده مى كنند.

يورش وحشيانه نيروها سركوبگر رژيم 
به صف كارگران كارخانه نيشكر هفت تپه خوزستان

 محكوم است!
سه هزار تن از كارگران كارخانه نيشكر هفت تپه در استان خوزستان كه 3 ماه حقوق و مزاياى خود را دريافت 
نكرده اند، روز چهارشنبه 23 خرداد ماه و در سومين روز اعتصاب خود جاده فرعى بازار هفت تپه را مسدود كرده 
و خواستار پرداخت حقوق و مزاياى خود شدند، اما ماموران سركوبگر رژيم اسالمى به آنان يورش برده و كارگران 

اعتصابى را وحشيانه مورد ضرب و شتم قرار داده اند و چندين نفر از كارگران را بازداشت كردند.

كارگران كارخانه "نيشكر هفت تپه" كه هفته قبل از آن بدنبال  وعده مديران مبنى بر پرداخت مطالباتشان اعتصاب 
6 روزه خود را متوقف كرده بودند، به دليل عملى نشدن وعده هاى كارفرمايان اعالم كرده اند كه تا رسيدن به 

خواستهايشان همچنان به اعتصاب ادامه خواهند داد.
بنا به گزارشات، بعد از يورش وحشيانه نيروهاى انتظامى به صف كارگران اعتصابى، شمار بيشترى از كارگران به 
صف اين اعتصاب پيوسته اند. صبح روز پنجشنبه كارگران اعتصابى در جلو درب دفتر مديريت كارخانه تجمع كرده 
و ضمن اعتراض به وعده هاى دروغين مديران اعالم كرده اند كه تا رسيدن به خواست هايشان به اعتصاب ادامه 

مى دهند.
كارگران اعتصابى عالوه بر مطالبه 3 ماه حقوق معوقه، خواهان حق تشكيل سنديكاى كارگرى، حق شركت كارگران 
فصلى در انتخابات نمايندگان كارگران، تامين وسائل ايمنى، اخراج هيئت مديره كارخانه كه از عناصر وابسته به 
ارگانهاى نظامى رژيم هستند و پايان دادن به تهديدات، فشارها و پرونده سازى عليه فعالين كارگرى در اين كارخانه 

و ... شدند. 
مطالبات و اعتصاب كارگران كارخانه نيشكر هفت تپه خوزستان كه هنوز ادامه دارد نشان از آن دارد كه تعرض 
گسترده كارفرمايان و رژيم حامى آنها به سطح معيشت كارگران و بگير و ببند فعالين كارگرى به منظور به عقب 
راندن مبارزات و مطالبات كارگران كم كم  كارائى خود را از دست مى دهد و جنبش كارگرى ايران مى رود تا تعرض 

آزمندانه بورژوازى ايران و رژيم حامى آن  به كار و زندگى كارگران را با تعرض متقابل پاسخ گويد.

حزب كمونيست ايران ضمن محكوم كردن يورش وحشيانه رژيم جمهورى اسالمى به صف كارگران اعتصابى و 
دفاع از مطالبات كارگران، از همه تشكل هاى كارگرى و  دانشجويان و زنان و مردم آزاده و برابرى طلب مى خواهد 

تا به هر شكلى كه مى توانند از مبارزه و خواستهاى برحق كارگران كارخانه نيشكر هفت تپه پشتيبانى كنند.

كميته مركزى حزب كمونيست ايران
25 خرداد 1386   15 ژوئن 2007

نيمه دوم خرداد 1386- نيمه دوم ژوئن 2007

Komala TV
 Hot Bird 8

 MHZ 124 766 
 Kspa 27500

HOR 3/4
info@komala.tv

شروع برنامه ها:
 به وقت تهران: 

هشت شب
به وقت اروپای مركزی:
  پنج و نيم بعدازظهر 

تكرار برنامه ها:
 به وقت تهران: 
دوازه قبل ازظهر

به وقت اروپای مركزی
 نه و نيم صبح

آدرس پستى
 تلويزيون كومه له 

K. T 
 Box 241

12725-Skärholmen 
Sweden 

شماره تلفن پيام گير
 تلويزيون كومه له

0046.8.6435700

تلويزيون كو مه له  راديوى
 ماهواره اى

صداى كومه له

در 
شبكه هات برد 

روى كانال
 تلويزيون كومه له  
در ساعات مختلف

 شبانه روز
 قابل شنيدن

 است.



شماره 191 - صفحه 7جهان امروز

به  فوريه  2007  اواخر  در  كه  نفت"  قانون  نويس  "پيش 
تصويب كابينه  عراق رسيد، از طرف 9 شركت بين المللى 
نفت، هيئت حاكمه ها ى اياالت متحده و بريتانيا و مقامات 
نويس،  پيش  اين  بود.   شده  تاييد  المللى  بين  صندوق 
المللى  بين  شركت هاى  به  خدمت  جهت  در  دقيقا  كه 
مختلفى  جريانات  و  گروه ها  مخالفت  شده،   تنظيم  نفت 
كه  مى گويند  مخالفين  كجاست؟   مشكل  برانگيخت.  را 
اين پيش نويس اگر تصويب شود عراق را به دوران دهه  
شصت و پيش از آن برخواهد گرداند. در آن دوره شركت ها 
قرار دادهائى مى بستند كه به "تقسيم توليد" مشهور است. 
سهم ها و تعهدات در اينگونه قراردادها مى تواند گوناگون 
مى كند.  شركت ها  عايد  بيشترى  سود  هميشه  اما  باشد، 
تا آنجا كه به عراق برمى گردد تاكنون قراردادى رسمى 
براى حفر و استخراج از چاه هاى جديد بسته نشده و يا اگر 
بسته شده باشد منتشر نشده است. اما بر طبق مفاد "پيش 
حتى  و   30 قراردادهاى  مى توانند  شركت ها   "... نويس 
35 ساله ببندند و طى دهسال اول هر وقت كه مناسب 
دانستند كار را شروع كنند. آنها تعهدى به آموزش فنون 
جديد به كارگران عراقى و سپردن كار به آنها ندارند. آنها 
هر سطحى از تكنولوژى را كه بخواهند بكار مى گيرند و 
هيچ تعهدى ندارند تا آنرا در اختيار عراقيان بگذارند. آنها 
مى توانند سودهاى حاصله را در هر زمانى خارج كنند و 
تعهدى به سرمايه گذارى آن در كشور ندارند. سودها در 
زمان خروج شامل هيچ مالياتى نمى شوند. آنها مختارند با 
مناطق و اياالت 18 گانه قرار ببندند. يك كميته ئى براى 
بازبينى قرار دادها پيش بينى شده كه مى تواند ظرف 60 
اين  عضو  شركت ها  روساى  دهد.  انجام  را  كار  اين  روز 
كميته هستند. اگر اختالفى بين دولت و شركت ها پيش 
بيايد يك دادگاه مالياتى بين المللى به آن رسيدگى خواهد 

كرد و نه قوه ى قضائى عراق.  
البته موارد ديگرى از اختالف وجود دارد كه من از اشاره 

