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پيشتاز  جنبش  بمثابه  ايران  دانشجويى  جنبش 
يكى  كشور،  اين  معاصر  تاريخ  در  اجتماعى 
و  آزاديخواهانه  كانون هاى  اصلى  مبارزات  از 
يكى  و  عام  شكل  به  ايران  مردم  طلبانه  برابرى 
از  بسترهاى اصلى رشد سياسى و نظرى جنبش 
چپ ايران به شكل خاص بوده است . جريان چپ 
و كمونيستى با  مبارزات و جانفشانيهاى  خويش، 
سنت نيرومند و پرافتخارى را در نيم قرن اخير در 
جنبش دانشجويى ايران پايه ريزى كرده است كه 
به راحتى قابل نابود كردن يا ناديده گرفتن نيست. 
ايران  كمونيست  و  چپ  سرشناس  هاى  چهره 
مسعود  جزنى،  بيژن  سلطانى،  مصطفى  فواد  نظير 
شفيعى،  جعفر  كريمى،  حسين  محمد   ، احمدزاده 
حميد اشرف ، صديق كمانگر و دهها نام ديگر همه 

از دانشگاه هاى ايران سر بر آوردند.

با تمام نيرو براى آزادى
 دانشجويان دربند بكوشيم!

جان محمود صالحى

 فعال سرشناس 
جنبش كارگرى در 

خطر است 

 رژيم سركوبگر 
جمهورى اسالمى 

مسئول مستقيم وضع 
وخيم جسمانى اوست!

در صفحه 2

 جنگ روانى، عملى و
 جنبش جهانى ضد جنگ!

تعرض بورژازى ليبرال 
فرانسه به كارگران
(در مورد اعتصابات كارگران
 بخش ترانسپورت پاريس)

رابطه  در  شعارهايى  با  ساركوزى  نيكالى  قبل  ماه  چند 
و  بازنشستگى  سن   افزايش  كارگران،  رفاهيات  قطع  
طبقه   آراء   كمك   به   و  هفتگى  كار  ساعات  افزايش 
متوسطه موفق  به  اخذ اكثريت آراء براى پست  رئيس 
دادن  سازمان  با  واقع  در   ساركوزى   گرديد.  جمهورى 
تعرض به حقوق كارگران فرانسه  به  وعده هايى  كه  

داده بود  جامه  عمل  مى پوشاند. 

اطالعيه كميته مركزى كومه له
در مورد حمالت گسترده جنگنده بمب افكنهاى 
دولت تركيه به مناطق مرزى كردستان عراق

هفته كارزار
 در دفاع از

 جنبش كارگرى 
ايران در خارج 
از كشور

و  جنگ  چماق  كردن  بلند  از  هدف  ديگر  طرف  از 
به  ايران  عليه  اقتصادى  هاى  تحريم  شديدتر  تحميل 
جريانات  با  همكارى  يا  اى  هسته  فعاليت هاى  بهانه 
به  كوششى  آنكه  از  بيش  مذهبى  تندرو  گروه هاى  و 
امتياز  دادن  به  اسالمى  جمهورى  كردن  تسليم  اميد 
باشد، عملى بخاطر وادار كردن سران رژيم به تجديد 
نظر در اصول و مبانى اعتقادى نظام باهدف راديكالتر 
نشدن فضاى جامعه و بدينسان مبارزات مردمى است. 
از  ديپلماتيك  روابط  ايجاد  و  گفتگو  نظريه  و  گزينه 
از  برخى  و  دموكرات  حزب  اصلى  هاى  چهره  سوى 
گشتن  عملى  تعقيب  در  دقيقًا  نيز  خواهان  جمهورى 
اين امر (شكل گيرى حكومت اسالمى معتدل در ايران 
مثل تركيه) مى باشد. بنابراين رژيم ايران در شرايط 

در صفحه 6جارى چاره اى غير از قبول خواست آنها  ندارد.  

در صفحه 9

در صفحه 12در صفحه 11 
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دانشجويان امسال در حالى به استفبال روز خود رفتند كه فشار بر 
روى فعالين دانشجويى به اوج خود رسيده بود. صدها دانشجو از 
دانشگاه هاى سراسر كشور از تحصيل محروم مانده اند؛ پنج ماه 
از ربودن صباح نصرى و هدايت غزالى توسط نيروهاى امنيتى در 
هاى  دانشگاه  دانشجوى  دو  اين  و  گذرد  مى  كردستان  شهرهاى 
تهران، ماه هاست كه بدون تفهيم اتهام، مالقات، اطالع از محل 
نگهدارى و حتى گفتگو با خانواده هايشان، دربندند و هيچ نهادى 
اكتفا  مسئوليت  سلب  به  تنها  هم  علوم  وزارت  و  نيست  گو  پاسخ 
يا  و  تعطيل  دانشجويى  نشريه  ها  ده  جارى  سال  در  است؛  كرده 
تشكل هاى آن ها منحل و فعالين شان تحت پيگرد قرار گرفته 
است؛ تنها به بهانه برگزارى برنامه هايى به مناسبت روز دانشجو، 
بيش از 40 دانشجو را به عنوان «اخاللگر» و «اقدام عليه امنيت 
ملى؟» دستگير و زندانى كرده اند. ياسر گلى، آسو صالح، مسعود 
كردپور و ده ها دانشجوى ديگر دانشگاه كردستان به زندان محكوم 
سنندج،  دانشگاه  دانشجويان  از  زيادى  تعداد  براى  و  اند  گرديده 
به  يا  و  اند  كرده  تحميل  تحصيل  از  محروميت  سنگين  احكام 

دانشگاه هاى شهرهاى دوردست تبعيد شده اند...
امسال روز دانشجو، در حالى در دانشكده هاى ارتباطات و روزنامه 
و  زندانند  در  نگار  روزنامه   14 از  بيش  كه  گرديد  برگزار  نگارى 
روزنامه نگار كرد، عدنان حسن پور، به مرگ محكوم شده و روزنامه 
نگاران ديگر كرد هيوا بوتيمار، اجالل قوامى، محمد صديق كبودوند 

و... به داليل پوچ و بى اساسى در زندان نگاهدارى مى شوند. 
اخيرا گزارشگران بدون مرز، با نتشار بيانيه اى اعالم كرده بود كه 
اينترنت است و در  ايران از جمله كشورهاى سركوبگر در عرصه 
اين  در  دارد.  قرار  جهان  در  اينترنت»  كشور «دشمنان  ليست 13 
كشور در طى سال گذشته بيش از 10 ميليون صفحه اينترنت به 
بهانه داشتن محتواى «غيرقانونى و مغاير با عفت عمومى» مسدود 
از  جلوگيرى  براى  ايران،  اسالمى  حكومت  مقامات  است.  شده 
بارگيرى فيلم و موسيقى و اطالعات مورد نياز بر روى سايت هاى 
كاربران ايرانى را از اينترنت با سرعت باال محروم كرده اند. با 15 
روزنامه نگار و وب نگار زندانى، ايران بزرگ ترين زندان روزنامه 
نگاران در خاورميانه است. اين نهاد بين المللى، قبال نيز نوشته بود 

كه سران حكومت اسالمى دشمن درجه يك آزادى بيان هستند.
دانشگاه مركزى براى اشاعه علم و هنر و سنگر محكمى براى آزادى 
نيروهاى  تمام  دليل  همين  به  است؛  اجتماعى  عدالت  و  برابرى  و 
حكومت  كار  جنايت  سران  همه  راس  در  و  مانده  عقب  و  خرافى 
اسالمى دانشگاه ها را براى قدرت و حاكميت خود مضر مى دانند. 
اما با وجود اين همه وحشى گرى نيروهاى سركوبگر حكومت بر 
عليه جنبش دانشجويى، دانشگاه هاى ايران، در طول تاريخ مبارزان 
زيادى را با افكار و آراى برابرى طلبانه و سوسياليستى پرورش داده 
است. به ويژه در سال هاى اخير، بسيارى از فرزندان كارگران و 
با  كه  اند  يافته  راه  ها  دانشگاه  به  نيز  ستم  تحت  و  محروم  مردم 
پوست و گوشت خود ستم و ظلم و استثمار سرمايه داران و حكومت 
حامى سرمايه را تجربه كرده اند. بيش تر از نيمى از دانشجويان 
دانشگاه هاى ايران زن هستند كه بر عليه آپارتايد جنسى و برابرى 
واقعى بين زن و مرد مبارزه مى كنند. از اين رو، آنان آگاهانه براى 
تغيير نظم موجود با جسارت فوق العاده اى مبارزه مى كنند و بهاى 

آن را نيز آگاهانه با تهديد و زندان و شكنجه مى پردازند.
و  فشار  است  رسيده  قدرت  به  نژاد  احمدى  پاسدار  كه  موقعى  از 
توهين و بى حرمتى بر شهروندان در محيط كار و خيابان ها، تهديد 
دانشجويان،  و  زنان  كارگرى،  جبش  فعالين  شكنجه  و  زندان   و 
نويسندگان و روزنامه نگاران، به ويژه در دانشگاه ها بيش از پيش 

تشديد شده است. 
كرده  برپا  شهرها  ميادين  در  را  خود  دار  هاى  چوبه  كه  حكومتى 
است؛ در خيابان ها تحت عنوان «اراذل و اوباش» به زنان و جوانان 
و  زندان  و  دستگير  اجتماعى  هاى  جنبش  فعالين  برد؛  مى  يورش 
رهبرى  كند؛  مى  درست  پاپوش  ها  آن  براى  و  كند  مى  شكنجه 
كارگرى بيمار هم چون محمود صالحى را كه به درمان فورى نياز 
دارد به حالت اغما رها مى كند و يا فقط براى چند ساعتى اجازه 
مى دهد در بيمارستان آن هم در حالى كه دست و پايش را به تخت 
بسته اند، تحت معالجه قرار گيرد؛ ابراهيم نوروزى گوهرى، عضو 
هيئت مديره سنديكاى كارگران شركت واحد، محسن حكيمى، از 
اعضاى كميته هماهنگى، عليرضا عسگرى و حسين غالمى را بى 
دليل دستگير و زندانى مى كند (23 آذر 13869)؛ روناک صفازاده و 
هانا عبدى، از فعاالن زندانى جنبش زنان را دخالت در انفجارهاى 
نگار  روزنامه  عابدينى،  ابوالفضل  نمايد؛  مى  متهم  سنندج  اخير 
خوزستانى كه اعتصابات كارگران نيشكر هفت تپه را پوشش داده 
و به همين دليل دستگير شده، مهتم به تالش براى بمب گذارى 
مى كند؛ به كافى نت ها به بهانه وجود مسائل «غيراخالقى» يورش 
مى برد و 24 كافى نت و كافى شاپ را در سطح شهر تهران يك جا 
تعطيل مى كند؛ و ... كليت چنين حكومتى ضدانسان و ضدآزادى 
است و بايد هر چه زودتر با مبارزه طبقاتى و قدرت انقالب اجتماعى 

روانه گورستان تاريخ شود.
همه  مورد  در  شرمانه  بى  اسالمى،  حكومت  امنيتى  دستگاه 
امنيت  عليه  دليل «اقدام  به  كه  است  شده  مدعى  دستگيرشدگان 
كشور» دستگير شده اند. در حالى كه امنيت ايران و جامعه ايران 
توسط حكومت اسالمى به خطر افتاده است نه توسط فعالين جنبش 
هاى اجتماعى كه براى برقرارى امنيت و آرامش و رفاه و آزادى و 
برابرى و عدالت اجتماعى در جامعه مبارزه مى كنند و با سركوب و 

خشونت ارگان هاى سركوب حكومت اسالمى روبرو مى شوند. 
الزم به تاكيد است كه حمله نيروهاى سركوبگر حكومت اسالمى 
به فعالين جنبش دانشجويى، جنبش كارگرى، حنبش زنان و مردم 
جان  به  كه  است  وحشتى  و  ترس  سر  از  خواه  آزادى  و  محروم 
سران حكومت اسالمى افتاده است. آن ها از باال گرفتن اعتراضات 
كنند.  مى  خطر  احساس  اجتماعى  هاى  جنبش  اين  اعتصابات  و 
حكومتى كه پايه هايش محكم باشد و رهبران آن احساس ترس 
از دست رفتن قدرت خود نكنند هرگز به اين شيوه هاى وحشيانه 
نمى شوند  متوسل  اجتماعى  هاى  جنبش  فعالين  سركوب  براى 
كه سران حكومت اسالمى در پيش گرفته اند. هر چه قدر سران 
مى  مردم  جان  به  را  خود  سركوبگر  نيروهاى  اسالمى  حكومت 
چندين  ها  آن  از  مردم  نفرت  و  خشم  نيز  نسبت  همان  به  اندازند 
برابرى مى شود. اين وضعيت و همه شواهد نشان مى دهند كه 

در  فقط  را  خود  حاكميت  بقاى  اسالمى  حكومت  سران 
به  كه  حكومتى  بينند.  مى  اعدام  و  شكنجه  و  سركوب 

با تمام نيرو براى آزادى
دانشجويان دربند بكوشيم!

