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از  صالحى  محمود  آزادى  خبر  انتشار 
موجى  ايران  اسالمى  جمهورى  زندان 
كارگرى  فعالين  ميان  در  خوشحالى  از 
خارج  در  و  ايران  در  آزاديخواه  مردم  و 
اين  در  را  خود  ما  نمود.  ايجاد  كشور 
و  دانيم  مى  شريك  عمومى  شادمانى 
و  همسر  به  را  صالحى  محمود  آزادى 
همرزمانش  و  دوستان  همه  و  فرزندان 

صميمانه تبريك ميگوئيم.
يك  بار  دومين  براى  صالحى  محمود 
سال و اندى از عمر پربار خود را تنها به 
خاطر دفاع از منافع هم طبقه اى هاى 
خود در زندان جمهورى اسالمى به سر 
خود  نارواى  محكوميت  بار  هر  و  برد 
بر  دليرانه  و  كرد  تحمل  سربلندى  با  را 
حقانيت راهى كه در پيش گرفته است 
پاى فشرد. محمود با پايدارى در مبارزه 
انسانى  و  كارگرى  شريف  اهداف  براى 
استقامتى  با  و  زندان  از  خارج  در  خود 
در  جسمى  شرايط  ترين  سخت  در  كه 
خود  از  اسالمى  جمهورى  زندان  درون 
يكى  جايگاه  در  شك  بدون  داد،  نشان 
در  كارگر  طبقه  رهبران  ترين  شجاع  از 

ايران قرار گرفته است.
بند  از  عزيز  اين  كه  هستيم  اميدوار  ما 
رهائى يافته هرچه زودتر سالمتى كامل 
هميشه  مانند  و  بازيابد  را  خود  جسمى 
مبارزه  در  و  كارگر  طبقه  به  خدمت  در 
براى تامين زندگى اجتماعى بهتر براى 

همنوعان خود موفق باشد.
كميته مركزى حزب كمونيست ايران
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پيش به سوى برگزارى هرچه باشكوهتر 
اول ماه مه، روز جهانى كارگر

سير پيشرفت جنبش كارگرى
 و احتمال تغييرتاكتيك رژيم!

گسترش اعتراضات و اعتصابات كارگرى يكى بعد از ديگرى در كارخانه و 
كارگاه ها ، و اعالم موجوديت تشكل هاى چپ و سوسياليستى در دانشگاه و 
مدارس كه به شكل جديد و با صراحت كامل تاكيد بر فعاليت  علنى، عمًال 
از هفت تپه تا گاوشان و از شيراز تا سنندج را در هم تنيده است، و شرايط و 
فضاى متفاوت و حساس تازه اى را نويد مى دهد، كه از نيروى هاى چپ و 

در صفحه 2  كمونيست  فعاليت و هماهنگى بيشترى  مى طلبد.

آزادى محمود صالحى
 را تبريك مى گوييم!

جهانى  آستانه روز  صالحى، در  محمود  آزادى   
جنبش  جشن  بزرگ ترين  مه،  ماه  اول  كارگر، 
كارگرى و همبستگى طبقاتى در جهت پيگيرى 
مطالبات و خواست  هاى كارگران و تالش پيگير 
براى آزادى همه زندانيان سياسى است. مسلما 
بايد  را  امسال  كارگر  جهانى  روز  مه،  ماه  اول 
طبقاتى تر  و  گسترده  تر  و  شكوه  تر  با  چه  هر 

برگزارى كنيم.
در صفحه 3 

اطالعيه 
كميته مركزى 

حزب كمونيست ايران 
به مناسبت آزادى 
محمود صالحى

   جد و جهدهاى دوباره حاكميت
 در جهت متوقف ساختن جنبش دانشجوئى 

و مبارزات جوانان
ريشه دواندن تفكرات سوسياليستى در ميان جوانان مبارز، و پيكار بدون وقفه و پرشور ايشان عليه           

نابرابرى ها، بى عدالتى ها و لگدمال گشتن حقوق و آزاديهاى فردى و اجتماعى مردم، بناى  تحرک 
جديد رژيم اسالمى را نهاده است.

چرا بايد دوباره به نقد سرمايه دارى دولتى پرداخت؟
نقد شوروى در شرايط كنونى نه تنها “چوب زدن بر مرده” 
خصوصى  دارى  سرمايه  نظام  نقد  نوعى  به  بلكه  نيست، 
حاكم در دنيا نيز محسوب مى گردد. چرا كه در شرايط 
با  و  عمومى  حافظه  ضعف  بر  تكيه  با  امپرياليسم  كنونى 
استفاده ماهرانه از تبليغات سعى مى كند تا تجربه شكست 
خورده شوروى را تنها تجربه تاريخى استقرار سوسياليسم 

و به دست گيرى قدرت توسط طبقه كارگر در جهان جا 
انقالب  تاريخ  در  موجود  واقعيت  اگر  است  طبيعى  بزند. 
اكتبر، برنامه نپ، به قدرت رسيدن جناح راست در حزب 
كمونيست شوروى، تحليل رفتن قدرت شوراها و در يك 
طبقاتى  مبارزه  در  شوروى  كارگر  طبقه  شكست  كالم 
بررسى و به توده ها ارائه نشود، سرمايه دارى در اين نبرد 

ايدئولوژيك پيروز مى گردد. بررسى و نقد پايه اى شوروى 
و بلوک شرق تنها روش مشخص ماركسيستى در شرايط 
كنونى است كه مى تواند به صدها سئوال نسل امروز و 
بياييم  پس  نمايد.  كمك  حقيقت  تشنه  و  مبارز  كارگران 

چهره واقعى سرمايه دارى را افشا كنيم.
در صفحه 9 
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با توجه به اهميت و جايگاه سياسى اجتماعى اى كه جنبش 
كارگرى ايران بطور كلى و تاريخا داشته است، و همچنين 
با توجه به تحركات و ظرفيتى كه در دوره اخير از خود 
نشان داده، فهم و درک اين واقعيت را تاحدى براى همه 
تاثيرات  تواند  مى  كنونى  جوش  و  جنب  كه  كرده  آسان 
بسيار مهمى بر سير آتى رشد و جهت گيرى انقالبى ديگر 
جنبش هاى اجتماعى در ايران نيز داشته باشد. از اين رو، 
اين تغييرات ساده نيست و مى تواند به تغيير توازن قواى 
بكار  ايران  در  كارگر  طبقه  نفع  به  و  بيشترى  مبارزاتى 
گرفته شود، موجب نگرانى دولت اسالمى شده و آن رژيم 
را قويا متوجه خود كرده است. تحميل تشكل هاى صنفى 
و توده اى مستقل از دولت و خارج از اراده و اجازه رژيم 
سراسر  مردم  ميان  در  آنها  نسبى  افتادن  جا  و  اسالمى، 
به  نسبت  زياد  عالقه  و  تمايل  وجود  و  طرفى  از  ايران 
اقشار  ديگر  و  كارگران  ميان  در  قانونى  و  علنى  مبارزه 
تحت ستم و گسترش كمى و كيفى تعداد و نفوذ رهبران 
كارگرى چپ و سوسياليست در بطن مبارزات روزمره از 
طرف ديگر، از جمله نكات مهمى هستند كه به نگرانى 
بسيار بزرگى براى دولت سرمايه دارى جمهورى اسالمى 
انجاميده است. عملكرد دولت احمدى نژاد در دوره اخير و 
چنگ و دندان نشان دادن در مقابل جنبش هاى اجتماعى 
و در راس آنها  جنبش كارگرى نه تنها بى ربط به اين 
آن  بودن  جدى  بر  هم  تاكيدى  بلكه  نبوده،  مهم  مسئله 
است. گسترش اعتراضات و اعتصابات كارگرى يكى بعد 
موجوديت  اعالم  و  ها،  كارگاه  و  كارخانه  در  ديگرى  از 
تشكل هاى چپ و سوسياليستى در دانشگاه و مدارس كه 
به شكل جديد و با صراحت كامل تاكيد بر فعاليت  علنى، 
عمال از هفت تپه تا گاوشان و از شيراز تا سنندج را درهم 
تنيده است و شرايط و فضاى متفاوت و حساس تازه اى 
وكمونيست    چپ  هاى  نيروى  از  كه  دهد،  مى  نويد  را 

فعاليت  و هماهنگى بيشترى  مى طلبد.
هم  رژيم  شرايطى،  چنين  در  كه  است  بينى  پيش  قابل 
بيكارسازى  و  اخراج  چون  هايى  فشار  ادامه  بر  عالوه 
كارگران و دستگيرى و زندانى كردن رهبران سرشناس 
و تاثير گذار در جنبش كارگرى ، قدم  فراتر گذاشته و در 
فكر برنامه ريزى بسيار دقيق و پيچيده تر  جهت پيشبرد 

سياست  سركوب جنبش كارگرى است.  
سالها  تجربه  از  بعد  رژيم  كه  نيست  اين  در  هم  شكى 
كارگران  با  پنهان  و  آشكار  هاى  روئى  در  رو  و  سركوب 
از  معين  شكل  اين  شدن  خاصيت  كم  به  زحمتكشان  و 
سركوب در مقابل مبارزات و مقاومت قهرمانانه كارگران 
و  چپ  رهبران  طبقاتى  سياسى  كاردانى  و  درايت  و 
سوسياليست پى برده است، و اين بار بر سر ايجاد اختالف 
و چند دستگى و پراكندگى هرچه بيشتر در صفوف حركت 
و  تمركز  كارگرى  جنبش  در  بخصوص  اجتماعى  هاى 
سرمايه گذارى بيشترى كرده است.  از اين رو كه رژيم در 
يافته است “شوراها و تشكل هاى اسالمى” به اصطالح 
كارگريش آبرو باخته تر از آن هستنند كه در اين رابطه 
مورد اتكاى دولت باشند، حتما تاكتيك و شيوه كارش را 
رودر  و  مبارزه  براى  بايد  نيز  ما  بنابراين  دهد.  مى  تغيير 
ضدكارگرى  و  سركوبگرانه  هاى  شگرد  و  شيوه  با  رويى 
جديد دولت سرمايه دارى اسالمى ايران آمادگى بيشترى 

داشته باشيم .

جنگى  نقشه  چنين  اجراى  براى  اصلى  مكان  آينده  در 
بخصوص   ، اجتماعى  هاى  جنبش  با  رژيم  درگيرى  و 
توده  علنى  مبارزات  ميدان  و  عرصه  كارگرى،  جنبش 
اى مى باشد كه محل تالقى منافع و گرايشات طبقات 
شيوه  اين  با  مقابله  ترديد  بدون  است.  مختلف  اجتماعى 
نياز  و  بود  خواهد  قبل  از  دشوارتر  و  سخت  بمراتب 
تر  گسترده  و  متحد  صفوف  و  دقيق  برخورد  به  بيشترى 
دارد.  سوسياليست  و  چپ  هاى  نيرو  طبقاتى  و  سياسى 
نبايد به هيچ وجه اجازه داد اختالفات بر سر نحوه طرح 
صنفى  و  سياسى  مشترک  مبارزاتى  مطالبات  و  مسايل 
جنبش كارگرى به زمينه اى براى وارد كردن  در درون 
اسالمى  جمهورى  دولت  شده  طراحى  و  سنگين  ضربه 
تبديل شود.  بحث اين نيست كه بايد در برابر گرايشات 
انحرافى و غيركارگرى موجود در جنبش تسليم شد، بلكه 
پيشرفت  عليرغم  كه  بود  مسئله  اين  متوجه  عميقأ  بايد 
ها و تغيراتى مثبت در جنبش كارگرى، هنوز هم مبارزه 
طبقه كارگر  ايران در مقابل نظام سرمايه دارى به اندازه 
كافى جايگاه واقعى خود را بدست نياورده و در سطحى 
نيست كه به هيچ بادى نلرزد. عالوه براينكه اكنون طبقه 
كارگر ايران از نداشتن تشكل توده اى و سراسرى خود 
جا  يابى  سازمان  و  مبارزاتى  سنت  كمبود  برد،  مى  رنج 
تفكر  بيگاه  و  گاه  نفوذ  و  اراده  اعمال  و  كارگرى  افتاده 
روشنفكرمأبانه بر گرايش و تمايالت كارگرى در سطوح  
اين  گوياى  كاركرى،  هاى  تشكل  و  جنش  اين  مختلف 
با  بايد  شناخت.  برسميت  آنرا  بايد  و  است  بوده  واقعيت 
هاى  كمبود  و  نواقص  رفع  جهت  در  واقعيت  اين  درک 
موجود،  اقدامات جدى و حساب شده ترى از طرف فعالين 
سوسياليست و سازماندهندگان جنبش كارگرى بعمل آيد. 
البته مبارزه طبقاتى نه هيچ وقت بدون خطر و مشكالت 
بدست  مشكالت  و  خطر  اين  تخفيف  و  رفع  نه  و  بوده 
هيچ مرجع  و نهادى جز تالش و فدا كارى خود كارگران 

ممكن خواهد بود. 
تاكتيك هاى  و  سياست  با  مقابله  براى  هم  اكنون  لذا 
بايد  اسالمى،  جمهورى  دولت  ضدكارگرى  و  غيرانسانى 
به نيروى آگاه و سازمان يافته كارگران متكى شد. تاكيد 
مجدد براى امر الزم است كه سازمان يابى طبقه كارگر 
در صف واحد و تشكل سراسرى خود بعنوان قويترين و 
موثرترين ابزار دراين رابطه مشخص امرى كامًال ضرورى 
است و بدون وجود چنين تشكلى ادامه پيشروى و دفاع از 
دست آوردهاى تاكنونى جنبش كارگرى نيز طوالنى مدت 
نخواهد بود، زيرا تالش براى تحميل حق آزادى تشكل 
اسالمى  رژيم  به  دولت  از  مستقل  كارگرى  و  سراسرى 
بايد بيش از پيش به مشغله اصلى فعالين جنبش كارگرى 

تبديل شود. 
نكته حائز اهميت ديگر، تالش آگاهانه، متحد و هماهنگ 
جهت  كارگرى  جنبش  در  سوسياليست  و  چپ  رهبران 
دست باال پيداكردن سياست و فرهنگ سوسياليستى در 
اين جنبش است. از اين طريق مى توان و بايد كارگران 
هر چه بيشترى را به منافع استراتژيك و درازمدت خويش 
آشنا كرد و به تدريج ريشه خطر نفوذ هرگونه فرصت طلبى 
اتخاذ  خشكاند.  آنها  درميان  را  باورى  خوش  و  توهم  و 
مبارزاتى  حساس  لحظات  در  موقع  به  و  درست  سياست 
دركنار  كمونيست  مبلغان  مستمر  و  صميمى  حضور  و 

ديگر كارگران در همه عرصه هاى زندگى و مبارزه براى 
و  مبلغ  به  را  آنها  شدن  تبديل  امكان  مشكالتشان  رفع 
سخنگوى كارگران بيش از پيش فراهم خواهد كرد. در 
غيراين صورت و با برخوردى از باال و نادقيق به كارگران 
آگاهى  گسترش  و  انتقال  كردن،  نصيحت  و  موعظه  و 
سوسياليستى به ميزان و مقياس مورد نياز جنبش و مورد 
نظر ما به داخل مبارزات و زندگى سياسى اجتماعى طبقه 