به آنها صرفنظر مى كنم.
مخالفين در آوريل در دوبى گرد آمدند و به قول خودشان 
براى حفظ حاكميت و ثروت عراق ضمائمى را به "پيش 
ضمائم  اين  از  برخى  اساس  بر  كردند.  اضافه   "... نويس 
"شركت ملى نفت عراق" نه فقط مسئول چاه هاى موجود 

خواهد  چاه هائى  كليه  مسئول  بلكه  نويس)  پيش  (طبق 
كه هر زمان در كشور در حال حفر و بازدهى است. تمام 
قراردادها نيز بايد توسط اين شركت بسته شود. به قول 
آنها و به اين ترتيب نفت عراق نه بر روى كاغذ بلكه بايد 
تقسيم  قراردادهاى  بستن   مى ماند.  "ملى"  واقعى  بطور 
پيش  اين  نيست.  الزامى   "  ... "شركت  براى  نيز  توليد 
نويس تصحيح شده در دوم ماه مى به پارلمان سپرده شد 
تا طبق خواسته مقامات اشغالگر تا آخر مه دوباره تصحيح 
جمهور  رئيس  معاون  چنى،  ديك  حتى  شود.  تصويب  و 
آمريكا، و تونى بلر، نخست وزير بريتانيا، به منطقه آمدند 
تا ترتيبى دهند كه پيش نويس به صورت اوليه اش برگردد 
و هر چه زود تصويب شود. دولت بوش ميخواهد تصويب 
آنرا به صورت يكى از دستاورد بزرگ خود و بعنوان مدلى 
"حكومت  به  اميد  راه  اين  در  ظاهرا  و  درآورد  منطقه  در 

مطقه ئى ..." بسته شده است. 

گزارشگران  و  خبرنگاران   
"خط رسمى" از كاربدستان 

و حاكمان كردستان (عراق) 
ياد  "دوستانى"  عنوان  به 
بورژوازى  كه  مى كنند 
اياالت  حاكمه   هيئت  و 
اند.  نداشته  "هرگز"  متحده 
كاربدستان اين "دوستى" را 
در عرصه هاى مختلف و از 
"پيش  به  برخورد  در  جمله 
عراق  نفت"  قانون  نويس 
داده اند.  نشان  خوبى  به 
حكومت  طبيعى  منابع  وزير 
 27 در  كردستان  منطقه ئى 
كرد  منتشر  بيانيه ئى  آوريل 

و  برخاست  مخالفت  به  ضمائم  اين  با  دقيقا  آن  طى  و 
خواستار حذف آنها شد. او نوشت كه "حكومت منطقه ئى 
شده  تصحيح   "... نويس  "پيش  پاى  وجه  هيچ  به   "...
جمله  از  و  كاربدستان  از  بعضى  گذاشت.  نخواهند  امضا 
"حكومت  نماينده  كه   طالبانى  جالل  پسر  طالبانى،  قباد 
در  كه  گفت  رسما  است،  شده  آمريكا  در   "... منطقه ئى 
كردستان  شده  تصحيح  نويس"  پيش   " تصويب  صورت 
گذشته  در  مشابهى  موارد  در  شد.  خواهد  جدا  عراق  از 
هميشه مقامات آمريكائى به ميدان آمده و وظايف را به 
در  اما  كرده اند،  تحميل  و  يادآورى  كردستان  كاربدستان 

اين مورد اقدامى از جانب آنها صورت نگرفته است.
نفت  اختيار  صاحب   "... منطقه ئى  "حكومت  اگر  اما 

كردستان گردد با آن چه خواهد كرد؟
در اين اينكه چه مقدار نفت در خاک كردستان قرار دارد 
در  گوناگونى  همانحال  در  و  معدود  بسيار  هاى  تخمين 
و  زاخو  سليمانيه،  ايالت  سه  حاضر  حال  در  است.  دست 
هولير (اربيل) جز منطقه  كردستان محاسبه و به "حكومت 
است  نوشته  كارشناسى  است.  شده  سپرده   "... منطقه ئى 
كه 22,5 در صد ذخيره  صد در صد تاييد شده  نفت عراق 
(116 ميليارد بشكه) در كردستان قرار دارد. ديگرى آنرا 
30 در صد نوشته است. با احتساب اين تخمين هاى بايد 
كردستان  در  نفت  شده  شاخته  ذخيره   بشكه  ميليارد   40
عراق باشد. بر طبق برآورد يك موسسه  خدماتى در آينده 
در  تا  شد  خواهد  كشف  كردستان  منطقه   در  بيشتر  نفت 
منطقه ئى  "حكومت  طبيعى  منابع  وزارت  عراق.  جنوب 
و  كانادائى  نروژى،  شركت هاى  با  داد  قرار  چندين   "  ...
ترک بسته است. همه قرارداد ها بر اساس "قرار تقسيم 
توليد" است. هيچ اطالعى در مورد چند و چون قراردادها 
 Anne قلم كوتاهى به  نوشته  تنها در  نيست.  در دست 
شماره     Socialist Worker در  كه   Alexander

2050 پخش شده در مورد سود شركت ها نوشته است كه 
آنها 66 تا 99 در صد سود مى برند كه در موارد معمولى 

اين سود 15 در صد است.   
شركت نروژى DNO در روستا ى ته وكه Tawke، واقع 
ميليون بشكه ئى يافته و  ذخيره  100  در مرز تركيه يك 
مشغول استحصال از آنست. نفت توليد شده توسط نفت 

در  كانادائى  شركت  ميشود.  منتقل  تركيه  به  كش ها 
كه  است  چاه هائى  از  استخراج  مشغول  سليمانى  منطقه  
قبال بداليل سياسى بسته شده بودند.  ميزان توليد نفت 
شده  گفته  فقط  نيست.  دسترس  در  كردستان  در  كنونى 
كه هدف اينست كه در كوتاه مدت توليد به يك ميليون 
بشكه در روز و در مرحله  بعدى به يك ميليارد بشكه در 

روز برسد. (1)
و  بانكى  سيستم  گونه  هر  غياب  در  كردستان  حاكمين 
پياده  را  آزاد  بازار  قوانين  دارند  كننده،  تنظيم  سنت هاى 
مى كنند. به نظر مى رسد كه آنها با كار كردن بر اساس 
پر  شركت ها  براى  شدت  به  كه  توليد"،  تقسيم  "قرارداد 
سود است، و ارجاع هرگونه داورى به دادگاه بين المللى 
عراق  در  كردستان  نفت  براى  را  مبنائى  همان  ماليات 
در 1901  قاجار  شاه  مظفرالدين  كه  مى كنند  پايه گذارى 
ارث  به  پسرش  و  شاه  رضا  و  ايران  نفت  صنعت  براى 
گذاشت. اين شاه فرتوت، كه از دانش، تجارب، مشاوره، 
امكانات تردد و رسانه هاى جمعى امروزى محروم بود و 
جز حرمسراى خود با هيچ چيز آشنائى عميقى نداشت، در 
آن سال قراردادى با ويليام ناكس دارسى، بر اساس "قرار 
معادل به  آنرا  نگاران  تاريخ  توليد"، بست كه  تقسيم  داد 
كاربدستان  آيا  دانستند.  ايران  طبيعى  ثروت  دادن  تاراج 
و  بيست  قرن  در  شاه  مظفرالدين  مى خواهند  كردستان 

يكم باشند؟

 14 ژوئن، لندن

*****
(1) معموال اطالعات مربوط به نفت، مثل بقيه  موارد مهم 
اقتصادى، از دسترس مردم دور نگه داشته مى شود. من 
از طريق جستجوگر گوگل فقط اين اطالعات را بدست 
آورده ام كه آنهم به زبان انگيسى منتشر شده و نه كردى. 
بطوركلى منابع اين نوشته را من از همين جستجوگر اخذ 

كرده ام. 