بهرام رحمانى
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واقع با بن بست  كند در  سقوط  نقطه اى  چنين 
روبرو شده است نه راه پيش دارد و نه راه پس، 
اضمحالل  و  فروپاشى  به  محكوم  بنابراين، 
مى  سركوب  با  اسالمى،  حكومت  سران  است. 
توانند قدرى عمر حكومت خود را بيش تر كنند اما ديگر 
حكومتى نفرت انگيز و غيرقابل تحملى است كه جامعه 
براى سرنگونى آن هر لحظه و هر روز فكر مى كند. به 
قول دانشجويان قهرمان: «ديگر توپ و تانك و بسيجى اثر 
ندارد!»، «سوسياليسم يا بربريت!»، «مرگ بر ديكتاتور» 
و... يعنى اين حكومت جانى ستم گر و استثمارگر، بايد با 
قدرت مبارزه متحد و مستقل جنبش هاى اجتماعى و در 
پيشاپيش همه طبقه كارگر متشكل و آگاه كه استراتژى 
سوسياليستى را در افق و چشم انداز خود قرار داده است، 

سرنگون گردد.
همان طور كه در باال تاكيد كرديم حكومت اسالمى، به 
ويژه در سال جارى سياست سركوبگرانه اى را با هدف 
نيروهاى  تاريخى،  مهم  روزهاى  برگزارى  از  پيگيرى 
سركوبگر خود را به حال آماده باش درمى آورد و حكومت 
نظامى اعالم نشده برقرار مى كند و ماموارن امنيتى خود را 
مانند خفاشان شب به شكار فعالين جنبش هاى اجتماعى 
مى فرستد تا به زعم خود با راه انداختن رعب و وحشت 
جلو حركت هاى اعتراضى را بگيرد. اما غافل از اين كه 
چنين سياستى حتى نيروى خفته را هم بيدار مى كند و 
به ضد خود تبديل مى گردد. به طورى كه با دستگيرى 
بيش از چهل فعال و سازمانده جنبش دانشجويى، مراسم 
هاى اين روز نه تنها با قدرت برگزار شد، بلكه حتى در 
شعارهاى  با  دانشجويان  نبود  خبرى  كه  هم  دانشگاهى 
برابرى و آزادى و سوسياليسم به ميدان آمدند و با قدرت 

خواستار آزادى فورى رفقاى دستگيرشده خود شدند.
در  جارى،  سال  ارديبهشت   11 از  قبل  كه  داريم  ياد  به 
حكومت  امنيتى  ماموران  كارگر،  جهانى  روز  مقطع 
اسالمى، محمود صالحى، اين رهبر جنبش كارگرى ايران 
را از محل كارش در شهر سقز به بهانه اين كه فرماندار 
قصد دارد با وى در مورد مراسم اول ماه مه گفتگو كند 
با خود بردند كه حداقل 24 ساعت خانواده اش خبرى از 
او نداشتند و بعد معلوم شد كه ماموران امنيتى حكومت 
اسالمى رسما او را ربوده و به زندان سنندج انتقال داده 
اند. هدف شان اين بود كه از فعالين كارگرى زهر چشم 
بگيرند تا به فكر برگزارى روز جهانى كارگر نباشند. ديديم 
اين  مرعوب  كارگرى  مستقل  هاى  تشكل  و  فعالين  كه 
با  چه  هر  را  خود  مه  ماه  اول  مراسم  و  نشدند  وضعيت 

شكوتر برگزار كردند.
آذر،   16 مقطع  در  اسالمى،  حكومت  ماموران  نيز  اخيرا 
روز دانشجو، با همين هدف به منازل فعالين آزادى خواه 
و چپ و سوسياليست جنبش دانشجويى يورش بردند و با 
ضرب و شتم آن ها را دستگير كردند. تعداد ديگرى را نيز 
در خيابان ها و دانشگاه ربودند و هنوز كسى به درستى 
نمى داند كه آن ها را در كدام زندان نگاهدارى مى كنند. 
بى  دستگيرشدگان  وضعيت  از  نيز  ها  آن  وكالى  حتى 
جسارت  چه  با  دانشجويان  كه  ديديم  همه  با  اما  خبرند. 
در  را  خود  شكوه  با  مراسم  اى  العاده  فوق  شهامت  و 
و  خواه  آزادى  دانشجويان  كردند.  برگزار  دانشجو  روز 
شعارهايشان،  با  ها  مراسم  اين  در  سوسياليست،  و  چپ 
اسالمى  حكومت  هايشان  قطعنامه  و  هايشان  سخنرانى 
را به محاكمه كشيدند و محكم و با اعتماد به نفس بيش 
ترى از حكومت اسالمى خواستند كه فورى و بدون قيد 

از  دست  گرنه  و  كنند  آزاد  را  دربندشان  رفقاى  شرط  و 
اعتراض و اعتصاب نخواهند كشيد. 16 آذر امسال حتى 
در دانشگاه هايى كه چنين مراسمى هايى سابقه نداشت 
براى نخستين بار دانشجويان آزادى خواه، برابرى طلب و 

سوسياليست دست به اعتراض و راهپيمايى زدند.
گروه  و  ها  تشكل  پشتيبانى  و  حمايت  از  موجى  بار  اين 
هاى مستقل كارگرى و مردم آزادى خواه در داخل كشور 
كشور  خارج  در  است.  جريان  در  دانشجويان  مبارزه  از 
نيز كمپين وسيعى توسط نيروهاى آزادى خواه و چپ و 
سوسياليست و همبستگى بين المللى با مبارزه دانشجويان 

راه افتاده است كه تاكنون بى سابقه بوده است.
بين  هاى  رسانه  سكوت  با  امسال  آذر   16 هاى  مراسم 
المللى فارسى زبان مانند بى بى سى و رسانه هاى راست، 
كه  چرا  است.  شده  روبرو  طلبان  سلطنت  طيف  ويژه  به 
ايران  دانشجويى  جنبش  رهبرى  اكنون  دانند  مى  همه 
سوسياليست  و  چپ  و  خواه  آزادى  دانشجويان  دست  در 
است و شعارهاى آن ها هم چون «لغو آپارتايد جنسى»، 
متحد  دانشجويى  «جنبش  بربريت»،  يا  «سوسياليسم 
جنبش كارگرى است»، «محمود صالحى آزاد بايد گردد!»، 
«منصور اسانلو آزاد بايد گردد!»، «زندانى سياسى آزاد بايد 
گردد!» از جمله شعارهايى بودند كه دانشجويان دانشگاه 
هاى سراسر كشور فرياد زدند. روشن است كه اين شعارها 
به مذاق نيروهاى طرفدار سرمايه خوش نمى آيد. چرا كه 

شعارهاى برابرى طلبانه و سوسياليستى هستند.
بدين ترتيب، هر چند كه ارگان هاى سركوبگر حكومت 
جنبش  دانشجويى،  جنبش  فعالين  از  تعدادى  اسالمى، 
كارگرى و جنبش زنان را دستگير و زندانى كرده اند اما 
در  ها  آن  هاى  تئوريسين  و  حكومت  سران  كه  هدفى 
مقابل خود قرار داده بودند و آن هم جلوگيرى از برگزارى 
اول ماه مه و اكنون مراسم 16 آذر، كامال شكست خورده 
است. زيرا هم اول ماه مه سال جارى در ايران با شكوه تر 
برگزار شد و هم مبارزه براى آزادى محمود صالحى و دفاع 
از جنبش كارگرى، به يك امر بى وقفه در داخل و خارج 
تبديل گرديد. و اكنون نيز 16 آذر، اعتراض دانشجويان 
داخل كشور و خانواده دستگيرشدگان با حمايت و پشتيبانى 
كارگران و تشكل هاى مستقل آن ها روزبروز گسترده تر 
مى شود. آخرين اعتراض مربوط به دانشجويان دانشگاه 
«بوعلى سينا» همدان است. روز دوشنبه 26 آذر ماه، بيش 
اين  مهندسى»  در «دانشكده  دانشجويان  از  نفر  از 800 
دانشگاه، دست به تجمع اعتراضى زدند و خواستار آزادى 
در  كننده  شركت  دانشجويان  شدند.  زندانى  دانشجويان 
اين تجمع اعتراضى با خواندن سرودهاى «قسم به اسم 
آزادى» و «يار دبستانى من» و سردادن شعار «دانشجوى 
زندانى آزاد بايد گردد»، از جمله خواستار آزادى «فرشاد 
دوستى پور» دانشجوى دانشگاه بوعلى سينا شدند كه 8 

روز قبل بازداشت شده است.
متحد،  «اقدام  عنوان  تحت  كمپينى  نيز  كشور  خارج  در 
كارزار پشتيبانى از دانشجويان چپ و آزادى خواه سراسر 
المللى  بين  حركت  يك  دهى  سازمان  هدف  با  ايران)» 
بيانيه  از  بخشى  در  است.  افتاده  راه  تبليفى   - سياسى 
اين كمپين آمده است: «جنبش دانشجويى ايران رسالت 
و  ديكتاتورى  عليه  مبارزه  پيشتازى  در  را  خود  تاريخى 
اختناق باز مى يابد. تاكيد جريان چپ جنبش دانشجويى، 
در پيوند با مبارزه طبقه كارگر و جنبش رهايى زن و ساير 
جنبش هاى پيشرو در جامعه، با برافراشتن پرچم مطالبات 
جنگ،  به  «نه  فرياد  و  برابرى  و  آزادى  نداى  راديكال، 

جنبش،  اين  شدن  راديكاليزه  نيست»،  پادگان  دانشگاه 
بشارت رسالتى است كه نظام سرمايه دارى اسالمى ايران 

را به وحشت انداخته است...»
خواه،  آزادى  مردم  به  خطاب  بيانيه،  اين  ديگر  بخش  در 
سازمان ها و تشكل هاى چپ و دمكراتيك و كارگرى، 
چپ،  خواه،  آزادى  احزاب  و  ها  سازمان  است: «ما  آمده 
هاى  كانون  و  نهادها  كمونيست،  و  دوست  انسان 
اجتماعى  سياسى،  منفرد  فعالين  همچنين  و  دمكراتيك 
كه  باوريم  اين  بر  كشور،  از  خارج  در  ايرانى  فرهنگى  و 
هاى  خواسته  تواند،  نمى  ايران  در  حاكم  فاشيستى  نظام 
آزادى خواهانه نيروهاى درگير در مبارزه طبقاتى را به اجراء 
در آورد. ما بر اين باوريم كه تنها با سرنگونى آگاهانه اين 
نظم توسط جنبش هاى اجتماعى و مردم محروم و آزادى 
خواه ايران است كه اين خواسته ها جامعه عمل خواهد 

پوشيد...»
كردن  «زندانى  است:  شده  تاكيد  بيانيه  اين  پايان  در 
جنبش  سوسياليست  و  خواه  آزادى  طلب،  برابرى  فعالين 
دانشجويى، تنها بخشى از يورش افسارگسيخته حكومت 
حقوق  گذاشتن  زيرپا  و  كشيدن  اسارت  به  در  اسالمى 
ستم  تحت  و  خواه  آزادى  مردم  و  زنان  كارگران،  اوليه 
مشترک  و  گسترده  اقدام  يك  در  بگذاريد  است.  ايران 
با  كشور  خارج  در  ايران  خواه  آزادى  نيروهاى  همه 
جلب  هدف  با  و  اسالمى  حكومت  جنايات  افشاى  هدف 
و حمايت پشتيبانى بين المللى، بانگ رساى مبارزه بر حق 
دانشجويان، مطالبات كارگران، زنان و مردم آزادى خواه 
ايران را بار ديگر به گوش جهانيان برسانيم؛ و نهادهاى 
مترقى  هاى  سازمان  كارگرى،  حقوق  مدافع  المللى  بين 
هاى  كانون  چپ،  احزاب  و  ها  سازمان  دوست،  انسان  و 
دانشجويى،  هاى  تشكل  نگاران،  روزنامه  و  نويسندگان 
كه  بخوانيم  فرا  را  و...  ها  دانشگاه  خواه  آزادى  اساتيد 
و  كنند  محكوم  را  اسالمى  حكومت  غيرانسانى  سياست 
هم صدا با ما، خواست هاى زير را بر اين حكومت تحميل 

نماييم: 
1 - سياست سركوبگرانه جمهورى اسالمى در 
قبال جنبش دانشجويى را قاطعانه محكوم مى 

كنيم؛
2 - آزادى بدون قيد و شرط همه فعالين جنبش 

دانشجويى دستگير شده در روزهاى اخير؛
3 - ممنوعيت ورود نيروهاى امنيتى به دانشگاه 
ها و پايان دادن به تعقيب و آزار و اذيت فعالين 

و رهبران دانشجويى؛
4 - بر چيدن كميته هاى انضباطى و پايان دادن 
به احضار دانشجويان به اين كميته ها، بازگشت 
به تحصيل كليه دانشجويانى كه تاكنون اخراج 

و محروم از تحصيل شده اند؛ 
تشكل  و  بيان  آزادى  شناختن  برسميت   -  5
زنان،  دانشجويان،  كارگران،  براى  مستقل 

نويسندگان و...؛ 
صالحى،  محمود  شرط  و  قيد  بدون  آزادى   - 6
فعالين  و   ... و  مددى  ابراهيم  اسانلو،  منصور 

جنبش رهايى زن و همه زندانيان سياسى.»
در اين مدت كم، اين بيانيه را «سيزده سازمان و حزب» 
و  ايران  كمونيست  حزب  كشور  خارج  كميته  جمله  از 
نمانيدگى كومه له در خارج كشور امضاء كرده اند. عالوه 

بر سازمان ها و احزاب؛ «شصت و سه كانون و 
نهاد دمكراتيك»؛ «پنجاه و سه رسانه گروهى» 
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از  بيش  و...)؛  راديو  اينترنتى،  سايت  (وبالگ، 
«چهارصد فعال سياسى، اجتماعى و فرهنگى»؛ 
«هفتاد و چهار استاد دانشگاه و معلم  و فعالين 
تشكل  برخى  مسئوليت  كه  سوئد»  دانشجويى  جنبش 
آنان  اند.  كرده  امضاء  دارند  عهده  به  را  دانشجويى  هاى 
در همراهى با «اقدام متحد»، حركتى را در دانشگاه هاى 
سوئد در دفاع از جنبش دانشجويى ايران و آزادى فورى 
دانشجويان زندانى آغاز كرده اند و نامه اعتراضى خود را 
همچنين  و  استكهلم  در  اسالمى  حكومت  سفير  به  نيز 
رسانه هاى عمومى و نهادهاى بين المللى مدافع حقوق 
دانشجويان  از  گروهى  همچنين  اند.  نموده  ارسال  بشر 
نامه  ارسال  با  (انگلستان)،  لندن  هاى  دانشگاه  از  يكى 
شرگشاده اى، از سازمان هاى دانشجويى، سازمان ها و 
احزاب سياسى، تشكل هاى كارگرى، نهادهاى دمكراتيك 
و رسانه هاى انگلستان خواسته اند كه به دفاع از جنبش 
سياست  كردن  محكوم  با  و  برخيزند  ايران  دانشجويى 
هاى حكومت اسالمى، خواهان آزادى فورى دانشجويان 
همچنين  متحد»،  «اقدام  كمپين  در  شوند.  دستگيرشده 
نامه حزب چپ سوئد، بيانيه عفو بين الملل، بيانيه كميته 
دفاع از محمود صالحى، پيام محمود صالحى از زندان به 
دانشجويان چپ و مبارز، فراخوان ميتينگ اعتراضى شهر 
ديده  بروكسل  تظاهرات  از  حمايت  و  (آلمان)  هامبورگ 
مى شود. در ادامه سازمان دهى و گسترش اين كمپين، 
دوشنبه شب 17 دسامبر، يك جلسه پالتاكى علنى برگزار 
انگلستان،  كشورهاى  از  متحد»  «اقدام  فعالين  كه  شد 
و...  آمريكا  استراليا،  سوئد،  آلمان،  هلند،  بلژيك،  فرانسه، 
گزارش فعاليت ها و تجارب و ابتكارات خود در حمايت از 
دانشجويان را ارائه دادند. اين جلسه به دست اندركاران 
اوليه اين كمپين سياسى - تبليغى، ماموريت داد تا 7 نفر 
را به عنوان هماهنگ كننده كمپين از كشورهاى مختلف 
پيشنهاد  جلسه  اين  در  من  كه  طور  همان  كنند.  تعيين 
دادم اين كمپين تا اواخر ژانويه 2007 ادامه مى يابد و در 
هفته آخر آن آكسيون ها و راهپيمايى مشتركى با فعالين 
با  كمونيست  و  طلب  برابرى  و  چپ  ايرانى  جريانات  و 
سازمان هاى سياسى، تشكل هاى كارگرى و دانشجويى 
ها  ايرانى  به  صرفا  و  كنند  برگزار  خود  ساكن  كشور  و... 
محدود نباشد. جلسات روتين پالتاكى هفته اى برگزار شود 
و در اين جلسات غير از گزارش دهى، تبادل تجربه شود و 
ايده ها و پيشنهادات مختلف مورد بحث و بررسى و تحت 
اقدام قرار گيرد. اين كمپين ادامه دارد. هم چنان كه در 
جلسه پالتاكى نيز تاكيد شد مسئله آزادى فورى محمود 
صالحى، به دليل وضعيت خطرناكى كه از يك سو يك 

