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ــت       ــاعـ ــح روز         ١۰سـ ــبـ  صـ
 دسـامـبـر، رهسـپـار          ۵چهارشنبـه    

از .   جايي هستم، تلفنم زنگ ميزنـد     
آنطرف خط صداي هراسان کسي را      
مي شنوم که ميگويد خـانـم احـدي          

ــد          ــن ــوان را کشــت ــاک ــوال . . . . .   م س
 ميکنم چطور، کجا، چرا؟؟؟؟؟

و او پاسخ مـيـدهـد کـه امـروز             
صبح به خانواده ما خبـر داده انـد،            
بياييد و جسد را تحويل بگيـريـد و          
سپس صداي خش خش طـوالنـي و         

. کسي که هق هـق گـريـه مـيـکـنـد               
سکوت طـوالنـي در ايـن گـفـتـگـو               
 . پيش مي آيد و تلفن قطع ميشود

ماکوان را کشتند و جسدش را       

تــحــويــل پــدر و مــادر و خــانــواده             
داغداري دادند که از دو سال قـبـل،         
به نـاگـهـان وارد گـردبـادي شـده و                 

. باالخره نيز فرزندشان به قتل رسيـد    
از پدرش وقتي مي پرسيـدنـد، چـرا          
او را گرفته اند، ميگفـت شـايـد بـه             

 در سوگ ماکوان          
 !    نفر ماکوان را بدرقه کردند                   ۶۰۰۰

 
 
 
 
 
 

 
 مينا احدي   

تجمعات اعتراضي باشکوه شمـا     
در روزهاي گذشـتـه بـرگ زريـنـي در             
تاريخ مبارزات آزاديخـواهـانـه مـردم         

شــمــا در چــنــد ســال         .   ايــران گشــود   
گذشتـه بـا مـبـارزات بـحـق خـود و                  
برافـراشـتـن شـعـارهـا و مـطـالـبـات                 

سوسياليستي و آزاديـخـواهـانـه، بـه            
پرچمدار مبارزه مردم ستمديده ايـران       
بــراي رهــائــي از جــهــنــم حــکــومــت           
اسالمي و نظام نـاعـادالنـه سـرمـايـه            

اما تـجـمـعـات       .   داري تبديل شده ايد   
امســال شــمــا  در دانشــگــاهــهــاي             

 آذر گـام      ١٦مختلف به مـنـاسـبـت          
بسيار بلندتري به جلو گـذاشـت و در           
تاريخ رهـائـي مـردم ايـران بـه ثـبـت                 

 . خواهد رسيد
 

جمهوري اسالمي دهـهـا نـفـر از           
فعالين و رهبران شـمـا را دسـتـگـيـر               
کرد و فضاي نظامي و پليسـي را بـر            

جامعه و دانشگاه تشديد کرد کـه بـا           
سرکوب و به سکوت کشانـدن شـمـا،          
کل جامعـه را بـه عـقـب بـرانـد امـا                   

علـيـرغـم    .   توسط شما شکست خورد   
همه اين تمهيدات، شما مصمم تـر و          
راديكال تر به مـيـدان آمـديـد تـا نـه                 
تـنــهــا درمــقــابــل جـنــگ، نــه تــنــهــا           
درمقابل سرکوب و بيحقوقي مـردم،       
بلکه همچنين درمقابل بـخـش هـاي          
مختلف به اصطالح اپوزيسيوني کـه       
با پرچم هاي ناسـيـونـالـيـسـتـي، قـوم              
پرستانه و ملـي اسـالمـي، در کـنـار              
جنگ و يا در کنار حکومت اسالمي       

 پيام به دانشجويان آزاديخواه 
 شما پرچم انقالب مردم براي رهائي را بلندتر از هميشه                                      

 به اهتزاز درآورديد             
 
 
 
 
 
 
 

 اصغر کريمی      

 ! پاپوش دوزي براي دانشجويان زنداني موقوف                               
 ! با دنيا و با ما طرف هستيد               

  آذر روز دانشجو ۱۶گرامي باد 
 دانشجويان در بند بايد فورا و بي قيد و شرط آزاد شوند  

 ! برو توي بند، عين سگ بمير    

 محمود صالحي و تحت فشار قرار دادن او از لحاظ روحي   وخامت وصعيت جسماني   

  کارگران هفت تپه با دست زدن به اعتصاب، حقوق خود را دريافت کردند   
 فعالين کارگري در هفت تپه همچنان تحت فشار وزارت اطالعات هستند     

 ۲صفحه   ۲صفحه  

 آذر جـنـب و         ١٦هر سال مقطـع      
جوشـي در دانشـگـاهـهـا و جـامـعـه                 

اما امسال اين مقطع    .   بوجود مي آيد  
شاخص تر و برجسته تـر از هـر سـال               

چپ تر و سـرخ تـر از هـر               .   ديگر بود 
امسال يک هفـتـه جـامـعـه        .  سالي بود 

جســارت و   ,   ايــران شــاهــد کــاردانــي      
عروج راديکاليسم و انسانـگـرايـي در         

اين حرکت نمودي از    .   دانشگاهها بود 

راديکاليسم توده اي را جـلـو جـامـعـه         
چپ جامعه امسـال قـدم در       .   قرار داد 