حكومت منطقه ئى كردستان عراق و مسئله  نفت
فريدون ناظرى
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كشورهاى بزرگ و صاحبان كالن سرمايه هاى  جهان 
به دنبال كاهش نرخ بهره سرمايه هاى صنعتى، باالرفتن 
نرخ و ناامنى تامين انرژى و دريافت اين واقعيت كه جنگ 
به  نيز  را  خودشان  ونابودى  ويرانى  قدرت  هرم  راس  در 
همراه خواهد داشت از اواسط دهه 70 ميالدى، نهادى را 
نسبت  آن،  در  شركت  و  حضور  شرط  كه  گذاشتند  بنيان 

درآمد ناخالص ملى كشورها بود.
نام   8 گروه  كشورعضو،   8 حضور  دليل  به  گروه  اين   
گرفت. ناگفته پيداست كه كدام كشورها مى توانستند در 
آن شركت كنند و خود را مجرى حل و فصل معضالت 

جهان بشمار آورند:
و  كانادا  ايتاليا،  ژاپن،  فرانسه،  آلمان،  انگليس،  آمريكا، 
روسيه كه از آخرين هم پيمانان ايشان است از اعضاى 

اين گروه هستند. 
هم  گرد  ساالنه  اجالس هاى  در  عضو  كشورهاى  سران 
به  جهان  و  خود  كشورهاى  مسائل  پيرامون  تا  مى آيند 
گفتگو بپردازند. آنان براى حل مشكل كاهش نرخ سود، 
جلوگيرى  صنايع،  چرخ هاى  گرداندن  انرژى،  ناامنى 
ازكاهش نرخ تقاضا در بازار مصرف ، ايجاد بازارهاى تازه 
مصرف در سرتاسر دنيا، راه اندازى چرخ هاى توليداتى كه 
هميشه و همواره بازار خواهد داشت مانند توليدات نظامى، 
مواد شيميايى، راه اندازى كارخانه هايى با استانداردهاى 
پائين تر و بهره دهى باالتر در كشورهاى در حال توسعه 
و توسعه نيافته، به راه كارهاى جديدى نياز دارند كه اين 
گرد هم آيى ها در خدمت چنين اهدافى شكل مى گيرد. 
بخشى هايى  كرم  يابى ها،  راه  اين  گذر  در  كه  چند  هر 
نيز از ايشان سر مى زند از جمله بخشش برخى از ديون 
كشورهاى فقير و توسعه نيافته، يا فروش داروهاى ارزان 

قيمت به كشورهاى فقير آفريقايى. 
از  برخى  ديون  از  مقدارى  اگر  كه  است  ذكر  به  الزم 
فروش  تصور  بايد  اساسا  نشود،  بخشيده  فقير  كشورهاى 
كاال به آن كشورها را كه رقمى بس باالتر از وام هاى 
بتوانند  تا  بخشند  مى  ها  آن  كنند.  فراموش  دارد،  ايشان 

دوباره آن پول را به شكلى ديگر باز پس بگيرند. 
اما چندى است كه مردم جهان، آن ها كه يا خود از آسيب 
ديدگان مستقيم تقسيم ناعادالنه ثروت و قدرت درجهان 
مبارزه  ناعادالنه  روند  اين  عليه  داليلى  به  يا  هستند 
جهانى  تشكل  و  اتحاد  بدون  كه  دريافته اند  مى كنند، 
نمى توان مبارزه با سيستم جهانى سرمايه و بحران هاى 

ناشى از آن را به پيش برد.  
از جمله اين گروه ها مى توان از "ائتالف 2005" نام برد 
بسيارى  و  انجمن  سنديكا،  نهاد،  سازمان،  چندين  از  كه 
از هنرمندان و روشنفكران بشر دوست از سرتاسر جهان 
تشكيل شده است. اين جنبش با شعار " بهانه ديگر جايز 
نيست، فقر را ريشه كن كنيم" محور تالش خود را دربه 
همه  جلب  و  فقر  عليه  جهانى  جنبش  يك  انداختن  راه 
ثروتمند  كشورهاى  سياست هاى  با  مبارزه  براى  مردم 

جهان قرار داده است.
 ،8 گروه  سران  گذشته  سال  نشست  در  جنبش  اين 

اعتراض هاى گسترده جهانى اى را سازمان داد كه از آن 
به نام عمليات "روبان سفيد" نام  بردند، زيرا ميليون ها نفر 
از طرفداران اين جنبش به نشانه اعتراض به سياست هاى 
و  فقر  بزرگ  كنندگان  توليد  كه  گانه  هشت  كشورهاى 

جنگ در جهان اند، به لباس ها يا سر در ساختمان ها و يا 
اتومبيل هاشان روبان سفيد نصب كردند.

كه  برد  نام  توان  مى  ديگرى  جنبش  از  راستا  همين  در 
و  روشنفكر  و  مبارز  اشخاص  و  سازمان ها  گروه ها،  از 
شده  تشكيل  اروپايى  كشورهاى  همه  از  فعال  كارگران 
 grenzenloser  ) مرز"  بدون  "مقاومت   . است 
كه  جنبشى  براى  شايسته  است  نامى   (widerstand

فراى مرزهاى بومى مى انديشد و براى زدودن فقر و ستم 
از همه جهان مبارزه مى كند . شعار آنان" تدارک مبارزه 

مشترک اجتماعى " است. 
 اين جنبش، كاروانى مشتمل از همه گروه هاى فعال و 
مبارز به راه انداخت و حركت خود را از فرانسه به قصد 
رفتن به محل برگزارى اجالس امسال گروه 8 آغاز كرد. 
نشست ساالنه اين دوره گروه 8 از ششم تا هشتم يونى 
آلمان  كشور  در   Rostockشهر نزديك  اى  منطقه  در 

برگزار شد.
به  اجالس  برگزارى  محل  تا  خود  مسير  در  كاروان  اين 
الدنبورگ ( شهرى در شمال غربى آلمان) آمد و در سه 
مشترک با  تظاهرات  برگزارى  به  عالوه  خود  اقامت  روز 
پناهجويان،  حقوق  حاميان  و  پيشرو  هاى  تشكل  ديگر 
بيكاران، زنان و ديگر مبارزان عليه نابرابرى هاى اجتماعى 
پيرامون چگونگى ايجاد وحدت حول خواست ها و مسائل 

مشترک گفتگو ها و رايزنى هايى را انجام داد.
نكته بسيار مهم اين گفتگوها در آن بود كه تشكل هاى 
آلمانى كه به ويژه عليه نابرابرى هاى اجتماعى پناهندگان، 
ها  خارجى  نابسامان  شرايط  كلى  طور  به  و  پناهجويان 
كمپ هاى  ضد  شبكه  نام  زير  مى كنند  مبارزه  اروپا  در 
گروه  براى   ،(NO Loger Netzwerk) پناهندگى 
هاى همراه داليل آوارگى و فرار انسان ها را از كشورهاى 
مبدا توضيح دادند. زيرا برخى از فعاالن كارگرى اروپايى 
كه وجود كارگران خارجى را يكى از داليل بروز بحران 