مامور امنيتى او را تهديد به مرگ كرده است و از سوى 
ديگر، بيمارى وى به مرحله خطرناكى رسيده است كه به 
حالت اغما مى افتد و جان او را تهديد مى كنند در اين 
كمپين و به طور كلى در اعتراضات داخل كشور و خارج 

كشور برجسته تر شود.  
واقع  را  كمپين  اين  تاكنونى  اقدامات  نگاه  يك  در  اگر 
بينانه مورد ارزيابى قرار دهيم به راحتى درمى يابيم كه 
اين كمپين نسبت به كمپين هاى قبلى بسيار وسيع تر و 
گسترده تر است و همچنين براى اولين بار مرزهاى داخل 
و خارج از بين رفته و تشكل هاى دانشجويى داخل، ده ها 
سايت و وبالگ داخل كشور در اين كمپين حضور فعالى 
دارند. همه جريانات و كسانى كه در اين كمپين حضور 
شكل  به  نه  را  آن  دمكراتيك  و  برابر  فضايى  در  دارند 

هرمى، بلكه به شكل افقى و شبكه اى پيش مى برند.
اسامى برخى از دانشجويان دربند عبارتند از:

محمدى  حامد  زندى 3-  بهرنگ  معينى 2-  ميالد   1- 
آزادفر  انوشه   -6 معارفى  حسن   -5 پاكزاد   آرش   -4
نادراحسنى   -9 گرايلو   مهدى   -8 جمشيدى  ايلناز   -7
كيوان   -12 زاده  كريمى  بهروز  حبيبى11-  سعيد   -10
اميرى الياسى 13- نسيم سلطان بيگى 14- على سالم 
15- محسن غمين 16- روزبه صف شكن 17- روزبهان 
اميرى 18- ياسر(صدرا) پير حياتى 19- سعيد آقام على 
20- على كالئى 21- امير مهرزاد 22- هادى ساالرى 
23- فرشيد فرهادى آهنگران 24- امير آقايى 25- ميالد 
ميرحسينى 27- سروش هاشم پور  عمرانى 26- يونس 
عرب  رضا   -30 مريخى  شوان   -29 خادمى  سارا   -28
سعيد   -33 توانچه  عابد   -32 كرمانجيان  پارسا   -31
پيران 36-  پيمان  نژاد 35-  اشرف  مجيد  آقاخانى 34- 
فرشاد دوستى پور 37- سهراب كريمى 38- جواد على 
زاده، 39- مهدى الهيارى 40- نيما نحوى، 41- محمد 

صالح ابومن، ...

مهارت  و  تجربه  كه  اسالمى  حكومت  اطالعات  وزارت 
بيانيه  انتشار  با  اكنون  دارد  ترور  و  ربايى  آدم  در  زيادى 
اتهامات پوچى به دانشجويان زندانى زده است كه آشكارا 
انحراف  و  دستگيرشدگان  براى  كردن  درست  پاپوش 
«اخالل  است:  شان  حكومت  جنايات  از  عمومى  افكار 
گر»، «اقدام عليه امنيت ملى» و... هر روز به بهانه اى 

كنند ليست اتهامات دستگيرشدگان را طوالنى تر  مى 
جنبش  حق  بر  اعتراضات  طريق  اين  از  تا 
دانشجويى را خفه كنند. در حالى كه اين 
پراكنى  توهم  و  شايعه  و  اتهامات  نوع 

اسالمى  حكومت  ترور  و  وحشت  و  رعب  دستگاه  هاى 
ديگر نمى تواند جنبش هاى رو به رشد را به عقب براند.  
با وجود اين كه نيروهاى سركوبگر امنيتى همواره فعالين 
جنبش دانشجويى تهديد و تعقيب و دستگير مى كنند اما، 
اعتراضات براى آزادى دانشجويان دربند در تمام دانشگاه 
هاى ايران و در خارج كشور بر عليه حكومت اسالمى در 
حال گسترش است. بنابراين، بخش آزادى خواه و برابرى 
خانواده  سوسياليست،  و  مبارز  دانشجويان  و  جامعه  طلب 
هاى دستگيرشدگان را تنها نگذاشته اند. دستگيرشدگان 
همه  عزيزان  بلكه  خود،  والدين  جسور  فرزندان  تنها  نه 
نفع  به  ايران  جامعه  تغيير  براى  ها  آن  هستند.  جامعه 
اكثريت شهروندان مبارزه مى كنند. آن ها در راه تحقق 
لغو  سياسى،  زندانيان  همه  آزادى  جنسى،  آپارتايد  لغو 
شكنجه و اعدام، اتحاد جنبش دانشجويى با جنبش زنان 
و جنبش كارگرى، بر عليه بى حقوقى اقتصادى، سياسى و 
اجتماعى همه مزدبگيران، لغو كار كودک،... و نهايت امر 
در جهت بركنارى حكومت ديكتاتورى اسالمى و برقرارى 
سوسياليسم گام برمى دارند به زندان افتاده اند. بنابراين، 
دانشجويى  جنبش  رهبران  و  فعالين  و  پيشروان  ها  آن 
مى  تالش  جامعه  بهروزى  و  سعادت  راه  در  كه  ايران 
كنند به بند كشيده شده اند. بر اين اساس، وظيفه همه 
نيروهاى آزادى خواه، برابرى طلب و سوسياليست است 
كه با تمام قدرت در مقابل حكومت اسالمى و ارگان هاى 
سركوب آن بايستند و آزادى فورى و بدون قيد و شرط 
اسانلو،  منصور  صالحى،  محمود  دربند،  دانشجويان  همه 
جواهرى،  جلوه  خواه،  حسين  مريم  حكيمى...  محسن 
هيوا  پور،  حسن  عدنان  عبدى...  هانا  صفازاده،  روناک 
بوتيمار... و همه زندانيان سياسى را به حكومت اسالمى 
تحميل كنند. هيچ انسانى نبايد به دليل مبارزه سياسى، 
و  شكنجه  و  زندان  و  پيگرد  تحت  اجتماعى  و  فرهنگى 
سياسى  هاى  زندان  بايد  آن،  از  فراتر  گيرد؛  قرار  اعدام 

از بين برود.
هاى  جنبش  اگر  كه  نيست  شكى  شرايطى،  چنين  در 
اجتماعى ما متحد و متشكل و هدفمند دست به اعتراض 
را  ها  آن  با  مقابله  توان  قدرتى  هيچ  بزنند  اعتصاب  و 
نخواهد داشت. ما بايد به نيروى متحد و قدرت طبقاتى 
جامعه  تغيير  جهت  در  اساس،  اين  بر  و  كنيم  اتكا  خود 

موجود گام هاى اساسى و محكمى برداريم.

28 دسامبر را به روز جهانى 
اعتراض به دستگيرى دانشجويان در ايران

تبديل خواهيم كرد!
آزاديخواه و برابرى طلب دانشگاه هاى ايران در بخشى از  دانشجويان 
روز  بعنوان  را  ماه  دى  با 7  برابر  دسامبر  جمعه 28  روز  اند  «ما  داشته  اظهار  خود  بيانيه 
جهانى اعتراض به حكومت اسالمى در خارج كشور اعالم مى كنيم.  از همه شما، از همه 

سازمان ها، نهادها و مراجع بين المللى مى خواهيم كه در اين روز هم زمان و از هر طريقى كه 
امكان آن را داريد اعتراض خود را به حكومت اسالمى اعالم داريد و همگام با دانشجويان آزاديخواه ايران 

خواهان آزادى فورى همه دستگير شدگان شويد. اعتراضات وسيع شما در خارج از ايران به نيروى اعتراضى ما در جامعه 
ايران قدرت و توان بيشترى مى بخشد و موجبات آزادى سريعتر دوستان دانشجويمان را فراهم مى سازد. جنبش آزاديخواهى و برابرى طلبى 

در ايران به حمايت هاى بيشتر شما نياز دارد!»
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عليرغم موج سازمان يافته سركوب نهادهاى امنيتى و اطالعاتى رژيم جمهورى اسالمى 
و دستگيركردن تعداد زيادى از فعالين دانشجويى چپ و تحت تعقيب قرار دادن تعدادى 
دانشجويان  مراسم  دانشجو،   روز  مراسم  برگزارى  از  جلوگيرى  منظور  به  آنها  از  ديگر 
شنبه  سه  روز  ظهر  در  دانشجو-  روز   - آذر  مناسبت 16  به  طلب  برابرى  و  آزاديخواه 
جنگ!"،  به  "نه  شعارهاى  با  تهران  دانشگاه  فنى  دانشكده  مقابل  در  آذرماه 1386   13
گرديد.  برگزار  موفقيت  با  زندانى"   دانشجويان  آزادى   " و  نيست"  پادگان  "دانشگاه 
دانشگاههاى  چپ در  دانشجويى  جريانات  سوى  مراسم از  برگزارى  متعدد  فراخوانهاى 
شهرستانها (شيراز،مشهد،تبريز و ... ) و بيانيه هاى حمايت آنها از دانشجويان آزاديخواه و 

برابر طلب دانشگاههاى تهران و دستگير شدگان مراسم روز 13 آذر نيز منتشرگرديد.
دانشجويان چپ ، آزاديخواه و برابرى طلب امسال نيز همچون چند سال اخير بار ديگر 
نشان دادند كه با برافراشتن و مطرح ساختن مطالبات راديكال در سطح جامعه و پافشارى 
بر اتحاد استراتژيك با جنبش كارگرى و ساير جنبشهاى پيشرو اجتماعى (جنبش زنان و 
جنبش انقالبى كردستان) ، قصد دارند تا سنت نوين و متمايزى را درجنبش دانشجويى 
ايران بنيان گذارند. بايد دست آنها را از راه دور فشرد و به آنها به خاطر برگزارى موفقيت 
آميز مراسم روز دانشجو با طرح شعارها و مطالبات راديكال و ترقى خواهانه  در اين 

شرايط  دشوار و اختناق پليسى  تبريك گفت.
جانبه  همه  و  يافته  سازمان  يورش   ، كرديم  تاكيد  ديگرى  بيانيه  در  ما  كه  همانطور 
نهادهاى امنيتى و اطالعاتى رژيم  به فعالين دانشجويى چپ و به محاصره در آوردن 
محيط دانشگاه به منظور مرعوب كردن جنبش دانشجويى و ممانعت از برگزارى مراسم 
16 آذر توسط فعالين چپ در دانشگاه صورت گرفت . اما نكته مهم ديگر كه بايد مورد 
توجه قرار گيرد اين است كه داغ ننگ مسئوليت سركوب و دستگيرى تهديد فعالين چپ 
جنبش دانشجويى عالوه براين نهادها برپيشانى تمامى آن گرايشهاى دست راستى و 
بورژوايى و ليبرالى اى نقش مى بندد كه در روزها و ماههاى اخير يك صدا مراكز امنيتى 
رژيم را به سركوب و قلع و قمع كامل فعالين دانشجويى چپ در دانشگاههاى ايران  
برخوردهايى مشغول  اينچنين  كردند و به "بستر سازى" براى  تشويق مى  تحريض و 
بودند : از پاسدار- "روشنفكر"هاى دوم خردادى گرفته تا "نو انديشان" دينى وابسته به 
"نهضت آزادى" و نيروهاى ملى- مذهبى ، از "دموكراسى" خواهان داراى سابقه دست 
داشتن در كشتارهاى دهه 60 و ليبرال دموكراتهاى با پيشينه فرماندهى سپاه پاسداران 
تا  انجمنهاى اسالمى و "دفتر تحكيم وحدت " - كه پتانسيلهاى و "استعداد"هاى نهفته 
سالهاى آغازين پس از انقالب 57  و دوران  همانند  تدريج  كمونيستى اش را به  ضد 
"انقالب فرهنگى " آشكار مى سازد -  همه و همه از روزى كه "شبح لنينيسم" را بر 
آسمان دانشگاه و جنبش دانشجويى رصد كردند ، از يكسو وقيحانه فعالين دانشجويى 
چپ را به "همراهى عملى" و "تطابق گفتمانى "  با رژيم جمهورى اسالمى   متهم 
مى كردند و فعالين دانشجويى چپ را به خاطر "دستگير نشدن "  در مظان اتهام قرار 
مى دادند و از سوى ديگر به طرق آشكار و پنهان چراغ سبزها و پيامهاى  گوناگونى را 
از طريق رسانه هايشان به سمت نهادهاى امنيتى با هدف برانگيختنشان به سركوب 

جريان چپ دانشجويى ارسال مى نمودند.
جنبشهاى  بر  ليبراليسم  هژمونى  برقرارى  كه  كردند  اثبات  عمال  طريق  بدين  آنها   
و  اسالمى  جمهورى  امنيتى  مراكز  موثر  همكارى  و  يارى  با  جز  ايران  امروز  اجتماعى 
پشتيباني عملي رسانه هاى جمعى طرفدار غرب ممكن نيست. آنها امروز اين سياست 
خود را از طريق بايكوت خبرى دستگيرى بيش از 30 تن از دانشجويان چپ در تهران 
از  بيش    ، نيروها  اين  گيريهاى  جهت  از  شكل  اين  كنند.  مى  پيگيرى  شهرستانها  و 
دموكراسى   " و  اينان  نظر  مورد   " "دموكراسى  الگوى  و  راهبرد  بودن  پوشالى  هرچيز 
خواهى " مورد ادعايشان و " حق آزادى همه احزاب و گروهها " كه گويا قرار است 
در اين سيستم " به همگان اعطا شود " را به ما گوشزد مى كند. آنان كه حضور يك 
جريان دانشجويى با دامنه تاثير گذارى مشخص را آن هم در شرايطى كه خود زمام 

قدرت را هم در دست ندارند، بر نمى تابند و با تمام نيرو در كنار حاكميت و دستگاههاى 
سركوبگرش در مقابل آن سنگر مى گيرند و براى امحاء آن لحظه شمارى مى كنند ، 
چگونه قرار است در سيستم "دموكراتيك" مورد نظرشان "حق آزادى تشكل و بيان و 
اعتراض " احزاب و گروههاى سراسرى چپ و كمونيستى و تشكلهاى توده اى كارگرى 
و دانشجويى و ... را محترم شمارند ؟ اينان البته شايد به خوبى و درستى دريافته اند كه 
جريان چپ در جنبش دانشجويى تازه نوک كوه يخ جنبش كمونيستى و كارگرى ايران 
است و پيشبرد مطالبات دموكراتيك راستين مطرح در جامعه ايران جز از طريق پيشروى 
اين جنبش ميسر نخواهد بود . برگزارى موفقيت آميز مراسم 16 آذردر روز سه شنبه 
توسط دانشجويان آزاديخواه و برابرى طلب ، براى همه اين جريانات نيز حاوى درسها 

