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كمپين بين المللى مبارزه براى 
آزادى محمود صالحى

 منصور اسانلو 
و ساير فعالين كارگرى 

كنفدراسيون جهانى اتحاديه هاى كارگرى و فدراسيون جهانى   بنا به فراخوان 
كارگران حمل و نقل، روز پنجشنبه 9 ماه اوت مصادف با 18 مرداد ماه به عنوان 

روز جهانى اقدام براى آزادى "محمود صالحى" و "منصور اسانلو" انتخاب شد. 

اطالعيه پايانى كنگره نهم حزب كمونيست ايران
كنگره نهم حزب كمونيست ايران در روزهاى 4 تا 8 مرداد ماه 1386 برابر با 26 تا 29 ژوئيه 2007 با 
موفقيت برگزار گرديد. اين كنگره با حضور نمايندگان تشكيالت خارج از كشور حزب، نمايندگان 
تشكيالت كومه له، نمايندگان تشكيالت مخفى شهرها، اعضاى كميته مركزى و شمارى از اعضا و 
دوستان حزب كه به عنوان ناظر در كنگره شركت داشتند، همزمان در دو مكان با استفاده از 
شبكه اينترنتى كه شركت مستقيم همه رفقا را در مباحثات و تصميم گيرى ها تامين مى كرد، 

برگزار شد. 
كنگره با سرود انترناسيونال و يك دقيقه سكوت به نشانه گراميداشت ياد جانباختگان راه آزادى 
و سوسياليزم كار خود را آغاز كرد و سپس با تصويب اعتبارنامه نمايندگان و اعالم حضور اكثريت 
قريب به اتفاق نمايندگان منتخب تشكيالت هاى مختلف رسميت خود را اعالم كرد و با تصويب 

آيين نامه داخلى كنگره، دستور جلسات و انتخاب هيئت رئيسه دائم كار خود را ادامه داد.  
به  كه  بود  كنگره  جلسات  دستور  از  يكى  حزب  مركزى  كميته  تشكيالتى  و  سياسى  گزارش 
جنبش  رشد  عينى  هاى  زمينه  توضيح  ضمن  آن  در  و  شد  تبديل  كنگره  مباحث  اصلى  محور 
جريان  براى  كه  امكاناتى  و  ها  فرصت  روى  كنونى،  سياسى  اوضاع  تحليل  و  سوسياليستى 
سوسياليستى در بطن جنبش كارگرى، جنبش رهايى زن و ديگر جنبش هاى اجتماعى وجود 
دارد، تاكيد گرديد. مبانى استراتژى حزب كمونيست ايران و روندى را كه طى آن طبقه كارگر به 
مثابه يك طبقه سازمان يافته نظام سرمايه دارى را به زير كشيده و قدرت سياسى را به دست 
مى گيرد و همچنين سياست ها و عملكرد ارگان هاى مختلف تشكيالتى نيز بر بستر همين 
مباحث، يك بار ديگر مورد بحث و بررسى قرار گرفت، تا تاكيتك ها و وظايف فرا روى حزب 

براى پبشروى هاى آتى بيشتر تدقيق گشته و استنتاج عملى بيشترى پيدا كند.
كنگره در بخش رسيدگى به قرارها و قطعنامه هاى پيشنهادى، كليات گزارش سياسى كميته 
مركزى به كنگره را تاييد كرد و تدقيق و آماده كردن آن براى انتشار را با توجه به مباحث كنگره 
به كميته مركزى منتخب كنگره سپرد. همچنين كنگره در اين بخش قطعنامه اى تحت عنوان 
جنبش دانشجويى ايران، چشم اندازها و وظايف آن به تصويب رساند كه طى آن ضمن تبيين 
موقعيت جنبش دانشجويى و روشن كردن اركان استراتژى گرايش سوسياليستى در اين جنبش 
بر جهت گيرى و وظايف حزب در اين رابطه تاكيد كرد. كنگره همچنين به منظور  بهبود و 
اصالح شيوه كار در عرصه هاى مختلف فعاليت حزب قرارهايى  را نيز به تصويب رساند. متن 

كامل گزارش سياسى كميته مركزى به كنگره و قطعنامه مصوب بزودى منتشر مى شوند.
كنگره همچنين ارسال پيامهايى به خانواده جانباختگان صفوف حزب كمونيست ايران و براى 

زندانيان سياسى را، به كميته مركزى واگذار كرد. 
آخرين دستور جلسه كنگره انتحابات كميته مركزى بود كه در اين بخش كنگره از ميان اعضاى 
خود 27 نفر را بعنوان اعضاى كميته مركزى حزب كمونيست ايران انتخاب نمود كه عباتند از:

رفقا: روناک آشناگر، شوكى احمدى، هلمت احمديان، نصرت تيمور زاده، طال جمشيدى،  بارزان 
رفيق  رضايى،  فريده  رزاقى،  رشيد  رحمانى،  بهرام  خرمى،  شمسى  حميدى،  حسين  پور،  حسن 
سليمى، فرهاد شعبانى، حسن شمسى،  فراست صالحى، ابراهيم عليزاده، محمود قهرمانى، اختر 
كمانگر، محمد كمالى، لقمان گله دارى، صالح ماوزجى، جالل محمد نژاد، صديقه محمدى، 

پويا محمدى،  رحمان نجات، سروه ناصرى و بهروز ناصرى
  كميته مركزى حزب كمونيست ايران 

    مرداد  1386    اوت  2007 

فراخوان اتحاديه هاى بين المللى كارگرى براى آزادى محمود 
صالحى و منصور اسانلو در سطح وسيعى در داخل و خارج كشور 
مورد حمايت و استقبال قرار گرفته و تعدادى زيادى از اتحاديه 
ها و نهادهاى كارگرى و سازمانهاى چپ و مترقى در اقصا نقاط 
جهان در اين روز مشتركا عليه حكومت ضد كارگرى جمهورى 

اسالمى به اعتراض برخواهند خواست.

در صفحه 5 

جنبش كارگری 
در كدام سطح؟

 
دهه هشتاد و گسترش 
مبارزه طبقاتى در ايران
در صفحه 2

بايد اين ظلمت
را بخاک سياه  نشاند!

بر اين شيپور بدم!
در صفحه 8
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 ملزومات توليد و بازتوليد "سرمايه" درايران نقشى ويژه 
نه  اسالمى  جمهورى  دولت  است.  اعطاءكرده  دولت  به 
در  با  بلكه  بورژوازيست،  مذهبى"  "نظامى-  دولت  فقط 
دست داشتن هفتاد و پنج درصد از كارخانجات و مراكز 
توليدى خدماتى و تمركزدادن بيش از هشتاد و  پنج درصد 
منابع اقتصادى كشور و توزيع درآمد بزير سلطه و كنترل 
خود، بزرگترين كارفرما در ايران مى باشد. چنين سوخت و 
سازى درگستره سرمايه دارى ايران،  بهره كشى اقتصادى 
و اعمال سركوب سياسى را در يك ظرف متمركز مى كند 
همچنين  و  اجتماعى  واكنش  و  كنش  هرگونه  بناگزير  و 
بويژه  و  اجتماعى  طبقات  مطالبات  و  خواست ها  طرح 
مى دهد. شكل  آن  با  تقابل  در  را  كارگر  طبقه  مطالبات 
در چنين فضائى طبقه كارگر به ناگزير مى بايست مبارزه 

اقتصادى خود را در بيان فشرده تر آن بكارگيرد.
تقابل با دولت بورژوازى امرى است طبقاتى، چه ملزوماتش 
بر پايه مطالبات صنفى استوار باشد و چه سياسى.  بدين 
كارگرى  "ساده"  مطالبه  هر  مقابل  در  كه  است  جهت 

خدا"  "بنام  سرمايه  تا  مى آميزند  درهم  دولت  و  دين 
به  اسالمى  شوراى  مجلس  طريق  از  را  "حق"ى  هر 
و  قضائيه  قّوه  مجارى  از  و  كند  بدل  مطلق  بى حقى 
بدار  را  خواهندگانش  واسطه  بى  و  واسطه  با  مجريه 
باطل  "حق"  هر  كنندگان  مطالبه  آويزد.  مجازات 
شده اى قاعدتا مى بايستى سركوب شوند  و پذيرش 
فقر و فالكت تحت عنوان گسترش "عدالت اسالمى" 
تا  شود،  ترويج  و  تبليغ  گروهى  رسانه هاى  طريق  از 
پروسه انباشت سرمايه  مسير طبيعى خود را طى كند. 
بديهى ست كه تحقق مطالبات كارگران برعليه سرمايه 
نه  دارى  سرمايه  مناسبات  تنگ  درچارچوب  دولت  و 
دانش  به  اتكاء  با  كارگر  طبقه  كه،  معناست  بدين 

را  جامعه  بر  حاكم  دارى  سرمايه  مناسبات  خود  طبقاتى 
دچار ترک مى كند، مى شكند و از آن فراتر مى رود. "تحقق 
و  سرمايه  برعليه  سرمايه  سلطه  چارچوب  در  مطالبات" 
دولت از آن روشكل مى گيرد، كه كارگران درگام نخست، 
گام،  ادامه  در  و  مى شكنند  را  بورژوازى"  "قانونيت  جبرا 
 " الطويل  عظيم  دستگاه  با  مطالباتشان  "تحقق"  جهت 
بوركراتيك- نظامى" بورژوازى روبرو مى گردند، چرا كه، 
متحقق كردن هر "حق" ابتدائى همانند ايجاد"تشكالت 
سنديكائى" و برگزارى "اول ماه مه" و حتى مبارزه براى 
هاى  شاخك  ميدانگاه،  اين  در  معوقه"  "دستمزدهاى 
حسى توپخانه سرمايه را به واكنش وا مى دارد و تحت 
دولت  توپخانه  مجريه  و  مقننه  قضائيه،  قّوه  سه  هدايت 

طبقاتى آتش مى گشايد .
در چنين سوخت و سازى است، كه ساده ترين خواسته 
"صنفى" كارگران رنگ و بوى"سياسى"  بخود مى گيرد، 

شعارهاى  سطح  معوقه"به  بخاطر"دستمزدهاى  مبارزه  و 
"ضددولتى" ارتقاء پيدا مى كند.

وبراين راستا است،كه منصوراسانلو از رهبران سنديكاليست 
قرار  موردحمله  بار  چندمين  براى  ايران  كارگرى  جنبش 
مى گيرد و ربوده مى شود، و محمودصالحى يكى ديگر از 
شرايط  بدترين  در  و  دستگير  را  كارگرى  جنبش  رهبران 
جسمى در زندان به بند مى كشانند، و يازده نفر از ديگر 

به  سرمايه  بيدادگاه هاى  در  كارگرى،  جنبش  رهبران 
ماه  اول  برگزارى  همچنين  و  مى شوند  كشانده  محاكمه 
و  رهبران  اعدام  و  دستگيرى  با  سنندج  شهر  در   68 مه 
ساده  خواست  يا  و  مى گردد  روبرو  برگزاركنندگانش 
و  مى گيرد  پاسخ  گلوله  شليك  با  آباد"  "خاتون  كارگران 

كارگران درخون خود مى غلتند.  
طبقه كارگر ايران از همان ابتدا، و از اولين روزهاى پس 
از "قيام" بهمن پنجاه و هفت بود كه خود را با سركوب 
دستجات "رسمى" و "غير رسمى" دولت جمهورى اسالمى 
روبرو ديد. اول ماه مه 58 اولين تجربه سركوب را، طبقه 
جديد"دولت"  حاكمين  توسط  طبقه  يك  ابعاد  در  كارگر 
قهرى  انحالل  دوره  همين  در  و  كرد  لمس  بورژوازى 
نهادهاى دمكراتيك توده اى و پايه اى ترين تشكل هاى 
رژيم  كار  دستور  در  كارگران  طبقاتى  مبارزه  سازمانيابى 

سرمايه دارى جمهورى اسالمى قرارگرفت.
و  سركوب  سياست  كنار  در  اسالمى  جمهورى  رژيم 
دادن  سازمان  با  كارگرى  مستقل  تشكل هاى  انحالل 

ارگان ها وابسته به خود همانند "انجمن هاى اسالمى"در 
مراكز خدماتى و توليدى، سلطه  سياسى- اقتصادى خود 
را بمثابه "دولت بورژوائى" و به نيابت كل طبقه  بورژوازى 
گسترش داد. پس از سركوب قطعى جنبش كارگرى در 
در  كارگرى  تشكالت  كردن  منحل  و  شصت  دهه  آغاز 
ايران، رژيم جمهورى اسالمى در كنار سياست سركوب 
و انحالل تشكل هاى مستقل كارگرى با سازمان دادن 
شوراهاى  همانند"  خود  به  وابسته  كارگرى"  ارگانهاى" 
سلطه   توليدى،   و  خدماتى  مراكز  در  كار"  اسالمى 

سياسى- اقتصادى خود را قطعى كرد.                   
در اين چنين فضائى، جنگ ارتجاعى و خانمانسوز ايران و 
عراق ابزار مناسبى بود در دستان رژيم و بورژوازى، تا آنها 
بتواند ضمن تحكيم سامانه هاى"دولت طبقاتى" و سازمان 
دادن نهادهاى سركوبگر نظامى اش، پايه هاى اجتماعى 
ناسيونال-  و  اسالم گرايانه  تفكرات  از  اوجى  بر  را  اش 
شوينيستى در بخش هاى وسيعى از طبقات بورژوائى و 
توده بى شكل طبقات و اقشار تحتانى جامعه شكل داده 
و اليه هاى بى شمارى را نيز بر همين بستر بى اثر نمايد 
. اتخاذ سياست هاى "سازش طبقاتى" ، بجاى گسترش 
جنگ  در  شركت  به  كارگران  تشويق  و  طبقاتى  مبارزه 
ارتجاعى ايران و عراق دركنار جناحين"ضدامپرياليسم"و 
سازمان هاى  و  احزاب  "ملى"  و  متوسط"  "بورژوازى 

بويژه  و  دوره  آن  در  پوپوليستى  و  ليبرال  چپ  سياسى 
تمامى دستجات پرو چينى و پرو روسى بازتاب و محصول 
چنين روندى بود. حادثه سى خرداد شصت و انفجار دفتر 
مركزى حزب جمهورى اسالمى آغاز قطعيت بخشيدن به 
روند سركوب گرايانه اى بود كه با شكل گيرى يكى از 
ارتجاعى ترين رژيم هاى سياسى در اواخر قرن بيستم در 

ايران انجام شد.                                
مبارزه  دمكراتيك  و  پايه اى  نهادهاى  قطعى  انحالل   
كارگرى  فعالين  خون  از  دريائى  بربستر  كه  طبقاتى 
ارگان هاى  تثبيت  با  شد،  داده  شكل  كمونيست ها  و 
ضدكارگرى رژيم دركارخانه ها و مراكز توليدى و خدماتى 
سياست  تحت  سركوب  ارگانهاى  اين  يافتن  سازمان  و 
كارگر"  "خانه  بنام  مركزى  نهادى  بوركراتيِك  كنترل  و 
دوران اعتالى مبارزه كارگران براى سه دهه به خاموشى 

گرائيد.
مقاومت  عليرغم  ايران  جوان  كارگر  طبقه  دوران  اين  در 
دليرانه اش در مقابل اين روند سركوب گرايانه و از دست 
بدليل  اش،  عناصرطبقه  ترين  آگاه  از  بسيارى  دادن 
بر  سرمايه  سلطه  مناسبات  از  طبقاتى  تبيينى  نداشتن 
نقش  و  سرمايه دارانه  بازتوليد  و  توليد  درحوزه   كار، 
سياسى  سلطه  عنصر  بمثابه  طبقاتى  دولت  اساسى 
تهاجم  اين  با  تقابل  در  نتوانست  سرمايه دار،  طبقه 
سازمان  و  متشكل  مقاومتى  سبعانه  و  سيستماتيك  
يافته در مقابل بورژوازى و دولت اسالمى اش سازمان 