رزم جهانى عليه ستم مشترک
سوسن احمدگلى

نيمه دوم خرداد 1386- نيمه دوم ژوئن 2007

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

تقليل  دستمزدها،  نرخ  آمدن  پائين  بيكارى)،  كار(  بازار 
تنگنا  ايجاد  مدافع  و  كارمى دانند  شرايط  استانداردهاى 
براى مهاجران، پناهجويان و كارگران خارجى هستند با 
شرايط دشوار آنان آشنا شوند و به جاى هم سو شدن با 
سياست هاى سردمداران كشورهاى اروپايى و ايستادن 
در برابر كارگران خارجى و پناهجويان، جنبش خود را با 

آنان پيوند زنند.
و  گفتگو  واحد  چندين  ها  كاروان  گردهم آيى  شب  در 
مشاوره تشكيل شد. مسئوالن واحدها با همكارى برخى 
از خارجيان و يا مبارزان آلمانى براى شركت كنندگان كه 
از فعاالن جنبش هاى اروپايى 
يا  و  مبارز  خارجيان  يا  و 
پناهجويان بودند به زبان هاى 
انگليسى،  فرانسه،  آلمانى، 
عربى  فارسى،  روسى،  تركى، 
پيرامون  را  توضيحاتى  و... 
مسائل مبارزه هريك از گروه 
با  بيشتر  چه  هر  تا  دادند  ها 
مشكالت يكديگر آشنا شوند. 
و  ستم  تحت  هاى  انسان 
كارگران  آوارگان،  ديده،  آزار 
كودكان،  زنان،  شده،  بيكار 
پناهندگان و همه انسان هايى 
كه در توليد ثروت نقش دارند 
اما سهمى از آن ندارند يا به دليل تغيير در ساختار توليد 
و نظام مديريتى سرمايه ديگر در چرخه توليد سود "نمى 
بر  "مازاد  سرمايه  نگاه  از  و  باشند  داشته  نقشى  توانند" 
مصرف" ناميده مى شوند، دشمنان يكديگر نيستند و در 
بدتر شدن شرايط آن ديگرى نقشى ندارند. بنابراين الزم 
است براى تغيير اين شرايط به جاى قرار گرفتن در برابر 
يكديگر نكات مشترک مبارزه هاشان را بجويند و راه پر 

مخاطره و طوالنى خود را به يكديگر پيوند بزنند.
پيام اين گرد هم آيى براى شركت كنندگان، فعاالن و 
شرايط  عليه  مشترک  اعتراضى  پيشرو:"  مبارزان 

غير انسانى مشترک" بود.

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
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خبرى كوتاه از
 تمهيدات ضد كارگرى
 رئيس جمهور فرانسه

رئيس جمهور راستگراى فرانسه "نيكوال ساركوزى"، در جريان مبارزات 
انتخاباتى خود به مردم قول داده بود كه در صورت انتخاب شدن با تمامى 

توان مشكالت اقتصادى فرانسه را برطرف خواهد ساخت!
 آن روزها "ساركوزى" چه در سخنرانى ها و مصاحبه هاى مطبوعاتى 
وضعيت  به  بخشيدن  سامان  رقبايش  با  تلويزيونى  مناظرات  در  چه  و 
اقتصادى اين كشور را از ارجح ترين وظايف رئيس جمهور آينده عنوان 

مى كرد و هر بار از وعده و وعيدهاى اقتصادى خود سخن مى راند! 
كانديداى سابقى كه از حمايت وسيع نومحافظه كاران و نئوليبرال ها در 
سراسر اروپا و اياالت متحده برخوردار بود و رئيس جمهور جديدى كه كل 
طبقه بورژوازى جهان چشم براه نبرد او عليه طبقه كارگر و مزدبگيران 
فرانسه است، بند كفش هايش را محكم كرده تا به نحو احسن از عهدۀ 

اين رسالت برآيد. 
آنچه ذيًال مى خوانيد برگردان گزارشى كوتاه از آلكس ريتسون خبرنگار 
شبكة جهانى BBC است كه بيانگر حمالت آتى اين شخص نفرت انگيز 
سابق  رهبران  هاى  سياست  امتداد  در  و  پيروى  به  ساركوزى)  (نيكوال 

فرانسه به دستاوردهاى مبارزاتى كارگران و كمونيست ها مى باشد.
 آقاى ريتسون در ابتداى گزارش خود مى گويد؛ ترديدى نيست نيكوال 
ساركوزى در مواجهه با صعود روزافزون مشكالت اقتصادى فرانسه قرار 
دارد، و نيز در ادامه خاطر نشان مى كند: گرچه نزديك به يك ربع قرن 
نرخ بيكارى در اين سرزمين از هشت درصد پائين تر نرفته و آهنگ رشد 
ااقتصادى آن هم از سال 2006 بدين سو (بغير از پرتقال) در مقايسه با 
ديگر كشورهاى اتحادية اروپا آهسته تر بوده، با اين تفاصيل رئيس جمهور 

جديد قول ايجاد تحوالتى در اين وضعيت بغرنج داده است!
در بخش ديگر خبرآمده: ساركوزى مى خواهد راه هاى اخراج و يا استخدام 
كارگران را براى كارفرمايان ساده تر كند، و در نظر دارد حق بيمه بيكارى 
افرادى كه احيانًا از پيشنهاد كار كردن (از طرف ادارۀ كار و يا مؤسساتى 
كه در امر اشتغال يابى فعاليت دارند) سرباز مى زنند از آنان بازستاند. طرح 
ديگر ساركوزى كاهش خدمات شهرى بهدف كمك به قطع فشارهاى 
مالياتى بر صاحبان سرمايه و مشاغل است. همچنين ابراز داشته كه كار 
باالتر از سى وپنج ساعت در هفته مشمول قانون مالياتى نمى شود! بنابر 
اين اگر كارگر بخواهد سى و پنج ساعت در هفته كاركند بايد كماكان به 

دولت ماليات بپردازد. 
وى ادامه مى دهد؛ اين سياست ها از جانب اتحاديه هاى كارگرى كه 
براى  اى  جانبه  همه  و  علنى  اعتراضات  و  ها  كمپين  تاكنون  باز  دير  از 
سمت  از  كردن  صرفنظر  جهت  فرانسه  جمهور  رؤساى  ساختن  مجبور 
گيرهاى اقتصاديشان ترتيب داده اند، با استقبال روبرو نخواهد شد. با اين 
تشكالت  كه  نموده)  تهديد  (بخوانيد  كرده  عهد  ساركوزى  آقاى  تعابير 
كارگرى(در صورت مقابله با اين سياست ها) نتوانند كشور را مدت زيادى 

به حالت تعطيل درآورند.
كشور  كليدى  واحدهاى  كارگران  قطعًا  مى كند؛  اضافه   BBC خبرنگار   
مانند حمل و نقل عمومى با مقررات پيش بينى شدۀ كاهش خدمات در 
طول اعتصاب روبرو مى شوند. ريتسون در انتهاى اين گزارش با جانبدارى 
از ساركوزى مى گويد: ممكن نيست اتحاديه هاى كارگرى اين تصميمات 
جديد  جمهور  رئيس  اصالحى  برنامه هاى  تحقق  رو  اين  از  بپذيرند،  را 

بستگى به پيروزى او در مذاكرات (چانه زنى با اتحاديه ها) دارد.