راهي گذاشت که سالهـاي سـال بـراي           
آغاز و ايجاد چـنـيـن شـرايـطـي جـدل               

همـيـشـه رسـم بـر          .   صورت گرفته بود  
اين بوده است جريانات سياسـي بـراي         
توده اي شدن بـايـد بـه راسـت آوانـس               

جـريـانـات سـيـاسـي بـراي            .   ميـدادنـد  
اينکه سري از ميان سرها در بيـاورنـد         

متـمـايـل    ,   بالکنت زبان حرف ميزدند   

 
 
 
 
 
 
 

 محمد آسنگران     

 
  ١٣۸٦ آذر    ١٦

 مقطعي بياد ماندني            
 بي خبري کامل از سرنوشت ياسر گلي، دانشجوي در بند     

 مرگ يک کاروانچي ديگر بدست ماموران  رژيم  
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 ۱ازصفحه   ۱ازصفحه  

اين دليل کـه در خـيـابـان سـيـگـار                
ماکوان را با سر تراشيـده،      . .   کشيده

. سوار االغ کرده و در شهر گردانـنـد        
 سـال قـبـل،       ١۴۰۰اينها مدافعين   

مدافعين موريانه و کـپـک زدگـي،           
مدافعين تحجر و عقب مـانـدگـي،         
اينها حکومت پـوسـيـده جـمـهـوري           

 . اسالمي هستند
چهل و ساعت است کـه دسـتـم          

 . به هيچ کاري نميرود
 ۵روز چهارشنبه نفـريـن شـده،          

دسامبر، فيلم کوتـاهـي از مـراسـم           
تشييع جـنـازه مـاکـوان بـه دسـتـم                
ميرسد و چند ثانيه فيلم از صـحـنـه     
جسد ماکوان که در يـک گـورسـتـان         

بدنش چـنـان     .   در پاوه، آرميده است   
قوي و جوان است که باور نميکـنـم،         

فـقـط روي گـردنـش         .   او مرده اسـت   
آثار کبودي و طـنـاب دار مشـهـود           
است و ماکوان بـا صـورتـي آرام و              
هيکلي بزرگ، گويي بـراي عـکـس         
گرفتن روي يک تخت دراز کشـيـده          

مـاکـوان   .   در اين فيلم ديده ميشـود     
 !!!!را کشتند

اين سند جنايت يک حـکـومـت       
ــســت اســالمــي اســت           ــي ــاش در .   ف

گورستان پاوه، دسته دسته جـوانـان        
. براي وداع آخر با او از راه ميرسنـد        

سيصد ماشين پشـت سـرهـم و در             
سکوت وارد مـحـوطـه قـبـرسـتـان              
ميشوند و در ايـن فـيـلـم مشـهـود               
است که غم و درد و نـفـرت زيـادي             

مردم از هـمـه      .   در فضا موج ميزند   
روستاهاي اطراف، از کرمـانشـاه و         
پاوه رهسپار شـرکـت در مـراسـمـي            
هستند، که بيانگر واضح اعتـراض      

. به اين جنايت و جنايتکاران اسـت        
ــفــر در مــراســم شــرکــت            ۶۰۰۰  ن

 . ميکنند
ماکوان را کشتند ، براي اينکه      
از همين هزاران جوان که در ايـنـجـا          
تجمع کرده اند و حکومت نمـايـنـده         
اهللا را نميخواهند، زهر چشم گرفته      

ماکوان را کشتند تا در پـاوه         .   شود
و کرمانشاه و در همـه جـاي ايـران،            
جواناني را که بعد از انقالب متولد       

و از مشـتـي جـالد و آخـونـد                شده  
ــد،               ــرن ــب ــمــي ــجــع ، حســاب ن مــرت

 . بترسانند
ــار                ــن ــد در ک ــاي ــوان را ب مــاک
جواناني گذاشت کـه در تـهـران بـا              

در "   اراذل و اوبـاش    "   چسباندن مهر   
مـاکـوان را     .   مال عام اعدام کـردنـد     

بايد در کنار جوانانـي گـذاشـت کـه            
در اهواز و شيراز و بـنـدرعـبـاس و             

بـراي ايـجـاد رعـب و              . . . تبـريـزو     
 .وحشت اعدام کردند

ــه            ــتــکــاران ــاي ــتــار جــن ايــن رف
حـــکـــومـــت بـــا جـــوانـــان و بـــا                

اسـت کـه بـه مـقـررات و               مردمي   
قــوانــيــن و ســنــتــهــاي ارتــجــاعــي          

ايـن رفـتـار      .   اسالمي نه ميگـويـنـد     
وحشيانه حکومت با جواناني اسـت      
که با دنيا رابطه دارند و از زنـدگـي            
همـه آزادي و رفـاه و انسـانـيـت و                  

. حقوق انساني خود را ميـخـواهـنـد      
ــا                  ــم اســالمــي ب ــار رژي ــت ــن رف اي
همـجـنـسـگـرايـان و يـا طـرفـداران                
فرهنـگ و رابـطـه آزاد و انسـانـي                

  . است
همزمـان بـا مـراسـم عـزاداري            
ماکوان، در ايران اتفاقـات مـهـمـي          

درســت در لــحــظــاتــي کــه         .   افــتــاد
ماکوان را صدها جوان با احـتـرام و         
با بغض بدرقـه مـيـکـرنـد، جـوانـان              
ديگري در دانشگاهها ، در تهران و       