دهد.
و  بورژوازى  طبقه  از  طبقاتى  دولت  مقوله  تفكيك 
بعنوان  اسالمى  جمهورى  دولت  به  غيرطبقاتى  نگاه 
وجه مكمل سلطه سرمايه بر كار در حوزه توليد و باز 
مبارزه  آشيل  پاشنه  سرمايه،  انباشت  پروسه  و  توليد 
عليه  بر  "چپ"  سياسى  سازمانهاى  و  احزاب  و  كارگران 
باسابقه  سال ها  آن  در  بود.  دوره  آن  در  بورژوازى  طبقه 
ترين، متشكل ترين و آگاهترين بخش طبقه كارگر ايران 

را كارگران شركت نفت تشكيل مى دادند.
اين  با  مندانه،  تقاضا  اى  نامه  طى  ابتدا  همان  از  آنها   
توهم كه "در فرداى انقالب شكوهمند ايران به رهبرى 
امام خمين"  اداره كارخانه ها را راسًا  به عهده خواهند 
اسالمى"  انقالب  شوراى  در"  شركت  خواهان  گرفت، 
كميته  بمثابه  تا  بود  شده  متشكل  كه  "شورائى"  شدند. 
مشترک ضد انقالب بورژوازى، كل پروسه جنبش انقالبى 
كارگران و زحمتكشان را بر عليه رژيم سلطنتى و بورژوازى 
سركوب كند. راديكال ترين احزاب و سازما ن هاى سياسى 
چپ فرياد برآوردند: اين يعنى "حكومت دوگانه" در يك 
"وضعيت انقالبى"! و ديگر احزاب و سازمان هاى بورژوا- 
غيره  رشد  "راه  و  جهان"  سه  هوادار"تئورى  رفرميستى 
بالماسكه  دراين  را  خود  ويژه  جاى  كه  دارى"  سرمايه 

تاريخى داشتند.
بودن  غالب  بعلت  سوئى  از  كه  بود،  اين  گزنده  واقعيت 
بمثابه  طبقاتى  دولت  از  بورژوائى  و  غيرطبقاتى  تبينات 
مناسبات  تنظيم  و  توليد  روابط  از  پيوسته  بهم  اى  حلقه 

و  سرمايه  سلطه  مكمل  وجه  بعنوان  طبقاتى 
بدليل  و  ديگر  هم  از  آنها  مكانيكى  تفكيك 

مجيد ارژنگدهه هشتاد وگسترش مبارزه طبقاتى در ايران



نيمه اول مرداد 1386- نيمه اول اوت 2007شماره 193 - صفحه 3جهان امروز

قدرتمند  طبقاتى   – انقالبى  بديل  يك  نبود 
همچنين  و  كارگر  طبقه  ميان  در  كارآرا  و 
استيالى فاكتور قدرتمند  توهم در ميان كارگران نسبت 
به"حكومت انقالبى" و"ضد امپرياليسم"، و از سوئى ديگر 
برعليه  خود  مبارزات  كردن  محدود  با  ايران  كارگر  طبقه 
با  مطالباتش  تحقق  جهت  كارخانه  حيطه  در  بورژوازى 
حاكميت،  از  هائى  بخش  يا  و  دولت  مساعدت  و  كمك 
تالش داشت تا اين رابطه را در محيط كارخانه بسود خود 
تغير دهند. محدود بودن عرصه مبارزات كارگران در حلقه 
تنگ كارخانه ها وعدم همبستگى طبقاتى بمثابه طبقه اى 
خصلت  دولت،  و  بورژوازى  طبقه  برعليه  و   خود  براى 

نماى اين دوره تاريخى بود.
دهه شصت آغازگر قطعى روند فروپاشى چنين توهماتى 
بود. اين فروپاشى به قيمت خانه خرابى، فقر و فالكت، 
كارگرى  خانواده  هستى  دادن  دست  از  و  اعتياد  و  فحشا 
تمام شد، تاوان گرانى كه تا به امروز نيز يوغ سنگين آن 

برگردن كارگران سنگينى مى كند. 
انحالل  و  كارگر  طبقه  شدن  رانده  عقب  به  و  شكست 
طبقه  براى  دوره  اين  در  كارگرى  شوراهاى  و  سنديكاها 
مبارزه  عدم  و  مطلق  نشينى  خانه  بمثابه  گاه  هيچ  كارگر 
و  بطئى  چه  اگر  نبود.  مطالباتشان  به  دستيابى  جهت 
پراكنده، اما تالش براى سازمانيابى و ايجاد تشكل هاى 
كارگرى در ميان بخش هاى پيشرو كارگرى شوقى دوباره 
مى يافت و ارتباط فعاالن كارگرى درگوشه كنار اين مرز 
و بوم درهم گره مى خورد. آتش سركوب شده مبارزات 
كارگران در زير خروارها خاكستر سركوب به حيات خويش 

ادامه داد و از نفس باز نايستاد.
فقدان  شرايط   در  بايست  مى  اين بار  ايران  كارگر  طبقه 
از  ديگرى  نوع  سياسى  اختناق  اوج  در  و  "دموكراسى" 
تشكل يابى  و مبارزه را تجربه مى نمود. واين درشرايطى 
براى  را  مندرسش  قباى  نيز  خود  كارگر  طبقه  كه  بود، 
پروسه  و  مى گذاشت  جا  اطراف  روستاهاى  در  هميشه 
ارزش افزائى اش هرچه بيشتر تحت انقياد مطلق سرمايه 

قرار مى گرفت.  
اعمال  سياسى  اختناق  اوج  در  كارگران  پراكنده  تالش 
شده توسط دولت جمهورى اسالمى، جهت تشكل يابى، 
سركوب  با  كه  ملى"  "كفش  كارگران  تالش  جمله  از 
حروفچين  كارگران  تالش  روبروگرديد،  رژيم  وحشيانه 
در  چاپ  سنديكاى  ايجاد  براى  تهران  چاپخانه هاى  و 
اتحاديه  دادن  شكل  براى  تالش  شصت،  دهه  اول  نيمه 
صنعتگران شهرسنندج، تالش براى برگزارى اول ماه مه 
يابى  سازمان  و  كردستان  در  شصت   سال  دوم  نيمه  در 
اعتصابات متعدد كارگرى در تهران، خوزستان، كردستان 
و شهرهاى ديگر ايران، تالش هائى پراكنده از اين دست 
بودند، كه درسال هاى بعد جبرا" درهم زنجير شدند و بر 

جويبار واحدى روان گرديدند.  
بر  سياسى  مذهبى-  ليبراليسم  يافتن  غلبه  با  هفتاد  دهه 
اركان "دولت"و اتخاذ سياست هاى گام به گام ليبراليستى 
"جهان سومى" با چاشنى "مذهب"  معتدل شده، در ايران 

از  پيروى  و  انطباق  در  اقتصادى  هاى  سياست  تدوين  و 
مدل توسعه اقتصادى سياست هاى نئوليبراليستى سرمايه 
جهانى جهت تشديد ادغام سريعتر در بازار سرمايه جهانى 
كه با تشديد روند خصوصى سازى و بيكارسازيهاى وسيع 
سياسى  عمل  عرصه  در  مى گرفت،  صورت  كارگرى 
جنبش  رفرميست  هاى  استراتژيست  دل  در  اميدى  نور 
لجام  تهاجم  دوران  دوره،  اين  ساخت.  ور  شعله  كارگرى 

هاى  دولت  هاى  سياست  به  اتكا  با  رفرميسم  گسيخته 
كه  بود،  كارگرى  جنبش  برعليه  خاتمى  و  رفسنجانى 
سركوب  سالهاى  زيرخاكستر  از  سياسى اش  راديكاليسم 
و  درون  در  و  كشيد  مى  طبقاتى  مبارزه  آسمان  به  بال 
بيرون جنبش كارگرى نهال هاى خود را پرورش مى داد. 
اين فضاى نوين، نمى توانست تاثيرات معين خود را بر 

آرايش"سياسى" درون جامعه از خود برجاى نگذارد. 
جهانى  سازمان  با  اسالمى  جمهورى  رژيم  همكارى 
اسالمى"  "شوراهاى  قبوالندن  جهت  آنها  تالش  و  كار 
دستور  در  كار  جهانى  سازمان  به  كارگرى  تشكل  بجاى 
كار قرار مى گيرد .على رضا محجوب اعالم مى كند: "تا 
سه سال پيش تشكيالت ما يك تشكل صنفى- سياسى 
تمام  تشكيالت  يك  ما  تشكيالت  شماى  اكنون   ... بود 
عيار اتحاديه اى است" خانه كارگر كه اساسا " براساس 
و  هيتلر"  كار"  نظير"جبهه  فاشيستى  تشكالت  نرم هاى 
كنفدارسيون اتحاديه هاى كارگرى موسولينى ساماندهى 
شده بود، به يكباره نرم هايش فرو مى ريزد و از يك شكل 
"تشكل سياسى –صنفى" اسالمى، على الظاهر آرايش و  

ساختارى"اتحاديه اى" بخود مى گيرد.
در  و  جهانى"،  "سرمايه  افق  و  راستا  همين  بر  منطبق  و 
راستاى تكميل اين پروژه بورژوائى، گرايشات رفرميستى 
صرافت  به  كارگرى  جنبش  درون  چپ"  و"ليبراليسم 
انتشار نشريات "كارگرى"و عرضه "مانيفست"خود برمى 
آيند. نشريه "كارمزد"، درجهت پيشبرد چنين سياستى در 
خوزستانى"  موسوى  "جواد  قلم  به  خود  جلدسوم  مقدمه 
به  اشتياق  اين  خرداد،  دوم  از  بعد  ايران  "در  نويسد:  مى 
آزادى و كسب حقوق عادالنه، شتابى حيرت افزا به خود 

گرفته است".
يك  هر  ميانه  اين  در  جامعه  گوناگون  گروهاى  و  اقشار 
سعى دارند با طرح مسائل خود و حل آن از مجارى قانونى 
ثبات  نتيجه  در  و  دموكراسى  بسط  به  مدنى  نهادهاى  و 
واقعى جامعه يارى رسانند .... ازاين رو مجموعه حاضر با 
هدف بازتاب خواست ها و مشكالت مزد و حقوق بگيران 
و طرح مسايل صنفى آنان كوشش دارد در حد بضاعت 
ناچيز و محدود خود، صدائى همراه و موازى با ديگر صداها 
ايجاد  و  سياسى  توسعه  تقويت  به  طريق،  اين  از  و  باشد 
و  ها  تشكل  گسترش  طبعا  رساند.  يارى  اقتصادى  ثبات 
موازنه  ايجاد  بانى  مستقل،  صنفى  و  اجتماعى  نهادهاى 
قدرت (تعادل در رابطه دولت و شهروندان) و بستر اصلى 
در تحكيم امنيت روحى افراد، اميد به آينده و در نتيجه 
براى  سياسى  توسعه  وانگهى   ... است  كشور  پيشترفت 
تحكيم خود نيازمند پشتوانه اقتصادى است. اين پشتوانه 
بى شك با رشد و شكوفائى توليد، ايجاد اشتغال، امنيت 
شغلى، ارتقاء فرهنگ و كار و ...حاصل مى آيد. ساماندهى 

اين امور نيز ازعهده  دولت-به تنهائى –خارج است ." 
 درآن دوره "پذيرش" قبول مقاوله نامه هاى اين سازمان 
و  "دولت"  تضعيف  سياست   همچنين  و  رژيم،  جانب  از 
و  ها  سياست  راستاى  در  خصوصى"  "بخش  گسترش 
برنامه ريزى "صندوق بين المللى پول" و "بانك جهانى"، 
نه  كارگرى،  جنبش  درون  رفرميستى  گرايشات  براى 
تشكل هاى  ايجاد  براى  تالش  جهت  امكانى  و  فرصت 
مستقل كارگرى و باال بردن سطوح مبارزاتى كارگران بر 
عليه سرمايه و دولت سرمايه دارى، بلكه فرصتى بود تا 
از طريق "مجارى قانونى و نهادهاى مدنى ... به تقويت 
توسعه سياسى و ايجاد ثبات اقتصادى يارى رساند. "چرا 
كه، طبق آخرين الگوهاى "سرمايه جهانى"،" ساماندهى 

اين امور نيز از عهده  دولت-به تنهائى –خارج است ."  
اين  كارگرى  جنبش  "درون"  رفرميستى  گرايشات  براى 
درگذشته  برادران  دست  در  دست  تا  آمد  فراهم  غنيمت 
"دمكرات"شده،  روز  به  امروز  و  امپرياليست"  "ضد 

نظام  اندازه  و  حد  در  بوركراتيك  ساختار  با  تشكل هائى 
بياورند.  بوجود  كارگر"  "خانه  با  سازش  در  دارى  سرمايه 
انتشار نشرياتى همچون "كارمزد"  و"انديشه و جامعه" در 
ايران كه عمدتا توسط بخش هائى از فعالين كارگرى در 
سطح خارج ازكشور با گرايشات رفرميستى تقويت و تبليغ 
و ترويج مى شد، و انطباق يافته گى بخش هاى وسيعى از 
فعاالن سنديكاليست  قديمى در  خارج و داخل كشور با 

اين روند، تالشى بود در راستاى اين سياست.
 دهه هفتاد اگر چه دوران تهاجم لجام گسيخته رفرميسم 
و  راديكال  گرايشات  نهال  عليه  راست  گرايشات  و 
سوسياليستى  بود. اما اين گرايش به هيچ وجه نتوانست 
در جنبش كارگرى دست باال را پيدا كند. با زوال "جنبش 
دوم خرداد" اين گرايش نيز در جنبش كارگرى به تاريك 
خانه تاريخ رانده شد.                                           

برآمد  جنبشى  بورژوائى"  سبز"اصالحات  باغ  سوى  درآن 
رهبرانى  با  و  معين  "طبقاتى"  هاى  باشاخص  كرد  مى 
خردادى  مليح"دوم  لبخند  نه"  كه  وسوسيالست،   آگاه 
و  بود  كنترلش  به  قادر  "دمكراتيك"  سركوب  باچاشنى 
نه سركوب نظامى با وعده  "عدالت اجتماعى" جلودارش 
سو  يك  از  هشتاد،  دهه  غاز  آ  و  هفتاد  دهه  پايان  بود. 
ليبراليستى  توهمات  خورده  ترک  هاى  ديواره  فروپاشى 
حكومتى  تغيرات از باال و متكى به اصالحات  نسبت به 
جنبش  در  راست  اپورتونيسم  ورشكستگى  و  بورژوائى  و 
كارگرى و دموكراتيك بود، و از سوئى آغاز برآمد جنبش 
كارگرى در عرصه مبارزه طبقاتى و طرح مطالبات روشن 
صنفى- طبقاتى در مقابل بورژوازى و دولت بود.                   
جنبش  تاريخ  در  اى  تازه  برگ  هشتاد،  دهه  اول  نيمهء   
كارگرى ايران گشود. برآمد جنبش كارگرى در اين دهه 
صورت  كارگرى  گسترده  دم  هر  اعتصابات  از  متنى  بر 
اوج  به  كارگرى  هاى  تشكل  گيرى  شكل  با  و  پذيرفت 
رسيد. در اين دوره كارگران خود توانستند با اتكا به نيروى 
طبقاتى خود  اشكال بالنده ترى از مبارزه و نوع تشكل يابى 
كارگرى را  بوجود بياورند، كه در تاريخ جنبش كارگرى 
ايران اگر چه نه كم سابقه، اما بعضأ بى سابقه بود . اين 
گذشته  به  شباهتى  وجه  هيچ  به  جهات  برخى  از  جنبش 
نداشت. تشكل هاى آن برمتنى از شرايط "غيرمتعارف" 
اجتماعى- سياسى و اوضاع انقالبى  شكل نگرفته بودند، 
كه با تغيير آن شرايط به خاموشى گرايند. تاريخ و زايش 
معينى   سياسى  احزاب  با  هايش  تشكل  و  جنبش  اين 
جنبش  اين  احزاب  اين  "مرگ"  با  كه  بود،  نخورده  رقم 
و تشكل هايش به نيستى كشيده شوند. براى نخستين بار 
بود كه رهبران عملى اين جنبش نه با "اتكا" به احزاب 
شده،  آزاد  خود  طبقاتى  نيروى  به  اتكا  با  بلكه  سياسى 
گذاشتند.  ميدان  پابه  طبقاتى  مبارزه  درعرصه  كارگران 
براى نخستين بار بود كه انجمن هاى فرهنگى – سياسى 
خود را شكل دادند .براى نخستين بار بود كه نشريات و 
سايت هاى اينترنتى خود را سازمان دادند. براى نخستين 
بار بودكه تشكالت ضدسرمايه دارى خود را بوجود آوردند. 
براى نخستين بار بود كه در اوج  اختناق سياسى "علنيت" 
عملى  رهبران  همچنين  و  خود،  "فراقانونى"  و  طبقاتى 