و پيامهاى فراوانى است . 
بمثابه  ايران  دانشجويى  جنبش   ، دهد  مى  نشان  ما  به  تاريخ  كه  چنان  آن  هرحال  به 
مبارزات  اصلى  ازكانونهاى  يكى   ، كشور  اين  معاصر  تاريخ  در  اجتماعى  پيشتاز  جنبش 
آزاديخواهانه و برابرى طلبانه  مردم ايران به شكل عام و يكى از  بسترهاى اصل رشد 
سياسى و نظرى جنبش چپ ايران به شكل خاص بوده است . جريان چپ و كمونيستى 
با  مبارزات و جانفشانيهاى  خويش ، سنت نيرومند و پرافتخارى را در نيم قرن اخير در 
جنبش دانشجويى ايران پايه ريزى كرده است كه به راحتى قابل نابود كردن يا ناديده 
گرفتن نيست . چهره هاى سرشناس چپ و كمونيست ايران نظيرفواد مصطفى سلطانى 
اشرف  حميد   ، شفيعى  جعفر  كريمى،  حسين  محمد   ، احمدزاده  مسعود   ، جزنى  بيژن   ،
، صديق كمانگرو دهها نام ديگر همه از دانشگاههاى ايران سر بر آوردند. سازمانهاى 
چپ راديكال همگى در دوره اى در بستر جنبش و جريانهاى دانشجويى تولد و رشد يا 
فتند. به طور مشخص و به عنوان مثال شكل گيرى سازمان كردستان حزب ما (كومله) 
در مرحله آغازين فعاليت خود مرهون فعاليت محافل دانشجويى چپ در دانشگاههاى 
تهران و تبريز بود. در جريان انقالب بهمن 57 و سالهاى نخست پس از آن نيز دانشگاه 
به يكى از مراكز و سنگرهاى نيروهاى چپ و كمونيست بدل گرديد و رژيم حمهورى 
انداختن  راه  به  با  كوشيد  وحدت  تحكيم  دفتر  و  اسالمى  انجمنهاى  ابزار  با  اسالمى 
"انقالب فرهنگى " و كشتار و زندانى كردن دانشجويان چپ محيط دانشگاه را از افكار 

و جريانهاى چپ و كمونيستى پاک سازد.
جنبش  اخير  ساله  چند  تحوالت  و  آذر   13 روز  در  شده  برگزار  مراسم  نظير  اتفاقاتى 
مى  نشان  ايران  دانشگاههاى  در  چپ  وسيع  جريان  يك  مجدد  پاگرفتن  و  دانشجويى 
دهد كه نيرو و توان حركتى  كه از يك سنت پنجاه و چند ساله و پرافتخار در جنبش 
دانشجويى نيرو مى گيرد ، به آسانى قابل حذف و نابود كردن و ناديده گرفتن نيست لذا 
هم رژيم جمهورى اسالمى تا كنون  در دستيابى به اهداف خود با شكست مواجه شده 
است و هم خواب و خيالهاى جريانهاى دست راستى و بورژوايى سياست ايران براى اين 
جنبش ، تعبيرنشده و نخواهد شد. جريان چپ در جنبش دانشجويى ايران همانطور كه 
در سالهاى گذشته عمل نموده بايد در حد توانايى خود هم با امواج سركوب و تعرض 
جمهورى اسالمى مقابله نموده و هم  تحركات و امواج جديد ليبراليستى ، بورژوايى و 
رفرميستى را در به انحراف كشاندن مطالبات آزاديخواهانه و برابرى طلبانه  جنبشهاى 

اجتماعى ايران عقيم و بى اثر نمايد و اين البته ، مسير پرپيچ و خم و دشوارى است. 
در پايان ضمن تبريك مجدد روز دانشجو به عموم دانشجويان ايران خصوصا دانشجويان 
چپ و آزاديخواه و برابرى طلب دانشگاههاى تهران و سراسر ايران بمناسبت  برگزارى 
مراسمهاى گوناگون و مستقل ، دستگيرى فعالين چپ جنبش دانشجويى را بار ديگر 
شديدا محكوم نموده و از همه نهادهاى مدافع حقوق بشر و آزاديخواه در سراسر جهان 
مى خواهيم كه دستگيرى اين فعالين را محكوم كنند و خواهان آزادى بدون قيد شرط 

آنان باشند.

بيانيه كميته مركزى حزب كمونيست ايران
 بمناسبت برگزارى  مراسم 16 آذر
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ميان  درگيرى  و  جدال  از  كاملى  نماى  معاصر  تاريخ 
اردوگاه ها و قطب هاى امپرياليستى پس از جنگ هاى 
جهانى اول و دوم به اشكال متنوع مى باشد. جنگ هاى 
روانى و عملى اكثر صفحات اين كتاب تاريخى حجيم را 
به خود اختصاص داده است. كشمكش اردوگاه هاى غرب 
و شرق بر سر مناطق تحت نفوذشان از طريق استقرار و 
تعبيه پايگاه هاى موشكى و هوائى در خاک اروپا، قفقاز، 
با  آنى  مقابله  جهت  شرقى  جنوب  آسياى  و  خاورميانه 
تشكيل  تسليحاتى،  مسابقه  يكديگر،  احتمالى  حمالت 
ممالك  داخلى  مسائل  در  دخالت  نظامى،  هاى  پيمان 
يا  و  كودتاها  اندازى  راه  با  دشمن  اردوگاه  سلطه  تحت 
اكناف  و  اطراف  در  داخلى  منازعات  آتش  كردن  روشن 
كش،  گردن  و  نافرمان  كشورهاى  به  لشكركشى  و  دنيا 
بارزترين نمونه هاى تاريخى اين تقابالت در مقطع جنگ 

سرد و پس از آن هستند.  
با پايان فضاى پر تشنج جنگ سرد به سركردگى اياالت 
شكل  ريختن  برهم  و  شوروى  جماهير  اتحاد  و  متحده 
صف بندى آندوره (اردوگاهى)، جهان وارد آرايش نظامى، 
سياسى و اقتصادى نوينى شد. در خاور اروپا، كشورهاى 
از  بعد  سابق  جماهيرشوروى  اتحاد  به  وابسته  و  مطيع 
فروپاشى اردوگاه سوسياليسم بورژوائى پشت سر امپرياليسم 
آمريكا جاى گرفتند و تمامًا به نوكرهاى بى جيره و مواجب 
اين كشور ترقى كردند. در باختر اروپا، دول امپرياليستى 
اين  صنعتى  كشورهاى  مابقى  و  آلمان  فرانسه،  انگليس، 
قاره همه تالش خود را روى تأسيس يك قطب اقتصادى 
نيرومند در برابر آمريكا و ژاپن متمركز كردند. آنان ضمن 
اتفاق نظر در ارتباط با حفظ هم پيمانى سياسى و نظامى 
با پيشقراول پيروز اردوگاه سرمايه دارى آزاد، برداشتن گام 
هائى اساسى در راستاى كنترل بازار جهانى را از الزامات 

حياتى موقعيت جديد ارزيابى كردند. 
در طول جنگ سرد و بعد از آن، كشورهاى خاور دور و 
مالزى،  جنوبى،  كره  چين،  قبيل  از  شرقى  جنوب  آسياى 
هاى  ساخت  زير  ساختن  پرتوان  به  غيره  و  اندونزى 
به  آنان  از  برخى  جائيكه  تا  ورزيدند  اهتمام  اقتصاديشان 
ممالك صنعتى و نيمه توسعه يافته مبدل شدند. گسترش 
روابط اقتصادى و بستن پيمان هاى تجارى با يكديگر، و 
شكل دادن به بلوكى قدرتمند دستاورد اين برنامه ريزى 
و كار مشترک بود. ژاپن نيز با اتمام جنگ جهانى دوم و 
آغاز جنگ سرد، با سرعت خيره كننده اى قسمت اعظم 
بازار دنيا را به زير سلطه خود كشيد و بدنبال خاتمه يافتن 
مسير  طى  به  كماكان  دولتى  و  آزاد  دارى  سرمايه  تقابل 

خود تا اين مقطع ادامه داده است. 
در خالل تمامى اين سال ها و بطور دقيق از جنگ جهانى 
دوم تا زوال جنگ سرد و از سال هاى اول دهه 1990 
تبليغاتى و  ميالدى بدين سو، سايه هولناک جنگ هاى 
جنگ هاى عملى كمافى السابق بر زندگى انسانها و مدنيت 
سنگينى كرده است ليكن تفاوت ايندوره با دهه هاى قبل 
از 1990 ميالدى نه در كشمكش ايدئولوژى نئوليبراليسم 
هاى  سيستم  و  سوسياليسم  به  ملبس  بلوک  با  غرب 
بوروكراتيك به زعامت شوروى بلكه در رقابت امپرياليسم 
توضيح  قابل  صنعتى  بزرگ  هاى  قطب  ساير  با  آمريكا 

مى باشد. پديده اسالم سياسى و تروريسم برآمده از آن، 
وجود حكومت هاى توتاليتر، الزم االجرا بودن دموكراسى 
بورژوائى و احترام به حقوق بشر(تبعيت بى چون و چرا از 
قوانين ليبراليسم اقتصادى و قواعد نئوليبراليسم) در همه 
كف  به  جهت  آمريكا  دست  در  هائى  مستمسك  جوامع، 
آوردن دوباره هژمونى رنگ باخته اش بر دنياى امروز از 

راه لشكركشى و بهره گيرى از توان نظاميست. 
محدود  يا  سخت،  واقعيت  اين  انگاشتن  ناديده  و  انكار 
ميان  حاضر  عصر  المللى  بين  جدال  و  تضاد  كردن 
پاک  بمعناى  جهتى  از  مذهبى  بنيادگرائى  و  امپرياليسم 
طلب  جنگ  بورژوازى  پرده  پشت  اهداف  تعمدى  كردن 
اياالت متحده و از جانب ديگر بيان دارنده به فراموشى 
سپردن رقابت امپرياليست ها در دوره گنديدگى سرمايه 
يا  سياسى  اسالم  واقعى  خطر  بر  صرف  تكيه  داريست. 
آمريكا  هاى  نئوكان  تأثيرات  به  پرداختن  كمتر  و  اهمال 
و همفكران جهانى آنان در شكل گيرى وضعيت كنونى، 
منحرف نمودن اذهان همگان از حقايق و البته سرپوش 
ديگر  نژادهاى  و  اديان  تندرو  پيروان  برتحريك  گذاشتن 

توسط  طبقه بورژوازى است.  

نقش بنيادگرائى اسالمى در 
پيشروى پروژه طبقه حاكم آمريكا 

در زمان جنگ سرد اسالم سياسى در خدمت نقشه هاى 
بلوک غرب و در رأس آن اياالت متحده قرار داشت. اينك 
بختك بنيادگرائى اسالمى و تروريسم ابزارهائى در كمك 
به عينيت يافتن استراتژى غلبه بر رقباى بزرگ اقتصادى 
براى بورژوازى آمريكا و دولت آنها بشمار مى آيد. نبود يا 
فقدان راديكاليسم دينى و رژيم هاى ارتجاعى و مستبدى 
همانند جمهورى اسالمى در خاورميانه مساوى با توقف 
راهكار نظامى براى تسلط يافتن  بر منابع سرشار منطقه 
و استراتژى ناگزير كردن قدرت هاى سرمايه دارى دنيا در 
پيروى از سياست هاى آمريكاست. هرچند بايد اضافه كرد 
برخالف تصورات خام و انتظارات اوليه طراحان آمريكائى 
جنگ،  دو  اين  به  ورود  مطلوب  نتايج  زودرس  كسب  در 
هجوم نظامى به افغانستان و عراق مطامع مورد نظر كاخ 
سفيد را بصورت كامل تحقق نبخشيده، با اين وجود اگر 
ريزبينانه تر به قضيه نگريست متوجه مى گرديم كه بطور 
كشور  اين  بورژوازى  و  دولت  اغراض  از  بخشى  تقريبى 

تأمين شده است. 
توجيه ماندگارى در افغانستان، عراق و منطقه يا داشتن 
و  جهانى  جامعه  خواست  رد  در  مختلف  هاى  بهانه 
اشغال  پايان  بر  مبنى  متحده  اياالت  شهروندان  اكثريت 
(وجود  خاورميانه  از  نشينى  عقب  و  ها  سرزمين  اين 
تروريستى)،  هاى  فعاليت  ادامه  و  مستبد  حكومت هاى 
قابليت بستن شاهراه حمل و انتقال قسمت قابل مالحظه 
اى از انرژى به نقاط مختلف گيتى (تنگه هرمز)، اعمال 
اقتصادى  و  سياسى  هاى  برنامه  در  مستقيم  نظرات 
چون  بى  تسلط  فارس،  خليج  حاشيه  عرب  هاى  دولت 
و  شدن  مرعوب  عراق،  نفت  صادرات  و  توليد  بر  چرا  و 
رهبران  بقول  كه  منطقه  حكومت هاى  از  برخى  زدن  جا 

اياالت متحده  مى خواهند در روند پيشروى مبارزه عليه 
تروريسم خللى وارد سازند، امتنان خاطر دولت نژاد پرست 
ستمديده  مردم  عليه  اقدامى  هر  به  ارتكاب  در  اسرائيل 
فلسطين بواسطه حضور بالمنازع آمريكا در منطقه و ترس 
زدن  ضربه  در  آمريكا  توانائى  از  رقيب  امپرياليستى  دول 
به منافع عظيم بازرگانى و تجاريشان (پيروزى نظامى) در 
اين گوشه از جغرافياى بس پر اهميت و سودآور جهان بر 

اين برداشت و تحليل صحه مى گذارد.  
در نتيجه مى بينيم با قبول موانع و تنگناه هاى بسيار در 
مسير به واقعيت گرائيدن شرايط ايده آل، نقشه عمل هاى 
است.  نگرديده  مواجه  كاميابى  عدم  با  مطلق  بطور  آنها 
دانستن اين موضوع هر آينه به وارسى كم اشتباه اوضاع 
در  كمونيست  نيروهاى  دقت  از  باالئى  درجه  و  منطقه 
سياست  اندركاران  دست  بعدى  هاى  حركت  تشخيص 
رساند.  مى  يارى  واشنگتن  هاى  استراتژيست  و  خارجى 
توان  مى  موشكافانه  نگاهى  مبناى  بر  اين،  از  گذشته 
ميزان نياز درگير شدن اياالت متحده را در جنگى جديد 
اين  ضرر  يا  منفعت  حدود  و  حد  توان  مى  كرد.  برآورد 
كشور را در جنگ احتمالى با جمهورى اسالمى يا ديگران 
شدن  گالويز  عاقبت  آيا  داد،  پاسخ  شود  مى  داد.  بدست 
و لفاظى هاى رهبران ايران و آمريكا به جنگى ويرانگر 
منجر مى گردد يا به مذاكره، سازش و در نهايت تشريك 

مساعى طرفين در منطقه؟
يا  گيرها  سمت  بينى  پيش  امكان  ارجحتر  اين  از 
تاكتيك هاى رژيم قرون وسطائى ايران ( در داخل و خارج) 
در برابر فشار از بيرون  يك حكومت دينى، شاخه اى از 
جريان بنيادگرائى مذهبى و يكى از رژيم هاى ظاهراً مورد 
غضب دولتمردان آمريكا وجود خواهد داشت. درمى يابم 
طبقه حاكم ايران به بهانه تهديدهاى خارجى همزمان با 
سركوب جنبش هاى اجتماعى از چه سياست هايى براى 
كدامين  از  جويد.  مى  سود  اى  توده  اعتراضات  خابانيدن 
مكانيسم ها جهت متقاعد ساختن كشورهاى امپرياليستى 
اروپا در قطع استمرار حمايت هايشان از فشارهاى اياالت 
متحده بهره خواهد جست. از طريق چه كانال هائى و با 
كمك چه عناصرى به پاى ميز معامله مى رود و به دادن 
امتيازات يكطرفه تن خواهد داد. پى بردن به جواب اين 
هر يك از  اهدافى كه  نيات و  درافتادن با  پرسش ها راه 
طرفين دعوا با دستاويز قرار دادن اعمال وقيحانه همديگر 

در جستجويش هستند بر همگان مسجل مى نمايد. 