6-6-2007                                     
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تاكيد حكومت اسالمى بر ترور سلمان رشدى!
كتاب «آيات شيطانى»، چهارمين كتاب سلمان 
رشدى، در سال 1988 به چاپ رسيد و بالفاصله 
پس از انتشار آن، فرقه هاى مذهبى و روحانيون 
برخى  دادند.  نشان  آن  عليه  بر  تندى  واكنش 
از روحانيون در كشورهاى مختلف از مسلمانان 
خواستند به خيابان ها بريزند و نسب و اعتراض 
به  حمله  و  كتابفروشى ها  زدن  آتش  با  را  خود 
آزادى بيان نشان دهند. پس از اعتراضات وسيع 
در هند و پاكستان بر عليه اين كتاب «كفرآميز» 
بنيانگذار  خمينى،  اهللا  روح  رشدى،  سلمان 
را  فرصت  جنايت،  و  جهل  اسالمى  حكومت 
مغتنم شمرد تا اعتراضات مسلمانان را به حساب 

رهبرى خود بگذارد. 
به  گذشته  هفته  بريتانيا،  ملكه  دوم،  اليزابت 
مناسبت هشتادمين سالگرد تولد خود به سلمان 
لقب  تبار،  هندى  بريتانيايى  نويسنده  رشدى، 

شواليه اعطا كرد.
جمهورى  خارجه  امور  وزارت  اقدام،  اين  بدنبال 
اسالمى روز سه شنبه بيست و نهم خرداد ماه  در 
اعتراض به اعطاى لقب«شواليه» از سوى ملكه 
بريتانيا به سلمان رشدى، سفير بريتانيا در تهران 

را احضار كرد. 
ديگر  بار  يك  اسالمى،  حكومت  گونه  بدين 
چهره كريه و تروريستى خود را به جامعه جهانى 
نشان داد. اين كه اليزابت دوم، لقب شواليه به 
سلمان رشدى داده و يا اين كه مضمون كتاب 
سلمان رشدى چگونه است، بحث ديگرى است. 
اما اساس بحث  بر سر آزادى بيان و قلم، جان و 
حرمت انسان از يك سو  و فتواى ترور و اختناق 
كشتار  واعدام و ترور از سوى ديگر است. از اين 
رو بايد در هر جا و هر موقعيتى حكومت اسالمى 
را به خاطر ترور مختارى ها، پوينده ها و كشتار 
فعاليت هاى  كردن  ممنوع  سياسى،  زندانيان 
جنبش  كارگرى،  جنبش  اجتماعى  و  سياسى 
از  جلوگيرى  دليل  به  دانشجويى،  جنبش  زنان، 
تهديد  و  نگاران  روزنامه  و  نويسندگان  فعاليت  
آن ها و بسيارى از جنايات ديگر، شديدا محكوم 

كرد.  
پاكستان  دولت  مذهبى  امور  وزير  اعجازالحق، 
رشدى  سلمان  به  شواليه  لقب  «اعطاى  نيز 
بمب گذاری هاى انتحارى را توجيه مى كند»، 

اعتراض خود را نشان داده است. 
سلمان رشدى، نويسنده كتاب هايى چون «آيات 

ساعاتى  شب»،  نيمه  «بچه هاى  و  شيطانى» 
توسط  شواليه  لقب  اعطاى  خبر  اعالم  از  پس 
كاخ باكينگهام، در بيانيه اى گفته بود: «... عميقا 
سپاسگذارم كه كارم اين گونه مورد توجه قرار 

گرفته است.»
«ارتداد»،  فتواى  خمينى،  كه  است  ذكر  شايان 
كرد.  صادر   1989 سال  در  را  رشدى  سلمان 
يكى  خرداد»،  پانزدهم  «بنياد  فتوا  اين  بدنبال 
حكومت  به  وابسته  مذهبى  اركان هاى  از 
را  دالر  ميليون  دو  مبلغ  به  اى  جايزه  اسالمى، 
سران  همه  كرد.  اعالم  حكم  اين  اجراى  براى 
جمهورى اسالمى، و همه جناح هاى آن از اين 
تنها  نه  كردند.  پشتيبانى  خمينى  ترور  فتواى 
اسالمى،  حكومت  سران  از  كدام  هيچ  تاكنون 
بلكه  اند،  نكرده  اعالم  مردود  را  خمينى  فتواى 
در سالگرد آن روى اجراى آن تاكيد مى كنند و 
نيز  غيره  و  پاسداران  سپاه  و  خرداد  پانزده  بنياد 
مبلغ جايزه كشتن سلمان رشدى را باال مى برند.  
پنج  به  را  جايزه  رقم  بعدها  خرداد،  پانزده  بنياد 

ميليون دالر افزايش داده است.  
سلمان رشدى متولد بمبى در هندوستان و فارغ 
و  است  انگلستان  كمبريج  دانشگاه  التحصيل 
چندين دهه است كه شهروند انگليسى مى باشد. 
اما سران رژيم اسالمى ايران، به حدى مرتجع 
و دشمن ازادى بيان و قلم هستند كه حكم ترور 
رشدى را به خاطر نوشتن رمانى صادر كرده اند. 
حال تصور كنيد كه شهروندانى كه در حاكميت 
چنين رهبران مرتجع به سر مى برند چه باليى 
حمله  نظير  فتواهايى  خمينى،  آيد.  مى  سرشان 
به كردستان، حجاب اجبارى، قتل عام زندانيان 
اصلى  مسبب  است،  كرده  صادر  نيز  را  سياسى 
انسان  هزار  ده ها  سنگسار   و  اعدام  و  كشتار 
است. اين حكومت، يك كشور پهناور با بيش از 
هفتاد ميليون جمعيت را به زندانى بزرگ كه در 
آن شكنجه گران هر باليى دلشان خواست بر 
سر زندانيان مى آورند، درست كرده است. اساسا 
خمينى و در ادامه ديگر سران حكومت اسالمى، 
و  وحشت  و  ترور  با  را  خود  حاكميت  پايه هاى 
جهل و جنايت بنياد گذاشته اند، كه تنها مبارزات 
راديكال و پيشرو  با اتكاء به نيروى كارگران و 
مردم زجر ديده و تحت ستم  مى تواند  پايانى بر 

اين كارنامه ننگين رژيم بگذارد.



شماره 191 - صفحه 10      جهان امروز

فراخوان به تظاهرات دراستكهلم 
عليه حكومت اسالمى ايران!