و  بورژوازى  به  سياسى  اختناق  اوج  در  را  خود 
هاى  تشكل  و  كردند،  تحميل  طبقاتى  دولت 
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نيمه اول مرداد 1386- نيمه اول اوت 2007

شركت  "سنديكاى  همچون  را  خود  طبقاتى 
ساخته  دست  هاى  تشكل  مقابل  در  را  واحد" 
رژيم قراردادند و خواهان برچيدن تشكل هاى 
وابسته به رژيم شدند و از همه مهمتر با مقاومت بى نظير 
خود و با اتخاذ تاكتيك ها و روش هاى صحيح مبارزاتى، 
تمامى تالش تاكنونى رژيم را جهت سركوب مبارزاتشان 

را خنثى كردند.
شاخص  سه  با  هشتاد،  دهه  اول  نيمه  يعنى  دوران  اين 
را  معينى  تاثيرات  تنهائى  به  هريك  بود،كه  همراه  عمده 

بركل پروسه مبارزات كارگران از خود بر جاى گذاشت.

و  مقاومت  و  واحد"  شركت  "سنديكاى  تشكيل   -1
ايستادگى كارگران شركت واحد در مقابل سركوب رژيم، 
در شرايط "اختناق سياسى" حاكم برجامعه،كه پايانى بود 
برگفتمان هاى ليبراليستى كه ايجاد"تشكل هاى مستقل 
كارگرى"را موكول به فضاى" باز سياسى" و درجه اى از 
وجود "دمكراسى" بورژوازى با اتكا به "سرمايه صنعتى" 

مى كرد. 
2-  تأثير متقابل جنبش كارگرى بر جنبش كردستان و 
تأثير متقابل جنبش انقالبى كردستان بر جنبش كارگرى 
روزه  شانزده  اعتصاب  ارتباط،  همين  در  و  كلى  بطور 
پيروزمندانه كارگران نساجى كردستان و برگزارى اول ماه 
مه 83 و 84 و الخصوص برگزارى ماه مه سقز كه نقش 
اساسى در مطرح كردن طيف وسيعى از فعالين كارگرى 
جهانى  و  ملى  سطح  در  كارگرى  جنبش  رهبران  بعنوان 

داشت.
3- شكست آلترناتيوهاى "ليبرالى"در جنبش دانشجوئى و 

همگرائى تدريجى اين جنبش با جنبش كارگرى.  
چنين سطحى از مبارزات، نه تنها واكنش هاى متفاوتى را 
در سطح جنبش چپ و كمونيستى رقم زد، بلكه به تدريج 
تاثيرات معينى را از خود بر جنبش "چپ" از خود برجاى 
گذاشت و ديواره هاى "دگماتيسم" را دچار "ترک" كرد، 
چرا كه، اساسا اين جنبش نه فقط از آن رو كه با اشكال 
و فاكتورهاى نوينى خود را درعرصه مبارزه طبقاتى مطرح 
مى نمود، بلكه عمدتا بخاطر شاخص هاى مبارزاتى معينى 

بود كه طبقه كارگر، در بستر رشد كمى و كيفى خود آن 
شاخص ها را "زايش"مى كرد.

پروسه  همواره  تولدش  بدو  در  ايران  كارگرى  جنبش 
احزاب  با  طبقاتى  مبارزه  درعرصه  را  خود  تشكل يابى 
سياسى مفهوم مى كرد. حزب كمونيست ايران نقش تعين 
كننده اى در بوجودآمدن اولين اتحاديه هاى كارگرى در 
ايران و تشكل يابى كارگران در آن دوران داشت. و پس از 
آن نيز اين نقش اساسى را "حزب توده" بر عهده داشت.
هاى  نيازمندى  و  مبارزات  آنكه  از  بيش  دوران  آن  در 
اقتصادى و خود انگيخته كارگرى، تشكل هاى كارگرى 
كه  بود،  جامعه  سياسى  اوضاع  اين  كند،  يابى  سازمان  را 
نقش تعيين كننده در پيدايش آنها داشت و تشكل هاى 
يابى  سامان  خود  هاى  نيازمندى  اساس  بر  را  كارگرى 
دوران،  اين  تا  كارگر  طبقه  آورد،  مى  بوجود  و  مى كرد 
بود،  نتوانسته  گاه  هيچ  خود  براى  اى  طبقه  بمثابه  خود 
گامهائى در جهت تشكيل تشكل هاى مستقل خود بردارد 
كه  كارگرى  جنبش  ريل  تغير  ببخشد.  ماديت  آن  به  و 
كيفيتا برآمد خود را در اوئل دهه هشتاد بنمايش گذاشت، 
نه محصول دورى از احزاب سياسى و "سياست" زدگى 
مبارزه  به  گرايش  و  كارگران  زدگى  "سوسياليسم"  يا  و 
ترديونيستى، همان گونه كه هموندانشان در اروپا وآمريكا 
در باطالق آن درغلتيدند. بلكه برعكس از يكسو محصول 
گسترش سرمايه دارى در ايران و بوجودآمدن قشر وسيعى 
از كارگران صنعتى بود و ازسوئى باالرفتن سطح آگاهى 
طبقاتى به درجات مختلف در ميان كارگران ايران بويژه 
كارگران صنعتى بود. اين سطح آگاهى، بشكل هوشمندى 
در تمامى عرصه هاى نوع انتخاب تشكل هاى كارگرى 
و واكنش هاى سياسى و اجتماعى براساس منافع كوتاه 
مدت و دراز مدت خود و طرح مطالبات كارگرى و مبارزه 
جهت تحقق آنها و همچنين اتخاذ تاكتيكها و روش هاى 

بديع مبارزه خود را نشان مى داد. 
جنبش  تاريخ  در  ديگرى  برگ  هشتاد،  دهه  دوم  نيمه 
كارگرى ايران گشود، صرف نظر از تالش مستمر كارگران 
و فعالين كارگرى جهت تشكل يابى و تحميل تشكل هاى 
مستقل كارگرى به دولت و بورژوازى و تولد تشكل هائى 

مستقل  تشكل  ايجاد  براى  پيگيرى  "كميته  همچون، 
كارگرى"،"كميته هماهنگى براى ايجادتشكل كارگرى"، 
"اتحاد كميته هاى كارگرى"،"سنديكاى كارگران شركت 
همچنين  جنوب"و  مه  ماه  اول  برگزارى  واحد"،"كميته 
تالش هاى مثبتى كه هم اكنون مجموعه اى از فعالين و 
تشكل هاى كارگرى براى ايجاد اتحادى وسيع تر بر بستر 
«شوراى همكارى تشكل ها و فعالين كارگرى»  به پيش 
مى برند، و همچنين رهبران آگاه و ثابت قدمى همچون 
محمود صالحى و... و همچنين رهبران سنديكاى شركت 
واحد كه نشانه هاى بارزى از رشدكيفى مبارزات و جنبش 
متحدانه  مبارزات  و  هم پيوندى  است،  ايران  در  كارگرى 
... مى باشدكه  كارگران كرد، فارس، آذربايجانى و غيره 
كيفيت باالئى از اتحاد طبقاتى را در اول ماه مه امسال 
به نمايش گذاشتند. در اول ماه مه1386  فرياد"محمود 
صالحي آزاد بايد گردد"، فضاى تهران را به لرزه درآورد. 
"سقز"  ماه  اول  برگزارى  با  نامش  كه  محمودصالحى 
هماوا شده بود. در اين روز نامش با  اول ماه مه "ايران" 
همآواز گرديد. در اول ماه مه امسال، تبلور خواست آزادى 
محمود، مرزهاى كردستان را در نوريد، و در مركزى ترين 
تجمع كارگران فارغ از هر رنگ و نژادى به نقطه اوج تولد 

خود عروج  نمود.
تضعيف،  فقط  نه  هشتاد،  دهه  در  كارگرى  جنبش 
گفتمان هاى ليبراليسم - بورژوائى و پراتيك منطبق با آن 
را درجنبش كارگرى ايران رقم زد، بلكه درتداوم مبارزات 
طبقاتى  اتحادى  در   را  ناسيوناليستى  گفتمان  خود، 
رهبران  و  فعالين  آزادى  براى  مبارزه   حول  گسترده  و 
كارگران در ايران و كردستان با شكست مواجه كرد. آغاز 
نيمه دوم دهه هشتاد، آغاز فروافكنى بادبان هاى پوسيده 
طبقاتى  وحدت  مقابل  در  مانعى  بعنوان  ناسيوناليستى، 
كارگران بود. بر خالف روند مبارزات "مستقل" كارگران 
سرخم  با  دركردستان  ناسيوناليسم   اكنون  هم  درايران، 
"فارس"و  طلب  عظمت  ناسيوناليسم  مقابل  در  نمودن 
سلطنت طلب و از آن بيش تر با  اتكاء و دلخوش كردن 
تحقق  جهت  منطقه  در  امپرياليستى  آلترناتيوهاى  به 

مطالبات بورژوائى خود مى باشد. 

www.cpiran.org

www.komalah.org

سايت حزب كمونيست ايران

سايت كو مه له

سايت تلويزيون كو مه له

از سايت هاى حزب كمونيست ايران
 و كومه له ديدن كنيد

www.komala.tv
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پس از فراز و نشيب های فراوان دوران انقالب و 2 سال بعد 
از آن در شرايط جنگ و درگيری های نظامي مجاهدين و 
رژيم، هزاران نفر طي سال های 60 تا 68 توسط رژيم 
تا  ديكتاتوری  و  سركوب  سياه  سايه  و  شدند  عام  قتل 
سالهاى 75 و 76  بروى جنبش كارگرى شديدا سنگينى 
كارگر  طبقه  ها  سال  اين  تمام  در  كه  چند  هر  كرد.  مى 
اعتراضات و مبارزاتى داشت اما اين اعتراضات هرگز توان 
عرض اندام نداشت و در هر قدم بهاى سنگينى پرداخت 
كلى  بطور  هم  و  كارگرى  چنبش  پيشروان  هم  شد.  مى 
اش  تاريخى  شرايط  بدترين  و  ترين  سخت  كارگر  طبقه 
را در اين سالها پشت سر گذاشت، كه در جاى خود بايد 

مفصال مورد بررسى قرار گيرند. 
اما از پس سالهاى طوالني ديكتاتورى سياه و ركود عميق 
كمى يخها آب شد و جنبش كارگری و ديگر جنبشهاى 
دمكراتيك به آرامى به جلو گام بر داشتند. با شدت گرفتن 
يافتند.  بيشترى  جسارت  كارگران  طبقاتى،  تضادهاى 
به  سازى  خصوصى  راستاى  در  ايران  بورژوازى  حركت 
كردن  ورشكسته  با  همراه  كه  اسالمى  جمهوری  سبك 
از  موجى  تا  گرديد  باعث  بود  ها  كارخانه  از  بسيارى 
اعتراضات، اعتصابات و مسدود كردن خيابانها آغاز گردد. 
در 10 سال گذشته هزارها اعتراض و اعتصاب انجام شد و 
متقابال بر جنبشهای دانشجويى و زنان نيز موثر واقع شد. 
سركوب  توان  دمكراتيك  جنبشهاى  و  كارگرى  مبارزات 
با  را  حاكم  طويل  و  عريض  دستگاه  و  كرد  كم  را  رژيم 
محدوديتى نسبت به قبل مواجه ساخت. ديگر دسته دسته 
عام  قتل  توانند  نمى  روز  چند  عرض  در  را  نفر  صدها  و 
كنند و كارگران بسيارى كه به دليل دستمزدهاى  عقب 
افتاده و يا تعطيلى كارخانه به خيابان مى آمدند را چگونه 

مى توانستند ساكت نمايند. 
طى 10 سال گذشته حاكميت بارها و بارها دست به تهاجم 
و سركوب اعتراضات كارگران و فعالين جنبش كارگری 
عملش  شدت  اعتراضات  گستردگى  دليل  به  اما  زده، 
محدود و مقطعى بوده  است. تاثير ديگر اين وضعت بر 
وجود  با  است.  بوده  كارگری  جنبش  فعالين  و  پيشروان 
براى  اقدام  و  تالش  ها  سركوب  و  ها  محدوديت  تمام 
گرفته  قرار  كارشان  دستور  در  كارگری  تشكالت  ايجاد 
سنديكاى  مثل  تشكلى  و  ها  كميته  محدودى  حد  در  و 

شركت واحد شكل گرفتند. 
به  گرايش  زنان  جنبش  و  دانشجويى  جنبش  ميان  در 
گرايشات  و  آمده  بوجود  كارگرى  جنبش  با  همسويى 

ليبرالى تضعيف گرديده است. 
همه اينها دال بر اين واقعيات است كه شرايط تغيير كرده 
و وضعيت جنبش كارگرى با سالهاى 60 تا 75  فاصله 
گرفته است. تضادهاى طبقاتى جامعه را شديدا دو قطبى 
كرده است و اكثريت مردم هر روز بيشتر تحت فشار قرار 

مى گيرند. 
بنابر اين و با تكيه بر اين واقعيات آيا مى توانيم نتيجه 
فرا  تعرض  دوران  و  انقالبى  اعتالى  شرايط  كه  بگيريم 
تنها  شد  گفته  اختصار  به  كه  آنچه  همه  است؟  رسيده 
بخشى از واقعت است كه اگر فقط با تكيه به آنها نتيجه 
گيرى كنيم دچار خطاى بزرگى شده ايم. در كنار واقعيت 
هاى ذكر شده، حركت هاى خود بخودى و پراكنده طبقه 

كارگر قرار دارند. آن بخش از طبقه كارگر كه دست به 
آنهايى  شامل  عمدتا  زند،  مى  خيابان  بستن  و  اعتراض 
اساسا  يا  و  دارند  طوالنى  معوقه  دستمزدهاى  كه  است 
اين  و  است.  شده  تعطيل  و  ورشكسته  شان  كارخانه 
مبارزات  نيست.  ايران  كارگر  طبقه  اكثريت  وضعيت 
كارگران شديدا پراكنده است و بخش هاى مختلف آن در 
حمايت از يكديگر به ميدان نمى آيند و حتى به همسويى 