همدان و کرمانشـاه و تـبـريـز ، بـه                 
ميـدان آمـده و پـاسـخ سـرکـوب و                 
خفقان و پاسخ جنايات حکومت را       
با پرچم هاي سرخ در اهـتـزاز و بـا               

مرگ .   شعارهاي انساني خود دادند   
بر ديکتاتور، ما آزادي ميخـواهـيـم      

 .... آزادي،   ، نان، مسکن،
سخنرانيهاي ايـن دانشـجـويـان        
در لحظاتـي بـعـد از انـجـام آن در                 
رسانه ها و سايتها مـوجـود اسـت،          
درست همانگونه که مراسم تشيـيـع       
جنازه ماکوان ، لحظاتي بعـد بـراي         

با اين نسل   . همه قابل دسترس است   
ايـن دنـيـاي         معترض و چپـگـرا بـا       

تکنولـوژي و تـمـدن و ارتـبـاطـات               
سريع، بـا ايـن عـطـش بـه آزادي و                 
زندگي انساني، هرگز مشتي آخوند     
و جــالد و مــرتــجــع و مــفــتــخــور              

ايـن را از      .   نميتوانند مقابله کـنـنـد     
خامنه اي تا خاتمي، از رفسنجاني      
تا احمدي نژاد و از شيريـن عـبـادي         

صـفـي از     .   تا سازگارا همه ميدانند   
طرفداران دخالت اسالم در زنـدگـي         
مردم، صفي از حاکمين و مغلوبين      
همواره مدافع حکومت اسالمي در     
مقابل نسلي قرار گرفته که به هـيـچ    
چيز جز همه آزادي، همه رفاه و همه        

 . انسانيت راضي نيست
اين نسل، امروز با تمام قـامـت      

جمهـوري  .   خود به ميدان آمده است    
اسالمي جز مرگ و قتل و شکنجـه        
ــدارد و                   و اعــدام ، هــيــچ چــيــز ن
ميليونها جوان در ايران، عـزم جـزم          
کرده اند که بسـاط ايـن حـکـومـت              
سراپا ارتجاعي و قرون وسطايـي را        

 . جمع کنند
ياد ماکوان و صدها جوان، يـاد     
همه جان بـاخـتـگـان در سـي سـال                
حکومت ترور و وحشـت اسـالمـي           
گرامي است، وقتي پرچم هاي سرخ       
در دانشگاهها ، در ميتـيـنـگـهـا و            
در مراسمهاي کارگري به اهتزاز در       

ياد همه جان باختگان سي     .   مي آيد 
سال حکومت جنايت اسالمي را بـا       
شــعــار زنــده بــاد آزادي و بــرابــري             
گرامي ميداريم و با اين شعار و بـا          
ــيــت،               ــه انســان و انســان احــتــرام ب
تضمين ميکنيم که در ايران آينـده،       
جايي از شکنجه و اعدام و تـحـقـيـر         

  . به انسان باقي نماند
 

 مينا احدي 
  ٢۰۰۷ دسامبر ۷ -کلن

۰۰۴۹١۷۷۵۶۹٢۴١٣ 
  

minaahadi@aol.com  

 .   .   . در سوگ ماکوان            
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 ماکوان مولودي زاده      

قرار گرفتند، صف متمايز خود را بـه        
همگان نشان دهيد و قطب انسانيت،      
قطب مردم ستـمـديـده و آزاديـخـواه،            
قطب مردمي که آرزوي بگور سپـردن       
هــرنــوع تــبــعــيــض و بــيــحــقــوقــي و           
استـثـمـار و نـابـرابـري را دارنـد، بـا                   

در يکـي   .   شايستگي نمايندگي کنيد  
از حساس ترين شرايط هيچ جريـانـي        
نتوانست مسير حـرکـت شـمـا را بـا               
مستمـسـک قـرار دادن جـنـگ و بـا                 
استفاده از نـفـرت مـردم از جـنـگ،               
منحرف کند و از ساير خـواسـتـهـا و            

شـمـا   .   مطالبات بحـق تـان بـاز دارد          
پــرچــم انــقــالب مــردم بــراي آزادي،           
برابري، سوسياليسم و رهائي از ستـم       
جنسي، آپارتايد جنسي و اسـتـبـداد          
سياسي را همچنان بر افراشـتـه نـگـه           
داشتيد و نقش موثـري در گسـتـرش           
اين افق و تحکـيـم ايـن شـعـارهـا در                

 . جنبش انقالبي مردم ايفا کرديد
 

باورهاي سوسياليستي و عميـقـا      
آزاديخواهانه که به اشکال مختلف و       
در شعارهاي متنوع در اعـتـراضـات       
شما در سراسر کشور نمايندگي شـد،       
بار ديگر نشان داد که اين مطالـبـات         
تا چه انـدازه در مـيـان بـخـش هـاي                  

. مختلف مـردم ريشـه دوانـده اسـت            
پژواک اين صداي رسا حتي در مـيـان         
دو قطب ارتجاع بين المللـي شـنـيـده           

از صداي آمريـکـا تـا بـانـدهـاي           .   شد
جمهوري اسالمي بر وجود يک قـطـب        
نيرومند چپ و سوسياليسـت اذعـان        
کردند و براي جلوگيـري از گسـتـرش           