كارگر هرگز ممكن نخواهد بود. 
بر  تاكيد  و  يادآورى  مبحث،  اين  در  آخر  نكته  بعنوان   
ايران  كارگر  طبقه  كه  دانم  مى  الزم  را  ديگر  نكته  يك 
در چهارچوب يك نظام سرمايه دارى زندگى مى كند كه 
زير سلطه حكومت ديكتاتورى اسالمى  اداره مى شود، كه 
در آن فقر، بيكارى، گرسنگى، ترس، وحشت از شكنجه 
سنگينى  ايران  محروم  مردم  بردوش  كماكان  اعدام  و 
براى   كارگر  طبقه  كه  است  شرايطى  چنين  در  مى كند. 
آينده از هر لحاظ بهترى مشغول مبارزه مستمر و بى امان 
سياسى و صنفى است. مطالبات كارگران در اين مبارزه 
بسيار وسيع و متنوع است و از ميزان ناچيز اضافه دستمزد 
يابى  دست  براى  تالش  تا  گرفته  كار  ساعت  كاهش  و 
كارگر  به  طبقه  حاكميت سياسى را شامل مى شود.  به 
ميزان نيرو و توان مادى و عينى خود كه ريشه آن هم در 
سطح آگاهى سياسى و تشكل طبقاتى نهفته است، اين 
مطالبات را طرح مى كند و جهت دستيابى به آنها مبارزه  

و فداكارى خواهد كرد.
برسميت  و  كارگران  صنفى  مطالبات  به  توجه  بنابراين، 
شناختن مشكالت زندگى و معيشت آنها و گوش دادن به 
نظرات و پيشنهاداتشان در اين رابطه امرى بسيار جدى 
است كه مى تواند در دست يابى به پاسخ درست و مناسب 
و  جديد  شرايط  با  مقابله  همچنان  و  سوسياليستى  واقعا 
رهبران  به  توجهى  شايان  كمك  رو  پيش  مشكالت 
اندركاران  دست  و  رفقا  از  تعدادى  شايد  بكند.  كارگرى 
جنبش كارگرى كه اين قسمت را مى خوانند، بنظرشان 
توضيح واضحات باشد. من هم مى پذيرم كه اظهار نظر 
تازه اى نيستند اما يادآورى آنها در اين مبحث ضرورت 
نيروى  به  كارگر  طبقه  اينكه   بخاطر  تنها  نه  ،آنهم  دارد 
وقت  هيچ  را  مهم  اصل  اين  نبايد  و  شود  مى  آزاد  خود 
فراموش كرد، بلكه به اين منظور كه نبايد اجازه داد در 
جنبش  درون  غيرسوسياليستى  گرايشات  كنونى  شرايط 
زندگى  كارگرانى كه مشكالت  مدافع  حامى و  عنوان  به 
مجال و امكان ارتقا سياسى را از آنها را سلب كرده است 
يادآور  نيز  قبًال  كه  همانگونه  اينكه  مضافا   شوند.  ظاهر 
رژيم   تاكنونى  فريب  و  سركوب  هاى  سياست  كه  شديم 
اسالمى كارايى و توان رو در روى با جنبش كارگرى، كه 
قرار است در آينده نه چندان دور در مقياس وسيع تر و 
زيرا  ندارد،  را  كند  موجوديت  اعالم  ترى  علنى  شكل  به 
رژيم به  عاملين  عبور دادن  خطرخزيدن و  تماس  درخط 
صفوف  در  كوچك  هم  هرچند  هاى  شكاف  و  درز  ميان 
برنامه  با  و  آگاهانه  بايد  هم  ما  كه  دارد،  وجود  كارگران 
هاى  توطئه  و  طرح  چنين  اجراى  از  جلو گيرى  براى 
هرچه  پراكندگى  موجب  ترديد  بى  كه  جنايتكارانه اى، 

بيشتر در صفوف كارگران مى شود تالش كنيم . 

بارزان حسن پورسير پيشرفت جنش كارگرى و احتمال تغيير تاكتيك رژيم!
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بهرام رحمانى آزادى محمود صالحى را تبريك مى گوييم!

محمود صالحى، اين رهبر جسور و سازش ناپذير جنبش 
زندان،  روز  چهارده  و  سال  يك  تحمل  از  پس  كارگرى، 
سرانجام ساعت 3 بعد از ظهر روز يك شنبه 18 فروردين 
- 6 آوريل 2008، از زندان حكومت اسالمى ايران آزاد 

شد.
ما آزادى محمود را به خانواده وى، دوستان و همكاران 
همه  خواه،  آزادى  مردم  و  ايران  و  كردستان  كارگران  و 
تشكل هاى بين  المللى كارگرى و نهادها و احزاب چپ 
و  چپ  هاى  سازمان  همچنين  و  غرب  دوست  انسان  و 
محمود  آزادى  براى  كه  ايرانى  آزادى خواه  و  كمونيست 

تالش كردند، صميمانه تبريك مى گوييم. 
محمود صالحى، تنها به دليل تالش براى برگزارى مراسم 
مستقل اول ماه مه، روز جهانى كارگر، به يك سال زندان 

تعزيرى و سه سال زندان تعليقى محكوم شده بود. 
خباز  كارگران  صنفى  «انجمن  بنيان گذاران  از  محمود، 
براى  هماهنگى  كميته  بنيان گذار  عضو  و  سقز»  شهر 
ايجاد تشكل كارگرى در ايران و سخنگوى اين كميته، 
شهر  اين  فرماندارى  به   1386 ماه  فروردين   20 روز  در 
دعوت شد تا در مورد برگزارى روز جهانى كارگر، گفتگو 
كند، اما در آنجا وى را بازداشت كردند و به زندان مركزى 
شهر سنندج انتقال دادند تا دوره يك سال زندان خود را 
تبليغ عليه  به خاطر آنچه كه «اقدام عليه امنيت ملى و 

نظام» ناميده شد، سپرى كند.  
كار  از  كليه  اش  يك  كه  اين  وجود  با  صالحى،  محمود 
طى  كرد،  نمى  كار  كامل  هم  دومش  كليه  و  بود  افتاده 
مدت زندان به دليل شرايط سختى كه مسئولين قضايى 
از  حتى  و  بودند  كرده  تحميل  وى  به  اسالمى  حكومت 
با  مى  آوردند  عمل  به  ممانعت  نيز  وى  موثر  مداواى 
و  دست  كليه  بيمارى  اين  از  ناشى  متعددى  عوارض 
و  جسمى  فشارهاى  اين  تمام  با  اما  مى  كرد.  نرم  پنجه 
روحى، با جسارت غيرقابل تصورى و با روحيه  اى بسيار 
و  ايستاد  سرافرازى  با  فشارها  اين  همه  مقابل  در  قوى 
هرگز لحظه اى از مبارزه براى آرمان هاى برحق خود و 

هم طبقه اى هايش در زندان نيز كوتاهى نكرد.
 در مدتى كه اين رهبر كارگرى در زندان بود، اعتراضات 
شد.  برگزار  وى  آزادى  براى  زيادى  بين المللى  و  داخلى 
احزاب  و  ها  سازمان  سوى  از  اعتراض ها  بيش  ترين 
مخالف  ايرانى  دمكراتيك  نهادهاى  و  كمونيست  و  چپ 
اتحاديه هاى  بين المللى  كنفدراسيون  اسالمى،  حكومت 
و  نقل  و  حمل  كارگران  جهانى  فدراسيون  كارگرى،  آزاد 
سازمان عفو بين  الملل سازمان ها و احزاب چپ كشورهاى 

غرب ابراز شد. 
در اين اعتراض ها از جمله با دو روز همبستگى بين المللى 
مديره  هيات  رييس  اسانلو،  منصور  و  صالحى  محمود  با 
و  تهران  اتوبوسرانى  واحد  شركت  كارگران  سنديكاى 
حومه، همراه بود، ده ها اتحاديه كارگرى در سطح جهان 
ساير  و  كارگرى  سرشناس  چهره  دو  اين  آزادى  خواستار 

فعاالن كارگر زندانى شدند.
با اين همه، در شرايطى كه دوره يك سال زندان صالحى 
رسيد،  مى  پايان  به  جارى  سال  ماه  فروردين  چهارم  در 
مسئولين قوه قضاييه حكومت اسالمى در كردستان، او را 

در زندان نگه داشتند. دليل اين اقدام، ارسال پيام از سوى 
همبستگى  روز  در  كه  بود  كسانى  براى  صالحى  محمود 
بين  المللى با او و ساير كارگران ايرانى شركت كرده بودند 

و همچنين پيام به دانشجويان. 
هشتم  روز  صالحى،  محمود  مدافع  وكيل  شريف،  محمد 
جسمى  وضعيت  از  نگرانى  ابراز  ضمن  ماه  فروردين 
موكلش، به راديو فردا گفت كه  براى آقاى صالحى، به 
اتهام ارسال پيام به خارج از زندان، قرار بازداشت جديدى 

صادر شده است. 
آزادى  از  كردستان  استان  قضاييه  قوه  هاى  مقام  امتناع 
پس  كه  داشت،  همراه  به  را  او  غذاى  اعتصاب  صالحى، 
از دادن قول آزادى از سوى آنان، وى به اعتصاب غذاى 
قضايى  مقامات  موافقت  عدم  پى  در  داد.  پايان  خود 
حكومت اسالمى در كردستان با آزادى محمود، امنستى 
انترناسيونال، كنفدراسيون هاى كارگرى و سازمان ها و 
احزاب چپ و سوسياليست ايرانى كمپين وسيعى را براى 
محمود  آزادى  خبر  كه  بودند  انداخته  راه  محمود  آزادى 
اعتراضات  و  كمپين  اين  اندركاران  دست  و  فعالين  همه 
سراسرى را سرشار از شادى و مصمم تر كرد كه با مبارزه 

پيگير مى توان دشمن را به زانو درآورد. 
كمونيست  ها و همه نيروهاى آزادى خواه و برابرى طلب 
هر  با  سياسى  زندانيان  همه  كه  روزى  تا  هستند  مصمم 
اسالمى  حكومت  شكنجه گران  دربند  عقيده  اى  و  باور 
در  اسالمى  سرمايه دارى  حكومت  كه  روزى  تا  اسيرند؛ 
خود  مداوم  پيگير و  وظيفه شبانه روزى و  حاكميت است 
و  اجتماعى  انقالب  يك  سازمان  دهى  با  كه  دانند  مى  
آگاه  و  متشكل  و  متحد  كارگر  طبقه  همه  پيشاپيش  در 
حكومت  برپايى  با  و  شود  سرنگون  اسالمى  حكومت 
كار  و  خصوصى  مالكيت  لغو  سوى  به  جامعه  كارگرى، 
مزدى، يعنى در جهت برقرارى يك جامعه كامال نوين و 

آزاد و برابر حركت نمايد.
هنگامى كه درباره محمود صالحى و مبارزات وى سخن 
واقعه  به  نمى توانيم  مى نويسيم،  مطلبى  يا  و  مى گوييم 
عطف  نقطه  يك  كه  سقز،  شهر  ماه 1383  اول  تاريخى 
اشاره اى  بود  ايران  كارگرى  جنبش  در  مهمى  تاريخى 

نكنيم.
نيروهاى سركوبگر حكومت اسالمى، به تجمع روز جهانى 
كارگر  1383 - مه 2004 شهر سقز يورش بردند و بيش 

از 50 نفر  را دستگير كردند كه ساعاتى بعد همه 
دستگيرشدگان، به غير از 7 نفر از جمله محمود 
آزاد شدند. اين هفت نفر به زندان سنندج انتقال 
داده شدند. به دنبال واقعه سقز، مبارزه وسيعى 
محمود  آزادى  براى  كشور  خارج  و  داخل  در 
افتاد  راه  ديگرش  همكارى  شش  و  صالحى 
آن  را  ايران  كارگر  طبقه  كوتاهى  مدت  در  و 
چنان براى طبقه كارگر جهانى شناساند كه در 
طول  ها  سال  شايد  پروسه  اين  عادى  شرايط 
مى كشيد. بسيارى از سازمان  هاى چپ ايرانى 
كه دست روى گذاشته بودند و يا به همه چيز 
آن  از  كارگرى،  مسايل  از  غير  مى  پرداختند 
در  را  كارگرى  مسايل  و  شدند  فعال تر  تاريخ 

اولويت فعاليت هاى خود قرار دادند. 
راهپيمايى  در  كارگرى  فعال   7 اين  دستگيرى  دنبال  به 
بين المللى  كنفدراسيون  سقز،  شهر  در  كارگر  جهانى  روز 
رسمى  شكايت   ICFTU يا  آزاد  كارگرى  اتحاديه هاى 
ملل  سازمان  كارگرى  امور  بين المللى  اداره  به  را  خود 
از  هم چنين  سازمان  اين  داد.  تحويل   ILO يا  متحد 
ILO خواست تا با تماس فورى با مقامات ايرانى، آزادى 

دستگير شدگان را تضمين كند.
خبرگزارى كار ايران، وابسته به حكومت اسالمى، كه خبر 
كارگرى  هاى  اتحاديه  بين  المللى  كنفدراسيون  شكايت 
آزاد از ايران را منتشر كرده بود، در عين حال به نقل از 
يك منبع آگاه مدعى شد كه افراد دستگير شده در جريان 
نبوده  ايران  در  كارگرى  قانونى  فعاالن  جزو  تجمع،  اين 
اند و احتمال وابستگى برخى از آنها با گروه هاى مخالف 

نظام نيز وجود دارد. 
نماينده  بيوندى،  آنا  خانم  گفته  به  كه  حالى ست  در  اين 
ICFTU  در امور كارگرى ايران، به ويژه با دستگيرى 

ماه  اول  از  قبل  كه  حكيمى  محسن  و  صالحى  محمود 
هاى  فعاليت  بودند،  كرده  ديدار  تهران  در  ايشان  با  مه 

گسترده اى را براى آزادى آن ها آغاز كرد.
خبر  انتشار  از  قبل  و  پيش  روز  چهار  كه  بيوندى  خانم 
بازداشت هاى سقز، ايران را ترک كرده بود، در خصوص 
علت طرح اين شكايت در اداره بين  المللى امور كارگرى 
سازمان ملل متحد چنين گقته است: «اوال من بايد بگويم 
كه متاسفانه در ايران اين گونه برخوردها موضوع جديدى 
محسوب نمى شود و پيش از اين در ژانويه سال جارى 
ICFTU ناگزير شد كه شكايتى را به اداره بين  المللى 

امور كارگرى سازمان ملل متحد تحويل دهد.» 
او اضافه كرد: «در بيست و چهارم ژانويه 2004 در شهر 
بابك در استان كرمان، در جريان يك اعتصاب در يك 
كارخانه ذوب مس، 4 كارگر كشته و تعداد زيادى مجروح 
شدند. ما از كشته شدن اين تعداد كامال اطمينان داريم، 
هر چند منابع ديگر تعداد كشته شدگان را بين 7 تا 15 

