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 !يک دقيقه سکوت

 !يک دقيقه بي حجاب
بياد سه دختر دانشجوي 

 جانباخته
 

 !مردم
 

طـي سـال     .    آذر در پـيـش اسـت       ۱۶
 آذر بــه روز اعــتــراض          ۱۶هـاي اخـيــر       

عمومي مردم به اختنـاق و سـرکـوب و            
 آذر   ۱۶.   تبعيض و فقر بدل شـده اسـت          

ديگر صرفا روز دانشجـو و روز تـجـمـع            
 آذر   ۱۶سال پـيـش       .   دانشجويي نيست 

جلوه مـهـمـي از جـنـبـش آزاديـخـواهـي                 
آزادي و   .   مردم را بـه نـمـايـش گـذاشـت             

برابري بعنوان يک شعار و خواست مـهـم      
 . دراين روز اعالم شد

جنبـش آزادي زن نـيـز در ايـن روز                 
آزادي زنان آزادي هـمـگـان    .  " تجلي يافت 

  آذر  ۱۶پيام آذر ماجدي بمناسبت   

 آذر ماجدي

ــک          ــرأ يـ ــر  " اخـــيـ ــکـ ــفـ ــنـ " روشـ
ناسيوناليست کرد به اسم امـيـن آوه          
به تـوجـيـه مـقـوـلـه نـاسـيـونـالـيـسـم                    
پرداخته است، تا از ايـن راه بـتـوانـد              

حقانيتي براي ناسيونالـيـسـم کـرد و           
بـراي  .   احزاب ايـن جـنـبـش بـتـراشـد            

رسيدن به اهداف خود شونيسم را بـد   
اما ناسيوناليسم را داراي بار مثبت       
و حقانيتي عـلـمـي تـوصـيـف کـرده               

ــن ســوراخ              .   اســت ــمــي ــه از ه ــت ــب ال
ناسيوناليستهاي ايراني مـيـتـوانـنـد         
نفس راحـتـي بـکـشـنـد و بـگـويـنـد                   
شونيست نيستند اما ناسيوناليست    

نها گويا بار مثبتي دارد مايه  آ بودن  
 .افتخارشان است

 دليل عقبگرد و خـمـود فـکـري        
جـهـان سـومـي تـنـهـا            "   روشنفکران" 

دوري آنها از تحوالت فکـري جـهـان          

آنـهـايـي کـه بـه هـر             .   متمدن نيسـت  
دلـــيـــلـــي بـــه اروپـــا آمـــده و در                    
دانشگاههاي پيشرفته ايـن جـوامـع         
هم تحصيل کـرده انـد بـه نسـتـالـژي              

 . ملت خود گرفتار شده اند
سير تحوالت فکري و رشد علـم      
و تکنولوژي بشر مدرن ايـن صـنـف          
را وادار نميکند که رو به جـلـو و در          
نقد فرهنگ عقب مانده و شـنـاخـت        

بـرعـکـس،    .   بشر امروز تالشي کنند  
منـافـع مـادي و زمـيـنـي، آنـهـا را                    
وادار به تالشي ضد تاريخي ميکنـد   
که علم و شناخت بشر مدرن  امـروز      

اخــيــرا ريــبــوار احــمــد رهــبــر          
عـراق  "   کمونيست کـارگـري    " حزب  

" با انتشار بيانيه اي تحت عـنـوان       
ــن حــزب                ــي ــاره کشــمــکــش ب درب
ــيــســت کــارگــري عــراق و              کــمــون

اعـالم  "   اتحاديه ميهني کـردسـتـان     
نمود که رسما و بطور يکجانبه بـه       
ــا                 ايــن کشــمــکــش و درگــيــري ب
اتحاديه ميهني خاتمه مـيـدهـد و          
از اتـحـاديـه مـيـهـنـي مـيـخـواهـد                 

بــه آزادي ســيــاسـي پــايـبــنــد          "    کـه 

باشد، به سياست جنگ طلبـانـه و          
مانع تراشي در برابر فـعـالـبـت مـا          
پايان دهد و برخورد درستي با ايـن     

 "! سياست ما بکند
بيانيه به خواننده ايـن تصـويـر          
را ميدهد که گويا دو نيرو ي غـيـر      
دولـتـي درگـيـر يـک کشـمـکـش و                 
جنگ نظامي با يکديگر بوده انـد         
و حاال يکي از اين نيروها بـخـاطـر       

گسـتـرش   " احساس مسئـولـيـت و         
بـه  "   فضاي سيـاسـي در کـردسـتـان          

ديگري اعالم آتش بـس يـکـطـرفـه            
اما براي کسـي کـه از        !   کرده است 

سير تحوالت چند سـالـه اخـيـر در            
موقعيـت حـزب        کردستان عراق و 

ــيــســت کــارگــري عــراق و              کــمــون
اتحاديه ميهني در ايـن تـحـوالت           

ايـن   داشـتـه بـاشـد            اندک اطالعي 

 ! فرصت پيشروي   :  آذر ۱۶
 نسرين رمضانعلي  

پويا ابراهيم آبادي 
 در بازداشتگاه 
 کشته شد

 
 محمد آسنگران  
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“No To Political Islam”
 برنامه ای از کانال جديد

 4صفحه 

 پرچم سفيد در برابر                    
 ! پرزيدنت طالبانی               

 
ريبوار احمد در آغاز راهی که       

 دوخرداد به پايان رساند     

 کمپين جهانی در اعتراض به جمهوری اسالمی
  و برای لغو محکوميت
  فعالين اول ماه مه سقز 
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و پــوســتــري کــه بــه روشــنــي            "   اســت
حجاب را زندان زنان تصوير مـيـکـنـد        
بـعـنــوان لـحــظـاتــي مـهــم و بــعـنــوان                

بايـد  .    آذر به ثبت رسيد۱۶مشخصه  
. اين سنت را تداوم و گسـتـرش دهـيـم       

 آذر را بعنوان روز آزادي     ۱۶بايد روز   
روزي کـه    .   و برابري به ثبت بـرسـانـيـم        

مردم مـحـيـط دانشـگـاه را بـعـنـوان                 
. محل اعتراض خود بـرمـيـگـزيـنـنـد           

روزي که نسل جوان پيشـتـاز جـنـبـش         
عمومي مردم بـراي آزادي و بـرابـري             

 آذر بايد بـا صـدايـي        ۱۶در .   ميشود
رسا انزجار خود را از وضـع مـوجـود،       
از استـبـداد مـذهـبـي، از اخـتـنـاق و                  
ــالکــت، از                     ــقــر و ف ــوب، از ف ســرک
بيحقوقي و تبعيض و از سـتـمـکـشـي          

 .زن و زن ستيزي اعالم کنيم

 
 !زنان و دختران آزاديخواه

 
ما بايد از هر فرصتي براي اعـالم    
انزجار خود از اين نـظـمـي کـه مـا را                 
 ۳نــيــمــه انســان، و شــهــرونــد درجــه             

از هر فرصتـي  .  ميداند، استفاده کنيم 
! " سـتـم بـر زن مـوقـوف           " براي اعـالم     

ــيــه زنــان مــوفــوف           "  ! " خشــونــت عــل
مـبـارزه مـا بـا زن           .   اسـتـفــاده کــنـيـم      

سـتــيــزي و مــردســاالري مــبــارزه اي           
دائمي و هـمـيـشـگـي اسـت، ولـي در                
چنين فرصت هايـي بـايـد بـه مـيـدان                
بيائيم و با صداي رسا و بطور جمـعـي     
خواست هـا و امـيـال خـود را اعـالم                 

مبارزه ما براي آزادي و برابـري  .   کنيم
در چنين روزي بايد جلوه اي عظيم از         

نـه بـه     .   قدرت را به نـمـايـش بـگـذارد           

نــه بــه آپــارتــايــد       !   حــجــاب اســالمــي   
بـايـد در     !   زنده بـاد آزادي زن       !   جنسي

همـه جـا انـعـکـاس و پـژواک داشـتـه                   
بايد با قدرت تمام در ايـن روز        .   باشد

به صحنه بـيـايـيـم و حـقـوق بـرابـر و                    
آزادي بي قيد و شـرط خـود را طـلـب             

جامعه اي که زنـان آن در بـنـد            .  کنيم
 .اند، جامعه اي در بند است

در اين روز بايد همچنين يـاد سـه       
يار و خـواهـر عـزيـز خـود را گـرامـي                  

سه دخـتـر دانشـجـوي اي کـه              .  بداريم
تـوســط حــزب اهللا و ارازل و اوبــاش               
قداره بند دولت با آتـش و تـيـغ و در               
کـمـال قســاوت و خشــونـت بــه قـتــل               

آزاده وظيفه دوست و دو يـار   .   رسيدند
ديگرش در جيرفت و شاهرود بـدسـت         
حزب اهللا قـمـه زن چـاقـوکـش کشـتـه                

شدند، تا به خيال خودشان بـه زنـان و             
تـا  .   دختران درس خوبي داده بـاشـنـد         

زنان را سـر جـايشـان بـنـشـانـنـد، تـا                    
حجاب سياه را بر سر زنان و جـامـعـه           

بايد بـه ايـن ارازل و اوبـاش              .   بکشند
قمه بند نشان دهيم که ديگر عمرشـان   
سپري شده است، ديگر در مقابـلـشـان     
بـا تـمـام قـوا خـواهـيــم ايسـتـاد، کــه                   
حجاب را همراه با تمام مظاهر دولـت      
. مذهـبـي بـه دور خـواهـيـم انـداخـت                