اين مـهـمـتـريـن        .   آن به تکاپو افتادند   
ــراي جــلــب                 ــطــه قــدرت شــمــا ب ــق ن
همبستگي و احـتـرام عـمـيـق هـمـه                
مردم آزاديخواه در ايران و در سـراسـر         
جهان از مبارزات عادالنه شما و کـل      
 . مردم عليه حکومت اسالمي است

پيشروي امسال شمـا زمـيـنـه را           
براي گامهاي بعدي و تشـکـل هـاي            

 . سراسري شما هموار نمود
 

حزب کمونيست کارگري به شمـا      
درود ميفرستد و با تمام قوا در کنـار         
شما و براي آزادي ياران در بـنـدمـان             

حزب هـمـه مـردم       .   تالش خواهد کرد  
آزاديخواه را به حمايـت قـاطـعـانـه از             
مبارزات شما، از مـطـالـبـات بـحـق             
شما و بويژه بـراي آزادي عـزيـزان بـه               

. اسارت گـرفـتـه شـده فـرامـيـخـوانـد              
شعار آزادي فوري و بي قيـد و شـرط            
کليه دانشجويان دستگير شده و کليه      
زندانيان سياسي، بايد همه جا طنيـن       

حزب، کارگران و بـخـشـهـاي         .   افکند
مختلف مردم را به حـمـايـت از ايـن              
خواست فراميخواند و در سطح بـيـن         
المللي نيز بيشتـريـن تـالش را بـراي             
بسيج افکار عمومي و تـحـت فشـار           
قرار دادن جـمـهـوري اسـالمـي بـراي             
آزادي دانشجويان و کـلـيـه زنـدانـيـان            

 . سياسي بعمل خواهد آورد
 
 

 اصغر کريمي
رئيس هيئت دبيران حزب 

 کمونيست کارگري ايران 
 ٢٠٠٧ دسامبر ١٠؛ ١٣٨٦ آذر ١٩

 .  . .پيام به دانشجويان آزاديخواه 
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وزارت اطــالعــات جــمــهــوري           
اسالمي طـي بـيـانـيـه اي در مـورد                 
دستگيري گسترده دانشـجـويـان چـپ         
در روزهاي اخير، اتهامات مسخره و       
در عين حال تهديد آمـيـزي را طـرح              

آشوبگران از قـبـل اقـدام         " :   کرده است 
به تهيه تير و کمان، جمع آوري سنگ        
و ساخت نارنجک هاي صـوتـي کـرده           

از دستگيرشدگان مقاديـر  " و يا  " ! !   اند
قابل توجهي نشريات مـوهـن، کـتـب          
ضاله، اعالميه هاي حاوي توهين بـه       
مقدسات و مشروبات الکلـي کشـف        

همچنين سايـت   " ! !   و ضبط شده است   
رجانيوز، وابسته به حکـومـت اعـالم          

نهادهاي امنيتي پس از  :   "   کرده است 
ــرده در                ــات گســت ــق ــي ــحــق ــجــام ت ان
دانشگاههاي كشـور هسـتـه اصـلـي            
جريان كمونيست مرتبط با خـارج از         
كشــور را شــنــاســايــي و بــازداشــت            

برنامه هسته كمونيستي در    . . .   كردند
 آذر امسال، به آشـوب    ١٦آستانه روز  

ــق               ــا از طــري ــه ــدن دانشــگــاه كشــي
بـا تـهـيـه       . . .   تحركات خشونت آمـيـز     

مــواد آتــش زا از قــبــيــل كــوكــتــل               
. . . بوده اسـت . . .   مولوتف و نارنجك و   

تــعــدادي از بــازداشــت شــدگــان بــه             
گرايشات ماركسيستي و تالش براي      
ايجاد آشوب و تنش در دانشـگـاهـهـا         

 ..." اعتراف كرده اند
اينها کـدهـاي امـنـيـتـي اوبـاش             
ــيــه                ــران عــل ــر اي اســالمــي حــاکــم ب
دانشجويـان بـازداشـتـي در روزهـاي            
اخير است و مـعـنـي آن بـراي مـردم                

رژيـم اسـالمـي کـه         .   بخوبي آشناست 
عليرغم تالش هاي گوناگون پليـسـي       

 آذر ســرخ و       ١٦نــتــوانســت مــانــع         
وسيعي بشود که از تهران و تـبـريـز و            
کرمانشاه تا مـازنـداران و مشـهـد و             
اصفهان و شـيـراز و اهـواز گسـتـرده               
بود، اکنون ميکوشد با پاپوش دوزي      
براي دانشجويان و احيانا عمليـات و        
شــوهــاي امــنــيــتــي ايــجــاد رعــب،           

 . شکست خود را جبران کند
اما ايـن تـالـشـهـاي مـذبـوحـانـه               
شکست ديگري براي رژيـم اسـالمـي          

تا همـيـنـجـا و از زمـان             .   خواهد بود 
دستگيري دانشجويان چپ هر روز در      
دانشگاه، در جلو زندان، در خـارج و           
داخل کشور اعتراض و اجتماع بـرپـا         

از تشکل هاي کـارگـري و     .   بوده است 
آزاديخواه، احزاب و جريانات سياسي     
مختلـف اپـوزيسـيـون تـا نـهـادهـاي               
رسمي بين المللي به اين دستگيري و    