نفر اعالم كرده اند.»
از  «پيش  افزود:  سقز  دستگيرى  هاى  درباره  بيوندى، 
صالحى  آقاى  با  شدم  موفق  من  اخير  هاى  دستگيرى 

صحبت كنم و او توضيح داد كه كارگران قصد 
را  آرامى  راهپيمايى  مه  ماه  اول  روز  در  دارند 
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روز  گرامى داشت  براى  ها  آن  كنند.  برگزار 
جهانى كارگر كميته  اى را تشكيل داده بودند. 
در مالقات من با آقاى صالحى، آقاى محسن 
حكيمى از اعضاى سرشناس كانون نويسندگان ايران نيز 
حضور داشت. حال هر دوى اين آقايان توسط نيروهاى 
حداقل  كه  داريم  اطمينان  ما  و  اند  شده  دستگير  امنيتى 
كه  برند  مى   بسر  بازداشت  در  كماكان  نيز  ديگر  نفر   4
عبدى  محمد  و  حسينى  جالل  ها  آن  از  تن  دو  اسامى 

پور است.»
به گفته بيوندى، محمود صالحى، يكى از فعاالن شناخته 
شده كارگرى، در سال 2001 نيز به مدت ده ماه بازداشت 
بين  المللى  كنفدراسيون  تالش  با  جمله  از  و  بود  شده 
از  بين  الملل  عفو  سازمان  و  آزاد  كارگرى  اتحاديه  هاى 

زندان رهايى يافته بود. 
شرايط  و  جديد  بازداشت هاى  نحوه  خصوص  در  وى 
بازداشت شدگان به بى.بى.سى، گفت: «مشكل اين جاست 
كه اين افراد حتى قبل از آغاز راهپيمايى بازداشت شدند. 
من با همسر آقاى حكيمى در تماس بوده ام و او گفت كه 
تعيين  همسرش  براى  دالر  هزار   250 معادل  اى  وثيقه 
شده كه در ايران مبلغ عظيمى محسوب مى شود. خانواده 
ندارند،  اطالع  ها  آن  نگهدارى  محل  از  شدگان  دستگير 
ممكن است آن ها را به سنندج يا تهران برده باشند. لذا 
نتيجه  در  هستيم.  نگران  بسيار  ما  و  ها  آن  خانواده هاى 
ما بالفاصله شكايت جديدى را در اداره بين المللى امور 

كارگرى سازمان ملل متحد ثبت كرديم.»
بالفاصله  مداخله  خواستار  كرد: «ما  تاكيد  بيوندى،  خانم 
ILO براى آزادى اين افراد هستيم و هم چنين به عنوان 

يك اتحاديه كارگرى جهانى ما همه كارگران جهان را به 
در  تا  فراخوانده ايم  شدگان  دستگير  با  همبستگى  اعالم 
امنيتى  نيروهاى  حكم،  صدور  از  قبل  حساس  برهه  اين 
كارگران  اين  از  حمايت  در  جهانى  فشار  ايران  قضايى  و 

بى گناه احساس كنند.»
كنفدراسيون بين المللى اتحاديه هاى كارگرى آزاد يك 
سازمان بين المللى است كه از پيوند 233 تشكل كارگرى 
در 152 كشور جهان تشكيل شده و 150 ميليون كارگر در 
سراسر جهان عضو تشكل هاى زير مجموعه آن هستند.

در چنين شرايطى، كنفدراسيون بين المللى اتحاديه هاى 
آزاد كارگرى در گزارش ساليانه (2005) خود از ايران به 
براى  جهان  كشورهاى  ترين  خطرناک  از  يكى  عنوان 

اتحاديه هاى كارگرى نام برده است.
اين كنفدراسيون كه در بروكسل، پايتخت بلژيك استقرار 
دارد ايران را از لحاظ ميزان امنيت اتحاديه هاى كارگرى 
در رديف كشورهاى كلمبيا، بالروس، برمه، كامبوج، چين، 
دومينيكن، هائى تى، نيجريه، فيليپين، تركيه، ونزوئال و 
زيمبابوه قرار داده و فعاليت در اتحاديه هاى كارگرى را 

در اين كشورها خطرناک دانسته است.
گزارش ساليانه اين كنفدراسيون نشان مى دهد كه فعاليت 
در اتحاديه هاى كارگرى نسبت به قبل خطرناک تر شده 
است، تا آن جا كه طى سال 2004، 145 فعال كارگرى 
از  نفر  پانصد  حدود  رسيده  اند،  قتل  به  جهان  سراسر  در 
آن ها تهديد به قتل شده و بيش از هفتصد تن ديگر مورد 

حمله قرار گرفته  اند.
مورد  شانزده  شدگان،  كشته  تعداد  لحاظ  از  آمار  اين 
دهد.  مى  نشان  افزايش  آن  از  پيش  سال  به  نسبت 
كنفدراسيون بين المللى اتحاديه هاى آزاد كارگرى، كلمبيا 
كارگرى  فعاالن  براى  جهان  كشور  خطرناک ترين  را 

مى داند. بنابر گزارش كنفدراسيون، در كشور كلمبيا طى 
يك سال 99 فعال كارگرى به قتل رسيده و صدها تن 
كنفدراسيون  اين  اند.  شده  قتل  به  تهديد  آنان  از  ديگر 
دولت كلمبيا را مسئول اين قتل ها مى داند و اعتقاد دارد 
جنبش  هاى  سركوب  دنبال  به  طريق  اين  از  دولت  كه 

كارگرى است.
كنفدراسيون حاكى از قتل چهار  در مورد ايران، گزارش 
همچنين  و  نفر  ها  ده  بازداشت  و  پليس  دست  به  نفر 
مواردى از هجوم خانگى و شكنجه در ارتباط با تظاهرات 

كارگرى با انگيزه هاى صنفى است.
از  يكى  عنوان  به  صالحى،  محمود  از  گزارش  اين  در 
رهبران اتحاديه هاى كارگرى در ايران نام برده شده كه 
با  همراه  و  گرفته  قرار  مسئوالن  ارعاب  مورد  بار  چند 
با  همكارى  به  متهم  كارگرى  فعاالن  از  ديگر  تن  شش 
گروه  هاى چپ گرايى شده كه در ايران غيرقانونى شناخته 

شده اند...
محمود صالحى دبير انجمن صنفى نانوايان شهر سقز در 
استان كردستان بوده كه طى چند سال اخير چند بار در 
پى راه اندازى حركت هاى اعتراضى صنفى در اين شهر 
آزاد  وثيقه  قرار  با  نيز  اكنون  هم  و  است  شده  بازداشت 
است و در انتظار حكم دادگاه انقالب سقز در مورد خود 

به سر مى برد.
وى سال گذشته به مناسبت روز جهانى كارگر (اول ماه مه 
- دوازدهم ارديبهشت) همراه با چند تن ديگر از فعاالن 
كارگرى تجمعى بدون مجوز مراجع قانونى برگزار كرد كه 
محسن حكيمى، عضو كانون نويسندگان ايران نيز در اين 

تجمع سخنرانى كرد.
هاى  اتحاديه  المللى  بين  كنفدراسيون  كه  حالى  در 
خطرناک  كشورهاى  جمله  از  را  ايران  كارگرى  آزاد 
كه  ديگرى  انتقاد  مى داند،  كارگرى  فعاالن  براى  جهان 
در  اسالمى  حكومت  سياستهاى  به  ناظران  از  بسيارى 
كه  است  اين  دانند  مى  وارد  كارگرى  اتحاديه هاى  قبال 
تشكل  هاى صنفى در ايران اغلب به نحوى به حكومت 
وابسته اند و سنديكاها و اتحاديه هاى كارگرى حتى اگر 
امكان  عمال  باشند،  شده  شناخته  رسميت  به  قوانين  در 

فعاليت مستقل ندارند.
 ،1386 فروردين   4 در  محمود  مجدد  دستگيرى  با 
كمپين هاى اعتراضى وسيعى براى آزادى وى در داخل و 
خارج كشور راه افتاد از جمله يك هيات 11 نفره متشكل 
از نمايندگانى از اتحاديه اروپا، فعاالن حقوق كارگران در 
اروپا  و يك نماينده از سازمان ملل متحد، روز جمعه 16 
زندانى  كارگر  فعال  سه  خانواده  با  تهران  در  آذر 1386، 
واحد  شركت  كارگران  سنديكاى  اعضاى  از  تن  چند  و 

اتوبوس رانى تهران و حومه ديدار كردند.
اين هيات كه از نمايندگانى از كشورهاى فرانسه، اسپانيا، 
با  دارند  حضور  آن  در  اتريش  و  پرتغال  چك،  جمهورى 
همسران محمود صالحى، منصور اسانلو و ابراهيم مددى 

در دفتر سازمان ملل متحد در تهران ديدار كردند.
نجيبه صالحى، همسر محمود صالحى، درباره اين ديدار 
وضعيت  درباره  هيات  اين  گفت: «اعضاى  فردا  راديو  به 
همسران ما، از جمله برخورد مسئوالن زندان ها با آنان و 
وضعيت پرونده قضايى و جسمانى شان سئوال كردند و در 
ارتباط با سنديكاى كارگران شركت واحد تهران، از چند 
عضو هيات مديره اين سنديكا كه در ديدار شركت داشتند 

نيز پرسش هايى پرسيدند.»
اعضاى  براى  را  خود  همسران  وضعيت  «ما  افزود:  او  

از  ناراحتى  ابراز  با  آنان  و   داديم  توضيح  اروپايى  هيات 
قول  زندانى  كارگر  فعاالن  با  رفتار  و  برخورد  چگونگى 
را  موضوع  اين  ايرانى،  هاى  مقام  با  ديدار  در  كه  دادند 

مطرح كنند.»
به گفته يكى از اعضاى سنديكاى كارگران شركت واحد 
اتوبوس رانى تهران و حومه، در اين ديدار البور روچك، 
رييس اين هيات اعزامى از اروپا، گفته است كه مقام هاى 
ايرانى با درخواست ديدار اين هيات با سه فعال كارگرى 

در زندان، مخالفت كرده اند.
جهانى  فدراسيون  اعزامى  هيات  دو  نيز  اين  از  پيش 
كارگران حمل و نقل و سازمان بين المللى كار خواستار 
ديدار با رييس سنديكاى كارگران شركت واحد اتوبوس 
رانى تهران و حومه در زندان شده بودند كه با مخالفت 

مقام هاى حكومت اسالمى مواجه شد.
بر اساس اين گزارش، نمايندگان اتحاديه اروپا گفته اند كه 
بررسى  مورد  اروپا  پارلمان  جلسات  در  را  موضوعات  اين 
قرار خواهند داد و از اتحاديه اروپا خواهند خواست تا به 

اين موضوعات رسيدگى كند.
خانم صالحى با مثبت و تاثير گذار بودن اين ديدار افزود: 
«آن ها حرف هاى ما را شنيده  اند و از وضعيت همسران 
زندانى ما آگاهى پيدا كرده اند و از همين رو مى توانند 
آن ها را در كشورهاى خود منعكس كنند. همين موضوع 
زيادى  تاثير  زندانى  كارگر  فعاالن  وضعيت  بر  تواند  مى 

داشته باشد.»
نجيبه صالحى، هم چنين درمورد آخرين وضعيت همسر 
زندانى اش با انتقاد از اعزام او به بيمارستان با دستبند و 
پابند گفت: «محمود از يك هفته پيش به طور مرتب تحت 

درمان قرار دارد و در درمانگاه زندان به سر مى برد.»
در  آن ها،  ديدارهاى  و  تهران  به  هيات  اين  ورود  خبر 
اعتماد  روزنامه  تنها  و  نداشته  بازتاب  داخلى  رسانه هاى 
ملى در شماره روز شنبه 17 آذرماه 86، خبرى كوتاه در 

اين باره منتشر كرده بود. 
همبستگى جهانى 

براى آزادى صالحى و اسانلو
دبير كل فدراسيون جهانى كارگران حمل و نقل، مراسم 
هاى  اتحاديه  همبستگى  و   1386 مرداد   18 شنبه  پنج 
را  ايران،  در  كارگرى  فعاالن  با  جهان  در  كارگرى 

فوق  العاده خواند. 
ديويد كاكرافت، دبير كل فدراسيون جهانى كارگران حمل 
و نقل، در در گفتگو با راديو فردا، افزود: «ديروز مشاهده 
كرديم كه كارگران سراسر جهان، به درخواست ما براى 

كمك به همكاران خود در ايران پاسخ مثبت دادند.» 
حجم  بررسى  حال  در  ايران  دولت  كه  كنم  مى  «گمان 
است  هايى  نامه  و  مالقات ها  ها،  درخواست  زياد  بسيار 
كه ديروز (پنج شنبه) براى آزادى منصور اسانلو و محمود 

صالحى دريافت كرد.» 
كاكرافت، با اشاره به بازداشت چند تن از فعاالن كارگرى 
كه  بود  آن  نشان دهنده  اقدام  «اين  گفت:  ايران،  در 
مقام هاى ايرانى تا چه اندازه نگران عقايدى هستند كه با 

رفتارشان در داخل و خارج از ايران ايجاد كرده اند.»  
كارگرى  هاى  اتحاديه   بين  المللى  كنفدراسيون  سوى  از 
و  حمل  كارگران  المللى  بين   فدراسيون  و   (ITUC)
نقل (ITF)  روز پنج شنبه نهم اوت 2007، روز جهانى 

صالحى  محمود  و  اسانلو  منصور  با  همبستگى 
اعالم شده بود.
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المللى  بين  فدراسيون  خبرى  دفتر  گزارش  به 
كشور  سى  از  بيش  در  نقل،  و  حمل  كارگران 
جهان در روز اقدام براى آزادى منصور اسانلو و 

محمود صالحى راهپيمايى و مراسم برگزار شد.
مصر،  فرانسه،  بريتانيا،  ژاپن،  در  گزارش  اين  طبق 
اردن،  فنالند،  هند،  آمريكا،  استراليا،  روسيه،  اندونزى، 
آلمان،  كانادا،  بلژيك،  سوئد،  رومانى،  پاكستان،  مالزى، 

نروژ و اسپانيا  راهپيمايى هايى برگزار شده است.
پنج  شنبه، 16  روز  ساعات  نخستين  با  ديگرى  اقدام  در 
اسفند، كارگران 41 كشور در پنج قاره جهان، تظاهرات و 
مراسم روز همبستگى با كارگران ايرانى را برگزار كردند.