و اتحادهاى موقت هم نمى پردازند. 
حتى پيشروان كارگرى در يك شهر و در ميان كارگران 
كارخانه هاى بحران زده موفق به ايجاد حركت مشترک 
نگرديدند. مبارزه در كارخانه هاى بزرگ صنعتى مثل ذوب 
پتروشيمى  نفت،  شركت  خوزستان،  فوالد  اصفهان،  آهن 
بندر امام، سايپا و ايران خودرو، توليد دارو و داروپخش، راه 
آهن و… نمودهاى وسيع و قوى ندارند. فعالين جنبش 
و  كارگرى  هايى  تشكل  تا  اند  نگرديده  موفق  كارگرى 
فراگير ايجاد كنند و اين مسئله نه به دليل ضعف توانايى 
و عمل آنها بلكه ريشه در واقعيت وضعيت و سطح مبارزه 

طبقاتى دارد.         
يكى از پارامتر هاى اساسى در تعيين سطح مبارزه طبقه 
كارگر، مطالباتى است كه كارگران به خاطر آن دست به 
طبقه  مبارزه  هميشه  كه  است  واضح  زنند.  مى  اعتراض 
مى  شكل  كه  است  اقتصاديش  منافع  مبناى  بر  كارگر 
گيرد، اما اين منافع بر اساس سطح رشد مبارزه طبقاتى به 
اشكال مختلفى بروز مى كند. گاه پيرامون دستمزد عقب 
سرنگونى  سياسى  مطالبات  گاه  و  است  ماهه  چند  افتاده 
ماشين  به  وسيعى  شكل  به  تعرض  حداقل  يا  و  خواهى 
و  مبارزات  كه  است  اين  واقعيت  شود.  مى  انجام  دولتى 
و  است  نازلى  سطح  در  هنوز  كارگران  عموم  مطالبات 

نتوانسته به شكل گسترده و تعرضى پيش برود. 
بخش  اگر  واحد  شركت  كارگران  اعتصاب  جريان  در 
هايى از طبقه كارگر به ميدان مى آمدند و از آنها حمايت 
نمى  آنها  وسيع  سركوب  به  قادر  رژيم  هرگز  كردند  مى 
مسئله  اين  نيز  كارگران  مبارزات  ديگر  مورد  در  گرديد. 
از  حمايت  در  نيستند  قادر  هنوز  كارگران  است.  صادق 

نمايندگانشان به صحنه بيايند و دست به اقدام بزنند. 
همه اين واقعيات كه مى توان مورد به مورد و در جريان 
همه اعتراضات كارگرى آنها را مشاهده كرد بيانگر اين 
است كه هنوز شرايط اعتال و تعرض و مبارزات سراسرى 
اين  البته  است،  نرسيده  فرا  پيوسته  هم  به  و  متشكل  و 
سازماندهى  تقويت  با  طبيعتا  و  نيست  دور  بسيار  شرايط 
سوسياليستى مى توان آنرا  كارگران و ايجاد قطب قوى 

هر چه سريعتر تحقق بخشيد.
به هر شكل در شرايط كنونى و نسبت به گذشته جنبش 
ناپذيرى به جلو بر  گامهاى اساسى و بر گشت  كارگرى 
داشته و دست آوردهاى با اهميتى داشته است و بر مبناى 
به  رو  طبقاتى  مبارزه  و  كارگرى  جنبش  واقعيات  همين 
اعتال پيش مى رود و به هر طريق ممكن بايد اين روند را 
تسريع كرد و مهمتر از همه آنرا از گزند انحرافات بايد دور 
جنبش كارگرى گرايشات  نگاه داشت. در جريان بر آمد 
راهه  كج  به  براى  تالش  در  شديدا  رفرميستى  و  راست 
و  دقيق  برنامه  بايد  لذا  و  هستند  مبارزات  اين  كشاندن 
بيرحمانه  حساب شده در جريان هر گام عملى داشت و 

عليه انحرافات بايد دست به قلم ببريم. واقعگرايى شرط 
كه  است  پارامترهايى  از  يكى  و  است  اينها  همه  اول 
گرايشات سوسياليستي موجود مثل حزب كمونيست ايران 
و اتحاد سوسياليستى را از ديگر جريانات متمايز مى نمايد. 
بايد هر گام عملى جنبش كارگرى و تودهاى را بر اساس 
واقعيت و حد و حدود مطالبات و نوع بروزش بررسى كرد 
و از هرگونه بزرگنمايى كه ويژه روشنفكران خرده بورژوا 

است پرهيز نماييم.
موارد  به  است  خوب  گردد  تر  روشن  مسئله  اينكه  براى 
بيشتری كه در سال هاى اخير رخ داده است توجه نماييم. 
بر گزارى مراسم اول ماه مه نيز يكى از مواردی است كه 
تبلور و بر آمد سطح جنبش كارگری در ايران است. طى 
سالهاى خفقان سياه و ركود سنگين 60 تا 75  برگزارى 
مراسم اول ماه مه در محافل مخفى و خانه ها و يا در 
تصور  اساسا  و  گرفت  مى  انجام  رژيم  هاى  چال  سياه 
اينكه مراسمى در خيابان و يا مثال سالنى انجام بگيرد غير 
ممكن بود. حتى در منطقه اى مثل كردستان كه مبارزه 
از مدارج باالترى بر خوردار بوده شاهد بوديم كه سخنران 
و  دستگير  ويسي)  چراغ  جمال  (رفيق   68 سال  مراسم 
اعدام گرديد. اما از سال 70 تا 75 شكل ديگرى از مراسم 
اول ماه مه بوجود آمد. جمع هايى در طبيعت و يا به شكل 
دسته هاى بزرگترى در منازل مراسم را برگزار مى كردند 
و يا شيريني پخش مى شد و در حاشيه هم حرفهايى زده 
مى شد. به هر شكل همه اينها بيانگر آن بود كه شرايط 
به كارگران پيشرو اجازه نمى دهد تا بيشتر از اين عرض 

اندام نمايند. 
از سال 80 به بعد و به موازات رشد مبارزات خود جوش 
كارگران در گوشه و كنار ايران، كمى شرايط تغيير كرد و 
ما توانستيم در باره برگزارى مراسم هايى خارج از طبيعت 
و خانه به بحث بپردازيم. در آن زمان هنوز كميته هاى 
كارگرى امروزه بوجود نيامده بودند. در تعاونى فلز كار و 
مكانيك كه براى يك دوره فعالين راديكال و رفرميست 
هم زمان حضور داشتند (فكر مى كنم در مقطع سال 81) 
كه  گرفت  شكل  مه  ماه  اول  برگزارى  براى  اى  كميته 
عمدتا از فعالين راديكال متشكل شده بود. وقتى مباحث 
آورم  مى  خاطر  به  را  مراسم  برگزارى  كميته  زمان  آن 
بخوبى مى شد تاثيرات تغيير كوچك تغيير شرايط را حس 
كرد. ما در مورد مراسمى بحث مى كرديم كه قرار بود در 
سطحى وسيعتر از قبل و در سالن بر گزار گردد. همه با 
شك و ترديد به آن فكر مى كرديم و در موارد بسيارى 
مالحظات  از  بسياری  و  زديم  مى  مقاالتمان  ته  سرو  از 
امنيتى را به حساب مى آورديم. چه كسانى مى توانستند 
مقاالت را بخوانند؟ در آن زمان هيچ چهره علنى و نيمه 
علنى نداشتيم. به هر شكل و همانطور كه اطالع داريد 
مراسمى انجام شد و در آن حدود 300 نفر شركت كردند. 
شوراى  نام  به  جمعى  توسط  كه  نيز  بعد  سال  مراسم  در 
برگزار كننده مراسم اول ماه مه برگزار گرديد مراسم به 
نفره  حدودا 250  جمعيتى  با  و  سالنى  در  و  شكل  همان 
عده  كه  بود  اين  مراسم  دو  هر   ويژگي  گرديد.  برگزار 
در  سياسى  فعالين  و  كارگرى  جنبش  فعالين  از  معدودى 

و  فعالين  از  بسيارى  حتى  داشتند.  شركت  آن 
كارگران پيشرو با توجه به شرايط برگزارى آنرا 

لنا جنبش كارگری در كدام سطح؟
تير ماه 1386
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در كمپين بين المللى مبارزه براى 
آزادى محمود صالحى، منصور اسانلو 

و ساير فعالين كارگرى فعاالنه شركت كنيم!

و  مبارز  زن  صدها  نمودن  سنگسار  انقالبى،  مبارز  هزاران  اعدام  و  شكنجه  كارگرى،  فعالين  و  رهبران  كردن  زندانى 
تنها  تشكل،  و  اعتراض  حق  از  اجتماعى  هاى  جنبش  همه  و  دانشجويان  زنان،  كارگران،  كردن  محروم  و  ستمديده 
گوشه كوچكى از سيماى جهنمى است كه حكومت اسالمى 28 سال است بر مردم آزاديخواه ايران تحميل كرده است. 
دولت جنايتكار احمدى نژاد اين سركوب و وحشيگرى در قبال همه جنبشهاى اجتماعى را بازهم شديدتر كرده است. 
ترور، زندان و شكنجه، اعدام و سنگسار و سركوب افسارگسيخته چهره نماى سياست دولت احمدى نژاد است در برابر 

اعتراض حق طلبانه مردم آزاديخواه ايران.
حكومت اسالمى، محمود صالحى، اين چهره سرشناس و مبارز جنبش كارگرى را همچنان در زندان در معرض خطر 
جانى قرار داده است. منصور اسانلو، رييس سنديكاى شركت واحد را ربوده و زندانى كرده است. اين حكومت، همچنان 
آزادى  و  مستقل  تشكل  و  اعتصاب  آزادى  مورد  در  كارگران  شمول  جهان  و  المللى  بين  حقوق  شناختن  برسميت  از 
بيان سر باز مى زند. ماموران سركوبگر حكومت اسالمى، بختيار رحيمى، عضو كميته هماهنگى در مريوان ربوده و به 
زندان افكنده است. عدنان حسن پور، خبرنگار هفته آسو و هيوا بوتيمار فعال اجتماعى را به اعدام محكوم كرده است. 
همچنين ده ها تن ديگر از فعالين جنبش زنان و جنبش دانشجويى را دستگير و در زير شكنجه قرار داده است. اخيرا 
نيز مسئولين قضايى اين حكومت جانى، دوباره اعدام هاى گروهى و بدون محاكمه را راه انداخته اند. اين ها تنها گوشه 

هايى از جهنمى است كه حكومت اسالمى براى جامعه ايران به وجود آورده است.
در مقابل اين همه وحشى گرى حكومت اسالمى، اعتراض و مبارزه گسترده اى در داخل و خارج كشور در جريان 
است. اتحاديه هاى بين المللى كارگرى، روز 18 مرداد ماه را به عنوان روز مبارزه جهانى براى آزادى محمود صالحى و 
منصور اسانلو 2 رهبر سرشناس جنبش كارگرى ايران اعالم كرده اند. "گاى رايدر"دبير كل اتحاديه هاى آزاد كارگرى 
و "ديويد كاكراف" دبير كل اتحاديه بين المللى كارگران حمل و نقل در فراخوان اين كارزار جهانى اعالم كرده اند 
كه: "ما اميدواريم كه هم "منصور اسانلو" و هم "محمود صالحى" قبل از 18 مرداد ماه  و بخاطر فشارهاى مستمرى 
كه بر مقامات حكومت ايران وجود دارد آزاد شوند، اما اگر يك يا هر دو نفر همچنان تا روز پنجشنبه 18 مرداد ماه  
در بازداشت بمانند، ما از همه اتحاديه هاى وابسته به اتحاديه هاى آزاد كارگرى  و اتحاديه بين المللى كارگران حمل 
و نقل  و فدراسيونهاى جهانى اتحاديه ها مى خواهيم روز بين المللى اقدام در همبستگى با كارگران ايران را در آن 

تاريخ برگزار كنند."  
در اقدام ديگرى كمپين فعالين جنبش كارگرى خارج از كشور متشكل از كميته هاى همبستگى و نهادهاى مدافع 
جنبش كارگرى در كشورهاى اروپا، استراليا و كانادا، در يك اقدام مشترک هفته اى را از 4 تا 11 آگوست 2007،  به 

عنوان هفته كمپين اعتراضى مشترک براى آزادى محمود صالحى و منصور اسانلو اعالم كرده اند.
كميته خارج كشور حزب كمونيست ايران، فراخوان اتحاديه هاى بين المللى كارگرى در 18 مرداد و كمپين مشترک 
فعالين جنبش كارگرى خارج كشور را حركتى مثبت و ارزشمند در مبارزه براى آزادى اين فعالين كارگرى ارزيابى كرده 
و از همه اعضا و دوستداران حزب كمونيست ايران و كومه له، مردم آزادى خواه، احزاب و سازمان هاى سياسى چپ 
و نهادهاى انسان دوست را فرامى خواند كه در اين كارزار جهانى براى آزادى محمود صالحى و منصور اسانلو فعاالنه 

شركت كنند.
آزادى محمود صالحى و منصوراسانلو و ساير دستگير شدگان جنبش هاى اجتماعى و برابرى طلب و تحقق مطالبات 
حق طلبانه كارگران، زنان، دانشجويان و مردم تحت ستم را تنها با همبستگى گسترده و مبارزه متحدانه طبقه كارگر و 

جنبش انقالبى مى توان به حكومت اسالمى تحميل كرد.
زنده باد اتحاد و همبستگى بين المللى كارگران!