فـيـلـم و      .   سرکوب اعتراض کـرده انـد      
مارکسيـسـت هـا در        " خبر تظاهرات   

اکنون در سراسـر جـهـان        "   دانشگاه ها 
پيچيده و توجه ها را بـه خـود جـلـب               

مـا و کـارگـران و مـردم             .   کرده اسـت  
آزاده، خانواده هاي دستگير شـدگـان،       
دانشــجــويــان ســراســر کشــور و کــل           
نــيــروي عــظــيــم و پــرقــدرت چــپ و             
آزاديخواه جامعه تضمين ميکنيم که     
اين اعتراضات تا آزادي فـوري و بـي        

قيد و شرط همه دانشجويـان زنـدانـي          
وزرات اطـالعـات بـايـد         .   ادامه يـابـد   

کوکتل مولوتـوف   " بساط  ورشکسته    
و نازنجک و توهيـن بـه مـقـدسـات و               

را "   مشروبات الکي و تير و کـمـانـش         
براي هميشه جمع کند و مهـيـا شـود             
تــا هــمــراه کــل حــکــومــت اســالمــي           

 ! گورش را گم کند
حزب کمونيسـت کـارگـري هـمـه           
مردم، همه کارگران و همـه احـزاب و           
نيروهاي اپوزيسيون را فـرامـيـخـوانـد         
تــا يــکــصــدا خــواهــان آزادي فــوري           

حزب هـمـه    .   دانشجويان زنداني شوند  
تشکل هاي مـتـرقـي، هـمـه تشـکـل              
هاي کـارگـري و احـزاب چـپ، هـمـه                
ارگانهـاي مـدافـع حـقـوق انسـان در               
سراسر جهان را فراميخواند تا به ايـن        

مـا بـه     .   دستگيري ها اعتراض کننـد    
سهم خود با تـمـام قـوا در ايـن راه و                 
ــراي يــک کــمــپــيــن وســيــع آزادي                ب

حـزب  .   دانشجويان زنداني ميکوشيـم   
بويژه دانشجويان سراسر کشور را فـرا       
ميخواند تا آزادي رفقاي در بـنـدشـان         

رژيم ميـخـواهـد تـا        .   از پاي ننشينند  

مگر طعم شيرين پيروزي بـزرگ چـپ         
.  آذر تلخ کنـد    ١٦و دانشجويان را در     

تنها راه، گسترش اعتـراض و کسـب          
بايد بـطـور     .  پيروزي هاي بيشتر است 

سراسري و متـشـکـل و مـداوم بـراي              
آزادي دستگير شدگان مبارزه کـرد و        
اينرا مبـنـايـي بـراي ايـجـاد تشـکـل                

. راديکال دانشجويان ايـران قـرار داد         
بـــايـــد تـــالش بـــراي آزادي فـــوري              
دانشجويان در بند را به يک پيـشـروي         
بزرگ و همبستگي فعـال و گسـتـرده           
در مبارزات دانشجويـان بـا مـردم و            
کارگران و جـنـبـش هـاي اعـتـراضـي              

بـايـد تـالش بـراي         .   ديگر تبديل کـرد   
آزادي فوري دانشجويان زنداني را يک      
گام بزرگ در مبارزه کل جامعه بـراي        
آزادي همه زندانيان سياسي و بي اثـر         
کردن حربه زندان در دستهاي فـرتـوت        

 . و خونين رژيم اسالمي تبديل کرد
گسترده باد مبارزه براي آزادي 
 !دانشجويان و همه زندانيان سياسي
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 

 حزب کمونيست کارگري ايران 
 ١٣٨٦ آذر ٢٠، ٢٠٠٧ دسامبر ١١

 !پاپوش دوزي براي دانشجويان زنداني موقوف
 !با دنيا و با ما طرف هستيد

به راست مشيدند و بالخره در جـبـهـه           
 ١٦حـرکـت     .   راست قرار ميگرفـتـنـد     

آذرامسال نشان داد که ميتوان چپ و       
ميـتـوان   .   راديکاليسم را توده اي کرد    

سياستهاي سوسياليستي را تـوده اي       
اگــر چــه چــپ و       .   و اجــتــمــاعــي کــرد    

راديکاليسم دانشگاه هنوز در ابتداي      
اين راه  و پا به آغاز اين راه گـذاشـتـه               
است اما تـا هـمـيـن حـد هـم قـدرت                  
راديکاليسم و سوسياليسم جامعه را      

 . به خوبي ميشود ديد
رژيم اسالمي با قـدرت تـمـام در           

سـيـاسـت    .   مقابل اين حرکت ايسـتـاد     
سرکوب را به عنوان تنها وسيله دفاع       

ــبــال    .   از خــود بــه کــارگــرفــت          بــه دن
فــراخــوان دانشــجــويــان آزاديــخــواه و        
برابري طلب در مـراسـم مـخـتـاري و             
پوينده براي تجمع و اعتراض در روز         

بالفـاصـلـه درروزهـاي بـعـد            ,    آذر١٣
تعـدادي از فـعـالـيـن چـپ دانشـگـاه                 

ــد        ــدنـ ــر شـ ــيـ ــگـ ــتـ ــود      .   دسـ ــرار بـ قـ
 آذر مـانـع       ١٣دستگيريهاي قبل از      