مناقشات جارى ميان ايران و آمريكا، 
اهداف و رويكردها

حمله  از  صد  در  صد  اطمينان  با  نيست  قادر  كسى  يقينًا 
كسى  همانگونه  آورد،  ميان  به  سخنى  ايران  به  آمريكا 
هم نمى تواند اين احتمال را رد كند. برخى شواهد مؤيد 
تصميم كاخ سفيد مبنى بر رودرروئى نظامى با جمهورى 
اسالمى است و تعدادى از داده هاى سياسى نيز خالف 
اين را نشان مى دهند. عده اى عالئم حمله به ايران را 

يكى  عراق  به  تجاوز  و  جنگ  شروع  عالئم  با 
مى دانند، و اقليتى هم بد دهنى هاى طرفين 

 جنگ روانى، عملى و جنبش جهانى ضد جنگ
                  فرشيد شكرى
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گاهى  پندارند.  مى  قمار  يا  سياسى  بازى  را 
قيل و قال دو طرف به اوج مى رسد و گهى از 
حرارتش كاسته مى شود. اين نوسانات رفتارى و 
برخوردهاى چند گانه و متناقض رهبران دو كشور نسبت 
به همديگر كار بدست دادن تبيين ابژكتيو و نتيجه گيرى 
يا  مذاكره  روى  جنگ،  قطعيت  يا  احتمال  روى  را  نهائى 
يا  مستقيم  نهانى  روابط  روى  طرفين،  ناپذيرى  سازش 

واسطه اى غير مستقيم دچار مشكل مى كند.
نمى شود اين حقيقت را از ياد برد كه برپا كردن سياست 
داشته  هم  داخلى  مصارف  نرمش  دادن  نشان  يا  جنجال 
گوناگون  انتخاباتى  مبارزات  در  اى  برنده  برگ  بمانند  و 
اند.  شده  گرفته  بكار  كشور  دو  حاكم  هاى  جناح  توسط 
فرزند  و  اسالمى  بنيادگرائى  خطر  نمائى  بزرگ  با  يكى 
خلفش (ترور) به جاى توضيح حقيقى و غير اغراق آميز 
ميليون ها  راحت  مخربى  ضد انسانى و  انديشه  چنين  از 
انسان را مى ربايد و آنان را بخواب پركابوس شب و دلهره 

روز مى برد. 
ناخود  كه  كند  مى  رسوخ  مردم  اعماق  در  آنجا  تا  ترس 
آگاه به بيعت با چنين نفرت انگيزانى مى شتابند و همنوا 
مى كشند.  نشوى"  كشته  تا  "بكش  عربده  ايشان  با 
درحين اين پريشان سازى به ناگاه واژه "دموكراسى" از 
حلقومشان بيرون مى جهد و كشتار، خون ريختن و غارت 
را در اذهان قربانيان آن سوى اقيانوس ها و درياها موجه 
جلوه مى دهند. به مردم القا مى كنند كه بمب يعنى امنيت، 
يعنى  بشر،  حقوق  رعايت  به  ها  ياغى  كردن  وادار  يعنى 
سعادتمندى  و  جهانيان  رهائى  دموكراسى،  شدن  فراگير 
چپاول  و  تتاول  فرمان  بر  خود  كه  دگرى  آن  و  ما!  ملت 
انگشت زد، مقدسش خواند و براى پيروزى لشكر بى ترحم 
و دشمن ستيز وطن دعا كرد، اينبار با چهره اى آراسته و 
جمالتى زيبا از صلح، مسالمت و انسان گرائى مى گويد. 
جنگ هرگز، گفتگو آرى، راه هاى زيادى براى با ما بودن 
آنانكه برما هستند، هست. آنقدراين عبارات مشمئز كننده 
را تكرار مى كند تا دل هاى خستگان و زخم خوردگان از 

فتنه و شرارت هاى حاكمين با او همراه گردند. 
 درجبهه روبرو باز، يكى حق خواهى، استقالل و زير بار 
زور نرفتن را باد مى زند و نشخوار مى كند! از "ملت و 
منافع ملى" نام مى برد، از به خطر افتادن "دين و وطن" 
نوحه سر مى دهد تا با مبهوت گرداندن ساده دالن با اين 
تكيه  قدرت  اريكه  بر  ديگر  صباحى  چند  مزخرفات  قسم 
زند. جهاد بايد كرد، تكليف حكم مى كند پس "مى بريم، 
روانه  بعد  و  كنيم  مى  نابود  زنيم،  مى  آتش  مى كشيم، 
تشيكل  را  كالمش  انتهاى  و  آغاز  شويم"  مى  بهشت 
مى دهد. رقيبش هم با سردادن ترهاتى از قبيل ماليمت 
بجاى تند مزاجى، عقالنيت در ازاى حماقت، نزديكى در 
خود  تو  حال  دارد.  سر  در  را  سودا  همان  دورى!  عوض 
حديث مفصل بخوان از اين مجمل. واقعًا كيست بتواند به 
اندازه يك مثقال تمايزى ميان انديشه ها و خواهش هاى 
هر يك از جناح هاى طبقات صاحب قدرت در ايران و 

اياالت متحده قائل شود؟ 
منافع  و  خواهى  امتياز  از  بخواهيم  چنانچه  است  بديهى 
داخلى و مجزاى طرف هاى درگير فاكتور بگيرم، نمى شود 
بسادگى از بغل واقعيت علقه سياسى مشترک سكانداران 
بنوعى  جنگ  وقوع  گذشت.  ايران  درون  در  كشور  دو 
تأمين كننده اين اهداف خواهد بود بدين معنا كه كمترين 
امپرياليسم  براى  چه  اى  گزينه  چنين  انتخاب  دستاورد  
آمريكا و چه براى جمهورى اسالمى، مهار سيل خروشان 

و  اقتصادى  زيربناى  عليه  جامعه  فرودستان  مبارزات 
ساختارهاى سياسى منبعث از آن مى باشد. به ديگر كالم  
سركوب  تر،  مضاعف  اختناق  كننده  راهوار  جنگ  آغاز 
بى رحمانه تر اعتراضات داخلى و ركود مبارزات راديكال 

جنبش هاى اجتماعيست. 
از طرف ديگر هدف از بلند كردن چماق جنگ و تحميل 
بهانه  به  ايران  عليه  اقتصادى  هاى  تحريم  شديدتر 
گرو  و  جريانات  با  همكارى  يا  اى  هسته  فعاليت هاى 
هاى تندرو مذهبى بيش از آنكه كوششى به اميد تسليم 
عملى  باشد،  امتياز  دادن  به  اسالمى  جمهورى  كردن 
بخاطر وادار كردن سران رژيم به تجديد نظر در اصول و 
مبانى اعتقادى نظام بهدف راديكالتر نشدن فضاى جامعه 
و بدينسان مبارزات مردمى است. گزينه و نظريه گفتگو 
اصلى  هاى  چهره  سوى  از  ديپلماتيك  روابط  ايجاد  و 
دقيقًا  نيز  خواهان  جمهورى  از  برخى  و  دموكرات  حزب 
حكومت  گيرى  (شكل  امر  اين  گشتن  عملى  تعقيب  در 
بنابراين  تركيه) مى باشد.  معتدل در ايران مثل  اسالمى 
رژيم ايران در شرايط جارى چاره اى غير از قبول خواست 

آنها  ندارد.  
و  ليبرال  بورژوا-  اپوزيسيون  به  مسئله  جائيكه  تا 

ناسيوناليست برمى گردد بايد يادآور شد، طيفى از احزاب 
رهبران  مواضع  شدن  شل  با  طلب  سرنگونى  به  موسوم 
غرب على الخصوص آمريكا مدتى سرخورده مى شوند و 
بمحض جرى گشتن دوباره آنها از نو زمانى را در روياى 
بازگشت به خانه و وكيل و وزير شدن پرپر مى زنند. موضع 
گيرى هاى اينان (سكوت بهنگام فروكش كردن بحران، 
و كوبيدن بر طبل جنگ موقع حاد شدن آن) كامًال روشن 
است و الزم نيست تا زياده از حد روى آن خم شد. دسته 
نظامى  برخورد  احتمالى  فاجعه  از  جلوگيرى  بخيال  دوم 
تلويحًا و يا در لفافه به تائيد نظرات و راهكارهاى بخش 
اصالح طلب رژيم يا ميانه روهاى حاكميت مى پردازند! 
اين طيف در واقع خواستار تحقق رفرم هاى حكومتى و 
اى  اندازه  تا  و  مقبول  نظامى  به  فعلى  سيستم  هزيمت 
دموكراتيك اند. مسلمًا همه آنها برغم اختالفات فكرى و 
سياسى شان همچون امپرياليست ها و حاكميت، فرآيند 
و پروسه رشد مبارزات پائينى ها برايشان غير قابل تحمل 

است.  

بلند كردن صداى سوم و جلب 
حمايت جنبش جهانى ضد جنگ

 
پراتيك  زمينه   ،2001 سپتامبر  يازدهم  تروريستى  واقعه 
كردن برنامه هاى از قبل تعيين شده نئوكان هاى آمريكا 
را فراهم آورد. شك وارده در اثر اين عمليات تروريستى 
تأثير  برد.  موقتى  كماى  بحالت  را  جهانيان  جنايتكارانه 

روانى اين عمل دهشتناک تا جائى بود كه چشم و گوش 
اكثريت بشريت متمدن و صلح دوست را بر روى اتفاقات 

پشت پرده بست.
سنا  و  كنگره  درمجلسين  قاطعيت  با  دفاع  وزارت  طرح 
بتصويب رسيد. نشست هاى شوراى امنيت سازمان ملل 
در كمترين زمان ممكن به قطعنامه پيشنهادى حمله به 
افغانستان تحت عنوان مبارزه با جريان تروريستى القاعده 
و برچيدن بساط حكومت ارتجاعى طالبان رأى مثبت داد. 
ارتش آمريكا و متحدينش بسمت افغانستان گسيل شدند. 
نيروهاى ضد طالبان در شمال افغانستان به جبهه جنگ 
جمله  از  همسايه  كشورهاى  پيوستند.  كشورشان  عليه 
هاى  طالب  و  القاعده  شبكه  پيچيدن  درهم  براى  ايران 

سنى مذهب علنًا به همكارى با تجاوزگران پرداختند. 
جنگ  اين  برابر  در  انگيزى  حيرت  سكوت  ماه  چند  تا 
بخود  الفور  فى  همه  اما  گشت  حاكم  دنيا  بر  ويرانگر 
تكه  تكه  اجساد  و  جنگ  دلخراش  تصاوير  ديدن  آمدند. 
انساندوست  و  آزاده  مردم  افغانستان،  بيگناه  مردم  شده 
سراسر گيتى و آمريكا را تكان داد. اعتراض عليه جنگ 
شروع شد، هرچند اين جنبش در قياس با گذشته (جنگ 
حمله  چيزى نبود ولى طولى نكشيد كه با درک  ويتنام) 
آمريكا و همپيمانانش به عراق و متعاقب 
با  مخالفت  در  انسان  ميليون  صدها  آن، 
وحشيگرى قدرت ها پايتخت ها و كالن 
مناطق  ساير  و  آمريكا  اروپا،  شهرهاى 
جهان را به لرزه درآوردند و اين مبارزات 
در  مادربزرگان  شكوهمند  جنبش  با 
اياالت متحده به اوج خود رسيد. اگرچه 
اين حركت شورانگيز و اين جنبش عظيم 
و  تجاوز  عليه  دنيا  ستمكش  هاى  توده 
تا  زيادى  راه  هنوز  وحشيگرى  و  كشتار 
اين  با  دارد  درپيش  پيروزى  به  رسيدن 
هاى  توده  وسيعى  مقياس  در  توانست  كه  همين  وصف 
از  نظر  صرف  را  دارى  سرمايه  بربريت  از  كشيده  زجر 
تعلقات سياسى، ايدئولوژيك، دينى، ملى و نژادى در صف 
صلح طلبى دور هم جمع كند و قادر گرديد انواع گرايشات 
را با جريانات كمونيست، پيشرو و مترقى در اين جنبش 
سازد  همصدا  ها  امپرياليست  خواهى  زياده  عليه  جهانى 
در  جنبش  اين  حضور  است.  ارزشمندى  بغايت  پيروزى 
سطح جهان با تمامى مالحظات مطرح در رابطه با بخشى 
از نيروهاى حاضر در آن، امپرياليست هاى جنگ طلب را 

در برآورده شدن مقاصدشان به زحمت انداخته است. 
دراين شرايط  توده هاى تحت ستم ايران بايستى با پشت 
حركت  اين  به  اتكاء  و  خود  بديل  بى  نيروى  به  بستن 
انترناسيوناليستى پرشكوه در برابر عملى گشتن نقشه هاى 
دژخيمان حاكم بركشور و سلطه جويان مدعى حكمروائى 
بر بشريت سد مقاومى ايجاد نمايند. ميبايد بطور همزمان 
شعار نه به "رژيم اسالمى" و نه به "امپرياليسم" را بگوش 
عالم رساند تا هر دو طرف منازعه برجاى خود ميخكوب 

شوند. 
صداى سوم تنها صدائى است كه مانع باال رفتن احتمال 
انسانى  تراژدى  تا  داد  نخواهد  اجازه  و  گردد  مى  جنگ 
افغانستان،  كره،  ويتنام،  بمانند  ديگرى  هولناک  فاجعه  و 
عراق و... در تاريخ معاصر تكرار گردد. وظيفه ما كارگران، 
زنان، دانشجويان و كمونيست ها گرد آوردن جامعه حول 