كميته خارج كشور حزب كمونيست ايران    26 ژوئيه 2007

اصولى نمى دانستند و به دليل خطر سركوب 
در آن شركت نكردند. بدنه طبقه كارگر مطلقا 
در اين مراسم ها شركت نداشت و يا اساسا از 
وجود چنين مراسم هايى مطلع نبود. برگزارى مراسم در 
سقز و ديگر شهرهاى كردستان نيز هر چند با سركوب 

مواجه شد، اما تاثير خوبى بر پيشروان كارگرى داشت. 
در دو سال گذشته مراسم ها از سالن خارج و به خيابان 
شكل  به  دانيم  مى  كه  همانطور  و  است.  شده  كشيده 
تظاهرات خيابانى تبلور يافته و در هر دو مورد جمعيتى 
بخشى  اند.  داشته  شركت  آن  در  نفر  هزار  حدود 2تا 3 
را  بخشى  و  كارگرى  جنبش  فعالين  را  جمعيت  اين  از 
گام  مورد  دو  هر  در  اند.  داده  تشكيل  كارگر  طبقه  بدنه 
هاى مهمى نسبت به قبل به جلو بر داشته شده است. 
اما تعيين حد و حدود آن بسيار مهم است و دقيقا بايد 
بدانيم كه داراى چه سطح ميزانى است. بعض وجود اين 
طبقاتى  مبارزه  جريان  در  ها  فعاليت  ديگر  و  ها  حركت 
را نشانه مراحل اعتال و تعرض مى دانند. اما بايد توجه 
كرد كه با وجود برداشته شدن چند گام مهم به جلو هنوز 
حتى برگزارى مراسم اول ماه مه به عده كمى محدود 
مى شود و مطالبات نيز عمدتا صنفى است و چارچوب 
محدودى را در بر مى گيرند. من در آمارى مى خواندم كه 
ايران دومين كشور صنعتى در خاورميانه پس از اسراييل 
نه،  يا  است  صحيح  آمار  اين  دقيقا  آيا  اينكه  از  است. 
كه  كنيم  انكار  را  نكته  اين  توانيم  نمى  اما  بگذريم  اگر 
صنعتى  و  اقتصادى  رشد  ايران  گذشته  هاى  سال  طى 
زيادی داشته و البته به موازات آن تضادهاى طبقاتى هم 
تشديد شده است. در تهران و كرج جمعيتي نزديك به 
20 ميليون نفر زندگى مى كنند. كه مى توان گفت بيش 
از نيمى از آنها را كارگران و خانواده هايشان تشكيل مى 
دهند. در مقابل چنين جمعيت ميليونى تظاهرات 2000 
نفره بسيار ناچيز است. وانگهى تهران و كرج همه ايران 
نيست، دهها كالن شهر و ديگر شهرهاى بزرگ وجود 
دارند كه عموما صنعتى هستند و ميليونها كارگر در آنها 
زندگى مى كنند و در هيچ يك از آنها مراسم هاى قابل 
كارگرى  ميليون  دهها  نگرديد.  گزار  بر  خيابانى  و  توجه 
و  ترين  ابتدايي  داراى  هنوز  دارند  وجود  ايران  در  كه 
كمترين سازماندهى و تشكل نيستند و ما با وجود تمام 
بزرگى  شهرهاى  در  مراسم  برگزارى  به  قادر  تالشمان 
مثل تبريز، اصفهان، شيراز، مشهد، رشت و .... نشديم. 
همه اينها واقعيات وجودى و سطح مبارزه طبقاتى است. 
هنوز كارهاى بسيارى وجود دارند كه بايد انجام گيرند.
مبارزات  مختلف  هاى  بخش  بين  ارتباط  كردن  برقرار 
كردن  متشكل  و  سازماندهى  مطالبات،  ارتقا  كارگران، 
كارگران از جمله مسائلى است كه با شكل گرفتن آنها 
مى توان مدعى بوجود آمدن شرايط اعتالى انقالبى شد. 
اعتالى انقالبى دور از دسترس نيست و جنبش كارگرى 
با تمام موانع به سمت آن حركت مى كند و البته نقش 
حزب نيز بر اساس واقعگرايى مى تواند بسيار موثر باشد. 
بايد گام به گام و به موازات مبارزات طبقه كارگر با آن 
حركت كرد و بر اساس واقعيت ها و شرايط موجود بر 
آن تاثير گذاشت هرگونه بر خوردها و رهنمود هايى غير 
واقعي همانند حزب كمونيست كارگرى و يا حكمتيست 
ها و غيره مى تواند به زيان گرايش سوسياليستى جنبش 

كارگرى تبديل گردد.
 

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
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شعبه 104 دادگاه عمومى سنندج، روز يكشنبه 14 مرداد ماه براى 11 نفر از كارگران 
بازداشت شده در جريان مراسم روز جهانى كارگر در شهر سنندج حكم صادر كرد.

سوارى،  خالد  صبحانى،  صديق  لطيفى،  اقبال  گويليان،  فارس  صادره  احكام  اساس  بر 
طيب مالئى، طيب چتانى، يداهللا مرادى، صديق امجدى، محى الدين رجبى، حبيب اهللا 
كلكانى و  عباس اندريارى هر يك به 91 روز زندان و 10 ضربه شالق محكوم شده 

اند.
نامبردگان كه به اغتشاش در نظم عمومى و شركت در تجمع غيرقانونى متهم شده اند 

20 روز فرصت دارند تا به احكام صادره اعتراض نمايند.
رژيم جمهورى اسالمى در شرايطى زبونانه اين احكام را صادر كرده است كه طبقه كارگر 
ايران و مردم آزاديخواه كردستان بخوبى آگاهند كه جرم اين 11 تن چيزى نيست جز 
اينكه با غرور و شجاعت در پيشاپيش هم طبقه اى هاى خود براى برگزارى مراسم اول 
ماه مه و دفاع از حق و حقوق اوليه كارگران گام به جلو نهادند. اين 11 تن از فعالين 
كارگرى را در شرايطى بازداشت كردند كه 10 روز قبل از آن محمود صالحى را به جرم 

تالش براى برگزارى مراسم اول ماه مه 83  دستگير و به زندان انداختند.
رژيم جمهورى اسالمى در تداوم موج تازه سركوب و اعدام هاى دسته جمعى با شكنجه 
و آزار وحشيانه فعالين جنبش دانشجويى و درج اخبار آن به بيرون، صدور حكم اعدام 
براى هيوا  بوتيمار و عدنان حسن پور روزنامه نگار و فعال سياسى و صدور احكام ضد 
انسانى عليه فعالين جنبش كارگرى  مى خواهد جو رعب و وحشت را بر جامعه حاكم 

كند و از فعالين جنبش هاى اجتماعى زهر چشم بگيرد.
و  رشد  از  و  دارد  قرار  المللى  بين  فشارهاى  تحت  كه  شرايطى  در  اسالمى  جمهورى 
گسترش جنبش كارگرى و ديگر جنبش هاى اجتماعى نگران و هر اسناک است مى 
خواهد با تشديد فضاى سركوب با اين اوضاع به مقابله برخيزد. رژيم اسالمى با صدور 
اين احكام ضد انسانى و تحقير آميز  عليه فعالين كارگرى در شرايطى  كه هم اكنون 
اسانلو از  منصور  صالحى و  محمود  شرط  قيد و  بدون  آزادى  براى  جهانى  كمپين  يك 
رهبران جنبش كارگرى ايران در جريان است  مى خواهد وانمود سازد كه مبارزه  براى 
اما  ندارد.  جنبش  اين  فعالين  بر  فشار  تشديد  جز  حاصلى  هيچ  كارگرى  فعالين  آزادى 
تجربه نزديك به سه دهه حاكميت جمهورى اسالمى به همگان نشان داده كه تنها و 
تنها با گسترش و تشديد مبارزه عليه اين و حشيگرى هاست كه مى توان اين رژيم ضد 

انسانى را به عقب نشاند.
جنبش  فعالين  از  تن   11 اين  عليه  صادره  احكام  شرط  و  قيد  بدون  لغو  خواست  بايد 
كارگرى را به كمپين آزادى محمود صالحى و منصور اسانلو اضافه كرد. بايد  روز 18 
مرداد روز اعتراض بين المللى براى آزادى بدون قيد و شرط محمود صالحى و منصور 
اسانلو را به روز اعتراض و همبستگى طبقاتى براى آزادى همه فعالين كارگرى و همه 

انسانهاى آزاديخواه تبديل كرد.
                    15 مرداد 1386      6 اوت 2007

اطالعيه كميته مركزى كومه له
 در باره صدور حكم زندان و شالق  براى فعالين جنبش كارگرى در كردستان

حمايت گسترده نهادها و تشكلهاى
 چپ و كارگرى در داخل و خارج ايران

 از روز جهانى اقدام براى
 آزادى"محمود صالحى" و "منصور اسانلو"

  بنا به فراخوان كنفدراسيون جهانى اتحاديه هاى كارگرى  ( ITUC) و فدراسيون 
جهانى كارگران حمل و نقل (ITF)، روز پنجشنبه 9 ماه اوت مصادف با 18 مرداد ماه 
انتخاب  اسانلو"  "منصور  و  صالحى"  "محمود  آزادى  براى  اقدام  جهانى  روز  عنوان  به 

شده است. 
در نامه مشتركى كه توسط گاى رايدر، دبير كل كنفدراسيون بين المللى اتحاديه هاى 
كارگران  جهانى  فدراسيون  كل  دبير  كاكرافت،  ديويد  و  سى،  يو  تى  آى  كارگرى،  آزاد 
حمل و نقل، آى تى اف، امضا شده، خطاب به سنديكاها و اتحاديه هاى عضو اين دو 
سازمان بين المللى آمده است: «ما از شما مى خواهيم كه در تاريخ 18 مرداد ماه 1386 
براى دو زندانى مشهور اتحاديه كارگرى در ايران، منصور اسانلو و محمود صالحى، به 
روز اقدام بين المللى بپيونديد. ما مى دانيم كه فصل تابستان بويژه در نيمكره شمالى، 
براى روز اقدام همبستگى بين المللى زمان مناسبى نيست. اما معتقديم كه براى اين دو 
مورد ويژه ، اگر خواستار آزادى اين دو همكار زندانى ما در موعر مقرر هستيم، يك اقدام 

جدى و فورى ضرورى است.»
فراخوان اتحاديه هاى بين المللى كارگرى براى آزادى محمود صالحى و منصور اسانلو 
در سطح وسيعى در داخل و خارج كشور مورد حمايت و استقبال قرار گرفته و تعدادى 
زيادى از اتحاديه ها و نهادهاى كارگرى و سازمانهاى چپ و مترقى در اقصا نقاط جهان 
در اين روز مشتركا عليه حكومت ضد كارگرى جمهورى اسالمى به اعتراض برخواهند 

خواست: 
كارگرى،  هاى  كميته  اتحاد  از  متشكل  كارگرى  فعالين  و  تشكلها  همكارى  شوراى   -
تشكل  ايجاد  براى  هماهنگى  كميته  كارگرى،  آزاد  هاى  تشكل  ايجاد  پيگيرى  كميته 
از  گروهى  و  كارگرى  فعاالن  از  جمعى  كارگران،  حمايتى  فرهنگى  انجمن  كارگرى، 
ضمن  اى  بيانيه  صدور  با  ايران  هاى  دانشگاه  طلب  برابرى  و  آزاديخواه  دانشجويان 

حمايت از اين كارزار جهانى بر شركت در اين حركت تاكيد كرده اند
- سنديكاى كارگران شركت واحد اتوبوس رانى تهران و حومه و جمعى از كارگران ايران 
خودرو نيز در بيانيه هاى جداگانه اى از كارزار جهانى براى آزادى "محمود صالحى" و 
حقوق  مدافع  شخصيتهاى  واحد و  شركت  كارگران  كرده و از  حمايت  اسانلو"  "منصور 

كارگرى، خبرنگاران و مردم آزاديخواه را 
پنجشنبه 18  روز  كه  است  كرده  دعوت 
در  شب   7 تا  صبح   10 ساعت  از  مرداد 

منزل منصور اسانلو گرد هم آيند.
ايران  كارگران  از  جمعى  همچنين   -
كارگران  سراسرى  اتحاديه  خودرو، 
اخراجى و بيكار، انجمن صنفى كارگران 
برق و فلزكار كرمانشاه در اين حركت سراسرى شركت كرده و از آن پشتيبانى كرده 

اند.
- اتحاديه هاى بزرگ كارگرى در سطح جهان از جمله فدراسيون سراسرى كارگران 
اتحاديه  نروژ،  در  مترو  و  تراسپورت  سراسرى  اتحاديه  ت،  ژ  ث  فرانسه،  نقل  و  حمل 
در  كارگرى  نهاد  چند  سوئد،  كارگران  سراسرى  اتحاديه  فنالند،  نقل  و  حمل  كارگران 
كانادا و استراليا چه به شكل فراخوان تظاهرات و چه به اشكال ديگرى در اين كمپين 

جهانى شركت كرده اند.
سوئيس،  نروژ،  كانادا،  استراليا،  كشورهاى  در  ايران  كارگران  با  همبستگى  هاى  كميته 
فرانسه و شهرهاى كلن، فرانكفورت، هانوفر و هامبورگ در آلمان و همچنين اتحاد بين 
المللى در حمايت از كارگران در ايران، انجمن كارگرى جمال چراغ ويسى و جمعى از 
فعالين سياسى و كارگرى در هلند نيز در بيانيه هاى مختلفى ضمن اعالم شركت در 
اين حركت جهانى از تمامى كارگران و مردم آزاديخواه درخواست كرده اند تا در مبارزه 

جهانى براى آزادى 2 رهبر سرشناس جنبش كارگرى ايران شركت نمايند.
- كميته خارج كشور حزب كمونيست ايران طى اطالعيه اى به تاريخ 2007-7-28 
ضمن ارج نهادن به اين اقدام اتحاديه هاى بين المللى كارگرى، نيروهاى چپ، نهادهاى 
و  آكسيون  برگزارى  به  را  كمونيست  حزب  فعالين  و  اعضا  و  كارگرى  حقوق  مدافع 
حركتهاى اعتراضى به طور همزمان در اين روز فراخوان داد. در اين رابطه تشكيالت 
و  استراليا  آلمان،  دانمارک،  نروژ،  كانادا،  فنالند،  كشورهاى  در  ايران  كمونيست  حزب 
برگزارى  به  اقدام  كارگرى  و  چپ  نهادهاى  همراه  به  يوتبورى-  و  استكهلم  سوئد- 
تظاهرات و آكسيون اعتراضى در مقابل سفارت جمهورى اسالمى و يا در مراكز شهرها 
كرده اند و در روز 9 آگوست به سهم خود خواست آزادى محمود صالحى، منصور اسانلو 
خواهند  جهانيان  گوش  به  را  زندان  در  شده  اسير  آزاديخواه  و  كارگرى  فعالين  همه  و 

رساند.  
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سياست خارجى
 AFL – CIO 
و كودتاى ونزوئال

نويسنده:  كيم سايپس (1)
ترجمه:  فريدون ناظرى

بدنبال يك اعتصاب عمومى كه توسط مديران شركت نفت و 
رهبران اتحاديه هدايت شد، بخشى از نيروهاى مسلح ونزوئال در 
 ،Hugo Chavez آوريل 2002 كودتا (2) كردند و هوگو چاوز
رئيس جمهور منتخب، را خلع نمودند. بعد از آنكه چاوز جسما 
از ميرافلورس، كاخ رياست جمهورى، حذف گرديد پدرو كارمونا، 
Pedro Carmona، رئيس "كنفدراسيون ملى كارفريان" يا 

FEDECAMARS، قسم خورد و رئيس جمهور شد.

عمل،  اين  به  العمل  عكس  در  ونزوئال،  مردم  از  نفر  ميليون ها 
موجوار به ميرافلورس تاختند، كاخ را به محاصره درآوردند و به 
كودتا اعتراض كردند. كودتا در مقابل مخالفت عمومى فعال و 
همه جا گستر، واكنش نظاميان پشتيبان چاوز و محكوميت آن 
چاوز  درآمد.  زانو  به  التين  آمريكاى  دولت هاى  رهبران  توسط 
بدون ديدن هيچ آسيبى به ميرفلورس بازگشت و وظايف خود، 

بعنوان رئيس حكومت، را از سر گرفت.

بين كودتا و اتحاديه  كارگران نفت ارتباط آشكارى وجود داشت. 
اين اتحاديه در "كنفدراسيون كارگران ونزوئالئى" (CTV در 
كارلوس  آن  پرزيدنت  و  داشت  كليدى  نقش  اسپانيائى)  زبان 
اورتگا Carlos Ortega دبيركل CTV بود. "كنفدراسيون 
..." مدتهاى طوالنى بود كه با AFL – CIO ارتباط داشت. 
 AFL - احتمالى دخالت  پيرامون  را  پرسشهائى  مسئله   همين 

CIO در كودتا پيش كشيد.

AFL – CIO برنامه  سياست خارجى .A

AFL – CIO يك برنامه  سياست خارجى دراز – مدت دارد 

كه رهبران با دقت آنرا از اعضا پنهان مى كنند. اين برنامه ريشه 
در كنفدراسيون كار آمريكا  (3)(AFL) دارد و به زمان رهبرى 
نوزدهم  قرن  در   Samuel Gompersگومپرز ساموئل 
و  گومپرز  زمان  در  خارجى  سياست  اين  واقع  در  برمى گردد. 