نشان خواهيم داد که زنان ايران، بويـژه     
نسل جوان آن با تمام قـوا در مـقـابـل             
زن ستيزي و مردسـاالري ايسـتـادگـي         
خواهد کرد و جنبش آزادي زن را بـر              
روي ويرانه هـاي دولـت اسـالمـي بـه               

 .پيروزي خواهد رساند
ــر عــزيــز                    ــن ســه دخــت ــاد اي ــي ب

جانباخته، اين قربـانـيـان زن سـتـيـزي              
 ۱۶اسالمي، به احترام آنـهـا در روز            

آذر يک دقيقه سکوت اعالم کـنـيـم و           
همزمان به مدت يک دقيقه حجاب از    

اين يک دقـيـقـه سـکـوت          . سر برگيريم 
در بـي حـجـابـي در تـاريـخ بـه ثـبـت                      
خواهد رسيد و سنگـري مـهـم در راه              

ايـن حـرکـت      .   آزادي فتح خواهـد کـرد      
فصل نويني را در جـنـبـش آزادي زن              

 .آغاز خواهد کرد
 

 ! زنده باد آزادي زن                
 

 ! نه به حجاب اسالمي              
 

 ! نه به آپارتايد جنسي                  
 

 آذر ماجدي       
 رئيس سازمان آزادي زن               

 ۱۳۸۴ آذر    ۸

  آذر  ۱۶پيام آذر ماجدي بمناسبت   
 1از صفحه 

کــمــتــر از دو روز بــه ســالــگــرد                
هـمـه شـواهـد و         .   آذر مانده اسـت   ۱۶

قرائن حاکي از جـنـب و جـوش هـاي               
بــزرگــي در جــنــبــش دانشــجــويــي و            

تـحـرکـات    .   دانشگاههـا جـريـان دارد       
دانشــجـــويــان تــقـــريـــبــا در تـــمـــام               
. دانشگاههاي مهم کشور ادامه دارد     

بـرجسـتـه تـريـن نـمـونـه آن اعـتــراض                  
يکپارچه دانشجـويـان دانشـگـاهـهـاي          
تهران در اعتراض به انتصاب آخـونـد         
عــمــيــد زنــجــانــي بــه ســمــت رئــيــس            
دانشــگــاه تــهــران بــود کــه هــمـــه                    
دانشجويان يکصدا نه خودشان را بـه          
اين انتصاب در شکل اعتراض وسيـع     
. و گســتــرده بـه نــمــايــش گــذاشــتــنــد           

زنجاني که  دنبـال عـمـامـه اش مـي               
گشت بـه زور نـيـروهـاي امـنـيـتـي و                  
باديـگـاردهـايـش تـوانسـت از حـلـقـه                
اعتراض و محاصره دانشجويان فـرار      

نمونه هاي ديگري به خصوص  .   نمايد
درطي اين چند هفته اتـفـاق افـتـاده و          
بيانگر درجـه بـااليـي از فضـا و جـو                 

اعتراضي در ميان دانشجويـان اسـت        
که عـالوه بـر راديـکـال و ضـد رژيـم                   
بودنش درجـه بـااليـي از آمـاده گـي                 
جـنـبـش دانشـجـويــي چـه بــه لـحــاظ                
سازماني و چه به لحاظ سياسي مـي          

اينها را بايد به فال نيک گـرفـت   .   باشد
 آذر   ۱۶و با همه اينها بـه اسـتـقـبـال               

اما نکته اي که من ميـخـواهـم    .   رفت
بويژه در مورد آن بگـويـم مـربـوط بـه            

 .شهرهاي کردستان است
ــردســتــان هــم                در شــهــرهــاي ک
دانشجويان بـه پـاي بـرپـايـي مـراسـم                

اين تالش هـا    .   آذر مي روند۱۶هاي  
بـنـابـر    .     مشهود تر از هـر سـال اسـت        

ويژه گي هاي که در کـردسـتـان و در                
رابطه مردم با حـکـومـت حـاکـم مـي             
باشد برگزاري هر چه با شکوهتـر ايـن        
روز از اهميت بسزايي برخـوردار مـي          

 . باشد
در کردستان اعتـراض و مـبـارزه          
بر عليه رژيم امر هرروزه و جا افـتـاده         

يک نگاه گـذرا بـه وقـايـع و             .  اي است 
رويــدادهــاي دو مــاهــه اخــيــر در                   
کردستان نشان مي دهد کـه جـامـعـه           

مـبـارزات   .   در چه التهابـي قـرار دارد       
سياسي و اجتماعي مردم قدم هـا بـه           

مبارزات کـارگـري و       .  جلو رفته است 
بويژه مـبـارزات کـارگـران نسـاجـي و              
موج همبستگي که در حمايت از ايـن   
مبـارزات بـه راه افـتـاد و درنـهـايـت                  
پيروزي کـارگـران روحـيـه کـارگـران و              

اعـتـراضـات    .   مردم را باال برده اسـت      

گســتــرده مــرداد مـــاه امســال در                 
کــردســتــان کــه  تــا يــک اعــتــصــاب               
عمومي بر عليه جـمـهـوري اسـالمـي          

ايـن حـرکـات اعـتـراضـي           .   پيش رفت 
گسترده تاثيرات بي نـهـايـت مـهـم و              
تعيين کننده در مبارزه مردم بر عليه     
رژيم گذاشته و مردم را جري تـر کـرده      

و يــا  بــرگــزاري روز جــهــانــي            .   اسـت 
کودک مبارزه بـراي آزادي رهـبـران و             
فـعـالــيـن کــارگـري کــه تـوســط رژيــم               
دستگير و تهديد شـده و مـي شـونـد              

 .کماکان ادامه دارد
در طول همين مبارزات کـارگـران    
نساجي باالخره کـمـيـتـه دانشـجـويـي             
شکـل گـرفـت و در چـنـديـن حـرکـت                   
اعتراضي که توسط دانشـجـويـان بـه            
راه انداخته شده نشان داد که جـنـبـش         
دانشجـويـي در کـردسـتـان نـيـز دارد                
خودش را جمـع و جـور مـي کـنـد و                   
بــراي خــودش نــقــش و دخــالــتــگــري           

واقعيت ايـن    . بيشتري قائل مي باشد 
است که قبال تحميل جـو سـرکـوب و         
ارعاب در دانشگاهها کـنـتـرل شـديـد         
دانشــگــاهــهــا تــوســط نــيــروهــاي               
حکومتي و دار و دستـه هـاي بسـيـح          
دانشجويي تا حـدودي تـوانسـتـه بـود           
جنبش اعتراضـي دانشـجـويـي را بـه             
عقب براند که در دور تـازه تـحـرکـات          
سياسي در کردسـتـان يـک بـار ديـکـر              
دانشگاهها و مراکـز آمـوزش عـالـي           
توانستند خودشان را به جنبـش هـاي         
اعــتــراضــي مــردمــي رســانــده و تــا             

 . حدودي هم نقش بازي نمايند
بـا تـوجــه بـه هــمـه ايــن شــواهــد                

  آذر را هر چه گسـتـرده تـر و           ۱۶بايد
بــدون شــک   .   وســيــع تــر بــرگــزار کــرد        

برگزاري اين روز و تبديل ايـن روز بـه          
يــک ســنــت جــاافــتــاده در جــنــبــش               
سرنگوني مردم و تـالش بـراي ابـراز              
وجو اجتـمـاعـي و سـيـاسـي جـنـبـش                 
دانشجويي در اين روز بسيار تـعـيـيـن        

اين روز اعـتـراض و     .   کننده مي باشد  
روز نـه گـفـتـن بـه کـلـيـت جـمـهـوري                     
اسالمي و روز ابراز وجود علـنـي ايـن       

در ايـن روز بـايـد          .   جنبش مي بـاشـد    
کل رژيم و دار و دسته هاي رنگارنگ     
وابسته به رژيـم کـه سـعـي داشـتـه و                   
دارند اين روز را بي خطر و در آرامش       

بـــايـــد .   بــرگـــزار نـــمــايـــنـــد دور زد            
دانشگاهها و مراکـز آمـوزش عـالـي           
در کردستان را تبـديـل بـه يـکـپـارچـه               
. اعتراض و مبارزه بر عليه رژيم کـرد    

بــايــد بــا بــرگــزاري هــر وســيــع تــر و                
گسترده تر اين روز فرياد آزاديخواهـي    
و نه بزرگ مردم  را با صـداي رسـاتـر           

بـايـد نشـان      .   در کوي و بـرزن نـدا داد         
ــي در                  ــبــش دانشــجــوي ــه جــن داد ک
کردستان رهبران و سازماندهندگان و    
فعالين اين جنبش مرعوب تهديـدات    
و عــربـده کشـي هــاي رژيــم و دار و                  
دسته هاي حکومتي نخـواهـد شـد و            
پا به پاي کل جنبش دانشـجـويـي در             
سراسر کشـور بـه اسـتـقـبـال ايـن روز                 

 . خواهد رفت

 طــرح شــعــارهــا و مــطــالــبــات            
مــحــوري ايــن روز و کــوبــيــدن روي              
خـواسـتـهـاي سـيـاسـي و مـطـالـبـات                  
جنبش دانشـجـويـي از قـبـيـل آزادي               
برابري، آزادي زندانيان سياسي، عليـه     
آپارتايد جنسي و لغو حجاب اجبـاري    
و مــمــنــوعـيــت طــرح جــداســازي در           
دانشگاهها  تاکيدي ديگري  بـر ايـن            
مسئله است که جنـبـش دانشـجـويـي           
چپ راديکال و سرنگوني طلب بوده و    
پــا بــه پــاي کــل اقشــار مــردم و در                  
تقويـت جـنـبـش سـرنـگـونـي ايـنـبـار                  
قدرتمندتر از سالهاي پيش به مـيـدان       