سرتا پاى جامعه ايران را ديكتاتورى، سركوب و بگير و ببند جمهورى اسالمى از يك 
طرف و مبارزه، مقاومت  و ايستادگى توده هاى مردم حق طلب از طرف ديگر فراگرفته 
است. حكومت اسالمى ايران نه تنها كارگران، زنان و دانشجويان و ديگر اقشار مردم 
را از حق تشكل و اعتراض جمعى محروم كرده است بلكه هر گونه مبارزه و حركت 

اعتراضى آنان را وحشيانه سركوب مى كند. 
حكومت اسالمى كشكمش اتمى و تهديدات آمريكا را به بهانه اى براى سركوب كارگران 
ايجاد  براى  مبارزه  خاطر  به  كارگرى  فعالين  است.  كرده  تبديل  اعتراضى  حركتهاى  و 
تشكل مستقل، برگزارى اول ماه مه و طرح حقوق بين المللى كارگرى به بند كشيده 
و  سياسى  حقوق  گونه  هر  از  را  ايران  زنان  ميليونى  جمعيت  جنسى  آپارتايد  اند.  شده 
اجتماعى محروم كرده است. وضعيت اقتصادى كارگران و مردم زحمتكش، در طول 28 
سال حكومت اسالمى روزبروز فالكت بارتر شده است. هزاران كودک به جاى تحصيل 
و بازى، روانه بازار بى رحم كار براى سرمايه داران سود پرست شده اند و با جثه هنوز 

كوچك و كودكانه شان به كارهاى سخت و مضر براى سالمتى شان وادار مى شوند.
حكومت اسالمى رهبران و فعالين جنبش كارگرى، جنبش زنان، دانشجويان و معلمان 
مبارز را پشت درهاى زندان قرار داده تا بخيال خود آنها را از ادامه مبارزه عادالنه شان 
بازدارد. اما در برابر اين تهاجم دولت اسالمى سرمايه داران، مراكز كارگرى و خيابان ها و 
ميادين شهرهاى سراسر ايران به صحنه اعتراض روزافزون كارگران، زنان و دانشجويان 

مبارز در جهت تحقق مطالبات شان تبديل شده است. 
در  و  كليه  شديد  ناراحتى  وجود  با  كارگرى  جنبش  سرشناس  فعال  صالحى،  محمود 
حاليكه تنها يكى از كليه هايش و آنهم به ميزان 20 در صد كار مى كند، تنها به جرم 
برگزارى مراسم مستقل اول ماه مه در زندان اسير است. منصور اسانلو، دبير سنديكاى 
كارگران شركت واحد، به پنج سال زندان محكوم شده است. شمار زيادى از زنان مبارز 
تحت عنوان «مبارزه با بدحجابى»، دستگير و مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند. حركت 
آزاديخواهانه، مستقل و انقالبى دانشجويان با خشونت، سركوب و زندانى شدن فعالين 
آن روبرو مى شود. كارگران و مهاجران افغانى، به طور وحشيانه مورد تعرض قرار گرفته 
و برخالف معيارهاى بين المللى حقوق پناهندگى به جنگ و جهنم افغانستان برگردانده 

مى شوند.
زنان و مردان آزاديخواه! احزاب چپ و كارگرى، نهادهاى انساندوست!

در اعتراض به سركوب ها و سياست هاى  ديكتاتورى حكومت اسالمى، در تظاهرات و 
راهپيمايى 30 ژوئن در استكهلم، فعاالنه شركت كنيد تا صداى اعتراض و انزجار مردم 
مبارز ايران عليه اين همه بى حقوقى و سركوبگرى حكومت اسالمى را به گوش جهانيان 
برسانيم و همبستگى و حمايت بى دريغ خود را با كارگران و زنان و دانشجويان مبارزى 
كارگرى  حقوق  مدافع  المللى  بين  نهادهاى  و  داريم  اعالم  اند،  شده  كشيده  بند  كه به 
و سازمانهاى مترقى و انسان دوست را فرا بخوانيم كه حكومت اسالمى ايران را براى 

آزادى همه فعالين كارگرى و سياسى دستگير شده تحت فشار بگذارند. 
راهپيمايى استكهلم فعاالنه شركت كنيم و بانگ رساى مطالبات كارگران، زنان و  در 

مردم ازآديخواه ايران را فرياد زده و  قاطعانه اعالم داريم كه:
1- محمود صالحى و همه فعالين كارگرى دستگير شده بايد فورا آزاد شوند!

2-حكم 5 سال زندانى منصور اسانلو لغو بايد گردد!
3 - همه زنان مبارز و دانشجويان دستگير شده بايد بدون قيد و شرط آزاد گردند! 

4-حقوق بين المللى كارگران ايران، از جمله تشكل مستقل كارگرى، برگزارى مراسم 
مستقل اول ماه مه، اعتصاب، آزادى هاى سياسى و تجمعات كارگرى به رسميت شناخته 

شود!
5 - آپارتايد جنسى لغو بايد گردد و هر گونه تبعيض اقتصادى، سياسى و اجتماعى عليه 

زنان بايد برچيده شود!
با خواست هاى فوق، همه شـما انسان هاى آزادى خواه، احزاب چپ، نهادهاى كارگرى 
و سازمان هاى مترقى و انسان دوست را به شركت و حضور فعال در تظاهرات 30 ژوئن 

در استكهلم، دعوت مى كنيم.

مكان تجمع:  ميدان نورابان توريت (نزديك ايستگاه مركزى استكهلم)
 Mynttorget به طرف Norrabantorget و راهپيمايى از  

زمان تجمع:   روز شنبه 30 ژوئن 2007 ساعت 15(سه بعد از ظهر)

سرنگون باد حكومت اسالمى ايران!
زنده باد آزادى، برابرى، حكومت كارگرى!

كميته خارج كشور حزب كمونيست ايران      

سايت بين المللى كارگرى
 "ليبر استارت گزارش ميدهد:

هزاران نامه اعتراضى با عنوان "محمود صالحى را فورا آزاد كنيد!" 
سايت بين المللى كارگرى ليبر استارت كارزارى بين الملى را براى آزادى محمود صا لحى از تاريخ 20 آوريل 2007 آغاز نموده است.  تا روز 7 جون 2007، تعداد 5211 نامه 
اعتراضى از جانب فعالين كاارگرى از اقصى نقاط جهان به مقامات جمهورى اسالمى، از جمله احمدى نژاد، خامنه اى، شاهرودى و سفير دائمى جمهورى اسالمى در سازمان ملل، 
از طريق كمپين ليبر استارت ارسال گرديده است. بنا به گزارش آقاى اريك لى، اين كمپين يكي از بزرگترين كمپينهاى اعتراضى ليبر استارت بوده است كه تا تاريخ 7 جون از 
اقصي نقاط جهان بخصوص اياالت متحده، 1244، بريتانيا، 1027، كانادا، 905، و استراليا، 816 و همچنين از كشورهاى اسكانديناوى، آلمان، فرانسه، هلند، ايرلند، برخي كشورهاى 
آفريقايى و آسيايى و نيز ايران به آن پيوسته اند و پيامهاى اعتراضى خود را به مقامات جمهورى اسالمى ايران اعالم نموده اند. اين كمپين همزمان بزبانهاى انگليسى، اسپانيايى، 
آلمانى، ايتاليايى، نروژى، فرانسوى و لهستانى سازمان داده شده است. بدنبال اعالم وخيم تر شدن بيمارى محمود صالحى در هفته گذشته، در كمتر از 2 روز بيش از 1500 نامه 
اعتراضى از سراسر جهان به مقامات اجرايى و قضايى جمهورى اسالمى ارسال گرديد. از طريق اين كمپين بطور روزانه دهها نامه اعتراضى براى آزادى صالحى به مقامات حكومت 

ايران كماكان ارسال خواهد گرديد.