همچنين از 1926 ببعد در آمريكاى التين پياده شده است.
و  آمريكائى  كارگران  چشم  از  دور  خارجى  سياست  برنامه   اين 
"بنام ما" گزارده و اجرا گرديده است. AFL – CIO به اين 
كارگرى  ارتجاعى  برنامه   يك  دنيا  سراسر  در  كه  دارد  شهرت 
سقوط  براى  روشنى  به  خيلى  تشكل  اين  است.  كرده  اجرا  را 
دولت هائى برنامه ريزى و عمل كرده كه به طرزى دموكراتيك 
انتخاب شده اند؛ مشتركا با ديكتاتورها عليه جنبش هاى پيشرفته  
را  كارگرى  ارتجاعى  جنبش هاى  و  است؛  كرده  اقدام  كارگرى 
سازمان  است.  كرده  حمايت  پيشرفته  حكومت هاى  مقابل  در 
براى  آمريكائى  "انستيتوى  يعنى   AFL – CIO منطقه ئى 
تحول آزاد كارگرى (AIFLD)" بخاطر نقشش در حوادثى كه 
به كودتاى 1973 شيلى Chile منجر گرديد به رسوائى شناخته 
شده است، اما ارتباط طوالنى مدت آن با  CTV در ونزوئال 

كمتر مورد شناخت قرار گرفته است. يك روزنامه نگار 
كارگرى بنام لى سوستار Lee Sustar  نوشت:

بر اين شيپور 
بدم!

فريدون ناظرى

اگر فقط از دهه  شصت به اين طرف را نگاه كنيم 
آزاد  كارگرى  تحول  براى  آمريكائى  "انستيتوى 
ساقط  به  همبستگى"  "مركز  سلف   ،AIFLD

كمك  "چپ"  و  منتخب  حكومت  چندين  كردن 
كرده است: گويان 1963، برزيل 1964، جمهورى 
دومينيك 1965 و شيلى 1973 و اين فقط بخشى 
از ميراث ارتجاعى اين تشكل بوده است. اين ميراث 

"متبرک" از سلف به خلف رسيده است.
سرمايه داران آمريكائى و دولت هايشان طى ساليان 
بر  كارگر  طبقه   جنبش  تاثيرگزارى  ميزان  به  دراز 
و  امكانات  تمام  از  استفاده  با  و  برده  پى  جامعه 
از  سوءاستفاده  صدد  در  پيچيده  بسيار  طرقى  به 
از   J Siedlecki سيدلكى  جوزف  برآمده اند.  آن 
خارجه   امور  وزارت  كارگرى  بخش  سابق  مقامات 
ادارى  دستگاه  به   2004 سال  در  متحده  اياالت 

بوش چنين توصيه كرد:
نرم،  قدرت  از  بخشى  بعنوان  بايد  متحده  "اياالت 
جنبش ها و اتحاديه هاى آزاد كارگرى در كشورهاى 
در حال توسعه  را بيش از پيش مورد پشتيبانى قرار 

دهد."
او براى توجيه توصيه  خود نوشت:

فراهم  را  ديگرى  توده ئى  سازمان  هيچ  "تاريخ 
وسيعى  چنين  تاثيرگزارى  داراى  كه  نمى بيند 

باشد."
با شكست حركت دوم خرداد و فروكش كردن جنبش 
اصالحات طبعا تحركات فعاالن حقوق بشر، جوانان 
اياالت  دولت  كرد.  فروكش  آنهم  از  ملهم  زنان  و 
اسالمى  رژيم  در  تغييرات  ايجاد  براى  كه  متحده 
عمدتا به آنها دلبسته بود، از آن ببعد متوجه طبقه  
توهمى  كه  ايران،  كارگر  طبقه   جنبش  شد.  كارگر 
امپرياليسم  براى  نكرد،  پيدا  اصالحات  جنبش  به 
در  هميشه  جنبش  اين  است.  لبه   دو  تيغى  آمريكا 
جناح چپ بوده و هنوز رفرميسم نتوانسته تشكالت 
بزرگ خود را در آن بسازد و در آنها رهبران با نفوذ 
و بوروكراتى را در ميان فعالين كارگرى بپرورد كه 
دستمايه  امپرياليسم گردند. با اينحال آمريكا دارد از 
طريق "مركز همبستگى" تالش خود را مى كند و 
روندها و سياست هاى اقتصادى رژيم نيز مى تواند 
در اين راه او را يارى دهد. وقتى امپرپاليسم آمريكا 
متوجه جائى مى شود بايد فورا "آماده باش" داد، چرا 

كه خطر دارد نزديك مى شود.
تا آنجا كه من اطالع دارم رضا مقدم نخستين فعال 
كارگرى خارج كشور بود كه در شهريور 1385 خطر 
را گوشزد و ضرورت دميدن بر شيپور آماده باش را 
اعالم كرد. اما به نظر نمى رسد كه در صف فعاالن 

سوسياليست و انقالبى اين شيپور در سطح وسيعى 
به صدا درآمده باشد.

امكانات  تمام  از  استفاده  با  و  جانبه  همه  مبارزه  
راس  در  و  سرمايه دارى  نظام  كليت  عليه  مدرن 
يك  كارگر  طبقه   براى  آمريكا  سرمايه دارى  آن 
در  مبارزه  اين  پيشبرد  اما  است.  حياتى  ضرورت 
است  ممكن  همين  و  دارد  خاصى  ظرايف  ايران 
پرداختن به سياست هاى حكومت آمريكا و اقدامات 
آن  مخصوصا در زمينه  تالش براى "ايجاد فساد" 

را مشكل كرده باشد.
جمهورى اسالمى تا تغييرات مورد نظر سرمايه داران 
و  سياست ها  در  را  متحده  اياالت  دولت هاى  و 
اقداماتش ندهد، بقايش تضمين شده نيست.  ايجاد 
آن تغييرات در بافت حكومتى ايران نيز يعنى نفى 
جمهورى اسالمى به صورت موجود. همين مسلئه 
مقابل  سياسى  عرصه   در  را  ايران  كنونى  حكومت 
داده  قرار  آمريكا  امپرياليسم  سياست هاى  بعضى 
واقعى  منافع  به  توجه  با  نيز  كارگر  طبقه   است. 
و  طلبى  سلطه  استثمارگرى،  مخالف  طبقاتيش 
ديكتاتورى  اعمال  و  آمريكا  امپرياليسم  زورگوئى 
عين  در  است.  آن  جانب  از  جهان  در  اقتصادى 
اسالمى،  جمهورى  نظام  كليت  با  طبقه  اين  حال 
اين رژيم جهل و سرمايه، نيز مخالف است. خوب. 
اين طبقه مبارزه اش در اين زمينه را به چه شكلى 
آمريكا  امپرياليسم  يكطرف  از  تا  ببرد  پيش  بايد 
اسالمى؟  جمهورى  ديگر  طرف  از  و  نشود  تقويت 
اين مبارزه چطور بايد به پيش برده شود تا از يك 
سراشيبى  به  و  كرده  تضعيف  را  جهمورى  طرف 
به  دخالت  اجازه   ديگر  طرف  از  و  بياندازد  سقوط 
سرمايه  و  ارتجاع  تقويت  براى  آمريكا  امپرياليسم 
در ايران را ندهد؟ اين يك امر قابل بررسى است. 
من اينجا همين قدر مى توانم بگويم كه اگر مبارزه 
و روشنگرى عليه امپرياليسم آمريكا از زاويه  ضديت 
با استثمار به پيش برده شود، جمهورى اسالمى نه 
تنها از آن سود نخواهد برد، بلكه بعنوان يك رژيم 

حامى استثمار از آن زيان خواهد ديد.
در اين شكى نيست كه دولت بوش به اقدامات خود 
براى متزلزل كردن جمهورى اسالمى افزوده است. 
بخشى از اين اقدامات از جانب "مركز همبستگى" 
خدمت  در  جا  همه  در  مركز  اين  مى رود.  پيش  به 
است؛  بوده  آمريكا  طرفدار  ارتجاعى  نهضت هاى 
كارگرى  جنبش  در  نفوذ  براى  راهش  بنابراين 
مبارزه   براى  هم  امر  اين  شود.  سد  بايد  ايران 
مفيد  كارگر  طبقه   استثمار  ضد  و  ضدسرمايه دارى 
حكومت  آن.  رژيمى  ضد  مبارزه   براى  هم  و  است 
ايران بايد بدست مردم ايران و در راس آنها طبقه  

كارگر سرنگون شود.
يكى از راه هاى جلوگيرى از تاثيرگزارى بر جنبش 
كارگرى ايران از جانب "مركز همبستگى" شناخت 
روش هاى آن در كشورهاى ديگر و از آنجمله در 
ونزوئالست. مقاله ى خالصه شده  اى كه مالحظه 
عرضه  و  گرديده  ترجمه  راستا  اين  در  كنيد،  مى 
مى گردد. اينهم نوعى از دميدن بر آن شيپور است.

ژوئيه  2007
لندن
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ونزوئال  در  نفت  توليد  كه   ،1920 دهه ى  "از 
در  را  كشور  اين  متحده  اياالت  گرفت،  رونق 
آنرا  و  داد  قرار  خود  خارجى  سياست  كانون 
اداره   داد.  قرار  كوبا   1959 انقالب  اصلى  حريف 
 ) آمريكائى"  درون  كارگران  منطقه ئى  "سازمان  مركزى 
گرفته  شكل   AFL – CIO ابتكار  به  كه   ORIT)
در   1962 در  ونزوئال  گرديد.  منقل  كاراكاس  به  بود 
مركز توجه و عمل انستيتوى آمريكائى براى تحول آزاد 
 AFL - CIO كه  گرفت  قرار   (AIFLD) كارگرى 
 AIFLD مديره   هيئت  در  بود.  داده  سازمان  آنرا  تازه 
 BETANCOURT يعنى بتانكورت AD هم رهبر
 RAFAEL يعنى رافائل كالدرا COPEI   و هم رهبر
CALDERA عضويت داشتند. AIFLD در اواسط 

كرد.  مالى  كمك   RTV به  متعلق  بانك  به   60 دهه  
كل  مدير   S. ROMUALDI روموالدى  سرافينو 
اينطور  را  بتانكورت  با  خود  همكارى  بعدها   AIFLD

توضيح داد: "پر ثمرترين همكارى سياسى تمام عمرم". 
او، كه بعدا متهم شد كه عامل سيا CIA بوده است، به 
كمك   CTV چپ ها از ساير  كمونيست و  حزب  اخراج 
كرد. AFILD در كشورهاى ديگر نيز در تضعيف و يا 
كمك  سيا  به  آمريكا  مخالف  حكومت هاى  كردن  ساقط 

كرد."

B. فعاليت هاى "مركز همبستگى" در ونزوئال 
و مسئله  كودتا

 1995 انتخابات  در   John Sweeny سوينى  جان 
دبير كل AFL - CIO شد. از آن ببعد مقدمات تغيير 
"باريكه ها" سياست خارجى اين تشكل آغاز گرديد. يكى 
سازمان هاى  انحالل  از  بود  عبارت  سوينى  اقدامات  از 
اروپاى  و  التين  آمريكاى  آسيا،  آفريقا،  در  مستقل  نيمه 
غربى. او اين تشكل ها را تحت كنترل "مركز همبستگى" 
قرار داد كه تازه تاسيس شده بود. اين مركز بطور رسمى 
"مركز آمريكائى براى همبستگى كارگرى بين المللى" يا 
ACILS خوانده مى شود. گرچه بعضى از منتقدين و از 

جمله نويسنده  اين مقاله ايرادات ويژه ئى در دستگاه ادارى 
 AFL سوينى را يادآورى كردند، اما به نظر مى رسيد كه
CIO – سمت گيرى بين المللى "ضد كمونيستى" خود 

تغيير داده و بجاى آن "همبستگى كارگرى بين المللى" 
را نشانده است. 

به  كه  بود  اين   AFL – CIO ايراد  بزرگترين 
دموكراسى"  براى  ملى  "اهدائيه   از  مالى  كمك  گرفتن 
 National Endowment for Democracy

NED)) را ادامه داد. كابينه  ريگان در NED" 1983" را 

درست كرد تا اقداماتى را كه سيا در گذشته به طور مخفى 
 NED گرچه  دهد (4).  انجام  علنى  بطور  مى داد  انجام 
سازمان  يك   – خصوصى  سازمان  يك  كه  مى كند  ادعا 
غيردولتى است (NGO) – است، اما در واقع حكومت  
اياالت متحده ابتكار ايجاد آن از طريق پروسه هاى قانونى 
اياالت  جمهور  رئيس  ريگان،  رونالد  و  داشت  بعهده  را 
متحده، با امضاى خود به آن قانونيت بخشيد. در هيئت 
عالى ترين  در  كه  كرده اند  خدمت  كسانى  نيز  آن  مديره  
متحده،  اياالت  حكومت  خارجى  سياست  دستگاه  سطوح 
در دولت هاى دموكرات و جمهورى خواه، جاى داشته اند 
امور  پيشين  وزراى  آلبرايت،  مادلين  و  كيسينجر  (هنرى 

وزير  كارلوسى،  فرانك   ، خارجه  
برزينسكى،  زبيگنيو  و  دفاع  پيشين 
رئيس پيشين شوراى امنيت ملى، از 
عمدتا  نيز  آن  بودجه   جمله اند).  آن 
از  و  متحده  اياالت  كنگره   توسط 
كمك هاى ساالنه تامين شده است.

تشكيل  اصلى"  "انستيتوى  چهار  همراه  به   NED

گرديد: انستيتوى بين المللى جمهورى خواهان (جناح بين 
انستيتوى  متحده)؛  اياالت  خواه  جمهورى  حزب  المللى 
بين  (جناح  المللى  بين  مسايل  براى  ملى  دموكراتيك 
المللى حزب دموكرات اياالت متحده)؛ مركز براى فعاليت 
بين المللى عمومى (جناح بين المللى اتاق بازرگانى اياالت 
(جناح  كارگرى  آزاد  اتحاديه هاى  انستيتوى  و  متحده)؛ 
AFL -CIO كه به "مركز همبستگى" منظم گرديد). 