 . آمده است
 آذر امسال مي تواند تـبـديـل    ۱۶

به يک نقطـه عـطـف بـزرگ بـراي کـل                 
مــبــارزه مــردم بــر عــيلــه جــمــهــوري            

در شهرهاي کردستان     .   اسالمي بشود 
 آذر امسال ميتواند حـتـي نـقـش         ۱۶

مهمتري ايفاء کند و قدم هاي بزرگـي      
. به جلو براي جنبش دانشجويي باشـد  

قــطــعــا هــمــه چــيــز بــه درجــه بــاالي              
سازماندهي و آماده گي ما بسـتـگـي       

ــارزات               .   دارد ــان مــب و مــا در جــري
ــبــســتــگــي                کــارگــران شــاهــو و هــم
دانشجويان ثابت کرديم و نشان داديـم     
. که آمادگي بيشتري بدست آورده ايـم    

آذر ۱۶پـس  بـه امـيـد بـرگـزاري يـک                 
 .سرخ

 
 *  * * 

 

 ! فرصت پيشروي  :  آذر  ۱۶ 

 نسرين رمضانعلي 
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ــامــه       ــرن  No to Politicalب
Islam       برنامه اي از آذر مـاجـدي بـه 

زبان انگليسي از کانال جديد روزهـاي      
 شـب و پـنـجـشـنـبـه              ۹ تـا    ۸دوشنبه  
  و نـيـم بـعـد از               ۳و نيم تا ۲ساعت    

ظهر بـوقـت اروپـاي مـرکـزي پـخـش                 
 .ميشود

در ايــن بــرنـامــه آذر مـاجــدي از              
طــريــق مصــاحــبــه، جــدل و گــزارش             
مسائل مـربـوط بـه اسـالم سـيـاسـي،               
بــحــران خــاورمــيــانــه، ســکــوالريســم،       
تروريسم اسالمي و حقوق زن را مورد    

 .بحث و بررسي قرار ميدهد
 

توجه شما را به ديدن اين بـرنـامـه         
پــيــشــنــهــادات و     .   جــلــب مــيــکــنــيــم    

سـواالت خـود را بـراي آذر مــاجــدي               
ايــن بــرنــامــه را بــه         .   ارســا ل کــنــيــد     

 .دوستان و آشنايان خود معرفي کنيد
 
 

“No To Political Islam”

 مشخصات ماهواره
 ۱۲تله استار 
 ۱۲۶۰۸فرکانس 

 ۱۹۲۷۹سيمبل ريت 
  اف اي سي

 پالريزاسيون افقي 
 روابط عمومي کانال جديد

:   اي ميل
com.yahoo@azrmajedi 

 ۱  +۳۲۳  ۲۷۴  ۲۷۲۲: فکس
 ۱ +۳۲۳ ۲۷۴  ۲۷۱۸:  تلفن

 اين برنامه را از طريق اينترنت نيز        
.  ميتوانيد مشاهده کنيد

tv.newchannel.www 
  

تصوير سازي تماما جعلي و بي پـايـه      
نه اتحاديه ميهني در چند سال .   است

اخير يک نيـروي اپـوزيسـيـون و غـيـر               
دولــتــي بــوده اســت و نــه در هــيــچ                  
مقطعي اصوال جـنـگ و کشـمـکـش             
نظامي اي بين ايـن دو نـيـرو جـريـان                

جــنــگ نــامــوجــود را      .   داشـتــه اســت   
حزب ريبوار هيـچ  ! نميتوان خاتمه داد 

زمان به اتحاديه ميهني اعالم جنـگ     
نکرده بود که حاال بخواهد آتـش بـس      

اگر چـيـزي پـايـان گـرفـتـه            !   اعالم کند 
است نه مبارزه نظامي بـا يـک حـزب            
اپوزيسيون بلکه مبارزه سياسي عليه     

دوستان سـابـق مـا      .   دولت حاکم است 
زبان پـر    .  خوب ميدانند چه ميگويند 

پايـان  " و "   آتش بس يکطرفه" طمطراق  
احسـاس  " و   "   دادن به فضـاي جـنـگـي        

به کار گرفته شده    و غيره"   مسئوليت
تا حقارت و رقت انگيزي يک مـوضـع    

 . سازشکارانه سياسي پوشيده بماند
مساله بـه سـادگـي ايـنـسـت کـه                
حزب ريبوار عمـال و رسـمـا دارد بـه                

در کردسـتـان      دولت سر هم بندي شده  
عراق و دولت مرکزي در خـود عـراق           
که اتحاديه ميهني يک نيروي اصـلـي       
و محوري در هر دو آنهـاسـت، اعـالم            
ميکند که ميخواهد يک اپـوزيسـيـون     

ميخواهـد  .  مودب و سربراه آنها باشد 
از نـقــد و افشــاي دولـت دسـت ســاز                
ــبــي در عــراق و در                    قــومــي مــذه
کردستان عراق دست بکشد و در يـک      

. فـعـالـيـت کـنـد        " فضاي سياسي آرام" 
بيانيه ميگويد اگر اتحاديه مـيـهـنـي         

مسـئـولـيـت     "   اين آتش بس را نپذيرد       
ادامه پيدا کردن اين فضـا تـمـامـا بـر           

" . دوش اتحاديه ميهني قرار ميگيرد  
و اين بروشني يعني اينکـه تـا امـروز          
اين مسئوليت تماما بعهده اتـحـاديـه       
ميهني نبوده است، به زبان بي زبانـي        

هم با افراطـي  . ع.ک.ک.يعني اينکه ح 

گريها و راديکاليسم اش مسئول بوده    
راديـکــالــيـمــســي کــه امــروز        .   ( اسـت 

ديگر نه در حـزب ريـبـوار بـلـکـه در                  
حزب کمونيست کارگـري چـپ عـراق         

بـا ايـن بـيـانـيـه             ).نمايندگي ميشود 
در  قول ميـدهـد        در واقع. ع.ک.ک. ح

فـعـالـيـت     "   فضاي آرام سـيـاسـي       "   يک
کند و از اتحاديه ميهني مـيـخـواهـد         
که اين تغيير در سياست را بـحـسـاب       
بياورد و به او اجازه ايـن فـعـالـيـت را             

 . بدهد
ــائــي                 ــوي آشــن ــاري ــن ســن ــا اي آي

دو خرداديهـاي عـراق دارنـد          نيست؟  
بــه دولــت ســنــاريــوي ســيــاهــي در                

عالم تعهد ميکـنـنـد       ا کردستان عراق 
که از نافرماني مدني فراتر نخواهـنـد       

دارند به جبهه مشارکـت نـامـه      .   رفت
بـه پـرزيـدنـت          سرگشاده مينويسند و  

آتـش بـس      طالباني، خـاتـمـي عـراق           
اين تمام مـعـنـي و        !سياسي ميدهند 

مضمون سـيـاسـي بـيـانـيـه اسـت کـه                  
ناشيانه در پوشش آتش بس يکـطـرفـه      

 . پيچيده و بيان شده است
بيانيه اينطور شروع ميشود کـه         

پيـش آمـدن بـرخـي          با    ٢٠٠٠سال " 
اختالفات و کشمکش هـاي سـيـاسـي        

و اتحاديـه مـيـهـنـي،        .   ع.ک.ک.بين ح 
بعد از چندماه بهانـه گـيـري و مـانـع                

 ١٤تـراشــي ســيـاســي، بــاالخـره روز             
مـرداد بـعــد از مــذاکـراتـي کــه بـيــن                
هيئت دوطـرف بـراي بـرطـرف کـردن              
مشـکــالت روي داده بـود اتــحــاديــه            
ــه ح                 ــه بـ ــانـ ــحـ ــلـ ــي مسـ ــنـ ــهـ . مـــيـ

و بـديـن صـورت      . حمله کرد  .ع.ک. ک
اتحاديه ميهني اختالفات سياسي را      
به ميدان جنگ و مقابله مسلحانه بـا    

 سـال و چـنـد          ٥درمـدت    .   ما کشاند 
ماه گذشته بـخـاطـر کـوتـاه نـيـامـدن                

ميهني از مـواضـع جـنـگ              اتحاديه
در مـقـابـل         طلبانه و سـرکـوبـگـرانـه         

ــا و                  ــزب مــ ــر پــــا              حــ ــا زيــ بــ
آزاديهاي سياسي، تا کـنـون        گذاشتن  

اين اصطکاکها و تشنجها هـمـچـنـان         
 ."بين ما ادامه داشته است

در سـال    .   براستي رقت آور اسـت      
 دولـــــت دســـــت ســـــاز                 ۲۰۰۰

ناسيوناليسم کرد که زير چتر نظـامـي     
آمريکا و متحدينش پـس از جـنـگ            

کردستان عراق بـقـدرت      اول خليج در    
ــرهــاي حــزب                   ــه مــق ــود ب ــده ب رســي

حــملــه    کـمــونــيـســت کــارگـري عــراق        
ميکند و از آن زمـان تـا امـروز ايـن                 
سرکوبگري و اعمال فشار پـلـيـسـي و         

امروز در مقـابـل   .   سياسي ادامه دارد 
اين وضعيت دوستان مسالمـت جـوي      
ما به اين نتيجه رسيده اند که بيـانـيـه        

نظامي کردن اخـتـالفـات      از  بدهند و 
سياسي و کـوتـاه نـيـامـدن اتـحـاديـه                 
ميهني از مـواصـع جـنـگ طـلـبـانـه                 

ظـاهـرا مسـالـه بـر سـر             !   کنند گاليه  
برخي اخـتـالفـات و کشـمـکـشـهـاي               " 