امـا  .   تجمع دانشـجـويـان چـپ بشـود          
درايــت و کــاردانــي فــعــالــيــن چــپ             
سياست سـرکـوب رژيـم اسـالمـي را             

اعالم کردند علـيـرغـم      .   ناکام گذاشت 

 آذر   ١٣دستگيريهاي وسيع مـراسـم        
اين مراسم بـا وجـود        .   برگزار ميشود 

فضاي پليسي و ادامه دستگيريها در      
تهران و در چندين دانشگاه مهم ايران       

هــمــه جــا پــرچــمــهــا و         .   بــرگــزار شــد  
پالکاردهايي سرخ با خواست و شعـار       

, زندانيان سياسـي آزاد بـايـد گـردنـد            
سوسياليسم يـا   ,   زنده باد سوسياليسم  

مـــرگ ,   آزادي بـــرابـــري       ,   بـــربـــريـــت
, دانشگاه پادگان نيسـت   ,   برديکتاتور

تــحــريــم انــتــخــابــات    ,   نــه بــه جــنــگ     
بـرگـزار   . . .   فرمايشي رژيم اسالمـي و     

برگزاري اين تـجـمـعـات در يـک            .   شد
هفته اخير فضاي جامعـه را تـغـيـيـر             

ــات و          ,   داده اســـت     ــعـ ــمـ ــجـ ــن تـ ايـ
اعــتــراضــات بــراي آزادي دســتــگــيــر       

 . شدگان همچنان ادامه دارد
به دنبال موفقيت و اعالم قـدرت        
ــيـــت چـــپ در                 ــالـ ــعـ ــعـــت فـ و وسـ

راست دانشگاه بـه تـقـال      ,   دانشگاهها
دفتر تحکيم وحدت بـراي روز        .   افتاد
 آذر در دانشگاه تهران فراخوان بـه    ١۸

اين تجمع برگزار شـد امـا        .   تجمع داد 
صدا و قدرت تحکيميها از دانشـگـاه        

در همين دانشـگـاه   .   تهران فراتر نرفت  
هم عليرغم تالش براي همـنـوايـي بـا           

بخشي از رژيم اسالمـي صـداي چـپ           
جامعـه و دانشـگـاه را نـتـوانسـتـنـد                 

به يک معنا ميتـوان  .   حاشيه اي کنند  
 آذرامسال روز چـپـهـا و          ١٦گفت که   

 .  سوسياليستها بود
 

چند ماه قبل در جريان تحـرکـات        
راسـت جـامـعـه بـه          ,   چپ دانشگاهها 

ابتدا عقـاليشـان اعـالم       .   تکاپو افتاد 
کردند که شبح لنين در آسـمـان ايـران           

بعدأ رهبـران   .   به حرکت در آمده است    
کـودنشــان اعــالم کـردنــد کــه چـپــهــا            

از رژيــم   .   نــيــرويــي در ايــران نــدارنــد       
اسالمي گرفته تا رسانه هاي آمريکـا       
و کل جبهه راست مـلـي اسـالمـي و              
ناسيوناليسم پروغرب اعـالم کـردنـد         

 نـفـر     ٣٠  -٢٠چپها تعدادشـان     "   که  
گــفــتــنــد چــپــهــا در دانشــگــاه        .   اســت

گـفـتـنـد چـپـهـا          .   جايـگـاهـي نـدارنـد       
فرصت طلب هستند و بـا پـرچـم هـا               
سرخ حرکات تحکيم وحدت را به اسم       

گـفـتـنـد چـپـهـا          .   خود تمام ميکـنـنـد     
فــعــالــيــت ديــگــران را بــه اســم حــود            

اما يک هفته اخـيـر بـه      ... .   ميکنند و 
 آذر نشان داد کـه چـپ           ١٦مناسبت  

جواب قاطعي به رجزخوانـيـهـاي ايـن          
کل اين طيف اکنون ناچار     .   طيف داد 

شده است که وجود و قـدرت چـپ را              
اما نـبـايـد غـافـل         .   برسميت بشناسد 

بود اينها از هـر فـرصـتـي اسـتـفـاده                 

ــبــش چــپ و                    ــن ــه ج ــد ک ــن ــکــن ــي م
. آزاديخواهـي را حـاشـيـه اي کـنـنـد               

رســانــه هــاي غــربــي و رســانــه هــاي            
فارسي زبان آمريکا حتي هـنـگـامـي          
که ناچار ميشوند از چپها حرف بـزنـد         
فعالين دوم خردادي و تحکيميـهـا را          

خـويشـاونـدي    .   به صـحـنـه مـيـاورنـد          
طيف دوم خرداد و ناسيوناليسـتـهـاي        

. پروغرب در اين مورد هم ديدني بود      
اين يک کشمکش و جدال جنبـشـهـاي         

ايـن  .   راست و چپ در جـامـعـه اسـت           
جدال کمونيسم کـارگـري و کـل چـپ             
جامعه عليه جـريـانـات مـنـبـعـث از              
جنبش ملي اسالمي و ناسيوناليـسـم       

در اين جدال تا کنـون   .   پرو غرب است  
کمونيستها پيشروي قـابـل تـوجـهـي           

ناسيونال اسالميها امـيـدي     .   کرده اند 
تنها امـيـدشـان    .  به قدرت خود ندارند 