اصلى"  "انستيتوى  مفهوم  كه  نگفته  علنا  كسى  تاكنون 
چيست و چه مى كند جز اينكه بودجه ئى را كه NED در 
اختيارشان مى گذارد (كنگره  اياالت متحده اين بودجه ها 
را از طريق آژانس اطالعاتى اياالت متحده تامين مى كند 
دولتى  غير  سازمان هاى  ميان  در  مى دهد)   NED به  و 
NGO در اكناف جهان توزيع مى كنند. من قبال گفته ام 

را   NED خود  سياست هاى  احتماال  انستيتوها  آن  كه 
تعيين مى كنند. هارى كلبر  Harry Kelber گزارش 
مى دهد كه 90 در صد بودجه  "مركز همبستگى" توسط 

وزارت امور خارجه  اياالت متحده فراهم مى شود.
بوده  فعال  ونزوئال  در  ببعد  از 1997  همبستگى"  "مركز 
 CTV است. اين مركز ادعا كرده كه به دموكراتيزه كردن
و اتحاديه هاى عضو آن اشتغال داشته است. ممكن است 
حقيقتى در اين ادعا نهفته باشد، ولى اين تمام آن چيزى 
نيست كه "مركز ..." به آن اشتغال داشته است. بر طبق 
گزارشات موجود اعضاى "مركز ..." قبل از ديدار رهبران 
CTV در اوايل سال 2002 از  واشنگتن، DC، طى دو 

ماه 6 ديدار بين رهبران "فدراسيون كارفرمايان ونزوئال" 
و مسئولين CTV ترتيب داده بودند كه در آن ديدارها 
آنها با پشتيبانى كليسا اهداف خود عليه پرزيدنت چاوز را 
تدقيق كرده و ميدان هاى فعاليت مشترک را معين نموده 
پايتخت  در   CTV رهبران  كه  بود  آن  از  پس  بودند.  
مقامات  و    AFL – CIO باالى  مسئولين  با  آمريكا 
ديدارها  اين  بدنبال  كردند.   ديدار  بوش  ادارى  دستگاه 
بود كه CTV در 9 آوريل به اعتراض به اخراج مديران 
نفت توسط پرزيدنت چاوز اعتصاب عمومى اعالم كرد و 
دو روز بعد از آن كودتا صورت گرفت كه تنها دو روز عمر 
كرد. مشابهت هائى بين تدارک ديدن براى كودتاى 11 
سپتامبر 1973 شيلى و كودتاى 11 آوريل 2002 ونزوئال 
مشاهده مى شود. در هر دو كودتا تالش هاى "كارگرى" 

بخشى از يك تالش وسيع تر بود.
كنار  [در  سازمان ها  اين  ونزوئال  كردن  ثبات  بى  در 
سازمان  داشتند:  نقش  ونزوئال]  كارگران  كنفدراسيون 
دهقانان مخالف با اصالحات ارضى؛ يك سازمان آموزشى 
مخالف با اصالحات آموزشى؛ سازمانى كه مشغول تهييج 
نظاميان بود؛ يك بنياد مدنى كه كوشيد طبقه متوسط را 
بسيج كند تا در مقابل تنگدستان "از خود دفاع نمايند"؛ 
حامى  توده ئى  تشكالت  با  كه  مدنى  عدالت  گروه  يك 
حكومت چاوز به مخالفت بر خاست؛ يك "گروه رهبرى" 
بعالوه  كرد؛  پشتيبانى  كاراكاس  سركوبگر  پليس  از  كه 
چندين سازمان ضد چاوز؛ و NED به همه  اينها كمك 

مالى داده بود.
سال  تا  از 1992  سازمان  اين   NED خود  منابع  به  بنا 
2001 بيش از 4 ميليارد دالر به سازمان هاى ونزوئالئى و 
تشكل هاى آمريكائى فعال در ونزوئال كمك مالى كرده 
است.  بيش از 60 در صد اين كمك ها بين سال هاى  97 
[سال انتخاب چاوز] تا 2001 پرداخت گرديده است. حدود 
600 هزار دالر اين كمك ها به جيب"مركز همبستگى" 
سرازير شده است. "مركز ..." سال بعد [سال كودتا] 116 

هزار دالر ديگر نيز دريافت نمود.

در   CTV كه  مى دهد  نشان  شواهد  و  مدارک  تمام 
تدارک كودتا و فراهم كردن بهانه  آن نقش كليدى داشته 

و "مركز همبستگى" به آن كمك كرده است.

كيم  آقاى  مقاله   از  است  خالصه ئى  ترجمه  اين   .1
در   2006 سپتامبر   28 در  كه   Kim Scipes سايپس 
مى توان  گرديد.  منتشر   to Worker    Worker

بايد  عالقمندان  يافت.  دست  مقاله  اين  به  طريق   از 
 NED in بنويسند:  سايت  اين  جستجوى  قسمت  در 

.Venezuela

كارگران  براى  آوريل   11 كودتاى  به  اقدام  و  تدارک   .2
متن  در  آن  از  بخشى  كه  دارد  بر  در  مهمى  درس هاى 
ضرورت  بدليل  كه  اساسى  درس  يك  اما  است.  آمده 
كه  است  اين  بياورم  متن  در  آنرا  نتوانستم  تلخيص 
قدرت  به  كودتاگران  توسط  كه  سرمايه دارى  كامرونا، 
مسئولين  قدرت گيرى  نخست  ساعت  همان  از  رسيد، 
رده هاى گوناگون  "فدراسيون كارگران ..." و اتحاديه هاى 
همكارش را به طور كامل ناديده گرفت. او هيچ مقامى 
كليدى در  نقشى  اورتگا نداد كه  حتى به  خود  كابينه   در 
تدارک كودتا، به اعتصاب كشاندن بخشهائى از كارگران و 
آوردن آنها به خيابان ها داشت. به او فرصت ندادند تا تمام 
اتحاديه ها و از جمله اتحاديه هاى همكارش را، همچون 

پينوشه، منحل كند.

 American Federation of labor  .3
AFL)) در سال 1886 از سازمانيابى دوباره  "فدراسيون 

گرديد.  تاسيس  كارگرى"  يافته  سازمان  اتحاديه هاى 
گومپرز كه نقشى اساسى در اين كار داشت از آن سال تا 
زمان مرگش در 1924 دبير كل آن بود. AFL در 1955 
با كنگره ى سازمان صنعتى (CIO) وحدت كرد. و نامش 

به AFL – CIO  تغيير يافت.

در    CIA رسوائى  بدليل  كه  نوشته اند  كارشاسان   .4
بعضى عرصه ها دولت ريگان NED  را بوجود آورد تا 
بعضى از اقدامات را كه اولى در خفا انجام ميداد، دومى 

علنا انجام دهد. 
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نيمه اول مرداد 1386- نيمه اول اوت 2007

حكم اعدام عدنان حسن پور و 
هيوا بوتيمار محكوم است!  

 17 برابر  تيرماه   26 روز  مريوان  در  اسالمى  رژيم  گاه  بيداد 
هيأت  عضو  و  نگار  روزنامه  پور  حسن  عدنان  براى  جوالى 
تحريريه روزنامه تعطيل شده ئاسو و هيوا بوتيمار فعال حقوق 

بشر ومحيط زيست، حكم اعدام صادر نموده است .
مريوان  در  منزلش  در  قبل  ماه  شش  را  پور  حسن  عدنان 
دستگير نموده و تا كنون به اتهام واهى در زندان نگهداشته 
وارد  ايشان  به  پسند  محكمه  مدرک  بدون  كه  اتهامى   . اند 

آورده اند اقدام عليه امنيت ملى است . 
هيوا بوتيمار را نيز كه از اسفند ماه گذشته دستگيرشده و در 
زندان بسر ميبرد، به اتهام ارتباط با احزاب اپوزيسيون و اقدام 

عليه امنيت ملى به اعدام محكوم نموده اند .
رژيم جمهورى اسالمى كه به عدم مشروعيتش واقف بوده و 
با موج روبه گسترش اعتراضات توده هاى مردم و جنبشهاى 
ديپلماتيك  و  سياسى  انزواى  و  فشار  و  سويى  از  اجتماعى 
جهانى از سوى ديگر روبرواست، براى نجات خود به سياست 
از  موجى  ايران  سراسر  در  و  شده  متوسل  ارعاب  و  سركوب 

اعدام و دستگيرى و خشونت و توحش راه انداخته است . 
نفر   177 تاكنون  جارى  سال  در  شده  ارائه  آمارهاى  به  بنا 
وسطايى  قرون  ،مجازات  سپرده  اعدام  هاى  جوخه  به  را 
مجامع  و  عمومى  افكار  فشار  تحت  مدتى  كه  سنگساررا 
است.  آورده  در  اجرا  به  دوباره  بود  كرده  متوقف  المللى  بين 
انداخته  زندان  به  و  دستگير  را  كارگرى  فعالين  از  بسيارى 
است، دستگيريهاى گسترده و بى حرمتى به زنان تحت نام 
بدحجابى و جوانان تحت عنوان "اوباش و اراذل " همه و همه 
نشان از ترس و وحشت از درياى نفرت و انزجار عمومى از 
اين رژيم ضد بشرى است. يقينأ چنين اقدامات غير انسانى كه 
با همه موازين حقوقى و اجتماعى در تضاد مى باشد نمى تواند 

جمهورى اسالمى را نجات دهد .
براى  اعدام  حكم  صدور  كشور  خارج  در  كومه له  نمايندگى   
عدنان حسن پور و هيوا بوتيمار را شديدأ محكوم مى نمايد و 
از همه مراجع بين المللى و نهادهاى بشردوست و انسانهاى 
اين  برعليه  ممكن  شكل  بهر  تا  كند  مى  دعوت  آزاديخواه 

احكام ضد انسانى و ظالمانه اقدام نمايند .       
       نمايندگى كومه له در خارج كشور                        

2007/7/20     

اطالعيه كميته مركزى حزب كمونيست ايران
در باره موج تازه سركوب و اعدامهاى دسته جمعى 

ماشين جنايت و سركوب رژيم جمهورى اسالمى آنى از حركت باز نمى ايستد. در هفته ها و روزهاى اخير 
ما شاهد به حركت در آمدن موج تازه اى از سركوب و اعدامهاى دسته جمعى در مالء عام بوديم كه هنوز 
ادامه دارد. در همين مدت ده ها نفر در گروههاى 16، 17، 12 و 4 نفره به اتهام تبهكارى، جنايت و تجاوز 

زير نام ارازل و اوباش در مالء عام حلق آويز شدند. 
سران رژيم جمهورى اسالمى با براه انداختن موج اعدامهاى گروهى و ماشين سالخى خود مى خواهند با 

يك تير چند نشان  بزنند. رژيم جمهورى 
پيشروى  و  رشد  از  زده  وحشت  اسالمى 
فضاى  خواهد  مى  اجتماعى  هاى  جنبش 
زندانيان  عام  قتل  مقطع   وحشت  و  رعب 
بر  را   1367 خونين  تابستان  در  سياسى 
جامعه حاكم كند، از اين رو نه تنها نيازى 
به پنهانكارى نمى بيند بلكه با به نمايش 
توده  گروهى  اعدامهاى  آشكار  گذاشتن 
هاى مردم ايران را مرعوب كند. جمهورى 
اسالمى اگر نتوانست با بگيرو ببند رهبران 
و پيشروان جنبش كارگرى و فعالين ديگر 

جنبش هاى اجتماعى فضاى رعب و حشت را بر جامعه مستولى كند. اكنون مى خواهد فضاى رعب و وحشت  
ناشى از آزار و شكنجه و اعدام در داخل زندان را به درون جامعه انتقال دهد تا بلكه از اين راه بتواند توده 

هاى مردم ايران را در خوف و هراس و سكون فرو ببرد. 
سرمايه  تبهكار  نظام  قربانيان  مى خواهد  شدگان  اعدام  ناميدن  اوباش  و  ارازل  با  اسالمى  جمهورى  رژيم 
جمهورى اسالمى را عاملين تبهكارى، فساد و جرم و جنايت معرفى كند. فساد، جنايت و تبهكارى از مصائب 
و آسيب هاى اجتماعى ناشى از نظام سرمايه دارى هستند كه تحت حاكميت رژيم جمهورى اسالمى بطور 
انفجار آميزى در جامعه رشد كرده اند. جمهورى اسالمى با معرفى كردن قربانيان اين نظام بعنوان عامل 
جنايت و بزه كارى نه تنها مى خواهد اذهان عمومى را از شناسائى عاملين واقعى اين تبهكارى هاى اجتماعى 
به بيراهه ببرد  و ماشين سركوب را با هزينه كمترى به جلو براند، بلكه مى خواهد افكار عمومى را به شنيدن 
و نظاره كردن اين موج اعدامها عادت دهد و حساسيت نسبت به اين جنايت و وحشيگرى را در جامعه كاهش 
دهد  و زمينه را براى اعدام فعالين جنبش هاى اجتماعى و انسانهاى آزاديخواه آماده تر كند. رژيم به ضعف 
هاى خود واقف است، و در حالى كه اين موج كشتار را به راه انداخته است بمنظور سنجش افكار عمومى 
خبر حكم اعدام فعالين اجتماعى و روزنامه نگاران را از قبل اعالم مى كند. اين اهداف و ظرفيت هاى هنوز 

باقى مانده جمهورى اسالمى را در اعمال سركوب هاى خونين نبايد دست كم گرفت. 
نبايد در مقابل اين موج سركوب و اعدامهاى دسته جمعى سكوت اختيار كرد. هيچ درجه از جرم و بزه كارى 
اين قربانيان، سكوت در مقابل اين موج كشتار و توحش را توجيه نمى كند. بايد در مقابل اين توحش لجام 
با  است  الزم  اجتماعى  هاى  جنبش  پيشروان  و  فعالين  برخاست.  اعتراض  به  اسالمى  جمهورى  گسيخته 
آگاهى بر اهداف رژيم و شناخت توازن قواى موجود براى مقابله با اين موج تازه سركوب تاكتيك مناسب 
و ابتكارات تازه اى در پيش گيرند. با فشرده كردن صفوف مبارزه و اتحاد و همبستگى مى توان جمهورى 

اسالمى را به عقب راند. 
بر همه كمونيست ها، احزاب، سازمانها و نيروهاى انقالبى و ترقى خواه است كه با تمام نيرو و ظرفيتى كه 

دارند عليه اين موج سركوب به مقابله برخيزند. 
12 مرداد 1386
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اطالعيه برگزارى
 پلنوم كميته مركزى كومه له

در  ايران)  كمونيست  حزب  كردستان  (سازمان  له  كومه  مركزى  كميته  پلنوم 
روزهاى 16 و 17 تير ماه 1386 شمسى برگزار گرديد. برنامه كار پلنوم عبارت 
از  ارزيابى  و  ايران  كنونى  سياسى  اوضاع  در  تغيرات  آخرين  بررسى  از  بود 
عملكرد ارگانهاى مختلف كومه له در فاصله برگزارى دو پلنوم. هر دو مبحث 
دستور جلسات پلنوم در چهار چوب گزارشى انجام گرفت كه كميته رهبرى 

كومه له ارائه داد.
مهمترين نكته اى كه در ارتباط با اوضاع سياسى كنونى ايران پلنوم به ويژه 
بر روى آن تاكيد داشت بيان اين واقعيت بود كه: رژيم جمهورى اسالمى در 
بحرانى فرو رفته است كه عامل اساسى آن فشار نارضايتى عمومى و پيشرفت 
جنبش هاى اجتماعى در ايران است. در برابر خطرى كه از اين جهت متوجه 
موجوديت رژيم است، جمهورى اسالمى تالش مى كند تا ضمانت دوام و بقاى 
خود را از ابرقدرتهاى جهانى بگيرد. اين تالش هاى رژيم در دو جبهه همزمان 

در جريان است.
اول دامن زدن به بحران اتمى و نمايش دادن فعاليت هاى خود براى دستيابى 
به سالح اتمى است. در اين رابطه اگر كه به ظاهر وانمود مى كند كه اين 
فعاليتها را گويا پنهانى انجام مى دهد، اما در واقع مى خواهد آنرا به عنوان ابزار 

فشارى آشكار براى گرفتن امتيازاتى بيشتر به كار گيرد.
دوم، ايفاى نقش فعالترى در كشمكش هاى منطقه بحرانى خاورميانه. در اين 
جديد  پروژه  اصلى  محور  دارد.  قرار  تالشها  اين  مركز  در  عراق  اوضاع  رابطه 
اين  حاكميت  از  بيشترى  نقش  دادن  عراق  اوضاع  ساختن  آرام  براى  آمريكا 
كشور به ناسيوناليست هاى عرب و احزاب سنى مذهب است و اين هدف به 
دست نخواهد آمد مگر آنكه از سهم احزاب شيعه مذهب و احزاب حاكم در 
اسالمى  جمهورى  شود.  كاسته  كشور  اين  سياسى  قدرت  در  عراق  كردستان 
با درک اين موقعيت، نفوذ خود در ميان احزاب شيعه را به عنوان كارتى در 
معامله با آمريكا به كار ميگيرد. همه اين تالشها در خدمت اين هدف است كه 
موقعيت جمهورى اسالمى به مثابه يك قدرت موثر منطقه اى تحكيم شود. 
ثباتى را به  موقعيت با  چنين  بتواند  رژيم ايران بر اين باور است كه چنانچه 
دست بياورد، در مقابله با بحران سياسى، اقتصادى و اجتماعى در داخل كشور 

نيز دست باالترى پيدا خواهد كرد.
در مقابل اهدافى كه بدين ترتيب رژيم براى دستيابى به آنها تالش مى كند، 
و  هنرمندان  و  جوانان  و  دانشجويان  زنان،  كارگران،  ايران،  مردم  هاى  توده 
روشنفكران و مردم ستمديده و همه طبقات و اقشار خواهان آزادى و زندگى 
راهى  رژيم  اين  چنگال  از  نجات  براى  ايران  سراسر  در  و  كردستان  در  بهتر 
اين  قبل  از  تا  بود  انتظار  در  نبايد  كنند.  اتكا  خود  نيروى  به  اينكه  جز  ندارند 
و  شود  اضافه  كسى  سفره  به  نانى  است،  درگير  آن  در  رژيم  كه  كشمكشى 
آزادى نصيب مردم اين كشور گردد. نه در جنگ و نه در سازش ابرقدرتها با 
رژيم جمهورى اسالمى هيچ اميدى به رهايى مردمى كه تشنه آزادى و زندگى 

انسانى و پيشرفته اى هستند وجود ندارد.
پلنوم كميته مركزى كومه له تاكيد نمود كه همه توان و امكانات كومه له را 

فعاالنه تر در خدمت تقويت اين روند به كار خواهد گرفت.
پلنوم پس از ارزيابى گزارش كميته رهبرى در مورد كاركرد ارگانهاى تشكيالتى 
راهنمايى ها و پيشنهادات مفيدى را در جهت باال بردن كميت و كيفيت برنامه 
هاى كانال تلوزيون ماهواره اى كومه له طرح نمود تا كميته مسئول مربوطه 

آنها را عملى سازد.
آخرين بخش كار پلنوم تقسيم كار درونى كميته مركزى كومه له بود. در اين 
رابطه قرار شد تا تصميمات پلنوم قبلى در اين زمينه كماكان به قوت خود باقى 

بماند. پلنوم پس از دو روز كار اجالس خود را به پايان رساند.
كميته مركزى كومه له 
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از  كارگرى»  فعالين  و  تشكل ها  هماهنگى  پشتيبانى «شوراى 
فراخوان كنفدراسيون جهانى اتحاديه هاى كارگرى و فدراسيون 

جهانى كارگران!
كارگران ، مردم آزادى خواه!!