اين صداست. 
                       دسامبر 2007 
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 3) كارزار..."  "هفته  كه  كرد  ادعا  بتوان  جرأت  به  شايد 
تا 9 آذر 1386 برابر با 24 تا 30 نوامبر 2007) در ادامه 
جنبش  از  دفاع  در  كشور  از  خارج  در  كه  كارزارهائى 
كارگرى و ساير جنبش هاى اعتراضى در سه ساله اخير در 
مقاطع مختلف پيش برده شدند، يكى از موفق ترين آن ها 
مبارزات  با  همبستگى  گروه  و  كميته  كانون،  دوازده  بود. 
كارگران ايران على رغم تنوع نظرات و گرايشات با حركت 
از منافع جنبش كارگرى ايران به مثابه مركزى ترى نقطه 
انتشار  به  اقدام  گرايشات  و  نظرات  اين  مجموعه  اتصال 
فراخوان مشتركى نموده و كارزار موفقى را در كشورهاى 
آلمان  هلند،  فرانسه،  سويس،  انگلستان،  استراليا،  كانادا، 

و...پيش بردند.
اين كارزار در بستر شرايطى انجام شد، كه ما با دو شاخص 

برجسته در اوضاع كنونى ايران روبرو هستيم:
جمهورى  سرمايه دارى  رژيم  كه  خطراتى  الف: 

اسالمى را از خارج تهديد مى كند.
فارغ از اين كه هر كدام از شركت كنندگان چه تحليلى 
جمله  از  باشند،  داشته  امپرياليستى  تهديدات  روند  از 
عيار  تمام  جنگى  به  اقدام  آمريكا  امرياليسم  آيا  كه  اين 
خواهد نمود؟ آيا امپرياليسم آمريكا هدف هاى هسته اى، 
نظامى و زير ساخت هاى مهم اقتصادى ايران را بمباران 
برانگيختن  به  اقدام  آمريكا  امپرياليسم  آيا  كرد؟  خواهد 
آشوب هاى محلى در اين جا و آن جا  خواهد نمود؟ آيا 
محاصره اقتصادى گسترش خواهد يافت؟ آيا سياست هاى 
ماجراجويانه رژيم كدام نقش را در متحد كردن نيروهاى 
آن ها  ميان  در  منافع  تضاد  وجود  على رغم  امپرياليستى 
بازى خواهد كرد؟ آيا در لحظه آخر امپرياليسم آمريكا و 
سران رژيم به توافق رسيده و هر يك سهم خود را از بازار 
منطقه دريافت خواهند كرد؟ و باالخره اين كه آيا براى 
رژيم جمهورى اسالمى اين جنگ و يا تهديدات جنگى 
همانند جنگ هشت ساله ايران و عراق بركت الهى خواهد 

بود؟ و آيا...
هر كدام از اين گزينه ها كه ماديت پيدا كنند، امر مسلم 
زندگى  شرايط  بر  بالواسطه اى  تأثيرات  كه  است  اين 
ميليونها تن از مردم ايران گذاشته و نتايج قابل مالحظه 
اى بر روند پيشروى جنبش هاى اعتراضى خواهد داشت. 
على رغم اين كه اين منازعات هيچ گونه ارتباطى با منافع 
مردم ما نداشته و نزاعى مابين دو اردوى ارتجاعى بوده 
كه مردم ما و جنبش هاى اعتراضى نميتوانند و نبايد در 

كنار يكى از آن ها قرار گيرند.
هر دو اردوى ارتجاعى در تدارک و جمع آورى نيرو براى 
امپرياليسم  هستند.  خود  مردمى  ضد  و  ارتجاعى  جبهه 
آمريكا از سوئى كوشش مى كند تمام متحدين خود را چه 
در صف ارتجاع بين المللى و چه اپوزيسيون بورژوازى ايران 
به خط كند.از سوى ديگر در ميان جنبش هاى اعتراضى 
سرمايه گذارى نمايد. اين سرمايه گزارى مى تواند در ميان 
ناسيوناليست هاى مليت هاى تحت ستم، در ميان جنبش 
بين المللى  مركز  همچون  كانال هائى  طريق  از  كارگرى 
NGOها  طريق  از  يا  و   (Solidarity center)

باشد. 
به  ملى  منافع  پوسيده  پرچم  با  هم  اسالمى  رژيم  سران 

تحميق توده هاى مردم در داخل كشور و بسيج نيروهاى 
خط  پشت  در  منطقه  در  ارتجاعى  و  اسالمى  بنيادگراى 
با  مى كند  كوشش  رژيم  همه  از  مهمتر  و  مينمايد.  خود 
سركوب همه جانبه جنبش هاى اعتراضى از بروز خطرات 
امپرياليستى  تهاجمات  با  مواجهه  صورت  در  احتمالى 
– فارغ از شكل اين تهاجم – در درون جامعه ممانعت به 
عمل آورد. به ويژه اين كه هنوز رژيم از ظرفيت باالئى 

جهت سركوب اعتراضات پراكنده برخوردار است.
جنبش هاى  شدن  راديكاليزه  و  گسترش  ب: 

اعتراضى.
بدون شك فاكتور اساسى در به حركت درآمدن و گسترش 
اين اعتراضات و جنبش هاى اجتماعى بيش از همه ناشى 
مى باشد.  جامعه  بطن  در  موجود  تضادهاى  حدت يابى  از 
له  ماشين  دنده هاى  چرخ  زير  در  كه  انسانى  مليون ها 
شده و ته مانده هستى اجتماعى آن ها همچون تفاله اى 
زير  در  كه  انسانى  ميليون ها  مى شود،  پرتاب  خيابان  به 
خط فقر زندگى مى كنند، جهنم سوزانى كه براى جمعيت 
دورنماى  يا  و  آمده  وجود  به  جامعه  در  زنان  ميليونى 
ايران  جوان  جامعه  اعظم  بخش  كه  جوانانى  بى آيندگى 
جنبش هاى  واقعى  و  مادى  شرايط  مى دهند،  تشكيل  را 

اعتراضى را به وجود ميآورند. 
روبرو  بسيارى  موانع  با  اعتراضى  جنبش هاى  اين  همه 
اين  عملى  رهبران  و  فعالين  كه  اين  از  فارغ  هستند. 
موجود،  تشكل هاى  و  كميته ها  اعتراضى،  جنبش هاى 
را  خود  گوناگون  درجات  به  كه  سازمان هائى  و  احزاب 
جنبش  ويژه  به  و  اعتراضى  جنبش هاى  اين  به  متعلق 
كارگرى دانسته و كدام تحليل را از اين موانع ارائه داده و 
كدام راه حل را دنبال مى كنند و فارغ از اين كه كدام يك 
از اين تحليل ها و راه حل ها موجب برطرف نمودن اين 
موانع مى گردند، عدم وجود يك تشكل سرتاسرى و ناشى 
مبارزات  و  تحصن ها  اعتصابات،  هماهنگى  عدم  آن  از 
كارگرى و در بُعد كالن تر مجموعه  جنبش هاى اعتراضى 
به مثابه مركزى ترى مانع جهت پيشروى اين مبارزات و 
اين جنبش ها در همه تحليل ها و ارزيابى ها خود را نمايان 
تشكل هاى  برخى  با  جا   آن  و  جا  اين  چند  هر  ميسازد. 
هاى  كميته  واحد،  شركت  سنديكاى  جمله  از  كارگرى 
هماهنگى و پيگيرى و... روبرو هستيم ولى با وجود اين 
بايد اذعان داشت كه هنوز فاصله بسيارى از يك تشكل 
سرتاسرى و هماهنگ كننده داريم. و اين امر بدون شكل 
پاشنه آشيل جنبش هاى اعتراضى و به خصوص جنبش 

كارگرى مى باشد.
خيابان  به  گوناگون  مطالبات  و  خواست ها  با  كارگران 
ميآيند، تحصن مى كنند، راهپيمائى انجام مى دهند، مورد 
اكثر  در  و  گرفته  قرار  دولتى  سركوبگر  نيروهاى  تهاجم 
اتفاق  ندرت  به  و  پرداخته  آن  براى  باالئى  هزينه  موارد 

ميافتد كه بعد از يك مبارزه به خواست هاى خود برسند.
عملى  فعالين  و  رهبران  از  تعدادى  مبارزه اى  هر  از  بعد 
زندانى  و  دستگير  اعتراضى  جنبش هاى  ساير  و  كارگرى 
ميشوند، هر چند كه كارگران بالفاصله رهبران و فعالين 
و  فعالين  از  بسيارى  هم  هنز  مى كشند.  باال  را  جديدى 
سر  به  زندان  در  اعتراضى  جنبش هاى  عملى  رهبران 

ابراهيم  و  اسانلو  منصور  تا  صالحى  محمود  از  مى برند. 
تا  فصلى  و  بيكار  كارگران  تشكل  فعالين  از  مددى، 
همين آخرها كارگران نيشكر هفت تپه، از فعالين جنبش 
سر  به  رژيم  اسارتگاه  در  دانشجويان  تا  زنان  اعتراضى 
واقعيت  اين  نشانگر  همه  از  بيش  مسئله  اين  و  مى برند. 
قادر  جامعه  در  اعتراضى  جنبش هاى  هنوز  كه  است  تلخ 
نيستند فعالين و رهبران عملى خود را از دستبرد رژيم در 

امان نگه دارند. 
با حركت از دو مشخصه اى كه ذكر آن رفت اكنون اين 
پرسش در مقابل مجموعه فعالين و مدافعين جنبش هاى 
را  خود  كار  موضوع  كه  آن هائى  ويژه  به  و  اعتراضى 
اين  آن  و  مى گردد  مطرح   داده اند  قرار  كارگرى  جنبش 
گرديم  قادر  تا  كنيم  انتخاب  بايد  را  راهكارها  كدام  كه 
مدافعين  و  فعالين  ميان  در  موجود  پتانسيل  مجموعه  از 
خدمت  در  را  كشور  از  خارج  در  ايران  كارگرى  جنبش 
با  ما  بگيريم.  بهره  كارگرى  مبارزات  به  رساندن  يارى 
موانعى كه فعالين كارگرى در داخل به آن مواجه هستند 
ما،  عمل  محيط  در  رژيم  سركوب  وجود  عدم  جمله  از 
امكان تماس گيرى كم هزينه و بى هزينه روبرو هستيم. 
در عين حال به يمن استقامت با شكوه فعالين كارگرى 
جنبش  داخل،  در  كارگرى  مبارزات  گسترش  و  رشد  و 
كارگرى ايران مقوله ناشناخته اى در سطح جهانى نيست. 
همه اين ها زمينه هاى مساعدى جهت فعاليت مشترک ما 

در دفاع از مبارزات كارگران ايران است.
در دو سه سال گذشته ما قادر شده ايم كارزارهاى نسبتا 
موفقى را در مقاطع گوناگون و با تركيب هاى متفاوت به 
پيش ببريم. با وجود اين هم  چنان از پيشبرد كارزارهاى 
به  ما  همه  بگوئيم.  سخن  نميتوانيم  هماهنگ  و  دائمى 
درجات گوناگون در سخنرانى ها و نوشته هاى خود به اين 
اين  در  را  گامهائى  چند  هر  داريم.  اشاره  اساسى  كمبود 
مسير به پيش گذاشته ايم، ولى كدام يك از ما مى تواند 
ادعا كند كه تمام و كمال به تعهدى كه در مقابل جنبش 
كارگرى ايران داريم، عمل كرده ايم. جنبش هاى اعتراضى 
و به ويژه جنبش كارگرى كه موضوع اصلى كار ماست، 

انتظارات بيشترى از ما دارند.
در جريان اين مبارزات ما تنها نبوديم. بسيارى از احزاب 
ما  كارزار  از  كارگرى  جنبش  مدافعين  و  سازمان ها  و 
پشتيبانى كردند. تعدادى از اطاق هاى ايتنرنتى، راديو هاى 
محلى برنامه هاى خود را به تبليغ فعاليت هاى اين كارزار 
به  رو  تلويزيون   – كومه له  تلويزيون  داده اند.  اختصاص 
ايران حزب كمونيست ايران – مصاحبه هاى متعددى با 
هم  اين ها  داد.  انجام  كارزار  اين  فعالين  و  سخن گويان 

نقطه قوت ما بودند و هم از مؤلفه هاى موفقيت كارزار.
درست از همين زاويه است كه ميزان و درجه موفقيت ما 
در كارزارى كه در اين هفته به پيش برديم بيش از همه 
با اين امر محك خواهد خورد كه آيا توانائى، هوشمندى و 
روحيه تشريك مساعى جهت سازماندهى كارزارى دائمى، 

هماهنگ و گسترده را داريم يا نه. آينده اى نه
چندان دور به اين پرسش پاسخ خواهد داد. 

             آذر 1386    دستامبر 2007  

هفته كارزار در دفاع از جنبش كارگرى ايران در خارج از كشور
نصرت تيمورزاده
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صبح روز سه شنبه 11 دسامبر (20 آذر) محمود صالحى براى بار دوم و اينبار در حالت 
بيهوشى مطلق به بيمارستان توحيد سنندج منتقل شده و ساعت 3 عصر همين روز در 
بخش مغز و اعصاب بيمارستان مزبور بسترى شده است. پزشكان بيمارستان تاكيد كرده 
اند كه نبايد وى را به مدت 6 تا 7 ساعت از جايش تكان داد و الزم است كه به پزشك 
متخصص مراجعه نمايد. طبق آزمايشات انجام شده، در اثر تغييرات فشار خون، رگهاى 
مغز وى آسيب ديده و اين آسيب ديدگى از رسيدن خون كافى به مغز او جلوگيرى مى 

كند و همين باعث بيهوش شدن مكرر او شده است. 
زندانيان،  با  رفتار  المللى  بين  موازين  همه  برخالف  اسالمى  جمهورى  سركوبگر  رژيم 
محمود صالحى را از حق مداواى پزشكى محروم كرده و حتى در حال بسترى شدن 
دست و پاى وى را به تخت مى بندد. عدم رسيدگى پزشكى وضعيت جسمانى او را رو 
به وخامت شديد برده و در معرض خطر مرگ تدريجى قرار داده است. از اين گذشته 
محمود صالحى از جانب يكى از مزدوران رژيم به نام " قاسم رحمانى" مستقيما تهديد 

به مرگ شده است. 
حميد كوثر نيا" از زندانيان زندان مركزى شهر سنندج در اعتراض به برخورد غيرانسانى 
يكى از ماموران زندان به محمود صالحى و ساير زندانيان 9 روز است كه در اعتصاب غذا 
به سر مى برد و روز پنجشنبه 13 دسامبر تعداد 22 نفر ديگر از زندانيان زندان مركزى 

شهر سنندج در حمايت از خواسته هاى "حميد كوثر نيا" دست به اعتصاب غذا زده اند.
زندانى كردن، ترور و از بين بردن فيزيكى رهبران و فعالين كارگرى و مخالفين سياسى 
و حاكم كردن ديكتاتورى و اختناق سياسى از همان روز اول سياست مداوم اين رژيم 
ضد آزادى انسان بوده است. حكومت اسالمى ايران نه تنها كارگران، زنان، دانشجويان 
و همه مردم ازاديخواه را از حق تشكل مستقل، آزادى بيان و همه آزاديهاى سياسى 
و اجتماعى محروم كرده است بلكه هرگونه نداى اعتراضى آنها را با خشونت پليسى، 

زندان، ترور و شكنجه پاسخ داده است.
به  آزاديخواه  و  چپ  دانشجويان  شكوهمند  حركت  كارگر،  طبقه  گسترده  مبارزات  اما 
حكومت ضد كارگرى جمهورى اسالمى نشان داده است كه روند رو به رشد اعتراضات 
فعالين  كردن  زندانى  و  سركوب  موج  و  نيست  برگشت  قابل  ايران  در  اى  توده  وسيع 
مرعوب  اجتماعى را  چنبشهاى  كارگر و  طبقه  آزاديخواه  چپ و  دانشجويان  كارگرى و 

نخواهد ساخت. 
مردم آزاديخواه، سازمانها و نهادهاى بين المللى كارگرى و انساندوست!