اتحاديه هاى كارگرى، در پى فراخوان فدراسيون جهانى 
كارگران حمل و نقل، خواستار آزادى و محمود صالحى، 
كارگران  سنديكاى  مديره  هيات  رييس  اسانلو،  منصور 

شركت واحد اتوبوس رانى تهران، شدند. 
مراسم روز همبستگى جهانى با كارگران ايران در حالى 
روز  از  كارگرى  هاى  اتحاديه  از  برخى  كه  گرفت  انجام 
چهارشنبه، پنجم مارس 15 اسفند 1386، به استقبال آن 
رفته بودند. برگزارى تظاهرات در مقابل سفارت حكومت 
اسالمى در پايتخت اوكراين از جمله اين اقدامات در روز 

چهارشنبه بود.
در روز پنج شنبه، ششم مارس 2008 - 16 اسفند 1386، 
نخستين مراسم، تظاهرات در ولينگتون، پايتخت نيوزيلند، 
بود و پس از آن، تظاهرات و مراسم همبستگى با كارگران 
تايلند،  تايوان،  فيليپين،  استراليا،  در  شهرهايى  در  ايرانى 
ژاپن، هندوستان، پاكستان، اندونزى، هنگ كنگ، عراق، 
اتيوپى،  تونس،  الجزاير،  اردن،  رود  باخترى  كرانه  لبنان، 

مراكش، آلمان، سوئد، بريتانيا و كانادا برگزار شد.
خانم سوانگ تونگ ووراچت، از فعاالن كارگرى در تايلند، 
ايران  كارگران  جهانى با  همبستگى  مراسم روز  مورد  در 
به راديو فردا گفت:«ما نمايندگان اتحاديه هاى كارگرى 
در  ايران  سفارت  مقابل  به  تظاهرات  انجام  براى  تايلند، 
بانكوک رفتيم تا خواستار آزادى منصور اسانلو و محمود 
صالحى شويم. پس از تظاهرات نيز نامه اى كتبى در اين 

مورد تسليم نماينده سفارت كرديم.»
درخواست  مضمون  با  را  اعالميه هايى  «ما  افزود:  وى 
براى آزادى اين دو فعال كارگرى از زندان هاى ايران در 
ايستگاه هاى وسايل حمل و نقل عمومى در ميان مردم 

توزيع كرديم.»
شيوا بوپال ليشرا، از فعاالن سنديكايى در هندوستان، به 
راديو فردا گفت:«مقام هاى ايرانى بايد به واكنش كارگران 
بخش حمل و نقل در جهان توجه داشته باشند و منصور 

اسانلو و ساير فعاالن كارگر زندانى را آزاد كنند.»
او تاكيد كرد كه فدراسيون جهانى كارگران حمل و نقل و 
همچنين اتحاديه هاى كارگرى هندوستان در كنار برادران 

زندانى خود در ايران ايستاده اند.»
كشور،   41 كارگرى  اتحاديه هاى  اعضاى  ديگر  خواسته 
ايران  در  كارگرى  مستقل  اتحاديه هاى  تشكيل  آزادى 

بوده است.
در همين زمينه،  بازرسان اين سازمان كارگرى با حضور 
استراليا،  كشورهاى  بنادر  در  كه  ايرانى  كشتى هاى  در 
تايوان  و  كره  هند،  انگليس،  استونى،  فرانسه،  بلژيك، 
پهلو گرفته  اند، با كاركنان ايرانى اين كشتى ها به گفتگو 

نشستند. 
نقل،  و  حمل  كارگران  جهانى  فدراسيون  ديگر  سوى  از 
و  كارگرى  آزاد  اتحاديه هاى  بين المللى  كنفدراسيون 

سازمان عفو بين الملل با انتشار بيانيه مشتركى همبستگى 
خود را با كارگران ايران اعالم كردند. اين بيانيه به مناسبت 
روز ششم مارس 2008، روز همبستگى جهانى با كارگران 

ايران منتشر شد.
در  بشرى  حقوق  و  كارگرى  بين المللى  سازمان  سه  اين 
با  همبستگى  «پيام  عنوان  تحت  خود  مشترک  بيانيه 
جهان،  سراسر  در  «امروز،  نوشته اند:  ايران»،  كارگران 
آزادى  خواستار  رسا  صداى  با  شهروند،  و  كارگر  هزاران 
صالحى  محمود  و  اسانلو  منصور  شرط  بى  قيد  و  سريع 
كارگران  حقوق  شدن  شناخته  رسميت  به  چنين  هم  و 

هستند.»
در بيانيه فدراسيون 
جهانى كارگران 
حمل و نقل، 
كنفدراسيون 
بين المللى 
اتحاديه هاى آزاد 
كارگرى و سازمان 
عفو بين الملل با 
اشاره به برنامه هاى 
متعدد اتحاديه 
هاى كارگرى در 
41 كشور از پنج قاره از احكام زندان فعاالن كارگر 
ابراز تاسف شده و آمده است كه «اين فعاالن كارگرى 
تهديدى عليه امنيت ملى به شمار نمى روند.»
اين سازمان هاى كارگرى و حقوق بشرى اعالم كرده اند 
كه تظاهرات و اعتراضات ششم مارس، پايان كار نخواهد 
بود و مبارزه براى آزادى محمود صالحى و منصور اسانلو 
و به رسميت شناخته شدن حقوق كارگران براى تشكيل 

اتحاديه هاى مستقل كارگرى ادامه خواهد يافت.
سازمان عفو بين الملل نيز با انتشار اطالعيه جداگانه  اى 
در خصوص منصور اسانلو و محمود صالحى نوشت: «اين 
تشكيل  براى  فعاليت هايشان  دليل  به  كارگر  فعال  دو 
زندانى  كارگران  سوى  از  كارگرى  مستقل  اتحاديه  هاى 

شده  اند.»
با  همراه  كه  است  نوشته  خود  اطالعيه  در  سازمان،  اين 
فدراسيون جهانى كارگران حمل و نقل و كنفدراسيون بين 
المللى اتحاديه هاى آزاد كارگرى نگران رفتار خشونت بار 
عليه فعاالن كارگرى در ايران هستند و در عين حال از 
بدرفتارى و يا بازداشت همكاران آقايان اسانلو و صالحى 

انتقاد كرد.
بر اساس اين بيانيه، آزادى منصور اسانلو و محمود صالحى 
خواهد  كمك  كارگرى  مستقل  اتحاديه هاى  تشكيل  به 
كرد. سازمان عفو بين  الملل همچنين ابراز اميدوارى كرد 
به  بتواند  ايران  در  اسالمى  شوراى  مجلس  انتخابات  كه 
تجديدنظر در قانون كار و ارتقاء آن در سطح معيارهاى 

مورد نظر سازمان بين المللى كار، آى ال او، منجر شود.
تاكيد به اين مساله ضرورى است كه رهبرى كنفدراسيون 
هاى بين المللى كارگرى در دست گرايش رفرميستى و 
سنديكاليستى و عمدتا تحت تاثير احزاب سوسيال دمكرات 
هستند. به همين دليل، اين تشكل ها كم تر و به ندرت 
وارد عرصه مبارزه راديكالى در دفاع از مطالبات كارگران 
اما  شوند.  مى  المللى  بين  سطح  در  يا  و  خود  كشورهاى 
بخش هايى از اين اتحاديه ها به خصوص اتحاديه هاى 
محلى نسبت به رهبرى سراسرى، راديكال عمل مى كنند. 
و  كارگرى  هاى  تشكل  اين  به  مراجعه  وجود  اين  با  اما 

به  ايران،  كارگران  مبارزات  از  ها  آن  حمايت  خواست 
لحاظ سياسى نه تنها كار خطايى نيست، بلكه اصولى هم 
هست. تالش تاكنونى اين تشكل ها و اعتراض آن  ها در 
آزادى محمود و جلب پشتيبانى از مبارزات كارگران ايران 

بسيار موثر بوده است.
اروپا،  چپ  حزب  رئيسه  هيئت  اعضاى  از  آماتو،  فابيو 
متشكل از 27 حزب كمونيست و چپ اروپا كه در سال 
2003 تشكيل شده است، با ابراز همبستگى با نيروهاى 
دموكراتيك در ايران، به راديو فردا گفته است: «ما آنچه 
اين  از  و  كنيم  مى  دنبال  مى دهد  روى  ايران  در  كه  را 
چنين  هم  و  اصالحات  براى  مبارزه  كه  آگاهيم  موضوع 
جنبش  اميدوارم  من  دارد.  جريان  كارگرى  اعتصابات 
دموكراتيك در ايران بتواند رشد يابد و دگرگونى هايى را 
به وجود آورد. ما خواستار آزادى زندانيان سياسى، آزادى 

برگزارى گردهمايى و اعتصاب در ايران هستيم.»
پنج  براى  شالق  حكم  اجراى  خصوص  در  آماتو،  آقاى 
كارگر در شهر سنندج، چنين اظهار نظر كرد: «ما عميقا 
هر گونه فشار از سوى حكومت ايران را كه روزانه بر مردم 
منظورم  كنيم.  مى  محكوم  شود  مى  اعمال  كشور  اين 
خالف  اعمال  و  دانشجويان  و  كارگران  بر  فشار  اعمال 

حقوق بشر است.»

تجمع در مقابل زندان سنندج
فعالين  و  ها  تشكل  همكارى  شوراى  گزارش  به  بنا 
خشك  غذاى  اعتصاب  به  زندان  در  محمود  كارگرى، 
دست زده بود. با گذشت 7 روز از اعتصاب غذاى خشك 
محمود صالحى كه در اعتراض به صدور حكم بازداشت 
موقت از سوى دادستانى سنندج تصميم به آن گرفت و 
صالحى»،  محمود  از  دفاع  «كميته  دعوت  به  پاسخ  در 
حضور  با  اعتراضى  تجمعى  فروردين   4 شنبه  يك  روز 
همراه  به  بعضا  كه  كارگرى  فعالين  از  نفر  از 200  بيش 
اشنويه،  بوكان،  سقز،  شهرهاى  از  خانواده هاى شان، 
مريوان، پاوه، رشت، كرج و تهران، آمده بودند در مقابل 
زندان سنندج صورت گرفت. در اين تجمع كه از ساعت 
8 صبح شروع شد، تجمع كنندگان خواهان آزادى بى قيد 
و شرط محمود شدند. حاضرين كه به شدت از وضعيت 
نجيبه  مالقات  خواهان  بودند،  نگران  محمود  جسمانى 
صالح زاده با همسرش بودند. آنان مصرا از همسر محمود 
مى  خواستند كه پيام آنان را مبنى بر شكستن اعتصاب 
صالح زاده،  نجيبه  گفته  به  برساند.  محمود  گوش  به  غذا 
محمود هر روز يك بار با خانواده اش تماس تلفنى داشته 
نگرفته  وى  با  تماسى  هيچ  اخير  روز  دو  در  اما  است، 
بار  اين  كه  محمود  حال  كه  مى دهد  نشان  اين  و  است 
به  رو  باشد،  مى  خشك  غذاى  اعتصاب  خاطر  به  عمدتا 
و  زندان  مسئولين  تجمع  طول  در  است.  گذارده  وخامت 
نيروى انتظامى در هراس از ادامه تجمع به نجيبه گفتند 
مالقات  اجازه  دهيد،  پايان  تان  تجمع  به  كه  شرطى  به 
از  حدى  تا  حرف  اين  شنيدن  با  حاضرين  كه  دهيم  مى 
محمود  با  بتواند  نجيبه  تا  گرفتند،  فاصله  سنندج  زندان 
بيش  دروغى  وعده  اين  شد  معلوم  بعدا  اما  كند،  مالقات 
نبوده است. با آشكار شدن اين كه مالقاتى در كار نيست، 
شركت كنندگان در تجمع كه به شدت از چنين ترفندى 
ناراحت بودند، مجددا به حضور خود در مقابل زندان ادامه 
زندان  مسئوالن  از  يكى  قريشى،  تجمع  ادامه  در  دادند. 

به نجيبه صالح زاده گفت؛ براى انجام مالقات 
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مى بايست قاضى دستور آن را صادر كند، براين 
كشيك  قاضى  سراغ  به  محمود  برادر  اساس 
رفت ولى جواب قانع كننده  اى نگرفت. همسر 
مسئوالن  از  يكى  مرادى،  سرهنگ  با  گفتگو  در  محمود 
نيروى انتظامى، خواهان مالقات با محمود شد، وى گفت، 
تالش خواهد كرد كه اين مالقات انجام گيرد. نجيبه در 
كه  واهى  اتهام  اين  گفت:  حاضرين  به  خطاب  سخنانى 
ديگرى  نامعلوم  مدت  است  مجبور  محمود  آن  خاطر  به 
در زندان بماند، صرفا در هراس از برگزارى اول ماه مه 
صورت گرفته است، وى در ادامه با تاكيد بر اين كه براى 
من ديگر فعالين كارگرى و دانشجويان فرقى با محمود 
ندارند، اظهار داشت ما نبايد در مقابل دستگيرى هر فعال 
كارگرى و يا هر فعال ديگرى سكوت كنيم. تجمع امروز 
انتظامى  نيروى  ويژه  يگان  افراد  حضور  با  كه  حالى  در 
و لباس شخصى  ها، از حاضرين فيلمبردارى مى كردند، 

همراه بود، بدون هر گونه درگيرى پايان يافت.
تجمع اعتراضى روز 1387/1/5 در ادامه تحصن معترضين 
ساعت 10  از  صالحى  محمود  موقت  بازداشت  صدور  به 
صبح در مقابل دادگسترى سنندج با شركت بيش از 170 
نفر از فعالين كارگرى و خانواده  هايشان برگزار شد. در آن 
تجمع ابتدا نجيبه صالح زاده، براى پيگيرى پرونده محمود 
صالحى به قاضى كه حكم اخير همسرش را صادر كرده 

بود مراجعه كرد. 
در ادامه خانواده محمود و هم چنين معترضين به اين نتيجه 
كردن  متفرق  امنيتى  مسئولين  اصلى  هدف  كه  رسيدند 
جمعيت حاضر است و نه رسيدگى به پرونده محمود. از اين 
رو، با دعوت نجيبه صالح زاده، جمعيت حاضر به صورت 
متمركز اقدام به نشستن در مقابل ساختمان دادگسترى 
كردند. در اين ميان از سوى دادستانى، اداره اطالعات، و 
پليس حاضر در ميدان با نجيبه و فرزندش سامرند تماس 
گرفته مى شد، آنان خواهان اين بودند كه به تجمع پايان 
داده شود، در غير اين صورت از سوى پليس با حاضرين 
كرد،  گوشزد  پليس  به  نجيبه  مى  گيرد.  صورت  برخورد 
چندين  شود،  كم  معترضين  سِر  از  مو  يك  چنانچه  اگر 
مستقر  جا  اين  در  آينده  روزهاى  در  جمعيت  اين  برابر 
خواهند بود، وى هم  چنين به پليس خاطر نشان كرد، اين 
جمعيت از روز 4 فروردين كه قرار بود روز آزادى محمود 
آزادى  از  استقبال  براى  شهرها  ديگر  و  تهران  از  باشد، 
يك فعال كارگرى به اين جا آمده اند. در ادامه تحصن، 
نامه اى از سوى خانواده محمود صالحى تنظيم و پس از 