است کـه مـيـتـوانسـتـه بـا                "   سياسي
مذاکره حل و فصل شـود و اتـحـاديـه            
مـيـهـنــي بـخــاطـر جـنــگ افـروزي و                
ــي ســيــاســي اش از حــل                   ــت ــدراي ــي ب
ــمــت آمــيــز ايــن اخــتــالفــات               مســال

   !خودداري کرده است
 –دولــت پــادرهــواي طــالــبــانــي         

بارزاني در کردستان عراق از مقطعـي    
که روي کار آمد تا بامروز نمايـنـده و        
 -جرثومه تمام عيار ارتجاع مذهـبـي    

ــوده اســت و                  ــي ب ــســت ــي ــال ــون ــاســي ن
تا زماني که از کمونيـسـم   .   ع.ک.ک. ح

منـتـقـد و       کارگري دست نشسته بود   
افشـاگـر پـيـگـيـر فـجـايـعـي بـود کــه                    

مـذهـبـي دولـت       -سيـاسـتـهـاي مـلـي        
عليه کارگران و زحمتکـشـان و        جديد

ــان در کــردســتــان اعــمــال                ــژه زن بــوي
و بـهـمـيـن دلـيـل فـعـالـيـن                 .   ميـکـرد  

تـحـت انـواع فشـارهـا و               . ع. ک. ک. ح

ايـن شـمـه      .   محدوديتها قرار داشتـنـد    
بـرخـي اخـتـالفـات و          " اي از مضمون     
ــه ظــاهــرا          "   کشــمــکــشــهــا     اســت ک

ميتوانسته به شيوه مسـالـمـت آمـيـز           
حل و فصل شود و اتحاديه مـيـهـنـي             

 ! اجازه نداده است
بـيـانــيـه امــروز ريـبــوار در واقــع             
اعـالم کـوتـاه آمـدن از ســيـاسـتـهــاي                

اتحاديه ميهنـي  . راديکال ديروز است 
هــمــان نــيــروي ارتــجــاعــي اســت کــه           
ــن حــزب                  ــوده اســت، اي ــيــشــه ب هــم
کمونيست کـارگـري عـراق اسـت کـه              

عاقـل و سـربـراه و          .   عوض شده است  
مسالمت جو و نافرماني مدني چي و   
. اپوزيسيـون دو خـردادي شـده اسـت            

کذائـي ريـبـوار اعـالم رسـمـي                بيانيه
اين چرخش فاحش از چـپ بـه راسـت             

آتـش بـس و خــتـم يــکـطـرفــه                 . اسـت 
فضاي نظامي و تـعـهـد            کشمکش و 

به ايجاد فضاي آرام سياسي و غيره و      
غيره که بيانيه مشحون از آنست همه       
اينها به زبان صريـح سـيـاسـي يـعـنـي             
دست شسـتـن از سـيـاسـت انـتـقـادي                 
نسبت به ناسيوناليسم کرد، و سـازش     
با اتحاديه ميـهـنـي و دولـت کـذائـي               

بـيـانـيـه در واقـع             ! اش در کـردسـتـان     
کـوتـاه   .   ع. ک. ک. اعالم ميکند کـه ح      

آمـده اسـت و حـاال نـوبــت اتـحـاديــه                 
 . ميهني است که کوتاه بيايد

بــا اتــحــاديــه    .   ع. ک. ک. جـنــگ ح   
ميهني آن زمان که ايـن حـزب هـنـوز            
به کـمـونـيـسـم کـارگـري وفـادار بـود                  
ــجــز نــقــد و افشــاگــري از                   چــيــزي ب
ســيــاســتــهــاي ضــد مــردمــي دولــت           
اتحاديه ميهني در کـردسـتـان عـراق            

ــبــود  امــروز ايــن ســيــاســتــهــاي             .   ن
ارتجاعي اتحاديه ميـهـنـي نـه تـنـهـا              
تخفيفي نيافته و تغييري پيدا نـکـرده       
بلکه پس از جـنـگ دوم عـراق و بـه                  
ريــاســت جــمــهــوري رســيــدن جــالل             

طــالــبــانــي در دولــت دســت ســاز و               
مافوق ارتجاعي فعلي عـراق، شـدت         
و گستردگي بمراتب بيشـتـري يـافـتـه            

ــبــوار از خــط               .   اســت ــر حــزب ري اگ
کمونيسم کارگري و منصور حکـمـت        
خارج نميشد قاعدتا امروز مـيـبـايـد           
بـــر شـــدت نـــقـــد و افشـــاگــــري                      

ناسيونالـيـسـم کـرد و مـقـابلـه بـا                  از  
دولــت مــرکــزي و مــحــلــي کــه ايــن               
ناسيوناليسم يک جزء اصلي تشکـيـل        

امـا مسـالـه      .   دهنده آنست مـيـافـزود     
کـــــــه بـــــــخـــــــش           ايــــــنـــــــســـــــت 

بدنبـال جـدا شـدن           . ع. ک.ک.ح   اعظم
خط راست ازحـزب مـا، از مـنـصـور              

ــم     .   حــکــمــت انشــعــاب کــرد         و پــرچ
کمونيسم کارگـري تـمـامـا در دسـت             
حزب کمونيست کارگـري چـپ عـراق         

بيانيه اخـيـر اوج راسـت           . قرار گرفت 
رويهاي دوران پس از انشـعـاب حـزب           
ريبوار و سـنـد ديـگـري بـر حـقـانـيـت                 
حزب کمونيست کارگـري چـپ عـراق         

بــيــانــيــه ســازش بــا اتــحــاديــه         .   اسـت 
نتـيـجـه مـنـطـقـي و             ميهني در واقع   

اجتناب ناپذير خط راستـي اسـت کـه          
. ع. ک. ريبوار احمد و رهبري حـزب ک      

ــتـــهـــاي                     ــيـــروي از ســـيـــاسـ ــه پـ بـ
کــورش مــدرســي در پــيــش           راســت   
   .گرفت

امروز ريبوار احمد در آغاز راهـي   
قرار گرفته اسـت کـه اپـوزيسـيـون دو              

در .   خردادي در ايـران بـپـايـان رسـانـد            
اين شرايط بموازات مقابله بـا دولـت          
قومي مذهبي دست ساز آمريکـا در         
عراق و در کردسـتـان عـراق، وظـيـفـه            
افشاگري و نقد پـيـگـيـر اپـوزيسـيـون              
نوع دو خردادي اين دولت نيز تـمـامـا       
بعهده حزب کمونيست کـارگـري چـپ       

 .عراق قرار ميگيرد
 
 

 ! پرچم سفيد در برابر پرزيدنت طالبانی     

 برنامه ای از کانال جديد
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را  ضد علم و مقوالت ضد علـمـي و        
فرهنگ عشاير و قبايل و مليگـرايـي      

 . را عين علم معرفي کنند
ايـن  "   عـلـمـي   " منابع و اسـتـدالل        

دسته از روشنفکران عقب مـانـده کـه          
خود نيز قرباني همين تفکر هستـنـد،       
با عـلـم و تـفـکـر اثـبـات شـده  بشـر                       
امروزي  متفاوت و متـضـاد  اسـت،           
مـتــر و مــعــيــار و شــنــاخــتــشــان بــه              
شناخت بشر در اعصار گذشته تعـلـق         

انگار اين ماموتها را از قـرنـهـا    .   دارد
قبل در فـريـز گـذاشـتـه انـد و اکـنـون                  
بيدارشان کرده اند که تقاص شنـاخـت       
علمي و پيشرفت را از انسـان امـروز            

شــنــاخــت از پــديــده هــاي         .   بــگــيــرنــد
تاريخي کـه بـراي مـردمـان ايـن قـرن                
بـدهـيـي و پـذيـرفــتـه شـده بـراي ايــن                   
صنف عقب مانده غير قابل اسـتـنـاد          

گــويــي کــاشــفــان چــاه      .   و بــاور اســت    
جمکران و نور غـيـبـي دور سـر آقـاي              
احـمــدي نــژاد را هــم بــايـد مـردم بــه                 
. عنوان پديده هـاي عـلـمـي بـپـذيـرنـد              

اينها به منتسكيو، فويرباخ و هـگـل         
. مراجعه نـمـيـكـنـنـد      ...   و ماركس و  

مرجع قابل باورشان شيخ مـحـمـود و        
بارزاني و قاضي محمد و طالبانـي و        

 . خميني و بن الدن است
اين ناسيوناليست کـرد کـه لـقـب           
دکتر را به اول اسـمـش اضـافـه کـرده                
است، چنان پيـدا اسـت کـه  قـبـل از                  
تالش بـراي شـنـاخـت عـلـمـي دنـيـا،                 

درمـورد  .     عاشق لقب خود شده است   
تعريف ناسيونـالـيـسـم و در دفـاع از               
ناسيوناليسم کرد احـکـامـي را بـيـان            
کرده است، تو گويي شـيـخ مـحـمـود             
رهـبـرعشــايـر قــديـم کــردسـتـان و يــا                
امثـال سـمـکـو و قـاضـي مـحـمـد و                    
بارزاني سر از قبر بيرون آورده انـد  و            
احکام ضد تاريخي زمان خـود را در         
دفاع از قبيلـه و نـاسـيـون خـود  بـاز                  

 .خواني ميکنند
اگــر در يــک مــرکــز عــلــمــي و                 
پژوهشي با استاندارد متوسط هم در     
جوامع امروزي کسي تزي ارايـه دهـد         
که جامعه را نه بـر مـبـنـاي جـايـگـاه               
اقتصادي  طبقات،  بلکه بر مـبـنـاي          
ناسيون ها و مذاهب مختلف تقسـيـم     
بندي کند عذرش را ميخواهند و در       
بهترين حالت محترمانه در خـروجـي         