به كمپين ليبر استارت براى آزادى فورى محمود صالحى بپونديد!  
د رهر كجاى دنيا، از جمله ايران، كه هستيد، در كمتر از يك دقيقه ميتوانيد اعتراض خود را از طريق اين كمپين ارسال نماييد. 

لطفا بر روى لينك زير كليك كنيد و آنرا به وب سايت خود متصل نماييد:

  http://www.labourstart.org/cgi-bin/solidarityforever/show_campaign.cgi?c=231

نيمه دوم خرداد 1386- نيمه دوم ژوئن 2007
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بيانيه كمپين فعالين جنبش كارگرى ايران
در خارج از كشور

 نيروى پرتوان و متحد كارگران در انقالب سال 1357 يكى از محركه هاى اساسى بود كه رژيم استبدادى را  از 
قدرت بزير كشيد. اميد كارگران بر اين پايه استوار بود كه با برچيده شدن رژيم شاهنشاهى، به يك زندگى شايسته 

انسانى دست يابند و هرگونه تبعيض و نابرابرى اجتماعى، اقتصادى و سياسى به پايان رسيد.
پس از گذشت نزديك به 30 سال نه تنها هيچ گونه بهبودى در وضعيت كلى كارگران بوجود نيامده بلكه كارگران 

در موقعيت فعلى از نظر اجتماعى و معيشتى در وضعيت بسيار اسفناک ترى قرار دارند.
 امنيت شغلى از جامعه كارگرى رخت بربسته، كارهاى قراردادى و پيمانى، گسترش فقر و فالكت اجتماعى، عدم 
و  حقوق  براى  فعاليت  بخاطر  كارگرى  فعالين  مستمر  كردن  زندانى  و  دستگيرى  سركوب،  دستمزدها،  پرداخت 

مطالبات شناخته شده بين المللى، تبعيض مضاعف بر عليه زنان و... در جامعه نهادينه شده است.
لذا با توجه به چنين وضعيت ناهنجارى كه در مراكز كارى و جامعه بوجود آمده، ما جمعى از فعالين جنبش كارگرى 
كه به ناچار زندگى در تبعيد را به پيش مى بريم براى رفع  مشكالت فعلى و تحقق  بخشى از خواسته هاى بنيادين 

كارگران ايران خواستار مطالبات زير هستيم:
1 .  آزادى بدون قيد و شرط محمود صالحى و تمامى كارگران دستگير شده و لغو كليه احكام صادره قضايى بر 

عليه فعالين كارگرى!
بررسى  جهت  ايران  به  كارگرى  حقوق  مدافع  المللى  بين  نهادهاى  طرف  از  ياب  حقيقت  گروه  يك  اعزام    .  2

موقعيت فعلى كارگران!
3 .  اخراج نمايندگان جمهورى از سازمان جهانى كار و دعوت از نمايندگان واقعى و منتخب كارگران جهت شركت 

دراجالس ILO و نهادهاى بين المللى براى بازگويى مسائل و مشكالت كارگران ايران!
4 . برسميت شناختن حقوق كارگران مهاجر و جلوگيرى از اخراج كارگران افغانى مقيم ايران!

تشكالت  ايجاد  حق  ازجمله  المللى  بين  سطح  در  كارگرى  شده  شناخته  رسميت  به  حقوق  تمامى  اجراى    .  5
جمهورى  رژيم  طرف  از  كارگرى  مراسم هاى  و  تجمع  و  مه  ماه  اول  مستقل  برگزارى  حق  كارگرى،  مستقل 

اسالمى ايران!
سطح  در  و  كارى  مراكز  در  زنان  مورد  در  سياسى  و  اقتصادى  اجتماعى،  نابرابرى  و  تبعيض  هرگونه  رفع   .  6

جامعه!

كمپين فعالين جنبش كارگرى ايران در خارج از كشور
1. كميته همبستگى با كارگران ايران-  استراليا
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 كميته خارج كشور
حزب كمونيست ايران

دوشنبه و جمعه
ساعت 19 تا 22 به وقت اروپا

بروز عارضه قلبى در
 "محمود صالحى"به دليل
 عدم  مداواى بيمارى كليه

  
در حالى كه بيش از 2 ماه از بازداشت "محمود صالحى" 
بروز  باعث  وى،  كليه  بيمارى  درمان  عدم  مى گذرد، 

عارضه قلبى شده است.
روز يكشنبه 27 خرداد ماه"محمود صالحى" تحت تدابير 
امنيتى به بيمارستان توحيد سنندج منتقل شده و معاينه 
محمود  كليه  بيمارى  كه  حاكيست  متخصص  پزشك 
قلبى  عارضه  بروز  باعث  درمان  عدم  دليل  به  صالحى 

نيز شده است.
و  متخصص  پزشك  كه  حالى  در  و  ديگر  سوى  از 
همچنين پزشك زندان سنندج تاكيد كرده اند كه محمود 
صالحى بايد جهت مداوا به خارج از زندان منتقل شود، 
مرخصى  درخواست  با  همچنان  سنندج  زندان  مسئولين 

وى مخالفت مى كنند.
آخرين  در  صالحى  محمود  همسر  زاده"  صالح  "نجيبه 
در  كه  است  گفته  خبرى  رسانه هاى  با  خود  مصاحبه 
پاهاى  كه  ديدم  داشتيم،  زندان  در  كه  مالقاتى  آخرين 
محمود از چند جا زخم دارد و شكمش ورم كرده و دچار 

تهوع است، ضمن اينكه درد زيادى را تحمل مى كند.
پى  در  كه  است  كرده  تاكيد  زاده"  صالح  "نجيبه 
مشورت هايى كه با چند پزشك داشته است، آنان گفته اند 
كه زخم هاى روى پاهاى محمود و ساير عالئم، نشانه 
آن است كه تنها كليه وى در حال از كار افتادن است و 
احتماال بايد دياليز شود، كه در اين صورت در هفته سه 

بار بايد عمل دياليز انجام پذيرد.

برگرفته: از سايت پيام

از سوى ديگر، روز سه شنبه 29 خرداد، ماه آقاى محمود 
از  ممانعت  خود  همسر  با  تلفنى  تماس  ضمن  صالحى، 
مالقات وكيل ايشان آقاى شريف با خود را ناقض حقوق 
قانونى و بشرى خود برشمرد و خواستار رفع مانع جهت 
مالقات با وكيل خود شد. وى همچنين ارسال گزارشى 
كم  از  سخن  كه  اين  بر  مبنى  اينترنتى  هاى  سايت  به 
كارى وكيل خود رانده است را مربوط به خود ندانسته و 
از زحماتى كه آقاى شريف از ارديبهشت 83 تا به حال 

متحمل شده اند قدردانى نمود.