. سياست سرکوب رژيم اسالمي اسـت  
شکست رژيم اسالمي در اين جـنـگ         
شــکــســت ســيــاســتــهــاي راســت ايــن        

 . جنبشها هم هست
جهموري اسالمي بـعـد از مـوج           
دستگيريهاي اخير بـا پـاپـوش دوزي          
براي دستگير شدگان ميخواهـد زهـر        

ميخواهد مـانـع     .   چشم از آنها بگيرد   
الزم اسـت  .   پيشروي اين جنبش بشود   

همه جريـانـات چـپ و آزاديـخـواه در               
مقابل اين موج دستگيري به مـيـدان      

بايد در اين سنـگـر هـم رژيـم            .   بيايند

با تجمـعـات   . اسالمي را شکست داد 
تومار نويسي و سـازمـان       ,   اعتراضي

با تـحـرک   ,   دادن خانواده هاي زندانيان   
بــيــش از پــيــش در خــارج کشــور و              

بــايــد . . .   اقــدامــات بــيــن الــمــلــلــي و       
جنبشي بـراي آزادي هـمـه زنـدانـيـان              
سياسي و دستگير شدگـان اخـيـر راه           

اين وظيفه همه آزاديخواهان    .   انداخت
و کمونيستها است که در اين مـقـطـع          

زنـدانـيـان    .   حساس به ميدان بـيـايـنـد       
دربند چشم به انتظار مـا و جـامـعـه              

همينجا همه رفقاي حزبـي و    .   هستند
همه فعالين کمونيست و انسـانـهـاي          
آزاديخواه در ايران و خـارج کشـور را          
فراميخوانم در اين کـارزار بـا قـدرت           

از هـر ابـتـکـاري بـايـد             .   عمل کـنـنـد    
استفاده کرد که اين عزيزان دربـنـد را          

بايد با تمام تـوان بـه ايـن           .   نجات داد 
ميدان وارد شد و تالش کـنـيـم رژيـم             
اسالمـي را در ايـن سـنـگـر هـم بـه                    

 .  شکست بکشانيم
 حزب کمونيست کـارگـري ايـران        
با تمام توان تالش ميکند که جنبـش        
براي آزادي زندانيان سياسي و آزادي        
دستگير شدگان اخير را به يک حرکت       

 . همه گير و قدرتمند تبديل کند
 
 

 ۲۰۰۷ دسامبر ۱۲
 

  مقطعي بياد ماندني             ١٣۸٦ آذر    ١٦
 ۱ازصفحه  
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بــنــا بــه خــبــري دريــافــتــي روز            
 در اطــراف       ۸۶ آذر     ۱۹دوشــنــبــه    

پيرانشهر در محلي به اسم کـانـال در          
 سـالـه     ۶۰مرز ايران و عراق، پيرمرد      

 كيلو در    ۸۰اي   با حمل بار بيش از         
حال عبور از ايـن مسـيـر بـودكـه از                
طرف  ماموران انتظامي مستقـر در      
اين منطقه  به طرف وي تـيـرانـدازي            

اين کاروانچي براي نـجـات   .   مي شود 
خود از تيراندازي ماموران رژيـم  بـا           

 کـيـلـويـي شـروع بـه دويـدن                ۸۰بار   
ميکند که با از دسـت دادن کـنـتـرل              
خود بر زمين مي افتد که  در هـمـان            
لحظه دچار قطع نخاع ميکردد که تا       
قبل از انتقال به بيمارستان جان خـود        

 . را از دست مي دهد
مزدوران رژيـم مسـتـقـر در ايـن              
منطقه با تيراندازي به سوي کارگـران       

تـا کـنـون      )   کاروانـچـي هـا        (   مرزي  
سـبــب مــرگ تــعــداد زيــادي از ايــن            

 .کارگران شد اند
کميته کردستان حزب کمونيست    
کارگري، ضمن تسليت به خـانـواده و         
بستگان اين کـارگـر، ايـن جـنـايـات              
ماموران انتطامي رژيم اسـالمـي را         
محکوم ميکند و مردم پيرانشهـر را        
به مبارزه و اعتراض عـلـيـه ايـن آدم             

 .کشي فرا مي خواند
 
 

 کميته کردستان 
 حزب کمونيست کارگري

 ۸۶ آذر۲۰
 ۲۰۰۷ دسامبر ۱۲

 

  در چت روم اينسپيک و پلتاکگفتگو با حميد تقوائي  جلسات
 از اين پس اين جلسات روز جمعه برگزار ميشود: توجه

                                                                                                                               
                                                                                                                                

 : گفتار اين هفته           
   آيا آمريکا و جمهوري اسالمي به سمت سازش ميروند؟

   حکومت اسالمي بررسي ريشه هاي کشمکش ميان دولت آمريکا و 
  

 ۸: ۳۰، ساعت ۲۰۰۷  دسامبر ۱۴، ۸۶ آذر ماه ٢٣ جمعه  :زمان   
  بوقت ايران، شب 

    بعد از ظهر بوقت شرق آمريکا۱شب بوقت اروپاي مرکزي،   ۷  
با حميد تقوائي دبير کميته مرکزي حزب  –اطاق ايران : مکان

 کمونيست کارگري در اينسپيک و پلتاک

 