قرائت آن توسط يكى از حاضرين در ميان جمعيت خوانده 
شد و توسط نجيبه صالح زاده تسليم دادستانى شد. پس 
شورايى  دادگسترى،  ساختمان  داخل  به  نجيبه  رفتن  از 
بحث  از  پس  شورا  اين  گرفت،  شكل  حاضرين  بين  در 
و بررسى در مورد ادامه تجمع، نتيجه مشورت خود را به 
پيشنهاد  اين  در  كرد،  ابالغ  سايرين  به  پيشنهاد  صورت 
ضمن تاكيد بر ادامه تجمع، از جمعيت خواسته شد، براى 
پيشگيرى از هر گونه حادثه و برخوردى از سوى پليس و 
با تاكيد بر ادامه تجمع در روزهاى آينده، تا ساعت 1، به 
تجمع پايان داده شود. ضمنا در آخرين تماسى كه سوى 
نهادهاى امنيتى با سامرند صالحى داشتند، به وى گفته 
شد، امروز مالقات با محمود صالحى انجام خواهد گرفت 
و هم چنين تا روز چهارشنبه تكليف بازداشت موقت وى 
اين  حاوى  نحوى  به  تماس  اين  شد.  خواهد  مشخص 
روز  تا  صالحى  محمود  قوى  احتمال  به  كه  بود  نيز  پيام 
چهارشنبه آزاد خواهد شد. بدين شكل تجمع امروز، همراه 
با شادى و كف زدن هايى كه نويد يك پيروزى شيرين 
ساعت  در  بود،  صالحى  خانواده  و  كارگرى  جنبش  براى 

يك بعد از ظهر پايان يافت.
اروپايى،  شهرهاى  و  كشورها  از  بسيارى  در  چنين  هم 
اسكانديناوى، استراليا و كانادا، از سوى سازمان ها و احزاب 
سياسى چپ و كمونيست و نهادهاى دمكراتيك ايرانى با 
حمايت و پشتيبانى تشكل هاى كارگرى و نيروهاى چپ 
و سوسياليست اين كشورها كمپين گسترده اى با تحصن 
و راهپيمايى و غيره در جريان بود كه خبر خوش آزادى 
محمود به خارج رسيد. اين مراسم ها به نوعى به جشن و 
سرور و همبستگى با محمود و خانواده اش و طبقه كارگر 

ايران تبديل گرديد.
به  و  گذشته  سال  در  محمود  دستگيرى  با  ترتيب،  بدين 
سنديكاى  رييس  اسانلو،  منصور  دستگيرى  آن،  دنبال 
شركت واحد، شالق زدن جانيانه كارگران در سنندج به 
ترور  براى  تالش  مه،  ماه  اول  مراسم  در  شركت  دليل 
تجمعات  به  حمله  و  كردستان  در  كارگرى  فعال  يك 
و  اعتصابات  اين  سازمان دهندگان  دستگيرى  و  كارگران 
از  سوى ديگر بيكارسازى ها وسيع و گرانى و تورم افسار 
گسيخته به ويژه در سال گذشته، سال سختى براى همه 

مزدبگيران بود. 
نجيبه  پيگير  مبارزه  با  صالحى،  محمود  ترتيب  بدين 
صالح زاده همسر و سامرند فرزند 17 ساله وى و دوستان 
پس  و  كشور  خارج  و  داخل  در  هايش  هم طبقه اى  و 
روز  است.  شده  آزاد  زندان  از  فراوان  هاى  اعتراض  از 
يك شنبه 18 فروردين 1387 به عنوان يك روز تاريخى 
شده  ثبت  ايران  كارگران  طبقه  براى  نشدنى  فراموش  و 
است. سامرند پس از گذشت يك ساعت از ورود محمود 
صالحى به خانه در مورد حاضران به رسانه اى گفته است: 
«بيش از 300 نفر هم اكنون اين جا هستند و بيش تر 
آنان هم از فعاالن كارگرى هستند. با وجود اين كه خيلى 
از مردم اطالعى ندارند، ولى يك سرى از آن ها آمده اند و 

لحظه به لحظه هم بيشتر مى شوند.»
آنچه كه اشاره كرديم فقط چكيده و نمونه هايى كلى از 
مبارزات داخل و خارج كشور براى آزادى محمود صالحى 

و حمايت و پشتيبانى از جنبش كارگرى ايران است.
محمود، چه در آزادى و چه در شرايط سخت زندان عمال 
نشان داده است كه ويژگى هاى يك رهبر دلسوز و جسور 

كارگرى را دارا بوده و شايسته بهترين قدردانى هاست!

جهانى  روز  آستانه  در  صالحى،  محمود  آزادى   
جنبش  جشن  بزرگ ترين  مه،  ماه  اول  كارگر، 
كارگرى و همبستگى طبقاتى در جهت پيگيرى 
مطالبات و خواست هاى كارگران و تالش پيگير 
براى آزادى همه زندانيان سياسى است. مسلما 
بايد  را  امسال  كارگر  جهانى  روز  مه،  ماه  اول 
طبقاتى تر  و  گسترده تر  و  شكوه تر  با  چه  هر 

برگزارى كنيم.

محمود صالحى، اين رهبر دلسوز و سازش ناپذير جنبش كارگرى ايران، پس از تحمل 
 18 شنبه  يك  امروز  ظهر  از  بعد   3 ساعت  سرانجام  زندان،  روز  چهارده  و  سال  يك 

فروردين1387 - 6 آوريل 2008، از زندان جمهورى اسالمى آزاد شد.
برگزارى مراسم اول ماه مه، روز جهانى كارگر  محمود صالحى، به دليل تالش براى 
به يك سال زندان تعزيرى و سه سال زندان تعليقى محكوم شده بود، روز دوشنبه 20 
فروردين ماه سال 1386 در محل كارش در شهر سقز بازداشت و دوره محكوميت يك 

ساله خود را در زندان مركزى سنندج گذراند. 

محمود صالحى، با وجود اين كه سخت بيمار و از ناراحتى شديد كليه رنج مى برد، طى 
مدت زندان به دليل شرايط سختى كه حكومت اسالمى به وى تحميل كرده بود و به 
دليل جلوگيرى از مداواى موثر وى، با عوارض متعددى ناشى از بيمارى كليه دست و 
پنجه نرم مى كرد، اما با تمام اين مصائب و مشكالت و فشارهاى جسمى و روحى، با 

شهامتى بى نظير و با روحيه اى بسيار قوى ايستادگى كرد و لحظه اى از مبارزه براى 
آرمان هاى برحق خود و هم طبقه اى هايش در زندان نيز كوتاهى نكرد.

ما، آزادى اين رهبر جسور و شايسته جنبش كارگرى را به خانواده مبارز ايشان، به طبقه 
كارگر و مردم آزاديخواه در سراسر ايران و به همه نهادهاى كارگرى و سازمان هاى چپ 
كردند،  تالش  وى  آزادى  براى  المللى  بين  سطح  و  كشور  داخل  در  كه  انساندوست  و 
تبريك مى گوئيم و براى محمود صالحى عزيز، در همه عرصه هاى زندگى و مبارزه 
طبقاتى آرزوى موفقيت و تندرستى مى نمائيم. آزادى محمود صالحى دستاوردى بزرگ 

و ارزشمند براى طبقه كارگر و همه مدافعان حقوق كارگرى در ابعاد جهانى مى باشد.
كميته خارج كشور حزب كمونيست ايران

18 فروردين1387 - 6  آوريل 2008

آزادى محمود صالحى را تبريك مى گوييم!
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 مواجهه حاكميت با نارضايتى هاى رو به تزايد شهروندان 
دانشجو،  و  آموز  دانش  بيكار،  كارگر،  از  اعم  ايران  جوان 
و  دار  و  رژيم  آنان،  اعتراضات  بودن  كنترل  قابل  غير  و 
دسته اش را به هول و هال واداشته تا از هر راه ممكن 
به  بردن  پناه  كنند.  منكوب  را  قشر  اين  انقالبى  برآيند 
محيط هاى علمى، توسل به مدرسين و اساتيد دانشگاه ها 
وارسى  حول  هائى  همايش  يا  ها  كنفرانس  برگزارى  و 
زندگى مشقت بار جوانان كه آخرين نمونه آن در دانشكده 
“علوم اجتماعى” دانشگاه تهران براه افتاد، تحرک جديد 
صاحبان قدرت در ايران بمنظور پيش گيرى از خيزش هاى 

آتى دانشجويان و جوانان است.
در همين زمينه، و براى نمونه سخنان دو تن از نخبگان 
نظام و فعاليت يك  نهاد حكومتى را نقل خواهيم كرد. 

سند سالمت “سازمان ملى جوانان“ يكى از اين 
اقدامات بشمار مى آيد. تم هاى اين سند شامل 
جسمانى،  سالمت  تأمين  قبيل  از  هايى  برنامه 
باشند!  مى  جوانان  اجتماعى  و  معنوى  روانى، 
اكبرى”،  على  حاج  جواد  “محمد  قبل  چندى 
اين  ابالغ  ضمن  الذكر  فوق  سازمان  رييس 
الزم  هاى  رايزنى  اتمام  از  «پس  افزود:  خبر 
دست  نظرات  استماع  و  مرتبط  دستگاه هاى  با 
منتشر  را  نهائى  سند  سازمان ها،  اين  اندركاران 

مى سازيم.»
سال هشتاد و شش، خانم “الهه كواليى“ چهره 
جبهه  مركزى  شوراى  عضو  طلب،  اصالح 
تهران  دانشگاه  سياسى  علوم  استاد  و  مشاركت 
جبهه  جوانان  شاخه   “ اردوى   چهارمين  در 
مشاركت ايران اسالمى “ در مازندران گفت: « 
بيائيد نقش جوانان را پر رنگ تر كنيم و از تجربه 

رييس  رفسنجانى“  “هاشمى  ببريم.»  بهره  گذشتگان 
در  خبرگان  مجلس  و  نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع 
ديدار خود با جمعى از جوانان و مسئوالن احزاب “اعتماد 
ملى، مشاركت، موتلفه، اعتدال و توسعه و خانه كشاورز” 
در سال 1386 اظهار نمود: «جوان در هر جامعه اى نقش 
از  ديگرى  بخش  در  رفسنجانى  هاشمى  دارد.»  اساسى 
سخنرانيش گفت: «جوانان ايران اسالمى در آزمون هاى 
باالئى  بسيار  استعدادهاى  كه  اند  كرده  ثابت  مختلف 
دارند.» نامبرده عنوان كرد: «جوان تحصيل كرده امروز، 
استقالل  باعث  و  است  جامعه  فرداى  متخصص  و  مدير 

واقعى كشور مى شود.»  
يا  رفرميست ها  معتدلين،  به  تنها  سخنانى  چنين 
محدود  اسالمى  جمهورى  گراى  واقع  هاى  پراگماتيست 
به  هم  اصولگرايان  اول  طراز  اشخاص  و  شود  نمى 
مناسبت هاى گوناگون در جمع بسيجى ها و دانشجويان 
طرفدار اين جناح، مدام سنگ جوانان را به سينه زده اند 
و هربار در نطق هايشان مخاطبين را به تمرين سيره و 
سلوک دوران جوانى شخصيت هاى اسالمى، و سرمشق 

قرار دادن آنها در طول عهد شباب توصيه مى كنند!
در هر حال، از اين نوع گفته ها يا عملكردهاى رهبران 
و نهادهاى جمهورى اسالمى مستفاد مى گردد كه رژيم 

پيشه  جنايت  سران  و  سياسى  رژيمى  ايران،  بشرى  ضد 
آن حسابگر، دورانديش و پخته اند وگرنه تا بحال بساط 
ستمگرى و استبدادشان از روى زمين برچيده شده بود و 
آثارى از آن باقى نمى ماند. با آنكه از يك طرف ناتوانى 
در برآورد ساختن منافع كل طبقه بورژوازى ايران كه به 
پديد آمدن جناح هاى درون حكومتى «در شكل و قواره 
بودن  يكدست  از  را  حكومت  انجاميد،  گوناگون»  هاى 
بدليل  را  تبعيد”  در  و  راست “قانونى  اپوزيسيون  و  خارج 
سرنگونى  يا  تغيير  به  اقتصادى  ضعيف  كاركرد  همين 
حقوق  مداوم  نقض  ديگر  جانب  از  اگرچه  كرده،  مصرتر 
زنان، جوانان و ملت هاى تحت ستم و تحميل فقر و سيه 
روزى به كارگران و مزدبگيران، سيستم را با ابراز مخالفت 
هدفمند  كردارهاى  هرچند  ساخته، و  روبرو  وسيعى  هاى 

بين  فشارهاى  از  موجى  خارجى  سياست  درعرصه  آنان 
در  ايران  حكمرانان  ليكن  دربرداشته،  برايشان  را  المللى 
هر مقطعى به روش هاى زيركانه با اين بحران ها (درون 

مرزى و برون مرزى) دست و پنجه نرم كرده اند. 
شعار بازسازى كشور بعد از جنگ يا برنامه رونق و توسعه 
جلب  هدف  به  نئوليبراليسم  اقتصادى  الگوى  پايه  بر 
و  سياسى،  توسعه  طرح  خارجى،  و  داخلى  هاى  سرمايه 
دوم  موج  (آغاز  خفقان  فضاى  به  بخشيدن  شدت  مآال 
هاى  عمل  نقشه  جامعه)  كردن  ميليتاريزه  و  سركوب 
محافظه كاران و رفرميست ها در داخل به جهت مقبوليت 
يافتن در ميان كل طبقه بورژوازى، كنترل جنبش هاى 
به  تا  ها  توده  اعتراض  صداى  كردن  آب  زير  و  راديكال 
سياست  با  آنها  هم  ديپلماتيك  درحوزه  اند.   بوده  اينك 
تند  مواضع  و  تهديدها  مقابل  در  نرمش،  يا  و  گردنكشى 
اروپائيان و اياالت متحده آمريكا بر سر موضوعاتى نظير 
حقوق  المللى  بين  هاى  ميثاق  به  احترام  و  رعايت  عدم 
بشر، فضولى در مسائل منطقه، و مسئله هسته اى بخوبى 
مقاومت كرده اند. هر وقت اينان ضعفى از رقبا ديده اند 
زمان  هر  و  اند  كرده  پافشارى  امتيازاتشان  گرفتن  روى 
احساس خطر كرده اند، وارد مذاكره شده اند. «غربى ها 
مات  خود  سابق  هاى  پرورده  دست  رندى  همه  اين  از 

مى  خود  بار  نفرين  و  ناسزا  مدام  و  اند  گشته  مبهوت  و 
كنند». 