جان محمود صالحى فعال سرشناس جنبش كارگرى در خطر است و رژيم جمهورى 
اسالمى مستقيما در مقابل تندرستى و مرگ تدريجى ايشان مسئول است. براى آزادى 
محمود صالحى و معالجه وى نزد پزشكان متخصص ضرورى است كه در سطح گسترده 
رژيم جمهورى اسالمى را تحت فشار قرار دهيم. ما همه شـما طرفداران جنبش كارگرى 
و سازمانها و مجامع بين المللى كارگرى و انساندوست را فرا مى خوانيم كه براى نجات 
و  مشروع  عادالنه،  حقوق  از  دفاع  وقف  را  خود  زندگى  همه  كه  صالحى،  محمود  جان 
مسلم ولى پايمال شده كارگران كرده است، اقدام عاجل الزم است و به هر طريقى كه 
بايد  مى  كارگرى  شرط اين فعال  قيد و  آزادى بى  فورى و  معالجه  براى  ممكن است 
تالش كرد. جان محمود صالحى در خطر است. در در راه نجات او از اين مرگ تدريجى 
تالش و اقدام عاجل و فورى همه ما يك مسئوليت انسانى و يك همبستگى مبارزاتى 

بسيار ضرورى است.
محمود صالحى كارگر زندانى آزاد بايد گردد!
كميته خارج كشور حزب كمونيست ايران

15 دسامبر 2007

نامه ما درباره شخصى است كه به دليل شركت در مراسم اول ماه روز جهانى كارگر در 
شهر سقز از طرف جمهورى اسالمى ايران بازداشت شده و از آوريل 2007 تاكنون در 
زندان سنندج بسر مى برد.  محمود صالحى كارگر خبازشهر سقز بوده و يكى از رهبران 

اتحاديه نانوايان اين شهر مى باشد. 
و  شديد  بيمارى  يك  از  صالحى  محمود  كه  زيرا  نويسم  مى  شما  براى  را  نامه  اين  ما 
پيشرونده رنج مى برد و ايشان ازمعالجه مورد نيازش  محروم مى باشد. در اين رابطه به 

گزارش پزشكى پيوست مراجعه فرمائيد. 
رژيم جمهورى اسالمى اقدامات پزشكان معالج را براى رسيدگى و درمان ايشان متوقف 
بحرانى است،  فوق العاده  صالحى  محمود  سالمتى  وضعيت  اينكه  عليرغم  نمايد.   مى 
تاكنون او و خانواده اش كمك و پشتيبانى الزم را براى مراقبت و درمان دريافت نكرده 

اند. 
ما از سازمان شما براى كوشش در راه كمك به اين خانواده بى پناه و اين بيمار در بند 
از هر راهى كه برايتان مقدور است يارى مى طلبيم.  اقدامات سازمان شما كه بعنوان 
تشكيالت جهانى براى كمكهاى انسانى به مردم محتاج شناخته شده است مى تواند در 

بهبود وضع محمود صالحى موثر باشد. 
ما امضا كنندگان زير كه اين نامه را حضورتان تقديم مى داريم بعنوان پزشك چندين 
طبابت  بكار  نيز  سوئد  كشور  در  كه  است  سالها  و  كرده  كار  ايران  كردستان  در  سال  
اشتغال داريم.  بر اساس اطالعات كامال موثق پزشكى كه از طريق همكارانمان در ايران 

بدستمان رسيده است، ايشان نياز عاجل به اقدامات جدى درمانى دارند. 
اين نامه همچنين به سازمان پزشكان بدون مرز واحد سوئد، سازمان جهانى حقوق بشر، 
سازمان جهانى حقوق بشر واحد سوئد،  صليب سرخ جهانى و واحد سوئد اين سازمان 

ارسال مى داريم و درخواست كمك مى نماييم.
1    دكتر احسان رفيعى متخصص طب عمومى

2     دكتر احمد عزيزپور متخصص داخلى و رماتيسم 
3     دكتر حميد اردالن متخصص بيماريهاى روانى و اعصاب 

4     دكتر عثمان فتحى متخصص بيماريهاى روانى 
5     دكتر محمد عزيزى جراح مغز و اعصاب 

6     دكتر عثمان حسين زاده متخصص طب عمومى 
7     دكتر سارا حسينى متخصص بيماريهاى پوستى 

محمود  پزشكى:  صالحى از بيمارى كليه پلى كيستيك كه يك بيمارى گزارش 
ارثى است رنج مى برد. بيمارى ايشان چندين سال قبل تشخيص داده شده و سال 1981 
به همين دليل تحت عمل جراحى قرار گرفته است. محمود صالحى گرفتار درد مزمن 
شكم بدليل بزرگ شدن كيستهاى درون كليه بوده، همچنين گرفتار خستگى مفرط ، 

ضعف شديد جسمانى، عفونتهاى مكرر كليه و دستگاه ادرارى و سنگ كليه ميباشد. 
بيمارى ايشان همچنان كه شما ميدانيد بيمارى پيشرونده اى است كه نهايتا به نارسايى 
باال  چون  ديگرى  متعدد  دچارعوارض  همچنين  صالحى  محمود  شود.  مى  منجر  كليه 
بودن شديد فشار خون، باال بودن چربى خون، وجود پروتئين و خون در ادرار در چند 

سال گذشته بوده است. 
در خالل دوره زندان بدليل وضع بحرانى جسمى چندين بار به بيمارستان انتقال داده 
شده، منتها هر بار فقط زمان كوتاهى در بيمارستان مانده و قبل از آنكه اقدامات درمانى 
جدى در موردشان بعمل آيد، دوباره به زندان برگردانده شده است و مقامات حكومتى 
اجازه ادامه مراقبت و اقدامات درمانى را از وى دريغ داشته اند. آخرين بار در هفته گذشته 
به دليل وضعيت فوق العاده بحرانى جسمى دوباره به بيمارستان انتقال داده شد. همسر 
ايشان توانسته است بمدت كوتاهى محمود را مالقات نمايد، در حالى كه از دست و پا 

به تخت بسته شده بود.
در خالل مالقات محمود گرفتار حالت تهوع و استفراغ بوده و از سردرد غير قابل تحملى 

عليرغم بكار بردن مسكنهاى قوى رنج برده است. 
همسر محمود صالحى همچنين موفق شد كه با پزشك معالج محمود مالقات نمايد. 
به گفته ايشان وضع سالمتى محمود صالحى فوق العاده بحرانى است و نامبرده توضيح 
و  ادرارى  دستگاه  و  كليه  عفونت  كه  درحالى  بوده،  ايشان 25/10  خون  فشار  كه  داده 
معالج  پزشك  گفته  اساس  بر  اند.  انداخته  خطر  به  بيشتر  را  وى  سالمتى  كليه  سنگ 
محمود صالحى گرفتار نارسايى شديد كليه بوده و به دياليز منظم و به احتمال زياد پيوند 

كليه نياز دارد. 

جان محمود صالحى فعال سرشناس جنبش كارگرى در خطر است 
و رژيم سركوبگر جمهور اسالمى مسئول مستقيم وضع وخيم جسمانى اوست!

نامه سرگشاده جمعى از پزشكان به سازمان پزشكان بدون مرز 

تاريخ 2007-12-17 
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خطاب به همه تشكلهاى مربوط، اطبا و متخصصين 
كليه و وجدانهاى آگاه در اين عرصه

را،  صالحى  محمود  همسرم   (1386 آذر   25) ديروز 
از روى تخت بيمارستان توحيد سنندج، بدون اينكه 
زندان  به  بياورند،  ببالينش  را  كليه  متخصص  دكتر 
كليه  و  افتاده  كار  از  محمود  راست  كليه  برگردادند. 
ناقص  طرزى  به  است،  استيك  پلى  كه  نيز،  دومش 

كار ميكند.
 در تاريخ 20 آذر ماه 86 همسرم را بدليل از دست 
دادن تعادل و زمين خوردن و در حال بيهوشى مطلق 
در  اقدام  بجاى  آنجا  در  كردند.  منتقل  بيمارستان  به 

نه  كه  كردند  بسترى  بيمارستانى  در  اعصاب  و  مغز  بخش  در  را  او  كليه،  معالجه  جهت 
امكانات معالجه بيمارى كليوى را دارد و نه قادر است در مورد مغز و اعصاب كمك موثرى 
بكند. اكنون بيش از يك هفته است كه او آشاميدنيها را دفع نكرده، شكمش ورم كرده و 
خطر سرايت سم به خونش امكان دارد. مقامات زندان به طرز آشكارى اصرار دارند تا او 

را از هرگونه معالجات كليوى محروم كنند.
بيمارى كليه محمود موروثى است. مادر او به همين درد مبتال بوده است. در حال حاضر 
خواهر او و فرزند كوچكش از همين بيمارى رنچ ميبرند. محمود در سال 1360، در حاليكه 
ابريشمى،  به دليل فعاليت كارگرى ناچار شده بود در شهر مهاباد زندگى كند، به دكتر 
متخصص كليه، مراجعه كرد و معلوم شد كه سنگ كليه دارد، از آن سال ببعد تاكنون و 
بدليل زندانى شدن مستمر بخاطر فعاليتهاى كارگرى، او نتوانست به طرز موثرى كليه اش 

را معلجه نمايد.
در ارديبهشت ماه  سال 1384 همسرم با هيئت اتحاديه هاى آزاد كارگرى به سرپرستى آنا 
بيوندى ديدار كرد و گزارشى از وضع كارگران به آنها داد. (اين هيئت طبق دعوت مقامات 
برگماشته كارگرى ايران كه بطور قانونى به ايران سفر كرده بود). اين امر بديده مقامات 
ناخوشايند آمد و در 11 ارديبهشت او را به بهانه اقدام در جهت برگزارى روز جهانى كارگر 

به زندان انداختند. زندانى شدن كنونى او به دليل همان بهانه گيريهاست.
سال گذشته و قبل از دستگيرى دكتر موسوى، پزشك متخصص در شهر سقز، تشخيص 
داد كه او بايد دياليز شود. پزشكان در شهر رضائيه، پس از آزمايشات مكرر، به اين نتيجه 
رسيدند كه سنگ كليه عفونت كرده و او بايد عمل شود. مقدمات انجام عمل فراهم شد 
كه مقامات قضائى او را در تاريخ 20 فروردين 86، با حيله دستگير كردند و به اين ترتيب 
شانس عمل كردن وى را از ما گرفتند. به نظر ميرسد كه دستگيرى او در چنا ن موقعيتى 
است.  گرفته  انجام  آگاهانه  پزشكى  مراقبت  و  مداوا  هرگونه  از  داشنش  نگه   محروم  و 
هم اكنون او را به جاى سپردن به دست متخصص كليه به دست متخصصين ديگرى 
ميسپارند. اينها ممكن است بدرد پرونده پزشكى مقامات زندان بخورد، اما دوره محروميت 

همسرم از مداوا و مراقبت موثر كليه اش را طوالنى تر ميكند.
در حال حاظر وضعيت جسمى همسرم به شدت وخيم است. يكى از كليه هاى او از كار 
افتاده و بدليل محروميت از مداواى موثر، كليه ديگرش نيز دارد از كار مى افتد. فشار خون 
او متغيير و چربى قندش باال رفته است، او روزانه بيشتر از دو بار بيهوش ميشود. عدم 
مداواى كليه، بر قلب وى نيز تاثير گذاشته است. پاهاى او ورم كرده و تزريق بيش از حد 

امپول آرام بخش، سالمتى او را بيشتر به مخاطره ميندازد.
همسرم محمود صالحى يك فعال كارگرى است كه در داخل و خارج به خوبى شناخته 
شده است. اقدامات كنونى در جهت حذف وى بدليل نقشى است كه او در كنار همراهانش 
در جهت آگاهگرى و ايجاد تشكل كارگرى در دستور كار خود گذاشته بود. كمك به خنثى 
جامعه  سازى  سالم  جهت  در  فعاليت  تداوم  به  خدمت  محمود  عليه  توطئه ئى  هر  كردن 
است. جامعه ئى كه كارگر در آن از آزادى بيان، حق اعتصاب و حق تشكل برخوردارباشد. 
كمك به محمود در جهت سالمتى جسمى و روحيش وظيفه انسانى ما و هر وجدان آگاه 

به اين امر ميباشد. 
من هم بدليل انسانى و هم بدليل اجتماعى از شما خواستارم كه به هر طريق ممكن در 
اين راستا اقدامات شايسته را انجام دهيد تا محمود  به خاطر بيمارى اى كه قابل عالج 
فراهم  تخصصى   كلينيك  يك  در  را  وى  مداواى  زمينه  و  نرود  بين  از  زندان  در  است 

كنيم .
 با تشكر فراوان نجيبه صالح زاده همسر محمود صالحى.   

26 آذر 1386

كمپين سازمان عفو بين الملل براى آزادى 
"منصور اسانلو" و "محمود صالحى" 

سازمان عفو بين الملل طى اطالعيه اى كه انتشار داده كمپينى را براى آزادى منصور 
اسانلو و محمود صالحى اعالم كرده و از تمام اتحاديه هاى كارگرى و سازمانهاى 

مدافع حقوق بشر درخواست كرده كه به اين كمپين بپيوندند.
در اين اطالعيه آمده است: منصور اسانلو  و محمود صالحى مدتى طوالنى است كه 
زير آزار و شكنجه حاكميت ايران قرار دارند، آنها چند دوره از زندگى خود را بخاطر 
فعاليتهاى قانونى و مسالمت آميز اتحاديه اى و دفاع از حقوق انسانها در زندان بسر 

برده اند.
سازمان عفو بين الملل ضمن اشاره به تاريخ دستگيرى اين دو فعال كارگرى، از آنان 
به عنوان زندانيانى با وجدان و وظيفه شناس نام برده و از وضعيت بد جسمى آنها در 

زندان ابراز نگرانى كرده است.