ــه او نشــان مــيــدهــنــد              ــبــتــه  .   را ب ال
رهبرانشان اين چنين افرادي را روانـه          

مراکز پخش خـرافـاتـي شـبـيـه حـوزه               
هاي علميه قم و يا به تفاسيـر مـيـرزا            
بنويسهاي کردستان در مورد سمـکـو      
و قاضـي مـحـمـد و بـارزانـي حـوالـه                  

 .ميدهند
  اما در دنيـايـي مـالـيـخـولـيـاي              
جريانات قوم پرست ظاهرا نه عـلـم و           
نه فرهنگ انساني و نه طبقات نبـايـد     
. مبنا تحليل و ارزيابي  قـرار گـيـرنـد         

بـه قــول حــزب دمـکــرات کــردسـتــان             
جامعه کردستان سـرمـايـه دار      "   ايران،

و کارگر ندارد، همه مردم خـلـق کـرد             
ايـن  .   اينها احمق نيـسـتـنـد    " .     هستند

مـيـدانـنـد بـه        . تظاهر به حماقت است 
اين ترتيب بايد بـه چشـم مـردم خـاک              

 سال قـبـل قـاسـمـلـو در             ٢۵.   بپاشند
جزوه خود نوشت سوسيـالـيـسـم بـراي           

در هـمـان جـزوه         .   کردستان زود اسـت    
ــوشــت بــعــد از               ســال حــزب        ٢۵ن

ــر                  دمــکــرات در ايــن جــهــت قــدم ب
 سال  حزب ٢۵اکنون بعد از .   ميدارد

دمــکــرات کــردســتــان ايــران بــه ايــن            
نتـيـجـه رسـيـده اسـت بـايـد از بـوش                    
تقاضاي دخالت در ايران کند و پـيـام          
تبريک براي او ميفرسـتـد و دالرهـاي           
ــا حســرت                 ــکــا را ب اعــطــايــي آمــري

 . ميشمارند
 هميـن حـزب دمـکـرات اکـنـون              
چرتکـه مـيـنـدازد کـه آمـريـکـا دالر                 
بيشتري به آقاي مهتـدي از سـازمـان           
زحمتکشان اعطـا کـرده اسـت يـا بـه                

ــبــتــه ســازمــان      .   حــزب دمــکــرات     ال
زحمتکشان از طريق آقـاي طـالـبـانـي            
کمي کمتـر از حـزب دمـکـرات دالر              

هـنـوز خـواسـتـه        .   عايدش شـده اسـت     
هاي آمريـکـا بـراي تشـکـيـل جـبـهـه                 
کردها و مليتهاي مـخـتـلـف عـمـلـي              
نشده است، که آنـهـا  سـر کـيـسـه را                   

گاليه  حزب دمکرات از .   شکل کنند 
آمريکا ايـن اسـت کـه چـرا سـازمـان                 
زحمتکشان را شريک ايـن پـروژه قـرار           

سازمان زحمـتـکـشـان هـم        .   داده است 
فکر ميکند که سرش نبايد بـي کـاله        
بماند علم کردن بهادين ادب از جانـب    
حزب دمکرات را رقيب خود ميدانـد        
و تالش ميکند بجاي رقابت با حـزب   
دمکرات آنها را قـانـع بـه هـمـکـاري                
کند كه جـبـهـه خـلـق كـرد و بـنـا بـه                       

مريكا جبهه خلقـهـاي ايـران       آ خواست  
را در مـقـابـل حـزب دمـكـرات قـرار                 

ايــن ســيــاســت بــراي ســازمــان         .   دهــد

هـم  .   زحمتكشان  دو خـاصـيـت دارد          
خــود را ســر بــه راهــتــر در راســتــاي                

مريكا قلمداد ميكـنـد و     آ سياستهاي  
هم صندلي خود را در خانه  احتمالـي      
ــمــان احــزاب كــردي مــحــفــوظ             پــارل

 .نگهميدارد
لـقـب دکـتـري و مــهـنـدســي کــه                
امروزه در ميان احـزاب عشـيـرتـي و             
فـرهــنــگ عــقــب مـانــده جــاي لــقــب             

را گـرفـتـه اسـت کـارت            "   ماموسـتـا  " 
ورود به زراتخانه افکار ضد تـاريـخـي       

گـويـا ايـن      .   و ضد علـمـي شـده اسـت          
القاب کارت اعتبار پخش هـر حـکـم           
ضد علمي و ضد تاريخـي را عـلـمـي            

 .جلوه ميدهد
 اما اين تحصيلکـردگـان فـرنـگ         

و اســتــداللــي   "   عــلـم " در جســتــجـوي      
هستند که موقعيت مادي و زميـنـي       
جريانات مورد پسندشـان را تـوجـيـه            

آنچه علمي قـلـمـداد مـيـشـود            .   کنند
نياز و مـوقـعـيـت فـعـلـي جـريـانـات                   
ناسيوناليستي است که بـايـد تـوجـيـه          

هــمــيــن مــوقــعــيــتــي کــه در           .   گــردد
کردستان عراق طـالـبـانـي و بـارزانـي             
پيشقراول آن شده اند، اين قلم بدستـان      

ــرم  "  ــراي حــزب             "   مــحــت ــرا ب ــد آن ــاي ب
دمکرات، بـهـاديـن ادب و سـازمـان              

 .توجيه کنند... زحمتکشان و
اين استدالل که گويا مـردم بـايـد          
بر مبناي ناسيونها و مليتها و اقـوام          
و مذاهب مختـلـف مـورد مـطـالـعـه               
قرار گـيـرنـد و سـهـمـشـان از دنـيـاي                    
موجود بر اين اسـاس تـعـيـيـن شـود،             
تنها از بيماري افکار بيان کـنـنـده آن            

اسالم سياسـي خـود     ּ  ناشي نميگردد 
پديده اي است کـه بـر اسـاس هـمـيـن                 
ــم                 ــاي امــروز ســه ــي اســتــدالل در دن
خواهيش را مـيـخـواهـد بـه جـوامـع                

داستان عکـس  .   امروزي  تحميل کند 
امام در ماه، خر دجال و چاه جمـکـران    
و حکم امام زمان در تـايـيـد احـمـدي           
نژاد و مجلس وحوش اسالمي و نـور        
سبز دور سر احمدي نژاد در سـازمـان        

همگي از اين نياز مـادي    . . .  ملل  و 
 .وزميني سر چشمه گرفته است

حال که نوبت بـه نـاسـيـونـالـيـسـم              
اقوام و مليتهاي مخـتـلـف مـيـرسـد،            

نـهـا از     آروشنفکرانشان ميگويند چرا  
طـبـقـات    .   اين تحميق استفاده نکننـد   

حاکم تاريخأ حامل اين افکار بوده  و       
سـعــي کــرده انــد کــه بــر ايــن مــبــنــا                

حاکميت خـود را تـوجـيـه و عـمـلـي                  
 .کنند

 براي نسل جوان کافـي اسـت کـه           
تاريخ توجيهات حاکمان و سلـسـسـلـه       
هاي پـادشـاهـان و مـذاهـب را نـگـاه                 

دو عنصر اصـلـي و پـايـدار در             .   کند
تمام دورانهاي حاکميت آنها اتکـا بـه          
مــذهــب و مــلــيــت بــوده اســت، کــه              
بتوانند منافع مادي و طبقاتـي خـود      

هـيـتــلـر مــادرزاد      .   را تـوجـيــه کـنـنــد        
فاشيست نبود، شاهان ايران و صـدام         

هـمـه   .   حسين و خميني هم همينـطـور   
آنــهــا در تــوجــيــه مــنــافــع مــادي و               
زمينيشان دست به انـبـانـي بـرده انـد             
کـه امــثــال آقــاي بــوش، طــالــبــانــي،            
ــژاد،             بــارزانــي، جــعــفــري، احــمــدي ن
مالعمر و بن الدن هـم هـمـان کـار را              

کســانــي مـثــل ســروش،       .   مـيــکــنـنــد  
هـم از    .   .   .   حجاريان و امـيـن آوه و             

تـنـهـا    .   همين توبره مصرف ميکنـنـد    
تــفــاوت در مــوقــعــيــت ســيــاســي و             

 .اجتماعي آنها است
 هنگامي که اسـتـالـيـن بـه قـتـل             
عام کـمـونـيـسـتـهـا دسـت بـرد بـراي                   
جواب گـويـي بـه يـک نـيـاز مـادي و                   
حاکميت ناسيوناليسم روس در تقابل      
ــود                  ــر ب ــب ــت ــقــالب اک ــا اهــداف ان . ب

همچنانکـه رضـا شـاه در تـقـابـل بـا                  
عشاير و خوانيـن و سـيـسـتـم مـلـوک               
ــودش بـــه                  ــي دوران خـ ــوايـــفـ ــطـ الـ

پسـر  .   ناسيوناليسم ايراني اتـکـا کـرد       
رضـا شـاه  هـم  خـود را کـمـربسـتـه                       
حضرت عباس و سايه خـدا مـعـرفـي            
ــاده از                      ــف ــا اســت ــد ب ــوان ــت ــا ب کــرد ت
ناسيونالـيـسـم و مـذهـب مـوقـعـيـت                
طبقاتي خود و هم طـبـقـه هـايـش را                

 .استحکام ببخشد
 از نظر روشنفکران جهان سومـي       
و متفکرين طبقات حاکم ظاهرأ ايـن        
تحليل از اوضاع غيرعلمي و اتکا بـه     
مذهب و ناسـيـونـالـيـسـم عـيـن عـلـم                

ــا مــوقــعــيــت مــادي و             .   اســت گــوي
اقتصادي طبقات نقشـي در تـعـيـيـن            
جايگاه انسان نـدارد، از نـظـر ايـنـهـا                
طبقات نبايد وارد تحليـل شـود زيـرا           