بدين گونه متوليان دستگاه بورژوا- اسالمى با استفاده از 
اهرم سركوب اعتراضات توده اى، در پيش گرفتن شعار 
شناختن  برسميت  حيله  يا  دينى  ساالرى  مردم  مضحك 
مستضعف  پوچ  ادعاى  خاتمى،  زمان  در  مختلف  عقايد 
پناهى احمدى نژاد، و بده و بستان هاى مخفيانه با دول 
امپرياليستى، موقتا پايه هاى حكومت اشان را «على رغم 
گرايش  توسط  طلبان  اصالح  برنامه  هاى  شكست 
سوسياليستى جامعه و پايدارى كم نظير جنبش ها در برابر 
كرده اند  حفظ  ريزى  فرو  از  اصولگرايان»  دولت  درندگى 
كه حقا مستبدين و ديكتاتورهاى دنياى امروز بايستى از 

اين جرثومه ها درس بياموزند.
توضيح سبك و سياق اينان در حفاظت 
از حاكميت خود، در واقع انگشت نهادن 
بر سياست تازه رژيم در مصاف با جنبش 
ترديدى  است.  جوانان  و  دانشجويان 
نيست طرح هايى هم براى جنبش هاى 
كارگرى و زنان در دست تهيه دارند. در 
يك  اجتماعى  علوم  دانشگاه  گردهمائى 
سرى مقاالت تحقيقى با عناوين پيراسته 
به واژگان دهن پركنى از قبيل “ جوانان، 
الگوى  “تغيير  زناشوئى“،  و  شناخت 
زندگى  سبك  و  مخدر  مواد  مصرف 
نشينى“،  حاشيه  و  “جوانان   ، جوانان“ 
“ازدواج موقت و بحران جنسى جوانان”، 
فرهنگ  امتزاج   “  ،“ نسلى  بين  “روابط 
شهرى“،  زندگى  با  عامه  ديندارى  و 
“كاركردهاى جامعه شناختى زبان مخفى 
در قشر جوان “ و چند مقاله با سر فصل هاى ديگر بسمع 

حاضران رسانيده بودند. 
محورهاى  اهم  ظاهرا  پيداست،  ها  سرفصل  اين  خود  از 
كار مطالعاتى جامعه شناسان “موافق با سيستم“ اشتغال، 
ازدواج، اعتياد و مسكن است. گرچه اين محققين مدعى 
رويكردى غير مذهبى و مدرن به مشكالت جوانان هستند، 
اما نيت آنان از اين مطالعات، يافتن پاسخ هائى به معضالت 
عينى و ذهنى اين قشر “در دايره قوانين حكومتى و نه 
و  رايج  سنن  عرف،  دينى،  اخالقيات  چارچوب  از  بيرون 
نظم اقتصادى- سياسى” موجود در كشور است كه باعث 
آبستن شدن، زايش و تكثير تمامى آسيب هاى اجتماعى 

شناخته شده در جامعه ايران گرديده اند.
سال  سى  حدود  كه  حكومتى  سبب  چه  از  پرسيد،  بايد 
را  جوانان  از  نسل  چند  طبيعى  و  انسانى  مطالبات  پاسخ 
با وحشيگرى لجام گسيخته داده، يك شبه بفكر برطرف 
عقل  كدام  است؟!  افتاده  جوانان  گرفتاريهاى  نمودن 
دهه  چند  از  بعد  آقايان  اين  كند  قبول  تواند  مى  سليمى 
حاال متوجه دردها و محنت هاى ميليون ها جوان كارگر، 
بيكار، دآنش آموز و دانشجو گرديده اند آنهم در حاليكه 
هنوز بيش از چند ماه از سركوب و دستگيرى دانشجويان 

تهران  دانشگاههاى  طلب  برابرى  و  آزاديخواه 

   جد و جهدهاى دوباره حاكميت
 درجهت متوقف ساختن جنبش دانشجوئى و مبارزات جوانان

                                                                       

    فرشيد شكرى
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اين  از  بسيارى  و  نمى گذرد  ديگر  شهرهاى  و 
مبارزين حق طلب در زندان ها و سياه چال هاى 
جمهورى اسالمى زير سخت ترين شكنجه ها 

قرار دارند. 
سلسه   و  حاكميت  هاى  جناح  از  يك  هر  آمدن  بخود 
گسترش  به  رو  مبارزات  مهار  قصد  به  شان  اقدامات 
از  اى  پاره  كردن  برآورد  كانال  از  جوانان  و  دانشجويان 
خواسته هاى اين قشر عظيم اجتماعى حامل اين واقعيت 
عينى است كه جمهورى اسالمى در يك دهه اخير بويژه 
از سال 1384 شمسى، سيگنال هاى تندر و گردباد قيام 
ديگر  بعبارت  است.  گرفته  را  كشور  جوان  نسل  نهائى 
ريشه دواندن تفكرات سوسياليستى در ميان جوانان مبارز، 
ها،  نابرابرى  عليه  ايشان  پرشور  و  وقفه  بدون  پيكار  و 
بى عدالتى ها و لگدمال گشتن حقوق و آزادى هاى فردى 
را  اسالمى  رژيم  جديد  تحرک  بناى   مردم،  اجتماعى  و 

نهاده است.
جنبش  راديكال  و  چپ  بخش  يافتن  موجوديت  پروسه 
با  مصاف  در  و  جامعه  سياسى  صنحه  در  دانشجوئى 
جنبش هاى  با  آن  نسبى  پيوند  تحكيم،  دفتر  و  ليبرال ها 
و  جدل ها  تعميق  كارگرى،  جنبش  خصوصا  اى  توده 
چپ  راديكال،  (چپ  چپ  تعريف  با  رابطه  در  مباحثى 
به  شدن  مشغول  هدف  با  كارگرى)  راديكال  و  كارگرى 
قصد  به  اساسًا  كه  مضامين  نساختن  روشن  و  فرعيات 
دامنه دار  از  ممانعت  ليبراليسم،  نئو  و  ليبراليسم  با  چالش 
ماركسيسم،  علم  از  ناصحيح  و  التقاطى  تعاريف  شدن 
هويت  كردن  مشخص  انقالبى،  تئورى  گرفتن  پيش  در 
سياسى و در يك كالم مرزبندى با چپ رفرميست آغاز 
اپوزيسيون  رژيم،  برآشفتگى  دالئل  ترين  واقعى  گشته، 

بورژوائى آن و حتى قدرت هاى امپرياليستى  است. 
ماركسيسم  به  دانشجوئى  جنبش  چپ  بخش  رجعت 
ماندگار  رهنمودهاى  و  انقالبى  ديدگاه هاى  از  پيروى  و 
دستگاه  تالش  موجبات  لنين  و  انگلس  ماركس،  كارل 
و  چپ  دانشجويان  افكار  شيوع  از  جلوگيرى  در  را  حاكم 
سوسياليست در بين جمعيت جوان كشور و بستن مسير 

تعميق آن ايده ها در جنبش هاى اعتراضى را فراهم نموده 
دانشجويى  جنبش  چپ  بخش  تفكرات  پود  و  تار  است. 
ايران به اين عقايد ماركس تنيده شده كه گفت: “پرولتاريا 
را  خويش  سلطه  بورژوازى  آميز  قهر  كردن  سرنگون  با 

ساختن  “متشكل   - گذارد”.  مى  بنيان 
پرولتاريا به صورت يك طبقه، برانداختن 
سياسى  قدرت  تصرف  بورژوازى،  سلطه 
به دست پرولتاريا” - “سوسياليسم اعالم 
گذار  نقطه  است؛  انقالب  بودن  دار  ادامه 
بردن  ميان  از  بسوى  است  ضرورى 
بردن  بين  از  طبقاتى،  تمايزات  كليه 
تمايزات  اين  كه  توليدى  مناسبات  كليه 
بردن  ميان  از  اند،  شده  بنا  آنها  روى  بر 
بر  منطبق  كه  اجتماعى  مناسبات  كليه 

اين مناسبات توليدى هستند، و دگرگون كردن كليه ايده 
هايى است كه از اين مناسبات اجتماعى نتيجه مى شوند”. 
و يا همانگونه ماركس و همرزمش انگلس در تشريح و 
ترسيم مختصات انقالب در مانيفيست كمونيست آوردند: 
“انقالب كمونيستى ريشه اى ترين گسست از هر گونه 
مناسبات سنتى در عرصه مالكيت است؛ پس شگفت آور 
نيست كه اين انقالب در جريان تكامل خود از تفكرات 
است  چنين  اين  بگسلد”.  نحو  ترين  اى  ريشه  به  سنتى 

شالوده هاى فكرى اين نسل.
به  دانشگاه  استاد  و  شناس  جامعه  عده  يك  گردآورى 
اميد انديشيدن تدابيرى كارساز و احتماال اختصاص مبالغ 
ازدواج،  به  كشور  ملى  درآمدهاى  از  ناچيزى  و  محدود 
اشتغال و... آنهم با  گذاشتن دهها شرط و شروط، بصورت 
موقتى و تنها بخاطر آرام كردن امواج اعتراضى جوانان، 
و  چپ  فعالين  توسط  مطمئنا  كه  ايست  مكارانه  سياست 

سوسياليست جنبش دانشجويى افشا خواهند گرديد. 
هر  تاكنون  هفتاد  دهه  دوم  نيمه  از  نگذاريم،  ناگفته 
موعد  رسيدن  هنگام  رژيم  هاى  جناح  نامزدهاى  از  يك 
رقابت هاى انتخاباتى براى معطوف ساختن نظرات جوانان 
به سوى خود و كسب آراء آنان لقب سخنگويان جوانان را 

به خود مى دهند، حالت مدعى العموم را بخود مى گيرند 
و در جامه مدافعين مطالبات اين قشر درمى آيند. 

جمله  هزار  هزاران  اساس،  و  پايه  بى  قول  خروار  خروار 
فريبنده، و دهها تجمع و سمينار ترتيب مى دهند تا بخيال 
واهى خود جوانان را به پاى صندوق 
ها بكشند و بنفع شان رأى بدهند و 
بدين نحو شعله هاى آتش مبارزات 
حرف هاى  مشت  يك  با  را  جوانان 
هيچ  جاى  بنشانند.  فرو  دروغ 
رژيم  اخير  اقدام  اين  نيست  بحثى 
و  شناسان  جامعه  گرفتن  (بخدمت 
در  اجتماعى  امور  آموختگان  دآنش 
نيز  جوانان)  مسائل  به  پاسخگوئى 
قبلى  فعاليت هاى  همان  زمره  در 

آنهاست.
بهرروى جمهورى اسالمى هر چقدر خود را بدر و ديوار 
بزند، سركوب كند، بسيجى و لباس شخصى ها را به جان 
كارگران معترض، زنان عاصى، جوانان محروم و توده هاى 
ستمديده بياندازد، زندان ها را پر كند، مبارزين راه آزادى را 
حلق آويز كند يا با دغلكارى ( قول و قرار) وارد عمل شود 
عاقبتش فنا و سرنگونى به همت جنبش هاى اعتراضى- 
پذيرش  تنها با  اوصاف نمى شود  اجتماعى است، با اين 
اين واقعيت، دمى از افشاگرى  و پرده بردارى بموقع از 

فعاليت هاى اغواگرانه رژيم غافل ماند.
رسالت ما كمونيست ها اينست تا براى سرعت بخشيدن 
به اين واقعه و جلو افتادن موعد آن بصورت منظم تر به 
جدال  به  دهى  سمت  همانا  خود  تاكنونى  هاى  كوشش 
طبقه  يابى  تشكل  به  رساندن  يارى  و  كارگرى  هاى 
كارگر، تقويت مبارزات راديكال زنان و دانشجويان، بى اثر 
كردن سياست هاى اپوزيسيون بورژوا- ليبرال و پيگيرى 

خواست هاى ملل فرودست، بيافزائيم.  

                      آوريل 2008

سال 1386، دست كم 317 نفر
 در ايران اعدام شدند

سازمان عفو بين الملل، روز  دوشنبه 26 فروردين ماه 1387 برابر با 14 آوريل 
نفر  متوسط 22  طور  به  روز  هر  چين  در  كرد  اعالم  گزارشى  انتشار  با   ،2008

اعدام مى شوند. اين سازمان از ورزشكاران و شركت كنندگان در بازى هاى المپيك پكن خواست بر مقامات چين 
فشار بيش ترى وارد كنند تا شايد اين كشور مجازات اعدام را لغو كند. 

عفو بين الملل، در گزارش خود نوشت چين از نظر اعدام در رتبه نخست قرار دارد و از اين نظر مدال طال را به خود 
اختصاص داده است. 

اين سازمان گفت بر اساس اطالعات موثقى كه در دست دارد، دولت چين هر روز به طور متوسط 22 زندانى را اعدام 
مى كند و اين بدان معناست كه در طول بازى هاى المپيك 2008، اين كشور حدود 374 نفر را اعدام خواهد كرد. 
سازمان عفو بين الملل، در گزارش خود از حكومت اسالمى نيز به عنوان حكومتى كه بيش ترين اعدام ها را پس 

از چين به اجرا مى گذارد، نام برده است. 
در سال 2007 بيش از 300 نفر در ايران اعدام شدند. آمار اعدام ها در ايران در سال 2007 نسبت به سال قبل از 
آن تقريبا دو برابر شده است. اين آمار تنها مواردى را شامل مى شود كه از سوى رسانه هاى حكومتى رسما اعالم 

شده و آمار واقعى اعدام ها در ايران بيش از اين ها است. 