كنفدراسيون جهانى اتحاديه هاى كارگرى ITUS)) و فدراسيون جهانى كارگران حمل و 
نقل (ITF) در فراخوان مشترک به تمامى اتحاديه ها و شعبات تابعه  خود در سراسر جهان، 
روز 9 اوت 2007 (18 مرداد) را به عنوان روز اقدام جهانى براى آزادى منصور 

اسالو و محمود صالحى اعالم كردند. 
شوراى همكارى تشكلها و فعالين كارگرى چنين تصميمى را پشتيبانى از جنبش كارگرى 

ايران ارزيابى كرده و فعاالنه از اين اقدام بين المللى حمايت مى كند. 
همه  و  كارگرى  فعالين  و  كارگران  از  مرداد   18 المللى  بين  اعتراض  در  شركت  ضمن  ما 
ما  همچنين  كنند.  شركت  اعتراضى  حركت  اين  در  مى خواهيم  آگاه  و  بيدار  وجدان هاى 
خواهان آزادى فورى و بدون قيد و شرط محمود صالحى و منصور اسالو و ساير كارگران و 

فعاالن كارگرى زندانى هستيم. 

شوراى همكارى تشكل ها و فعالين كارگرى 
 12/5/1386

 shorayehamkari@gmail.com

اتحاد كميته هاى كارگرى 
كميته پيگيرى ايجاد تشكل هاى آزاد كارگرى 

كميته هماهنگى براى ايجاد تشكل كارگرى 
انجمن فرهنگى ، حمايتى كارگران 

جمعى از فعاالن كارگرى 
گروهى از دانشجويان آزاديخواه و برابرى طلب دانشگاه هاى ايران 

توجه: بزودى تلويزيون كومه له رپرتاژى از برگزارى كنگره نهم حزب كمونيست ايران و 
همچنين گزيده اى از سخنرانى هاى اين كنگره را پخش مى كتد.

                                        توجه شما را به ديدن اين برنامه ها جلب مى كنيم!
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بايد اين ظلمت
را بخاک سياه  
نشاند
ناصر امين نژاد
سياه   كارنامه  روزشمار  از  برگ  سياهترين  جستجوى  در 
تاريك  و  قلب  سيه  حكومتيان  اين  و  اسالمى  جمهورى 
موج  به  كرد؟  مراجعه  بايد  فصل  سر  كدامين  به  ذهن  
امروزين اعدامهاى فله اى، شكنجه  و تجاوز و سركوب، يا 
آن روزها و ماههاى دهشتناک كشتار زندانيان سياسى؟ يا 
آن دوران واپس تر و روزهاى شوم تر آغازين تابستان 61 و  
كشتارهاى جنون آميز خيابانى؟ يا نه كه بهتر است كمى 
مقدس  جهاد  اعالم  هياهوى  پر  روزهاى  آن  به  و  دورتر 
و سرازير شدن گله اى «خالد»ها و «زبير»هاى وطنى به 

كردستان و فتح و چپاول سرزمين كفر برگرديم؟....  
جامعه ما اينها و دهها تراژدى ديگر را پشت سر گذاشته 
است و هنوز كه هنوز است در بند هيواليى اين ديوان و 
«زنگيان مست» بر خود ميپيچد، اما هر آئينه با تب و تابى 
الينقطع به التيام پيكره خود و دفع اين غده هاى طاعونى 

و مهلك تاريخى انديشه ميكند. 
اين  گذر  در  ايران  بالكشيده  جامعه  و  رنجديده  مردم 
بسا  چه  تاريخ  نگاه  از  كه  دشوار  و  سخت  بغايت  زمان 
لحظه اى بيش نباشد، انگار كه قرنهاست و هنوز كه هنوز 
است در آوردگاه بودن يا نبودن با افسار گسيختگانى در 
رزائل،  و  دنائت  همه  غلظت  و  تراكم  كه  است  كشاكش 
عقب ماندگى و وحشيگرى سلفان خود را در آستين دارند. 
سلطنت  نگهداشتن  پا  بر  و  خود  ماندگارى  براى  اينان 
و  رياكارى  از  داشته اند  توان  در  را  آنچه  خود  الهوتِى 
دنائت، تا خونخواره گى و سبعيت ، از سركوب و خشونت، 
تا گسترانيدن فضاى وحشت را بكار بسته اند تا صرفا چند 
صباحى افزونتر بر اريكه قدرت نكبتبار خود باقى بمانند.     
     سياست جنايتكارانه نسل كشى زندانيان سياسى از 
جمله اين تبهكاريهاى تاريخى و نازدودنى است كه تنها از 
ماشين جنگى و ايدئولوژيكى ضد انسانى ترين و شرورانه 
ترين نگاهها به انسان و جامعه ميتواند تراوش كرده باشد. 
ناپذير  فرجام  دادگاه  در  تنهايى  به  خود  اين  شك  بدون 
اين  براى  را  ابدى  ننگ  و  محكوميت  بهروزى،  فرداى 
در  تاريكى  و  نكبت  مناديان  و  لجن  اعماق  در  خفتگان 

پى خواهد داشت.
در  پيش  سال  درست 19  اسالمى  جمهورى  سردمداران 
درماندگى  و  استيصال  سر  از  كه  آن هنگامى  روزها،  اين 
جام زهر آتش بس را سركشيدند، در پستوخانه هاى نفرت 
بار افكار خود خوابى ديگر را با سبعيتى چندان افزونتر براى 
آزادگان اين سرزمين تدارک ديدند، تا عطش سيرىناپذير 
ماندن بر قدرت و زخم ناكامى از همه گزافه گويهايشان 

را با زهر چشم گرفتن از 
جامعه  اين  كوشندگان 
تيمار كنند. اينان در آين 
كامال  پروژه اى  با  روزها 
ريزى  برنامه  و  دقيق 
تمهيداتى  سريع  و  شده 
اين  تا  ساختند  فراهم  را 
هر  تاريخى  تراژدى 
نهان  در  و  سريعتر  چه 
«كم  خود  ذعم  به  و 

دردسر»تر زاده شود. 
ابتدا خمينى در مشورت با سران حكومتى و بعنوان رهبر 
دينى كشوِر مدينه النبى و با رهنمون «اشداءعلى الكفار» 
با صراحت و سبعيتى جنون آميز فرمان حكومتِى دال بر 
را  موضع»  َسر  «زندانيان  فورى  و  سريع  چه  هر  كشتار 
اعالن و ابالغ مي كند. همزمان كميته اى مركب از تنى 
چند از خيل سرجالدان ( نّيرى ، اشراقى و نماينده اى از 
محاربين  تفكيك  و  تشخيص  براى  را  اطالعات)  وزارت 
بر  «رحم  مي كند:  گوشزد  آنان  به  و  مىسازد،  مامور 
وترديد  شك  و  وسوسه  است،  انديشى  ساده  محاربين 
نكنيد، سعى كنيد «اشداءعلى الكفار»باشيد. باخشم وكينه 

انقالبى خودتان رضايت خدا راجلب نمائيد» 
   متعاقبا صدها اكيب مرگ از ميان جانى ترين گزمه هاى 
پشت  سياه  جامه هاى  و  تراشيده  سرهاى  با  اطالعاتى 
آنگاه  مي گردند.  اعزام  زندانها  به  و  رديف  فتوا  اين  سر 
نوبت به بيدادگاه هاى چند دقيقه اى مي رسد، كه در طى 
نكير   » اين  برابر  در  گروه  گروه  مي بايست  قربانيان  آن 
«بهشت»  و  «دوزخ»  دربانان  و  زمينى  منكر»هاى  و 
اسالميت، نمازخوانى و وفادارى به جمهورى اسالمى را 
نشان دهند. آنگاه «َسر موضعى»ها را در سالخ خانه هاى 
پيشتر تدارک ديده شده در حسينيه هاى زندان يا كه در 
ميدانهاى تير، شوفاژخانه  زندان اكيب اكيپ به دار آويختند 
يا به رگبار بستند. خمينى در دستورالعمل ددمنشانه خود 
تاكيد كرده بود: «تمام زندانيان َسِرموضعى و محارب ولو 
اينكه به يكسال يا دوسال يا پنج سال و يا بيشتر محكوم 
قرار  اسالمى  و  شرعى  فتواى  اين  مشمول  باشند»  شده 

ميگيرند و بايد فى الفور اعدام گردند. 
و  گويان  لبيك  زبده،  سرجالدان  و  دژخيمان  آن  پى  در 
خمينى به  فرمان  لبه  دو  شمشير  خوانان با  كميل  دعاى 
قلع و قمع هزاران زندانى دربند و بى دفاع پرداختند، جان 
تراژدى  خويى  درنده  با  و  دادند  تحويل  جامه  و  گرفتند 
يا  نظير  كم  خود  نوع  در  كه  كردند  خلق  را  بارى  تاسف 
اصال بى نظير بود. به اين ترتيب هزاران انسان كمونيست، 
آزاده و شريف اين كشور در گرداب اين موج وحشيگرى 
بهروزى  فرداى  به  برافراشته  سرى  و  استوار  قامتى  با 
مردم ستمديده انديشيدند و با «نه» قاطع خود«صالبت» 
و  مقاومت  از  زرينى  برگ  و  گرفتند  هيچ  به  را  دژخيمان 
استوارى را در تاريخ اين وادى برجاى و صد البته با مرگ 
خود ننگ ابدى را بر پيشانى حاكمان اسالمى حك زدند.
اين  و  مخوف  جنايت  اين  سالگرد  هنگامه اى  در  اكنون 

فاجعه انسانى را ياد مي كنيم كه همين روزها و در امتداد 
انسانهاى  پايان،  بى  ستمگريهاى  و  شرارت  همه  اين 
كوشنده و مبارز بسيارى از اين سرزمين به جرم شركت 
در يادواره جنايت هيجدهم تير به بيدادگاههاى اين رژيم 
ددمنش كشانده شده اند. يورش به  كارگران و ضرب و شتم 
آنان، هجوم به  تجمعات حق خواهانه  زنان و دانشجويان 
با شدت ادامه  دارد. رهبران كارگرى «محمود صالحى» 
شديدترين  تحت  و  بند  در  همچنان  اسانلو»  «منصور  و 
فشارهاى جسمى و روانى قرار دارند. دهها نفر را در تهران 
در  آويخته  اند.  دار  به   مختلف  بهانه هاى  را  شهرستانها  و 
همين روزها خبر تائيد حكم اعدام دو روزنامه  نگار كرد 
به  اسامى «عدنان حسن  پور» و «هيوا بوتيمار» از سوى 

سرجالدان دستگاه  قضايى اعالم گرديده  است. 
خبرهاى درزكرده از اين سالخ خانه ها حاكى از بكارگيرى 
همان روشهاى اسالمى، قتل و شكنحه و تجاوز و زبان 
همان  اجراى  و  است  هتاكى  و  شتم  و  ضرب  و  بريدن 
سناريوى قتل عام تابستان 67 به گونه ى ديگر در جريان 
است. همه  اين جنايتها براى خفه كردن صداى عدالت جوى 
مردم ناراضى و در بند ايران است. تا به  گمان خود نظم 
قبرستانى دلخواه  خود را با ايجاد رعب و ترس ايجاد نمايند. 
اينها همه، تنها گوشه هايى و شمه اى از ددمنشيهاى اين 
شك  بدون  است.  كرده  درز  بيرون  به   كه  دامنانند  آلوده 
هنوز هم حقايق بى شمار و تكاندهنده اى زير عبا و رداى 
اين جانيان حرفه اى پنهان است كه تنها در پى فروپاشى 
گريز ناپزير اين بساط اسالمى است كه آشكار و بر مال 

مي گردد.    
امروز و در اين برهه  سرنوشت ساز و تاريخى كه  جمهورى 
در  پيش  از  بيش  آن  مانده   گل  در  حاكمان  و  اسالمى 
نيروهاى  همه   وظيفه   گرفته اند،  قرار  سقوط  سراشيب 
آزاديخواه ، پيشرو و مترقى جامعه  است كه  با احتراز آگاهانه  
از چند گانگى و تفرقه، راه  هماهنگى و تشريك مساعى 
فكرى و عملى بيشتر را در پيش بگيرند و تالشها را براى 
سرعت بخشيدن به  پيشرويهاى باز هم بيشتر جامعه  و به  
پس راندن هر چه  بيشتر حاكميت سياه  جمهورى اسالمى 
جامعه   ويرانگران  اين  يقه   لحظه اى  نبايد  دهند.  افزايش 
را رها كرد، براى بخاک سياه  نشاندن اين ظلمت و اين 

تباهيهاى قرون وسطائى چاره اى جز اين نيست.
  قدرمسلم در فرداى پيروزى، آن هنگامى كه آرزوى دهها 
ميليون مردم رنجديده و زحمتكش ايران به گل نشست و 
غاصبان قيام شكوهمند 57 در زير آوار خشم عمومى له و 
لورده شدند، خاورانها گل باران خواهند شد و در «گلگشت 
پيروزى ياد اين هزاران هزار انسان شريف و آزاده را كه 
در ظلمت شب زير باِل وحشِى خفاِش خون آشام، نشاندند 
اين نگين صبح روشن را، زنده خواهند داشت» آنطور كه 

شايسته اين بلند قامتان عدالت و بهروزى باشد.

اين مطلب قبال در شماره 111 جهان امروز به چاپ رسيده 
است،كه به درخواست نويسنده آن با تغييراتى جزئى كه در متن 
قبلى داده، در يادمان كشتار بزرگ زندانيان سياسى در تابستان 

67 درج مى گردد.