نبـايـد کسـي بـه آن           .   غير علمي است 
فکر کند بايد به مليت و قـومـيـت و              

هـويـت انسـان از        . "     مذاهب چسبـيـد   
نظر اينها نه اصـالـت انسـان بـودنـش              
بلكه مـلـيـت، زبـان و مـذهـب بـايـد                   

"  اقتصاد مال خـر اسـت      .   محور باشد 
اما خود ּ  گفته معروف خميني است 

اولين کسي بود که براي بدست آوردن     
و تحکيم همين موقعيت اقـتـصـادي          
سرمايه داران مورد حمـايـتـش، قـتـل          

 . عام راه انداخت
خاوران و لعنت آبادهـا را بـنـيـاد            
نهادند  و همه اينها به  تثبيت احکـام    

احـکـامـي کـه هـم          . الهي کمک کردند 
اکنون بـراي اجـرا و عـمـلـي کـردن و                   
پيشبردن آن احمدي نژاد را با نور دور      
ــده اســت                  ــه قــدرت رســان . ســرش ب

وزيــرنــفــت مــجــري هــمــيــن احــکــام            
چهارمين راسش امـروز بـه مـجـلـس             
مـدافـعـيـن اسـالم و نـاســيـونـالـيـســم                 

آقـاي امـيـن آوه از ايـن             .   معرفي شـد  
. سياست و ايدولوژي دفـاع مـيـکـنـد          

اما شيادانه تالش مـيـکـنـد آنـهـا را                
علمي قلمداد کند که گـويـا چـپـهـا و              
کـمـونـيـسـتــهـا بـه نــاحـق از کـارگــر،                  
پـرولـتـاريـا و  تضــاد ايـن طـبـقـه بــا                     

از نـظـر     .   سرمايه داري حرف ميزنـنـد     
اينها اين تحليلهـا افـراطـي و ذهـنـي             

اما تـفـرقـه قـومـي و مـلـي و                  .   است
تراشيدن هويت براي انسان بر مبـنـاي      
آنها بار مثبت دارد و به عنوان امـري      

 .علمي  قلمداد ميشود
 البته در دنيايي که شاهان سـايـه      
خدا و امام زمان امضا کننده ليـسـت      
وحوش مجلس اسالمي ميشـود، در       
دنيايي که بوش با مسيـح مـنـاجـات           
ميکند و حکم قتل عام مردم را از او    
ميگيرد و طـالـبـانـي در سـلـيـمـانـيـه                
حسينه ميسازد و سرباز فداکار بـوش   
مـيـشــود و رهـبــر کـردهــا خــطـابــش               

در دنيايي که  بن الدن پيـام  .  ميكنند
آور نجات مسلمين ميشود و بارزاني    
با افتخار اعالم ميکـنـد کـه بـوش و              
بلر نجات دهنـده مـردم کـردسـتـان و              

نبايد تعـجـب کـرد کـه         . عراق هستند 
طلبه هاي مدارس ناسيوناليسم کـرد،   
قومپرستي و نـاسـيـونـالـيـسـت بـودن             

قـلـمـداد    "   عـلـمـي   " خود را با افتخـار،     
 . کنند

اما بشر متمدن در مـقـابـل ايـن              
جنگل ساخته شده  دست قـاتـلـيـن و              
توجيـه کـنـنـدگـان حـاکـمـيـن دنـيـاي                  
امروز، صف مدرن و انساني خـود را        

صف مدافـعـيـن کـودک، صـف          .   دارد
مدافعيـن بـرابـري زن ومـرد و صـف                
مدافعين بچه هاي خيابـانـي و صـف            
کــارگــران آگــاه و ضــد مــنــاســبــات              
سرمايه داري حاکم ، صف ميليونـهـا      
انســان مــتــنــفــر از قــومــپــرســتــي و             
ناسيوناليستي و مذهبي  در مـقـابـل       
ــاده اســـت                  ــش ايســـتـ ــن تـــوحـ . ايـ

ناسيوناليستها و قومپرستـان و قـلـم           
بــدســتــانشــان کــه پــرچــم تــفــرقــه و                
پاکسـازيـهـاي قـومـي و مـذهـبـي را                 
بدست دارند، پرچـم رهـايـي انسـان و              

ناسيوناليست   " روشنفکر " قباحت يک    1از صفحه  
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بـدنـبــال صــدور احــکـام زنـدان و              
تبعيد از سوي دادگاهـهـاي اسـالمـي           
حكومت عليه فعـالـيـن اول مـاه مـه              

کـمـپـيـنـي در        )   ۲۰۰۴سـال    (   سقـز    
دفـاع از ايــن کــارگـران و بــراي لــغــو                
احکام محکوميت آنها در ايران و در     
سطح جهان شروع شـد کـه هـمـچـنـان              

يکي از سازماندهنـدگـان   .   ادامه دارد 
اين کمپين جزب کمونيست کـارگـري        

ــيــر          .   ايــران اســت    ــيــل کــيــوان دب خــل
تشکيالت خارج کشور حزب در نامه   
اي به همه سازمانها و اتحـاديـه هـاي            
کـارگــري در ســراسـر جـهــان از آنــهــا               
خواست که جمهوري اسـالمـي را بـه             
خاطر پايمـال کـردن حـقـوق ابـتـدايـي               
کارگران در ايـران مـحـکـوم کـنـنـد و                
خواهان لغو فوري و بي قـيـد و شـرط          
محکوميت فعالين اول مـه در سـقـز           

وي همـچـنـيـن در نـامـه خـود              .  شوند
تـاکــيــد کــرد کــه بــرگــزاري اول مــه،              
اعتصاب و اعتراض حـق پـايـه اي و             
بي چون و چراي کارگران است و بـايـد       

او هـمـه     .   به رسميـت شـنـاخـتـه شـود           
سازمانهاي کارگري در سراسر جـهـان       
را به حمايت از ايـن حـقـوق پـايـه اي                  

 . فراخواند
 آبانماه   ۱۸پس از آنکه در تارخ    

اولين  ) ۲۰۰۵ نوامبر  ۹ ( ۱۳۸۴
احکام مجازات عليه محمود   
صالحي و جالل حسيني صادر شد    

 سال سال   ۵محمود صالحي به ( 
زندان و سه سال تبعيد به شهر قروه و        
همچنين جالل حسيني به سه سال          

کنفدراسيون  )  زندان محکوم شدند 
جهاني اتحاديه هاي آزاد کارگري    
)ICFTU)  ميليون ۱۴۵که 
کارگر عضو دارد با ارسال نامه    
شديد اللحني به احمد نژادي انزجار     
خود از صدور اين احکام را ابراز         
. داشت و خواهان لغو فوري آنها شد   
در اين نامه به جمهوري اسالمي  

دولت شما به " گوشزد مي شود که 

دليل عضويت ايران در سازمان       
موظف است که  ILOجهاني کار  
حق آزادي تشکل و بنابراين حق       

بر  . آزادي سازماندهي را رعايت کند      
مبناي اين اصول، کارگران حق دارند       
که در مراسم مسالمت آميز اول ماه 
مه شرکت کنند و با سازمانهاي    
 ICFTUکارگري در جهان مانند  

همزمان با اين ، آي    ." همکاري کنند
سي اف تي يو با ارسال نامه اي به           
دبير کل سازمان جهاني کار از وي       
خواست که با دولت ايران تماس        
بگيرد و در جهت لغو احکام صادر     

 نوامبر ۱۴روز . شده دخالت کند
پس از تعيين احکام مجازات براي   
محسن حکيمي، برهان ديوارگر و  

 سال   ۲هر کدام  (  محمد عبدي پور  
اين كنفدراسيون نامه ديگري    )  زندان 

به احمدي نژاد نوشت و اعالم    
اين احکام نشان مي دهد        :  " داشت 

که دولت شما حقوق پايه اي کارگران  
همچون حق آزادي تشکل را به کلي   
.  ناديده مي گيرد ICFTU  مايل

است بار ديگر تکرار کند که کميته   
( ازادي تشکل   CFA)   در سازمان

جهاني کار، اي ال او، به دولت شما   
تذکر داده است که اتهامات نسبت  
داده شده به هفت رهبر کارگري در     
مورد مراسم اول ماه مه سقز در سال    

ما مصرانه از  . را لغو کند۲۰۰۴
شما ميخواهيم که تمام اقدامات     
الزم را براي تضمين لغو فوري احکام        
صادره عليه محمود صالحي، جالل   
حسيني، محسن حکيمي، برهان   
ديوارگر ومحمد عبدي پور و نيز لغو  
اتهامات صادره عليه برهان ديوارگر     

 اوت  ۷در مورد دستگيري ايشان در  
." انجام دهيد۲۰۰۵  

با واکنش اعتراضي كنفدراسيون   
اتحاديه هاي آزاد که در گزارش       
ساالنه خود نيز جمهوري اسالمي  
ايران را بعنوان يکي از خطرناکترين        
کشورهاي دنيا براي فعالين کارگري       
اعالم کرده بود، کمپين حمايت از     
فعالين محکوم شده شتاب جديدي  

بدنبال تالشهاي فعالين     . بخود گرفت
و واحدهاي حزب کمونيست کارگري 
ايران و برخي سازمانهاي سياسي         
ديگر تا کنون شمار قابل توجهي از  
اتحاديه هاي کارگري در نروژ، آلمان،   
استراليا، کانادا، فنالند، سوئد،    
اسپانيا و ايتاليا به اين کمپين پاسخ       
مثبت داده اند و از کارگران ايران به     