انفجار هولناک در شيراز 
شنبه شب 26 

فروردين 1387، 
انفجار مهيبى  در 

مركز فرهنگى 
شيراز روى داد، 

مقامات حكومت 
اسالمى و 

كارشناسان آن، 
اظهارنظرهاى ضد 

و نقيض متفاوتى در اين مورد اعالم كرده اند. 
مقامات  سوى  از  شده  ارائه  آمارهاى  آخرين  اساس  بر 
حكومتى، شمار تلفات انفجار شنبه شب در يك حسينيه 

در  شيراز  به 12 كشته و  202 زخمى رسيده است.
تاكنون هيچ گروهى مسئوليت انفجار مذبور را به عهده 
نگرفته و مقامات حكومتى نيز اعالم كرده اند كه هيچ 

فردى در اين رابطه بازداشت نشده است.
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18 سال چون باد گذشت. 18 سال از روزى كه ميخاييل 
اتحاد  كمونيست  حزب  كل  دبير  گورباچف  سرگيويچ 
در اين  ايدئولوژيك را  حكومت  انحالل  شوروى  جماهير 
پايكوبى  و  جشن  از  سال   18 كرد.  اعالم  رسما  كشور 
سرمايه دارى خصوصى با اين مضمون كه: “سوسياليسم 
شكست خورد”، “سوسياليسم به بن بست رسيد”، و صدا 
“سعيد  مستقيم  هدايت  با  اسالمى  جمهورى  سيماى  و 
برنامه  بالفاصله  اطالعات  وزارت  امنيتى  معاون  امامى” 
تلويزيونى پر از تحريف و دروغ “اضمحالل سوسياليسم” 

را بر پرده هاى تلويزيون آورد، مى گذرد.
سال ها پيش از فروپاشى در هنگامى كه بزرگترين كشتار 
و سركوب چپ ها در ايران رخ مى داد، حزبى بنيان نهاده 
اتكا  و  ماركسيستى  اى  پايه  متون  به  استناد  با  كه  شد 
و  شوروى  اتحاد  در  سياسى  و  تاريخى  تحوالت  نقد  به 
اين  بر  سال   70 حدود  آنچه  كرد  مى  ثابت  شرق  بلوک 
كشورها حاكم بود نه سوسياليسم بلكه مناسبات توليدى 
ديدگاهى  چنين  ارائه  است.  بوده  دولتى”  دارى  “سرمايه 
و  حزب  بزرگترين  خود  زمان  در  كه  حزب  يك  سوى  از 
سازمان كمونيستى محسوب مى شد، امر كوچكى تلقى 
صدها  به  بود  پاسخى  ديدگاه  اين  كه  چرا  گرديد.  نمى 
سوال بى جواب كمونيست ها و فعاالن چپ و كارگرى در 
ايران: مگر شوروى سوسياليستى نيست، پس چرا واردات 
دارى  سرمايه  كشورهاى  مانند  كشور  آن  در  صادرات  و 
مانند  و  كند  مى  حمله  افغانستان  به  شوروى  چرا  است؟ 
برخورد آمريكا با ويتنام آن جا اشغال نظامى مى كند؟ چرا 
شوروى به مجارستان و چكسلواكى لشكر كشى كرد؟ چرا 
استالين بهترين و قديمى ترين كادرهاى كمونيست اهل 
شوروى و ايران و لهستان را در تصفيه هاى سال 1938 
قتل عام كرد؟ چرا شوروى، حزب توده و سازمان اكثريت، 
خمينى و جمهورى اسالمى را مترقى و ضد امپرياليستى 
روابط  دليل  كنند؟  مى  پشتيبانى  ها  آن  از  و  دانند  مى 
حسنه چين، كوبا و شوروى با جمهورى اسالمى چيست؟ 
از  دارى  سرمايه  نظام  مميزه  وجه  كااليى  مبادالت 
سوسياليسم است، چرا در شوروى اين مبادالت به شدت 
رايج است و پايه مناسبات توليد - توزيع آن را تشكيل 

مى دهد؟ و...
كه  بود  مهم  سئوال  صدها  از  كوچكى  بخش  ها  اين 
را  دوران  ان  جوان  نسل  مخصوصا  و  ايران  چپ  ذهن 
به خود مشغول  كرده بود. در چنين شرايطى در شهريور 
به  خود  تشكيل  با  ايران”  كمونيست  “حزب   1362 ماه 
عينى  پاسخى  سئوال  صدها  اين  به  روشنى  و  صراحت 
كه  آن  بر  حاكم  مناسبات  و  شوروى  نقد  داد.  منطقى  و 
سراسر  در  دارى  سرمايه  بديل  تنها  عنوان  به  سال   70
جزوه  يك  با  كه  نبود  هاى  مقوله  بود  شده  مطرح  دنيا 
دليل  همين  به  شود.  بررسى  ساده  مصاحبه  يك  يا 
اقدام   1364 سال  از  حزب  تئوريك  و  مجرب  كادرهاى 
به برپايى ميزگردى در اين رابطه نمودند. نتيجه مباحث 
به  شوروى”  مسئله  و  عنوان “ماركسيسم  با  ميزگرد  اين 
صورت ضميمه در نشريه “به سوى سوسياليسم” ارگان 
تئوريك حزب كمونيست ايران به چاپ رسيد. اين ضميمه 

شد.  منتشر  فروردين 1367  و   1365 ، اسفند 1364  در 
شركت كنندگان در اين بحث عبارت بودند از: 1- رفيق 
جانباخته غالم كشاورز 2- منصور حكمت 3- ايرج آذرين 

4- رضا مقدم  5- پرويز پ
به  كه  حال  عين  در  ضميمه  اين  در  شده  مطرح  مباحث 
احيا  (بخوانيد  دولتى  دارى  سرمايه  گيرى  قدرت  بررسى 
اكتبر)  انقالب  از  پس  دولتى  شكل  به  دارى  سرمايه 
مى پرداخت ديدگاه هاى درونى تك تك اين رفقا را در 
اين مورد مشخص و ارائه مى نمود. 3 سال پس از انتشار 
ضميمه، اتحاد شوروى فرو پاشد و احزاب  آخرين بولتن 
باصطالح كمونيست در اين كشور و اروپاى شرقى منحل 
با  چپ  جريانات  ارتباط  قطع  دليل  به  زمان  آن  در  شد. 
چنين  با  بسيارى  ايران)  كونيست  حزب  جمله  (از  داخل 
در  كه  فعاالنى  از  طيف  آن  مگر  نبودند  آشنا  ديدگاهى 
ارتباط با حزب قرار داشتند و يا پيشينه فعاليت در جريانات 
خط 3 را داشته و تحوالت آن ها را از انقالب به بعد دنبال 
و  جهانى  دارى  سرمايه  مقابل  جبهه  در  اما  كردند.  مى 
وطنى با در اختيار داشتن قدرتمندترين ارگان هاى تبليغى 
چون راديو، تلويزيون، روزنامه ها و مجالت به چنان تبليغ 
تبليغات  تاريخ  طول  در  كه  زدند  دست  وسيعى  شانتاژ  و 
جرياناتى  از  دسته  آن  طبع  به  بود.  سابقه  بى  بورژوايى 
از  نوع  تنها  را  آن  و  داشتند  توهم  شوروى  اتحاد  به  كه 
و  شدند  عظيمى  بحران  دچار  دانستند  مى  سوسياليسم 
به نوعى با اين تبليغ همراه گشتند: اولين دسته به نفى 
كامل سوسياليسم و دستاوردهاى انقالب اكتبر پرداختند. 
دسته دوم ماركسيسم را رد كرده به سوسيال دمكراتيسم 
بى خطر اروپاى روى آوردند. برخى نيز در عين باور به 
كمونيسم به تغيير در واژگان و ادبيات خود دست زده و 
واژگانى چون ماركسيسم و ديكتاتورى پرولتاريا را حذف 
كردند و دسته چهارم همچنان متعصبانه بر موضع دفاع 
از شوروى به عنوان تنها بديل سوسياليستى پاى فشردند 
را  شوروى  در  سياسى  و  اجتماعى  اقتصادى،  فروپاشى  و 
حاصل توطئه غرب و دستگاه هاى جاسوسى آن قلمداد 

كردند.
اما نقد پايه اى جريان “ماركسيسم انقالبى” و در راس آن 
حزب كمونيست ايران از شوروى به قوت خود باقى بود 
و داليل فروپاشى اقتصادى و سياسى شوروى را مى شد 
اين  كه  تفاوت  اين  با  كرد.  جستجو  نقد  همين  درون  از 
ناشناخته  ايران  در  حداقل  فنى  و  سياسى  داليل  به  نقد 
مانده و سركوب  پليسى از انتشار آن جلوگيرى به عمل 

آورده بود.
متاسفانه  و  گذرد  مى  سال   18 تحوالت  و  وقايع  اين  از 
جوان  نسل  كه  رفته  پيش  جا  آن  به  تا  ناشناختگى  اين 
(ليبراليسم،  بورژوايى  هاى  بديل  تمام  كه  كارگر  طبقه  و 
اصالحات بورژوايى خاتمى و روشنفكرى دينى بازرگان ها 
و سروش ها) را به چشم ديده و رو به سوى انسانى ترين 
راه حل برى (سوسياليسم) كرده در تحليل تجربه شوروى 
به  ناچار  به  نسل  اين  از  بخشى  است.  مواجه  مشكل  با 
تحليل تروتسكيستى روى آورده و تصور مى كند با باقى 
كمونيست  حزب  در  او  جناح  و  تروتسكى  لئون  ماندن 

شوروى، انقالب اكتبر چنين به بيراهه نمى رفت. در حالى 
كه تروتسكى تنها به نقد روبناى سياسى و به قول خودش 
نه  و  زد  دست  شركا  و  استالين  بوروكراتيك”  “كاست 
مناسبات توليدى. تروتسكى حكومت شوروى را كارگرى 
و مناسبات را سوسياليستى مى دانست و پيروان مشى او 
نيز تا به آن جا رفتند كه كشورهاى بلوک شرق را نيز با 
چنين تحليلى بررسى مى كردند. برخى ديگر با رويكردى 
به  چريكى  مشى  احياى  با  تا  دارند  قصد  راديكال  ظاهرا 
نقد سياسى فرهگى ارنستو چه گوارا از شوروى اتكا كنند 
جريان  سه  از  يكى  به  گرايش  با  ديگر  اى  عده  نهايتا  و 
مى كنند.  رو  سوسياليسم  به  كارگرى”  عمده “كمونيست 
در حالى كه از نقد منصور حكمت در سال هاى حضورش 
ضميمه  بولتن  مباحث  كليه  و  ايران  كونيست  حزب  در 
بى خبرند و حتى عده اى از فعاالن اين طيف از شدت 
ناآگاهى شوروى را سوسياليستى قلمداد كرده و فروپاشى 
آن را نتيجه اشتباهات حزب كمونيست حاكم در آن كشور 
مجموعه  سايت  به  دوستان  اين  مراجعه  البته  دانند.  مى 
آثار منصور حكمت نيز بى فايده است چرا كه در آن جا 
تنها با آن بخش از بولتن مواجه مى شوند كه پاسخ هاى 
او به ايرج آذرين و رفيق شهيد غالم كشاورز درج شده 
است. در حقيقت با شير بى يال و دم و اشكم! و از مباحث 

سرمايه دارى دولتى چيزى دستگيرشان نمى شود.
اين ديدگاه ها در نسل چپ امروز مشخصا از عدم آگاهى 
سرچشمه  اخير  سال   30 در  جنبش  جريان  در  مباحث 
مى گيرد. مباحثى كه عمال در دنيا از دهه 60 قرن بيستم 
آن  به  خالصه  خيلى  طور  به  جا  اين  در  من  و  شد  آغاز 

اشاره مى كنم.
قرارداد  مفاد  اساس  بر  شوروى،  اتحاد   1968 سال  در 
حمله  چكسلواكى  خاک  به  تا  داد  اجازه  خود  به  ورشو 
كند و ضمن بركنارى حكومت انتخابى از سوى مردم به 
سركوب مخالفان حزب به اصطالح كمونيست آن كشور 
بين  در  كه  را  مهمى  مباحث  چكسلواكى  اشغال  بپرازد. 
زد.  دامن  و  بخشيد  شدت  را  بود  دنيا  هاى  ماركسيست 
پل  نقد  آمد: 1-  بيرون  عمده  نقد   2 مباحث  اين  دل  از 
سوييزى و گروه نشريه ماركسيستى مانتلى ريويو  2- نقد 

شارل بتلهايم
ديدگاه اول شوروى را “سوسياليسم موجود”( و نه واقعى) 
قلمداد مى كرد و بر مناسبات توليد و توزيع در اين جامعه 
را  شوروى  سوييزى  ساخت.  مى  وارد  را  مشخصى  نقد 
جامعه اى غيرانقالبى (به دليل شكاف بين قشر حاكميت 
حزبى با توده زحمتكش) و مصرف گرا ارزيابى مى كرد.

ديدگاه دوم شوروى را “سرمايه دارى دولتى” مى دانست 
و از پايه تئوريك متمايل به چين به اين بحث مى پرداخت. 
بتلهايم اقتصاددان ماركسيستى بود كه در دهه 30 قرن 
بيستم در شوروى زندگى كرده و بعدا الگوى چين را در 
بود.  داده  قرار  تاييد  مورد  سوسياليسم  به  رسيدن  مورد 
مرحله  دو  طى  شوروى  در  كارگر  طبقه  داشت  اعتقاد  او 
خورده  شكست  كشور  اين  دارى  سرمايه  از  طبقاتى  نبرد 

و بورژوازى دولتى با انحصار ابزار توليد و نيروى 
كار كارگران قدرت خود را مستقر كرده است. 

چرا بايد دوباره به نقد سرمايه دارى دولتى پرداخت؟
بابك شكوهيان
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سال  در  عمال  ديدگاه  اين 
از   1967 تا   1962 هاى  
پى ريزى  بتلهايم  شارل  سوى 
كتاب  انتشار  با   1974 سال  در  و  شد 
زبان  به  شوروى”  در  طبقاتى  “مبارزه 
انگليسى  زبان  به   1976 و  فرانسوى 
ماركسيستى  نقد  اى  پايه  تئورى  به 
بار  اولين  براى  كتاب  (اين  شد.  تبديل 
توسط  دوست  مردم  خسرو  ترجمه  به 
در   1358 سال  در  پژواک  انتشارات 

ايران به چاپ رسيد).
بحران  گيرى  اوج  با   ،1359 سال  در 
پليسى،  سركوب  شروع  و  سنتى  چپ 
سازمان  در  انقالبى  ماركسيسم  جريان 
منشعب  جريانات  بعضا  و   3 خط  هاى 
شكل  خلق  فدايى  چريكهاى  از 
نقد  دقيقا   جريان  اين  مبناى  گرفت. 
و  ها  سازمان  و  دولتى  سرمايه دارى 
گرو ه هاى چپ غيرماركسى (سوسيال 
مائويستى)  و  چريكى  از  اعم  خلقى 
ساله   3 پروسه  يك  جريان  اين  بود. 
را طى كرد تا در شهريور 1362 حزب 
كمونيست ايران از دل آن بيرون آمد. 
اما تئورى پايه اى ماركسيسم انقالبى 
نظريات  تكرار  و  بردارى  الگو  به  تنها 
نقدى  با  بلكه  نپرداخت،  بتلهايم  شارل 
مجدد به يك سرى از مباحث اقتصاد 
سياسى و شكل سرمايه دارى دولتى و 
بررسى  را  مقوله  اين  آن  استثمار  نوع 

كرد.
تنها  نه  كنونى  شرايط  در  شوروى  نقد 
به  بلكه  نيست،  مرده”  بر  زدن  “چوب 
نوعى نقد نظام سرمايه دارى خصوصى 
گردد.  مى  محسوب  نيز  دنيا  در  حاكم 
امپرياليسم  كنونى  شرايط  در  كه  چرا 
با  و  عمومى  حافظه  ضعف  بر  تكيه  با 
مى  سعى  تبليغات  از  ماهرانه  استفاده 
كند تا تجربه شكست خورده شوروى را 
تنها تجربه تاريخى استقرار سوسياليسم 
طبقه  توسط  قدرت  گيرى  دست  به  و 
كارگر در جهان جا بزند. طبيعى ا ست 
انقالب  تاريخ  در  موجود  واقعيت  اگر 
رسيدن  قدرت  به  نپ،  برنامه  اكتبر، 
كمونيست  حزب  در  راست  جناح 
شوراها  قدرت  رفتن  تحليل  شوروى، 
كارگر  طبقه  شكست  كالم  يك  در  و 
شوروى در مبارزه طبقاتى بررسى و به 
در  دارى  سرمايه  نشود،  ارائه  ها  توده 
گردد.  مى  پيروز  ايدئولوژيك  نبرد  اين 
بررسى و نقد پايه اى شوروى و بلوک 
شرق تنها روش مشخص ماركسيستى 
تواند  مى  كه  است  كنونى  شرايط  در 
به صدها سئوال نسل امروز و كارگران 
مبارز و تشنه حقيقت كمك نمايد. پس 
را  دارى  سرمايه  واقعى  چهره  بياييم 

افشا كنيم.