         نمايندگى كومه له در خارج كشور
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Box 704 45
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Sweden
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21 JUNE 2007  NO: 191
JAHAN-E-EMROUZ

JE  -  P:O:Box 2018     127 02 Skärholmen  SWEDEN
 Editor: Halmat  Ahmadian                ha@cpiran.org

اكنون دو ماه از بازداشت و زندانى كردن محمود صالحى از رهبران و چهره هاى شناخته 
شده جنبش كارگرى ايران مى گذرد. باز داشت و زندانى كردن محمود صالحى و صدور 
حكم زندان تعليقى براى تعدادى ديگر از فعالين كارگرى از طرف جمهورى اسالمى  
آنهم در آستانه اول ماه مه  با اين هدف صورت گرفت كه با ايجاد فصاى رعب و وحشت 

و زهر چشم گرفتن از فعالين كارگرى مانع برگزارى مراسم باشكوه در اين روز شود.
و  كارگرى  هاى  تشكل  و  نهادها  تمام  خورد.  سنگ  به  اسالمى  جمهورى  تير  اين  اما 
چهره هاى آزاديخواه  در داخل اين اقدام جمهورى اسالمى را محكوم كردند و پرده از 
اهداف پشت پرده آن برداشتند. جنبش كارگرى با همت فعالين و پيشروان خود مراسم 
محمود  آزادى  خواست  و  كردند   برگزار  قبل  سال هاى  از  تر  شكوه  با  را  مه  ماه  اول 
شد.  تبديل  مه  ماه  اول  اكسيون هاى  و  مراسم  همه  در  كارگران  خواست  به  صالحى 

كارگران خواست آزادى محمود صالحى را در خيابان هاى تهران فرياد زدند.
اكنون كه دو ماه از زندانى شدن محمود صالحى مى گذرد كارزار مبارزه براى آزادى 

محمود صالحى چه در داخل و چه در خارج كشور همچنان ادامه دارد. 
صدر  به  را  صالحى  محمود  آزادى  خواست  داخل  در  كارگرى  هاى  تشكل  و  فعالين 
كنفرانس  برگزارى  و  محمود  خانواده  با  همبستگى  اعالم  با  و  اند  برده  خود  مطالبات 
خبرى و تعقيب و انعكاس اخبار مربوط به وضعيت جسمى وى در زندان، نگذاشته اند كه 
جمهورى اسالمى اين پرونده را بايگانى كند. جمعى از فعالين چپ و سوسياليست جنبش 
دانشجويى در دانشگاه هاى تهران با اجراى طرح حمايت از كارگران دستگير شده و 
تشكيل صندوق براى جمع آورى كمك مالى به خانواده دستگيرشدگان خواستار آزادى 
دستگير شدگان اول ماه مه شدند و با اين ابتكار ارزنده خود به كمپين آزادى محمود و 

ديگر دستگير شدگان پيوستند.
در خارج كشور فعالين متشكل در كميته ها و انجمن هاى همبستگى با كارگران ايران و 
اتحاد بين المللي در حمايت از كارگران در ايران و نيروهاى سياسى چپ و سوسياليست 
تالش هاى وسيعى را براى جلب حمايت نهادهاى كارگرى از آزادى محمود صالحى و 

در محكوميت جمهورى اسالمى بعمل آوردند.
بنا به گزارش سايت بين المللى كارگرى "ليبر استارت" كه كارزارى بين الملى را براى 
آزادى "محمود صا لحى" از روز 20 آوريل آغاز كرده،  تاكنون هزاران نامه از كشورهاى 
و  صالحى"  "محمود  فورى  آزادى  از  حمايت  در  آمريكا  و  كانادا  آفريقا،  اروپا،  مختلف 
محكوميت جمهورى اسالمى به اين كمپين كه يكى از بزرگترين حركت هاى اعتراضى  

سايت بين المللى كارگرى "ليبر استارت" بوده، رسيده است.
 جمهورى اسالمى تاكنون در مقابل اين موج اعتراضات و مبارزه براى آزادى محمود 
صالحى شانه باال انداخته است و محمود صالحى در حالى كه يك كليه اش از كار افتاده 
و فقط 20 در صد از كليه ديگرش كار مى كند، را در شرايطى غير انسانى در زندان نگاه 
داشته و تا اين لحظه حتى به  درخواست خانواده و توصيه هاى پزشك متخصص محمود 
و برخى از مراجع بين المللى براى معالجه و كنترل پزشكى وى هيچ وقعى ننهاده است. 
بمنظور  و  كارگرى  جنبش  به  تعرض  سياست  تداوم  در  اسالمى  جمهورى  عوض  در 
مرعوب كردن فعالين اين جنبش منصور اسانلو يكى ديگر از رهبران جنبش كارگرى 
ايران را به 5 سال حبس تعزيرى محكوم كرده و همين امروز 5 تن از فعالين معترض 
به دستگيرى محمود صالحى در شهر سقز از طرف دادگاه عمومى اين شهر احضاريه 

دريافت كرده اند تا در تاريخ 13  تير ماه در دادگاه حاضر شوند.
شده  شناخته  شگردهاى  و  انسانى  ضد  سياست  ادامه  در  اسالمى  جمهورى  رژيم 
معالجه  و  متخصص  پزشكان  به  صالحى  محمود  دسترسى  از  ممانعت  با  تاكنونى اش 
وى مى خواهد محمود صالحى را با نگاه داشتن در شرايط غير انسانى زندان به سوى 

مرگ تدريجى سوق دهد. 

نگذاريم  جمهورى اسالمى  محمود صالحى  را  به
 مرگ تدريجى در پشت ميله هاى زندان محكوم كند!

www.cpiran.org

www.komalah.org

www.komala.tv

سايت حزب كمونيست ايران

سايت كو مه له

سايت تلويزيون كو مه له

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

امروز در شرايطى كه جمهورى اسالمى با بگير و ببند فعالين جنبش كارگرى و يورش 
به ديگر جنبش هاى اجتماعى بر تداوم سياست هاى وحشيانه خود پاى مى فشارد اين 
تنها تداوم و گسترش تالش و مبارزه متحدانه در داخل و خارج كشور است كه مى تواند 
جمهورى اسالمى را از تعرض با صف مبارزه آزاديخواهانه باز دارد و محمود صالحى 
را از زندان آزاد كند. در اين كارزار مبارزاتى فعالين و پيشروان جنبش كارگرى، فعالين 
يك  ايجاد  در  مى توانند  ايران  داخل  در  دانشجويى  جنبش  و  زنان  جنبش  پيشروان  و 
صف گسترده و متحدانه تالش و مباره براى آزادى محمود صالحى  نقش تعيين كننده 
مردم  آزاديخواهانه  جنبش  و  كارگرى  جنبش  به  متعلق  صالحى  محمود  كنند.  ايفا  اى 
كردستان و ايران است. براى تشديد فشار بر جمهورى اسالمى فعالين جنبش كارگرى 
و ديگر جنبش هاى اجتماعى الزم است كه اقدامات و اجراى ابتكارات جديدى را مورد 

بررسى قرار دهند. 
محمود  آزاديخواه  انسانهاى  متحدانه  مبارزه  ونيروى  طبقاتى  همبستگى  صف  ايجاد  با 

صالحى از زندان آزاد مى گردد.
كميته مركزى حزب كمونيست ايران
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