.حمايت برخاسته اند   
در نروژ اتحاديه سراسري کارگران    

 هزار عضو در ۸۳۰نروژ، ال او ، با 
 نوامبر که براي  ۱۶نامه اي به تاريخ  

احمدي نژاد ارسال کرد نسبت به    
صدور احکام زندان براي فعالين       
کارگري شديدا اعتراض کرد و اين را        
نشانه اي از پايمال کردن حقوق پايه     
اي کارگران ايران از سوي جمهوري     
.اسالمي دانست   

 نوامبر اتحاديه   ۲۱در آلمان روز    
 ميليون و  ۲فلزکاران آلمان با حدود       

پانصد هزار عضو با نوشتن يک نامه     
به احمدي نژاد محاکمه و    
محکوميت فعالين اول ماه مه سقز     
. را مورد اعتراض شديد قرار داد      

 نوامبر ۱۷همين اتحاديه به تاريخ   
رفتار خشونت آميز جمهوري  
اسالمي عليه کارگران نساجي       
کردستان در شهر سنندج را محکوم    

در آلمان همچنين شاخه    . کرد
 ۲۱کارگري حزب چپ آلمان به تاريخ     

توامبر در يک نامه اعتراضي به       
احمدي نژاد حمايت خود را از فعالين          
کارگري محمود صالحي، جالل   
حسيني، محسن حکيمي، محمد  
عبدي پور و برهان ديوارگر اعالم     
داشت و خواهان لغو فوري احکام   
.زندان و تبعيد آنها شد    
در فنالند تعدادي از اتحاديه هاي       
کارگري اين کشور جمهوري اسالمي    
را به دليل نقض حقوق پايه اي     
کارگران ايران و صدور احکام    
مجازات عليه فعالين اول ماه سقز     

اسامي اين   . شديدا محکوم کردند 
اتحاديه  :  اتحاديه ها بدين قرار است       

سراسري کارگران فنالند، اتحاديه        
کارگران ساختماني، اتحاديه     
پتروشيمي، اتحاديه متال و اتحاديه   
کارگران شهرداريها و خدمات     
دولتي، اتحاديه کارگران مواد  
.  غذائي و باالخره اتحاد چپ فنالند   

در استراليا نيز تا کنون چندين        
اتحاديه در ارتباط به احکام صادر     
شده عليه فعالين اول ماه مه سقز از         

اتحاديه  .  خود واکنش نشان داده اند
بنادر و کشتيراني، اتحاديه کارگران    
مونتاژ و اتحاديه صنعت اتوبوس و 

نامه دبير اتحاديه بنادر و . تراموا
کشتيراني استراليا به سفير جمهوري        
اسالمي در اين کشور يکي از شديد          
اللحن ترين نامه هايي است که تا    
کنون از سوي اتحاديه هاي کارگري        

در اين نامه آمده   . نوشته شده است
:   است  
ما، به ويژه، خواستار موارد زير   " 

:    هستيم  
لغو فوري احکام زندان و تبعيد    . ١

فعالين کارگري در استان کردستان        
 ايران     

ختم فوري نقض حقوق کارگران    . ٢
پذيرش بي درنگ کليه . در ايران 

حقوق کارگري که در سطح جهاني به 
رسميت شناخته شده؛ حق اعتصاب،   
سازمانيابي و ايجاد تشکل براي   
 کارگران ايران    

ختم فوري پيگرد، دستگيري، . ٣
بازجويي و موارد ديگر نقض حقوق  
.  در ايران   

از شما مي خواهيم که براي خاتمه         
بخشيدن به اين نقض حقوق و   
شرارتي که رژيم ننگين شما به طور       
متداول انجام مي دهد بالفاصله     
."اقدام کنيد  

صنعت اتوبوس  " در نامه اتحاديه  
در استراليا نه فقط به     " وتراموا

محاکمه و مجازات فعالين اول ماه     
مه سقز اعتراض شده است بلکه به         
سرکوب کارگران نساجي در   
کردستان، کارگران فرش البرز در   
بابلسر و همينطور کارگران   
اتوبوسراني اشاره گرديده و آنها نيز   

در اين نامه که . محکوم شده اند
خطاب به سفير جمهوري اسالمي  

در : نوشته شده است از جمله آمده  
حالي که روز اول ماه مه از طرف     
همه جهانيان بعنوان روز مبارزه و     
اعتراض شناخته شده است،    
دستگيري و يا محاکمه کردن    
کارگراني که در اين مراسم شرکت       
کرده اند گواه آشکاري از پايمال شدن         
حقوق انسان از طريق مجاري قانوني     

اين تنها مي تواند موجب    . است
انزجار همه انسانهايي شود که       
عدالت و ارزش هاي انساني را ارج     

."  ميگذارند  
نوامبر کنگره کار   ۱۵در کانادا روز  

 ميليون عضو  ۳کانادا با بيش از    
خواستار رفع اتهامات از فعالين اول     

در بخشي اژ نامه اين     . مه سقز شد
سازمان کارگري خطاب به احمدي     

به دليل عضويت   : " نژاد آمده است
(  ايران در سازمان جهاني کار        

ILO )    دولت شما موظف است
که حق آزادي تجمع و بنا براين حق       

اين حق  . آزادي تشکل را رعايت کند   

کارگران است که بدون مزاحمت    
نيروهاي دولتي و يا امنيتي، در   
جشن روز جهلني کارگر شرکت    

کارگران اتومبيل سازي    ." کنند
 نيز طي يک نامه   ۱۹۹کانادا لوکال 

به احمدي نژاد خواهان لغو بي قيد و    
شرط همه احکام صادر شده عليه        
کارگران و فعالين اول ماه مه سقز   

.  شد  
در سوئد سازمان سراسري کارگران        
( سوئد  LO)  ۲با نزديک به 

ميليون عضو قويا نسبت به احکام  
صادر شده عليه فعالين اول مه سقز     

در اين نامه که روز  . اعتراض کرد
 نوامبر و خطاب به احمدي نژاد  ۲۲

نوشته شده و رونوشت آن به وزارت 
امور خارجه سوئد نيز ارسال گرديده  
خواسته شده است که از فعالين         
نامبرده فورا رفع اتهام شود و    
جمهوري اسالمي به حقوق پايه اي     

از سوي  .  کارگران ايران احترام بگذارد    
ديگر روزنامه جنوب سوئد گزارشي    
از جريان صادر شدن احکام زندان و         
تبعيد بر عليه فعالين اول ماه مه         
سقز توسط جمهوري اسالمي و 
همچنين کمپين جهاني براي لغو اين        

در اين   . احکام انتشار داده است   
: گزارش از جمله مي خوانيم  

خليل کيوان دبير تشکيالت خارج " 
کشور حزب کمونيست کارگري ايران    
از همه اتحاديه هاي کارگري،        
سازمانهاي مدافع حقوق بشر و     
احزاب سياسي خواسته است که     
حمالت جمهوري اسالمي به حقوق  
پايه اي کارگران ايران را محکوم       

احمدي نژاد رئيس جمهور . کنند
ايران تاکنون از سوي اتحاديه    

(( سراسري کارگران نروژ    LO  و
همچنين شاخه کارگري حزب چپ  
( آلمان    PDS)    نامه هاي
. اعتراضي دريافت کرده است   
فشارهاي خارجي پيش از اين بر روي    
رژيم ايران موثر واقع شده    

 ۵محمود صالحي که اکنون به .است
سال زندان محکوم گرديده در سال   

 بدنبال يک کمپين وسيع   ۲۰۰۰
جهاني که سازمان سراسري کارگران         
سوئد نيز آن را همراهي مي کرد،    
."توانست از زندان آزاد گردد     

همچنين سنديکاليست ها در شهر    
وستروس سوئد يک بيانيه همبستگي   
با کارگران ايران صادر کردند و        

 6صفحه 

.  . .کمپين جهانی در اعتراض به جمهوری اسالمی و          

 
 حسن صالحي 
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بازگردانـدن اخـتـيـار بـه انسـان را در                 
 .مقابل خود ميبينند

 تمـام قـلـم بـدسـتـان تـوجـيـه گـر                   
مناسبات حاکم جامعه  نـگـرانـيـشـان        
از همين است که اين صـف طـويـل و             
ميليوني حـرکـت بـراي رهـايـي را بـا                
روشـن بـيــنـي بــيـش از پــيـش ادامــه                

تنفرشان از چپ و کمونـيـسـم     .   ميدهد
از اينجا ناشي ميشود کـه آنـهـا  ايـن            
صف انسانيت و اتکا به انسـان بـودن           
و رهــايــي انســان اجــتــمــاعــي را در               

مقابل مليت، مذهب و قومـپـرسـتـي          
ــد       در راس ايــن صــف          .   قــرار داده ان

پرچمداراني بـه مـيـدان آمـده انـد کـه                
تمام محاسبات آنها را ميتوانند بـهـم      

اين اتفاقي نيسـت، کـه تـنـفـر          .   بريزند
خميني، بن الدن، بوش و احمدي نـژاد    
و خامنه اي، بـه هـمـان شـدت عـلـيـه                 
چپ و کمونيسم بيان ميشود که تنفـر      
هيتلر، موسوليني و ساير فاشيستـهـا     
و ديکتاتورها عليه چپ، کمونـيـسـت         

 . و انسانيت بيان شده است

اين اتفاقي نيست کـه طـالـبـانـي،          
بارزاني و بهادين ادب به همـان انـدازه         
از چپ و کمونيـسـم هـراس دارنـد کـه              

ايـن  .   بوش و بن الدن و احـمـدي نـژاد            
شبح که همه اين صف مدافعين نظـام        
مـوجــود و فــرهـنــگ تـفــرقــه و ضــد               
انساني را در مقابل خود متحد کـرده     
است چند سال قبل اعـالم کـردنـد کـه            