در حالى كه گرانى و تورم در ايران كمرشكن 
تنها  نه  ناچيز  دستمزدهاى  و  است  شده 
كفاف زندگى مزدبگيران را نمى دهد، بلكه 
به  نيز  نمير  و  بخور  دستمزدهاى  همين 
تهران  روزنامه  گردد.  نمى  پرداخت  موقع 
گرانى   ،1387 فروردين   26 دوشنبه  روز 
و  داده  قرار  توجه  مورد  را  كشور  در  نان 
نان  مسئوالن  سكوت  «در  است:  نوشته  

گران شد.» 
بنا به نوشته «اعتماد ملى»، روزنامه مهدى 
شوراى  مجلس  سابق  رييس  كروبى، 
اسالمى 14 آوريل 2008، «هر قرص نان 
لواش بسته به نوع نانوايى و مكان آن كه 
قيمت  تومان   20 تا   12 بين   86 سال  در 
قيمت  با  جديد  سال  در  شد،  مى  گذارى 
قيمت  شود.  مى  فروخته  تومان   30 تا   20
 75 گذشته  سال  در  كه  سنگك  نان  انواع 
تا  جديد 100  سال  در  بود،  تومان  تا 150 
اينكه  ضمن  شود.  مى  برآورد  تومان   200
تومان   150 به  تومان   100 از  بربرى  نان 

افزايش قيمت يافته است. 
به نوشته تهران امروز، «با آغاز سال جديد 
موج تازه گرانى، كاالهاى اساسى را نيز در 
يك  عنوان  به  نان،  حالى  در  و  گرفته  بر 
كاالى استراتژيك افزايش قيمت را تجربه 
بازرگانى  وزارت  مسئوالن  كه  كند  مى 
حاضر نيستند به طور رسمى راى به گرانى 

نان دهند.» 

كارگران ايران، در مقابل اين همه بى حقوقى 
و سركوب وحشيانه مامورين امنيتى و ضد 
ننشسته  ساكت  اسالمى،  حكومت  شورش 
دست  براى  خود،  حق  بر  اعتراضات  به  و 
يابى مطالبات شان بر عليه سرمايه داران و 
حكومت حامى سرمايه، مبارزه طبقاتى خود 

را با اعتراض و اعتصاب پيش مى برند.  
ضد  ويژه  يگان  ماموران  مثال،  براى 
شنبه  روز  عصر  اسالمى،  حكومت  شورش 

تاير  كيان  كارخانه  وارد   ،87 فروردين   24
كارگران  و  شده  سابق  البرز)  (الستيك 
اعتصابى اين كارخانه را به شدت سركوب 

كردند.
ماموران  كه  است  آن  از  حاكى  ها  گزارش 
ديوارهاى  اسالمى،  سركوبگرحكومت 

و  شده  محوطه  وارد  و  تخريب  را  كارخانه 
را  اعتصابى  كارگران  خشونت  به  توسل  با 

مورد ضرب و شتم قرار داده اند. 
به گزارش راديو برابرى، در گفتگو با يكى 
 25) البرز  الستيك  معترض  كارگران  از 
براى  انتظامى  نيروى   ،(1387 فروردين 
ضمن  كارگران  مقاومت  شكستن  هم  در 
تخريب ديوارهاى كارخانه با بولدوزر، بيش 
از 1000 كارگر را دستگير كرد. به گفته اين 
توانست  ديگر  نفر  چند  با  همراه  كه  كارگر 
ماموران  بگريزد،  انتظامى  نيروى  چنگ  از 
ديوار  ريختن  از  پس  انتظامى  ويژه  نيروى 
كارخانه و هجوم به داخل شركت، كارگران 
را ضرب و شتم و دستگير كرده و آنان را 
گروه گروه سوار اتوبوس كرده و با خود به 

سمت كرج بردند. 
بيش از 2 هزار كارگر كارخانه كيان تاير كه 
دريافت  را  خود  معوقه  حقوق  ماه   5 حدود 
نكرده اند از روز چهارشنبه 21 فروردين ماه 

دست به اعتصاب زده  بودند.
آنان با آتش زدن مواد زائد و الستيك هاى 
جاده  برگشت  و  رفت  مسير  استفاده،  بى 

تهران- اسالم شهر  را بستند.
البرز  الستيك  كارگران  اعتراض  آغاز 

گردد،  مى  باز   86 سال  زمستان  اوائل  به 
زمانى كه اين كارگران در اعتراض به اتمام 
بر  مبنى  كارفرما  تصميم  توليد،  اوليه  مواد 
اعالم انحالل كارخانه و 4 ماه عدم دريافت 
شبانه  اعتصاب  روز   20 به  نزديك  حقوق 

روزى كردند.
فروردين   26 دوشنبه،  دسترنج،  سايت 
 6 نوشت:   ،2008 با  برابر   1387 ماه 
حمايتي  اقدام  جرم  به  آتش نشانى  مامور 
خوددارى  و  البرز  الستيك  كارگران  از 
در  كارگران  سر  بر  جوش  آب  ريختن  از 
ماموران  اين  مى برند.  بسر  بازداشتگاه 
يگان  دستور  از  سر پيچى  در  آتش نشانى 
كارگران  سر  بر  جوش  آب  ريختن  از  ويژه 
معترض الستيك البرز خودارى كرده و آب 
را بر روى آسفالت ريختند. بنابراين گزارش 
اين ماموران بيش از 48 ساعت است كه در 
بازداشتگاه احمدآباد مستوفى بسر مى برند.

بازداشت  كارگران  هاى  خانواده   زمان  هم 
اقدام  به  اعتراض  در  البرز  الستيك  شده 

بازداشت  در  انتظامى  نيروى  وحشيانه 
مقابل  در  آنان  آزادى  براى  كارگران 
كردند.  تجمع  مستوفى  احمدآباد  پاسگاه 
الستيك  بازداشتى  كارگران  خانواده  هاى 
و  چهاردانگه  دادگاه  مقابل  در  ابتدا  البرز 
مستوفى  احمدآباد  پاسگاه  مقابل  در  سپس 
در  افراد  اين  تجمع  زدند.  تجمع  به  دست 
هاى  خانواده   و  داشته  ادامه  پاسگاه  مقابل 
شرط  و  قيد  بى  آزادى  خواستار  كارگران 

دستگيرشدگان هستند.

اعتصاب گسترده هزاران 
كارگر در خوزستان 

در حالى كه اعتصاب هزاران كارگر شركت 
نيشكر هفت تپه در شهر «شوش» در استان 
خوزستان، روز شنبه 24 فروردين ماه وارد 
هفتمين روز خود شد، كارگران شركت هاى 
طرح هاى توسعه امير كبير و زعبل غذائى 

خوزستان نيز دست به اعتراض زده اند.
بيش از 3 هزار كارگر قسمت هاى مختلف 
شركت نيشكر هفت تپه از صبح روز شنبه 
مديريت  دفتر  مقابل  در  ماه  فروردين   24
خواستار  و  زده  تجمع  به  دست  شركت 
پرداخت حقوق معوقه و پاداش سال گذشته 
خود شده و بر ادامه اعتصاب تا دستيابى به 

خواست هايشان تاكيد كردند.
«نيشكر  شركت  كارگران  ديگر  سوى  از 
زعبل غذائى» كه در مسير شوشتر - اهواز 
پاداش  و  حقوق  ماه  نيز 3  است  شده  واقع 
سال گذشته خود را دريافت نكرده و دست 
به اعتراض زده اند، ضمن اين كه  كارگران 
امير  نيشكر  توسعه  هاى  «طرح  شركت 
اعالم  نيز  آزادگان  دشت  در  واقع  كبير» 
پاداش  و  عيدى  كه  صورتى  در  اند  كرده 
سال گذشته خود را دريافت نكنند، دست به 

اعتراض خواهند زد.
گفته شده است كه با توافق بين كارگران 
هفت تپه، هيات مديره شركت و برخى از 
مديران شوش اعتصاب كارگران هفت تپه 
دوشنبه 87/1/26  روز  صبح  و  يافت  پايان 

كارگران به سر كار خود رفتند. 
  

چند خبر در رابطه با جنبش كاركرى ايران
نيمه دوم فروردين 1387- نيمه دوم  آوريل 2008
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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"  
تايپ مى شود و حداكثر سقف مطالب ارسالى 

سه صفحه آ4 با سايز 13 است.

15 روز يك بار منتشر مى شود!

ha@cpiran.org

S-E   Ban ken    F-S
53682990054

شماره حساب جهان  امروز

جهان امروز

آزادى محمود صالحى
 را تبريك مى گوييم!

 
با نهايت خوشحالى مطلع شديم، محمود صالحى پس از 
وخيم  وضعيت  از  ناشى  مرارت  و  رنج  اَندى  و  سال  يك 

جسمانى، پيروزمندانه از زندان آزاد شده است.
محكوميت  مدت  طول  در  صالحى  محمود  كه  مقاومتى 
فعاالن  و  كارگران  ما  براى  داد،  نشان  خود  از  خويش 
فعاالن  ديگر  و  ما  به  ايشان  است.  زدنى  مثال  كارگرى 
نشان داد، كه مى توان در شرايط بسيار طاقت فرسا نيز از 
منافع كارگران دفاع كرد. آزادى محمود صالحى، پيروزى 
جنبش كارگرى و موجب سرفرازى فعالين كارگرى است. 
ويژه خانم  ايشان، به  محترم  خانواده  آزادى وى را به  ما 
نجيبه صالح زاده و كارگران جهان تبريك گفته و آرزومند 
گارگران  سرسخت  مدافع  اين  صالحى،  محمود  سالمتى 

هستيم.
 

كارگران شركت نيشكر هفت تپه
25/1/1387

پيام تبريك سنديكاى كارگران
 شركت واحد اتوبوسرانى تهران

 به مناسبت آزادى محمود صالحى! 
 

محمود صالحى عضو سابق سنديكاى كارگران خباز شهر 
سقز به دليل اقدام به برگزارى مراسم اول ماه مه در شهر 
سقز ، در سال گذشته بنا به حكم دادگاه انقالب اين شهر 
بيش از يك سال زندان را تحمل نمود، امروز يك شنبه 
ميليون  مورخه 1387/1/18 ساعت 15 با قرار وثيقه 40 

تومانى از زندان آزاد شد.
تمام  خانواده و  جهان،  ايران و  كارگران  آزادى را به  اين 
چه  هر  اميدواريم  گوييم،  مى  تبريك  كارگرى  فعالين 
زودتر شاهد آزادى آقاى منصور اسالو رئيس هيئت مديره 

سنديكاى كارگران شركت واحد نيز باشيم.
 

سنديكاى كارگران شركت واحد اتوبوسرانى 
تهران و حومه

18/1/1387
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                                        شعرى از برتولت برشت،
                                        ترجمه احمد شاملو 

راستى را...

راستى را كه به دورانى سخت ظلمانى عمر مى گذاريم  
كلمات بى گناه  

نابخردانه مى نمايد 

پيشانى صاف  
نشان بى عارى ست  

آن كه مى خندد 
هنوز خبر هولناک را 

نشنيده است  

چه دورانى! 
كه سخن از درختان گفتن 

كم و بيش  
جنايتى ست.  

چرا كه از اين گونه سخن پرداختن 

در برابر وحشت هاى بى شمار 
خموشى گزيدن است! 

 ...

سايت تلويزيون كو مه له

از سايت هاى
 حزب كمونيست ايران

 و كومه له ديدن كنيد!

سايت كو مه له

www.komalah.org

www.cpiran.org

سايت حزب كمونيست ايران

www.komala.tv
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كميته خارج كشور
حزب كمونيست ايران 

زنده باد اول ماه مه روز جهانى كارگر
اول ماه مه روز همبستگى جهانى طبقه كارگر است. كارگران جهان در اين 

روز به ميدان مى آيند تا به نمايش اتحاد و يكپارچگى صفوف خود 
و با سر دادن سرود انترناسيونال، دورنماى پيشروى سوسياليسم
 و پايان ستم و بردگى نظام سرمايه دارى را به بشريت نويد دهند.

 حضور شكوهمند و قدرتمند طبقه كارگر در اين روز مى تواند پيشروى 
جنبش سوسياليستى را در مقابل بربريت سرمايه دارى تضمين كند.

پيش بسوى برگزارى هر چه شكوهمندتر روز جهانى كارگر
 
چند مورد برنامه ويژه اول ماه مه 

كه تاكنون از طرف تعدادى از تشكيالت هاى
 حزب كمونيست ايران در خارج كشور اعالم شده است!

# تشكيالت خارج كشور حزب كمونيست ايران در شهر استكهلم سوئد عالوه بر 
برنامه ويژه اين روز كه شامل راهپيمايى و پيكت در روز اول ماه مه خواهد بود، جشنى را 
 Skärholmens gymnasium در ساعت 6 بعدازظهر روز شنبه 26 آپريل در

Bredholstorget 4 تدارک ديده است.
 

و  سمينار  سوئد،  گوتنبرگ  شهر  در  ايران  كمونيست  حزب  كشور  خارج  #تشكيالت 
مراسم ويژه اى را در روز شنبه 26 آپريل به مناسبت روز اول ماه مه فراخوان داده است. 
سيمنار كارگرى و پرسش و پاسخ با شركت محمود قهرمانى و بيژن خوزستانى از ساعت 
15 تا 18 بعد ازظهر خواهد بود و بخش دوم برنامه شبى شاد شامل شعر و موزيك از 
ساعت 19 تا 24 شب  در سالن مركز ثقافه عراقى در   Bellevue يك ايستگاه باالتر 

ازSKF  مى باشد.

# تشكيالت خارج كشور حزب كمونيست ايران در سيدنى استراليا برنامه هايى را به 

مناسبت اول ماه مه تدارک و فراخوان داده كه به ترتيب زير است:
اولين جشن روز جمعه 2 مه از ساعت 6 بعدازظهر تا 10 شب كه شامل پيام، شعر، سرود، 
 Granville Youth&Community Centre در  موزيك  و  فيلم  نمايش 

خواهد بود.
دومين جشن روز يكشنبه 4 مه از ساعت 5 بعدازظهر تا 10 شب كه شامل نمايشگاه 
عكس، سرود و موزيك زنده يونانى، كردى و انگليسى و عربى و پيام احزاب و سازمانها 

در Greek Community Club خواهد بود.
 Outside the همچنين روز شنبه 3 مه ساعت 9,5 صبح تظاهراتى به اين مناسبت در

ALP State Conference  برگزار مى شود.

# تشكيالت خارج كشور حزب كمونيست ايران در شهراسپو فنالند مراسمى را در روز 
شنبه 5 مه از ساعت 17 نا 24 در Espoo و- Keskipäivänkuja  4 كه شامل 

پيام، شعر، سرود و برنامه هنرى خواهد بود برگزار مى كند.

اطالعات بيشتر در مورد فعاليت هاى در دستور تشكيالت خارج كشور را 
مى توانيد در سايت حزب كمونيست ايران و كومه له دريافت داريد.