درخواست فدراسيون جهانى كارگران حمل و نقل  
براى آزادى "منصور اسانلو" و "محمود صالحى"

فدراسيون جهانى كارگران حمل و نقل در بيانيه اى ضمن استقبال از آزادى "ابراهيم 
حومه،  و  تهران  اتوبوسرانى  واحد  شركت  كارگران  سنديكاى  رئيس  نايب  مددى" 

خواستار آزادى ديگر كارگران زندانى از زندانهاى جمهورى اسالمى شده است.
فدراسيون جهانى كارگران حمل و نقل در بيانيه خود ضمن درخواست آزادى "منصور 
اسالمى  جمهورى  مسئوالن  اميدورايم  آورده است:  ما  صالحى"  اسانلو" و "محمود 
سرانجام به اين نكته پى برده باشند كه  آزادى فعاليت اتحاديه هاى كارگرى، بخش 

مهمى از استحكام هر جامعه اى است. 

درخواست اتحاديه هاى بين المللى كارگرى  
براى آزادى "منصور اسانلو" و "محمود صالحى"

در  را  كارگر  ميليون   168 كه  كارگرى  آزاد  هاى  اتحاديه  المللى  بين  كنفدراسيون 
سراسر جهان نمايندگى مى كند، در بيانيه اى كه روز سه شنبه 27 آذر ماه منتشر 
نمود، بازداشت فعاالن كارگرى طى روزهاى اخير را محكوم و خواستار آزادى فورى 

و بى قيد و شرط "منصور اسانلو" و "محمود صالحى" شده است.
آزادى  از  استقبال  ضمن  اى  بيانيه  در  نيز  نقل  و  حمل  كارگران  جهانى  فدراسيون 
تهران  اتوبوسرانى  واحد  شركت  كارگران  سنديكاى  رئيس  نايب  مددى"  "ابراهيم 
و حومه، خواستار آزادى ديگر كارگران زندانى از زندانهاى جمهورى اسالمى شده 

است.
فدراسيون جهانى كارگران حمل و نقل در بيانيه خود ضمن درخواست آزادى "منصور 
اسانلو" و "محمود صالحى" آورده است:  ما اميدورايم مسئوالن جمهورى اسالمى 
سرانجام به اين نكته پى برده باشند كه  آزادى فعاليت اتحاديه هاى كارگرى، بخش 

مهمى از استحكام هر جامعه اى است. 
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مدتى  پاريس  ترانسپورت  بخش  كارگران  اعتصابات  از 
مى گذرد. نگاهى اجمالى به آن حائز اهميت است. كارگران 
بخش ترانسپوت شهرى پاريس از روز سه شنبه 13 نوامبر 
2007 به مدت 9 روز دست  به اعتصاب زدند. اعتصابى كه 
بقول مقامات فرانسوى روزانه 400 ميليون اورو براى آنان 
هزينه برداشته است، زندگى عادى جامعه پاريس را  بكلى 
كه  داد  نشان   را   واقعيت  اين   ديگر  بار   و  نمود  مختل 
كارگران سازندگان واقعى دنياى امروز هستند  و  اگر آنان 
كار را مختل  كنند، زندگى از نرم طبيعى خود  خارج  شده 
و ساقط  مى گردد. حال،  اين اعتصاب تنها  به  بخشى 
اعتصابى  طبقه.  كل  نه  و  بود   شده  محدود  كارگران  از 
هفته بعد  افزوده مى شد يك  دامنه آن  تدريج به  كه  به 
از   نفر  هزار  صد  چند  آن  در  كه  شد   تبديل  اعتصابى  به 
مستخدمين دولتى و دانشجويان و پستچى ها و معلمين و 

مستخدمين بيمارستانها در آن شركت كردند. 
در  كارگران  كه  دستاوردهاى  از   دفاع  در   اعتصاب  اين 
بدست  هفتگى  كار  35ساعات  و  بازنشستگى  حق  زمينه 
جمهور  رئيس  نئوليبرالى  تعرضات  عليه  و  بودند  آورده 

نيكالى ساركوزى به اين  دستاوردها بوقوع پيوست. 
بدنبال انتخاب نيكالى ساركوزى بعنوان يك چهره  دست 
و  تقابل  انتظار   قبل  از  فرانسه،  جمهور  رئيس  به  راستى 

رودروئى مستقيم دولت و جنبش كارگرى وجود  داشت. 
در  كه  مشاغلى  كارگران  از  تعدادى   امروز  فرانسه  در 
مالكيت دولتى هستند مثل بخش راه آهن و قطار شهرى، 
اتوبوسرانان و نيروگاه برق مى توانند  در  سن 50 سالگى 
بازنشست شوند (يا با سابقه 37،5 سابقه كار، كه  طبق اين  
طرح ساركوزى سن  بازنشستگى بايد  به بعد از 40 سال 
سابقه كار  افزايش يابد)  و از  مزاياى بازنشستگى  استفاده 
كاهش  براى  وقت  دولت   سال 2000  در  همچنين  كنند. 
بيكارى 35 ساعات كار هفتگى را  به تصويب رساند كه بر 
اساس آمارهاى ارائه شده  در  آن  زمان بيش از  12 درصد 

از بيكارى  را  كاهش دادند. 
امروز حدود يك ميليون نفر  مشمول اين قوانين رفاهى مى 
شوند  كه در وقت خود براى شغل هاى  طاقت فرسا نظير 
كارگران  معادن و رانندگان قطار وضع شده بودند. هزينه 
اى  كه  دولت  فرانسه  براى پرداخت ساالنه اين تعداد 
و  گردد  مى  اورو  ميليون  پنج  بر  بالغ  است   كرده  برآورد  
بنا به تحليل آنان،  اين  مبلغ را بايد از قبل كار 500000 
براى   بودجه   كسرى  موجب  خود  كه  كرد  جبران   كارگر 

دولت  شده است. 
پنج ماه قبل نيكالى ساركوزى با شعارهاى در رابطه قطع  
افزايش  و  بازنشستگى  سن   افزايش  كارگران،  رفاهيات 
متوسطه  طبقه   آراء   كمك   به   و  هفتگى  كار  ساعات 
موفق  به  اخذ اكثريت آراء براى پست  رئيس جمهورى 
به  تعرض  دادن  سازمان  با  واقع  در   ساركوزى   گرديد. 
حقوق كارگران فرانسه  به  وعده هاى  كه  داده بود  جامه  

عمل  مى پوشاند. 
كسرى  كه   اينست   ساركوزى  نيكالى  ليبراليستى  طرح 
طريق  از  كارگران،  حقوق  به  تعرض  با  را  دولتش  بودجه 
هفتگى-  كار  ساعات  افزايش  و  بازنشستگى  سن  افزايش 

نام  بعنوان «فاجعه»  هفته  در  كار  ساعات   35 از  او  آنچه 
برده بود-  جبران  كند. 

براى جبران كسرى  بودجه دولتى و بيكارى 10 درصدى 
در  فرانسه، آقاى ساركوزى مى خواهد تا «نيروى كار  را 
آزاد كند» و « اجازه دهند تا مردم بيشتر كار كنند  و درآمد 

بيشترى داشته باشند». 
اين روش  شناخته شده همه  بورژازى  در  سطح بين المللى  
است كه باز گذاشتن قوانين بازار كار رقابتى و گسترانيدن 
خصوصى سازى ها دست دولت را هر چه بيشتر  در تملك 
محل هاى كار كوتاه كند و  با  بيكارسازى ها و زدن حقوق 

كارگران كسرى هاى بودجه دولتى را تامين نمايد. 
در آن سوى، در جبهه كارگران، درجه سازمانيابى و متشكل 
بودن كارگران، طى سال هاى اخير با فراز و نشيب هايى 
روبرو بوده است. طبق اخبار رسانه ها ، تنها فريب به 10 
درصد از مزدبگيران در اتحاديه هاى كارگرى عضو هستند. 
اين درصد تناسبى با وزن  واقعى تعداد كارگران ندارد. در 
يك  مقايسه اى كه  انجام  شده است درجه  سازمانيابى 
كارگران در  فرانسه پايين تر از درجه سازمانيابى كارگران 

در آمريكا  برآورد شده است. 
در بطن اوضاع و مسايل سياسى و تعرضات سرمايه دارى 
كارگرى  جنبش  صفوف  كارگران،  حقوق  و  معيشت  به  
فرانسه با اختالفات و تشتتات روبرو شده است تا  جاييكه  
اين انشقاقات بر  روند مبارزات كارگرى تاثيرات خود  را 
تعداد  ها  اتحاديه  گذشته  ساليان  طى  است.  گذاشته  بجا 
زيادى  عضو  از دست  داده اند و اين در وزن رودرويى ها 
و كشمكش هاى  كارگران  با دولت تاثير زيادى  داشته 

است.
برخورد  كارگرى  هاى   اتحاديه  اخير،  اعتصاب  همين  در 
يكسانى به  اعتصاب نداشته اند. اكثريت اتحاديه ها راى  
به بازگشت  به سر كارها داده اند  و اقليتى هم  خواستار 
ادامه اعتصاب  بوده اند. مطالباتى  كه  اعتصاب و رودروئى 
نرسيده  نهايى  نتيجه  به  هنوز  پيوست  بوقوع  آنان  سر  بر 
اتحاديه   مذاكرات   ادامه   براى  مبنائى  كه   آنچه   است. 
با  كارفرمايان را  فراهم  كرده است اين پيشنهاد شركت 
قطارى شهرى  بوده  است  كه طبق آن  در ازاى قطع 

حقوق بازنشستگى، آنان جبران حقوق كنند. 
آنچه مسلم  است اينست كه پس زدن تعرضات ليبراليستى 
دولت فرانسه به  حقوق كارگران تنها  با مبارزات و اعتصابات 
وسيع توده اى ميسر مى گردد. مبارزاتى كه تنها  به جنبش 
كارگرى محدود  نشود و ساير جنبش هاى  اجتماعى نظير 
دانشجويان و معلمين و پرسنل هاى بخش خدمات و ... هم 
در اين  مبارزات  دخيل باشند.  همكارى و اتحاد  جنبشهاى 
اجتماعى بسان جنبش اعتراضى سال 1995 مى تواند اليت 

بورژوا ليبرال فرانسه  را عقب نشينى وادارد.
با اين وصف ختم اين  اعتصاب بمعناى  ختم رودروئى ها 
ساركوزى   دولت  كارگران  با  طبقاتى   هاى   كشمكش  و 
نيست و اين  تقابالت در  سال جديد ادامه خواهند يافت.  

تعرض بورژازى ليبرال فرانسه به كارگران
(در مورد اعتصابات كارگران بخش ترانسپورت پاريس)

بهروز ناصرى

دسامبر 2007 

اس ه س نشر
ر ست  مون حز 

ا حمد ر: هلمت  ب سر

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

براى ما ارسال كنيد.

* جهان امروز تنها مطالبى كه صرفا براى اين 
نشريه ارسال شده باشد را چاپ مى كند.

*استفاده از مطالب جهان امروز با ذكر ماخذ 
آزاد است.

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

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

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

سه صفحه آ4 با سايز 13 است.

15 روز يكبار منتشر مى شود

ha@cpiran.org
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صداى انقالب ايران (راديو كومه له))
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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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بعد از يك دوره تهديدات و جنگ روانى دولت تركيه عليه مردم كردستان عراق و استقرار 
بيش از صدهزار سرباز در مرزهاى اين كشور، جنگنده بمب افكنهاى ارتش اين كشور 
در بامداد روز يكشنبه 25 آذر ماه، با ورود به حريم هوايى كردستان عراق، روستاها و 
مناطق مرزى كردستان را بمدت چند ساعت بمباران كردند. در اين عمليات بيش از 40 
جت جنگنده شركت كرده اند. در جريان اين حمالت هوايى و توپخانه ارتش تركيه يكى 
از اهالى منطقه جان خود را از دست داده، چندين نفر زخمى و صدها نفر از مردم منطقه 
مجبور به ترک خانه و كاشانه خود شده اند. در اين حمالت همچنين خانه هاى زيادى 

ويران و تلفات سنگينى به احشام مردم منطقه وارد آمده است.

كشور  اين  جنگى  هواپيماهاى  كه  كرده  اعالم  هميشگى  روال  به  تركيه  دولت  اگرچه 
مورد  كه  روستاهايى  از  هيچكدام  در  اما  اند  داده  قرار  هدف  مورد  را   "p.k.k" مواضع 

بمباران قرار گرفته اند پايگاه نيروهاى "p.k.k" وجود ندارد.

اين حمالت در حالى است كه ژنرال "ياشار بيوک آنيت" ساعاتى پس از انجام  اين 
حمالت اعالم كرده است كه آمريكا اجازه ورود هواپيماها به حريم هوايى شمال عراق 

را صادر كرده است.

همانطور كه بارها گفته ايم دولت تركيه مى خواهد در تعيين و سمت و سو دادن به روند 
تحوالت در عراق و كردستان و همچنين آينده خاورميانه بمثابه يك قدرت منطقه اى و 
يك طرف معامله بحساب آيد. از طرف ديگر دولت اسالمى- ليبرال تركيه در اين دوره 
براى خالصى از بحرانى كه با آن دست بگريبان است به پشتيبانى ارتش تركيه از دولت 
نياز دارد. دولت تركيه مى خواهد دستيابى به اين اهداف شوم خود را با قرار دادن مردم 

زير  كردستان 
تهديدات  فشار 
بمباران  مكرر، 
مردم  كشتار  و 

بيگناه و ويران كردن خانه و كاشانه مردم اين مناطق پيش ببرد.  

با  دارد،  منطقه  در  تركيه  دولت  سياستهاى  ماهيت  از  كه  شناختى  با  نيز  آمريكا  دولت 
موافقت كردن به حمالت دولت تركيه به كردستان عراق  بخوبى از كارت تهديدات اين 
قدرت منطقه اى و ظرفيتهاى آن، براى پيشبرد نقشه هاى خودش در باز تعريف ساختار 

سياسى قدرت در عراق به خوبى بهره بردارى مى كند.

كومه له بار ديگر تجاوزات و يورش جنگنده بمب افكنهاى ارتش تركيه به مردم مناطق 
ابراز  ضمن  و  كرده  محكوم  شدت  به  را  آنان  از  امنيت  سلب  و  عراق  كردستان  مرزى 
نفرت و بيزارى از سياستهاى جنايتكارانه دولت تركيه، پشتيبانى خود را از مبارزات مردم 
كردستان عراق و كردستان تركيه براى آزادى و تامين حق تعين سرنوشت اعالم مى 
دارد. مردم آزاديخواه منطقه تنها با ايجاد يكپارچگى و اتحاد مبارزاتى در صفوف خود مى 

توانند اين توطئه هاى رنگارنگ را خنثى، و جلو اين يورشهاى وحشيانه را سد كنند.

كميته مركزى كومه له سازمان كردستان حزب كمونيست ايران
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اطالعيه كميته مركزى كومه له
در مورد حمالت گسترده 

جنگنده بمب افكنهاى دولت تركيه 
به مناطق مرزى كردستان عراق