همه شنيديم و ديـديـم کـه      .   مرده است 
اکــنــون  .   گــفــتــنــد کــمــونــيــســم مــرد         

همانهايي که خبر مرگ کمـونـيـسـم و          

عـدالــتــخـواهــي و انســانــيـت را جــار             
کشيدند، اکنون از شبح آن بـه هـراس            

 . افتاده اند
شبح کمونيسم به نـقـل از نشـريـه            
شپيگل، در فضاي آلمان در گشـت و           

هـراس صـف ارتـجـاع و           .   گـذار اسـت    
مدافعين نظم موجود در ايـران هـم از         

 اين شبح بر فراز جامعه ايران است
 ּ 

 ١٣٨٤ آذر١۵

 

 راديو انترناسيونال     
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پويا ابـراهـيـم  آبـادي يـک جـوان                 
ســنــنــدجــي بــود کــه روز يــکــشــنــبــه            

  آذر ماه در مـيـدان اقـبـال         ١٣گذشته
اين شهر بوسيله نيـروهـاي انـتـظـامـي           

   ١٣او را در کالنـتـري  . دستگير کردند 
 . در شهر سنندج  زير شکنجه بردند

طبق اخـبـار رسـيـده بـه کـمـيـتـه                   
کردستان بعد از بـازداشـت ايـن جـوان             

بامـداد    ٣مامورين دولتي تا ساعت   
 . دوشنبه  او  را شکنجه کرده اند

 آذر جنـازه  ١٤صبح روز دو شنبه  
اين جـوان را بـه بـيـمـارسـتـان بـعـثـت                    
سنندج منـتـقـل کـردنـد و از پـزشـک                  
قانوني تاييديه گرفتند کـه ايـن جـوان           
. بـر اثــر خــفــگــي جــان بــاخـتــه اســت              

فرمانده نيروهاي انتظامي سنندج بـه       
خبرگزاريها گفـتـه اسـت کـه ابـراهـيـم               
آبادي بوسيله بـنـد کـفـش خـودش را               

 .حلق آويز کرده است
 در زنـدان، بـيـمـارسـتـان و شـهـر                 
سنندج همه مردم ميگويند اين جوان       

بـه هـر حـال        .  را زير شکنجه کشته اند 
مرگ اين جوان چه زير شکنجـه و چـه        
بوسيله خودکشي هر دو مسـولـيـتـش          
.  بــه گــردن نــيــروهــاي دولــتــي اســت            

قاتليـن بـايـد بـه دلـيـل ايـن جـنـايـت                     
در يک شرايط خاصي .   جوابگو باشند 

ايـن جـوان     .  اين قتل اتفاق افتاده است 
روز قبل در خـيـابـان بـوده و زنـدگـي                  

شکـنـجـه و      .   عاديش را ميکرده است 
ترس از شکنجه هرکدام ايـن جـوان را            
کشته اسـت در مـاهـيـت  مـوضـوع                 

بـحـث بـه      .   تفاوتـي ايـجـاد نـمـيـکـنـد            
سادگي اين است که مقامات دولـتـي      
در ســنــنــدج و فــرمــانــده نــيــروهــاي              
انتظامي بايد حداقل به عنـوان قـاتـل          

 . اين جوان به محاکمه کشيده شود
قاتل و مقـتـول مـعـلـوم هسـتـنـد              
آنچه در اين جـامـعـه مـانـع از روشـن                
شدن حقـايـق اسـت وجـود يـک دولـت                
ּ سرکوبگر و رهبر کل قـاتـلـيـن اسـت          

 .اين جانيان را بايد به زير کشيد
مـــردم ســـنــــنـــدج، جـــوانــــان،             
آزاديخواهـان خـانـواده پـويـا ابـراهـيـم               

 !آبادي
حاکمان اسـالمـي و نـمـايـنـدگـان             
خدا بـر روي زمـيـن بـاز هـم قـتـل و                      

يک جوان ديگـر  .   جنايت ديگر آفريدند  
در شهر سنندج قـربـانـي ايـن جـانـيـان             

پويا ابـراهـيـم آبـادي       .   اسالم و خدا شد 
جوان سنندجي در مدت زماني کمتـر        

 .  ساعت زير شکنجه کشته شد١٢از 
ايـن جــنــايـت نــبــايـد بــي جــواب              

جانيان بايد معرفي و محاکمـه  .   بماند

نيروهاي انتظامـي گـفـتـه انـد          ּ  شوند
قصد دارند که از مردم محل سکونت     

ايـن  .   اين جوان معذرت خواهي کنـنـد     
جانيان نه تنها اين کار را نـکـرده انـد             
بلکه اتهام حمل مواد مخدر را هم بـه        

کميته کردسـتـان   .   اين جوان افزوده اند   
حزب کمونيست کارگري ايران ضـمـن        
اعالم همدردي با شما عـزيـزان بـويـژه            
خانواده  پويا،  اين جنايت هولنـاک را      

هـمـه شـمـا را فـرا            .   محکوم ميـکـنـد    
مـيــخـوانــد کــه بــا اعــتـراض بـه ايــن                
جنايت خواهان معـرفـي و مـحـاکـمـه             

 . قاتلين پويا شويد
 

 کميته کردستان         
 حزب کمونيست کارگري ايران              

 ١٣٨٤ آذر١۵
 ٢٠٠۵  دسامبر ٦

 پويا ابراهيم آبادي در بازداشتگاه کشته شد      

ناسيوناليست    " روشنفکر  "قباحت يک   
 4از صفحه 

خواستار لغو احکام غير عادالنه     
بيدادگاههاي جمهوري اسالمي عليه     
.فعالين اول ماه مه سقز شدند    
در اسپانيا و ايتاليا شماري از    
اتحاديه ها و فعالين کارگري با       
امضاي يک نامه اعتراضي    
نارضايتي شديد خود را نسبت به    
صدور احکام محکوميت فعالين اول 
ماه مه سقز ابراز داشتند و خواستار        
.لغو فوري اين احکام شدند     
کمپن عليه سرکوب کارگران و    
فعالين کارگري نه فقط در عرصه  
بين المللي بلکه در داخل کشور نيز       

چهار نفر از    . در جريان بوده است  
محکومين اول مه سقز، محمود   
صالحي، محمد عبدي پور، جالل  

حسيني و محسن حکيمي با صدور    
بيانيه اي پيشنهاد کردند که کميته   

کميته دفاع از حقوق    " اي بنام  
" دستگير شدگان اول ماه مه سقز 
براي سازماندهي اعتراض به احکام     
ناعادالنه و غير قابل توجيه زندان و 

همچنين  . تبعيد تشکيل شود 
همسران اين فعالين، عايشه          
جهانپور، نجيبه صالح زاده، لطيفه    
قيطاسي و منيژه گازراني طي بيانيه  
اي خواستار پيوستن کارگران و مردم    
. شريف و آزاده به اين کميته شدند         

کميته پيگيري ايجاد تشکلهاي آزاد       "
نيز با صدور يک   "کارگري در ايران    

ما اين   :  " اطالعيه اعالم داشت که    
اقدامات را در راستاي تحميل بي        

حقوقي هر چه بيشتر بر طبقه کارگر  
ميدانيم و از همه کارگران و فعالين    
کارگري ميخواهيم تا يکصدا و  
متحدانه خواهان لغو فوري اين     
احکام و تبرئه بي قيد و شرط همه    
دستگير شده گان مراسم اول مه در       

جمعي از کارگران   ." شهر سقز شوند 
ايران خودرو نيز با صدور اطال عيه        
اي به نشانه همبستگي احکام صادره     
عليه فعالين کارگري را شديدآ        
محکوم کرده و خواهان لغو فوري 

از سوي ديگر انجمن   . آنها شدند
صنفي کارگران برق و فلزکار    
کرمانشاه ضمن تاکيد بر احقاق کليه     
حقوق از دست رفته طبقه کارگر  
ايران، بازداشت و اذيت و آزار فعالين        

کارگري بويژه صدور احکام حبس و 
تبعيد براي فعالين اول ماه مه سقز         
به شدت محکوم کرد و خواستار لغو   

انجمن  . "فوري اين احکام شد
، اعضاي   "کارگري جمال چراغ ويسي

کميته هماهنگي براي ايجاد       "
و تعداد ديگري  " تشکلهاي کارگري

از فعاالن جنبش کارگري در کارخانه  
هاي ايران خودرو، پارس خودرو،    

 در پارس خودرو، سازه  ۹۰پروژه ال 
گستر سايپا، سايپا و ماليبل سايپا          
نيز با صدور اطالعيه خواست هاي     
مشابهي را مطرح کردند و جلوه هاي       
ديگري از همبستگي کارگري را به        

تا کنون کارگران    . نمايش گذاشتند 
زيادي از نقاط مختلف ايران       

بصورت جمعي و گروهي به ابراز       
همبستگي با فعالين اول مه سقز       
پرداخته و صدور احکام بر عليه آنها     

همچنين در   . را محکوم کرده اند
اعتراضات اخير دانشجويي در    

 آذر چنين خواستي مطرح   ۱۶آستانه  
.  گرديد  

کمپين براي لغو احکام فعالين اول         
ماه مه سقز اکنون هر چه بيشتر با   
استقبال گرم و پرشور سازمانهاي       

اين کمپين    . کارگري جهان روبروست 
جهاني ادامه دارد و تداوم پر قدرت   
آن يک موفقيت بزرگ براي کارگران       
ايران و همبستگي بين المللي     

.              کارگري در سطح جهان است    
 

.  . .کمپين جهانی در اعتراض به جمهوری اسالمی و          5از صفحه  