در تـاريـخ     :   خبرنامه امـيـرکـبـيـر       
هفدهم مهرماه يک دانشجـوي ديـگـر         
دستگير شـد تـا دولـت فشـار هـمـه                 
جانبه خود بر دانشجويان را از هـمـان          
روزهاي آغازين سال تحصيلي جـديـد       
به شديدترين نحو ممکن آغـاز کـرده          

ياسر گلي از دانشجـويـان کـرد         .   باشد
که در سنندج مشغول تحصيـل بـود،         

 .بازداشت شد
 در رشته عمران    ۸۱ياسر در سال    

دانشگاه آزاد سنندج پذيرفـتـه شـد و           
 با برخي از دانشـجـويـان          ۸۴در سال   

دانشگاه آزاد جهت کسب مجـوز يـک       
. انجمن سياسي دست به تحصن زدند     

آنها پس از ايـن تـحـصـن مـوفـق بـه                  
کسب مجوز اولين تشـکـل سـيـاسـي           
اسالمي در تمـام دانشـگـاه آزادهـاي           

 ۸۴همـچـنـيـن در سـال            .   ايران شدند 
طرح تاسيس يک اتحاديه دمکراتيـک      
دانشــجــويــان کــرد را بــرنــامــه ريــزي          
کردند که در اولين کنـگـره آن کـه در              
ــيــن                 ــرگــزار شــد، در اول ــنــدج ب ســن
انتـخـابـات او بـه عـنـوان دبـيـر کـل                    

 .انتخاب شد
ــان       ۸۵درخــرداد ســال        ــي  در م

 روز   ۱۵امتحانات، ياسر را به مدت      
بازداشت کردند و بعد با اتـهـام اقـدام           

 مـاه زنـدان       ۴عليه امنيت ملـي بـه         

 ۸۶در سـال      .   تعليقي مـحـکـوم شـد       
باتالش فراوان در کنکور کارشنـاسـي       

ولـي بـا     .   ارشد با رتبه باال قـبـول شـد       
ــز جــزء                    ــي ــکــه وي ن ــن ــه اي ــوجــه ب ت
دانشجويان ستاره دار بـود، از ثـبـت            

امـا بـا ايـن        .   نام او خودداري کـردنـد      
اوصاف در کنکور دانشگاه آزاد نـيـز         
پــذيــرفــتــه شــد، ولــي قــبــل از ثــبــت            

توسط اداره اطالعات بـازداشـت          نام
 .شد

خبرنامه اميرکبير مصاحـبـه اي       
را با عمار گلي، برادر ياسر گلـي، در          
مورد وضعيت فـعـلـي ايـن دانشـجـو             
انجام داده است، که متـن آن در زيـر             

 :مي آيد
آقـاي گـلـي،      :   خبرنامه اميرکبيـر  

لــطــفــا از آخــريــن وضــعــيــت يــاســر            
آيــا تــا بـه حـال بـه يـاســر               .   بـگـويــيـد   

 مالقات داده اند يا نه؟
مــالقــات حضــوري   :   عــمــارگــلــي

اما چون مي دانستيم روز بـعـد         .   خير
از بازداشت، يـاسـر را بـراي تـفـهـيـم                 
اتهام به دادگاه مي آورند آن روز ياسـر   
را در دادگاه ديديم ولي بعد آن روز تـا          

 .به حال ياسر را نديده ايم
آيا تا به حـال    :  خبرنامه اميرکبير 

ياسر تماس تلفني داشتـه؟ از رفـتـار           
 بازجوها چيزي به شما گفته است؟

ياسر فقـط دو تـمـاس        :  عمارگلي
تلفني با اصرار فراوان آن هـم هـر بـار          

.  دقيقه با ما داشتـه اسـت    ۴به مدت   
خود شما بهتر مي دانيد که در چنيـن    
شرايطي به هيچ وجه اجازه بيان دقيق       
شرايط و فشارهاي وارده را به زندانـي    
نمي دهند و فقط توانست يک احـوال         

 .پرسي ساده انجام دهد
يـاسـر از     :   خبرنـامـه امـيـرکـبـيـر         

طرف چه نهادي و در کجا دسـتـگـيـر            
 شد؟

يـــــاســـــر در      :   عــــمـــــارگـــــلــــي  
 هنگامـي کـه جـهـت         ۱۷/۰۷/۸۶

تصــفــيــه حســاب بــه دانشــگــاه آزاد           
سنـنـدج رفـتـه بـود در جـلـوي درب                  
دانشگاه ظـاهـرا بـا حـکـم دادسـتـان               

 .سنندج بازداشت شد
تـاکـنـون چـه       :   خبرنامه اميرکبير 

اقداماتي را براي پيگيـري وضـعـيـت          
يـاسـر انـجـام داده ايــد؟ مسـئــولـيــن               
مرتبط چه جواب هايي به شـمـا داده           
اند و چه رفتاري با شما داشـتـه انـد؟             
آيا از اين که ياسر چه وقـت آزاد مـي             

 شود سخني گفته اند؟
تا امروز به هر نهـادي      :   عمارگلي

که به اين موضوع مربوط مـي شـده           
حضورا و همچنين زماني که بـه مـا           
مالقات با مسئولين را نمي دادند بـه   

وسيله نامه مساله را پـيـگـيـري مـي            
کرديم، ولي تا بـه حـال هـيـچ يـک از                 
مسئولين پاسخگو نـبـوده و بسـيـار            

. رفتار ناشايستي بـا مـا داشـتـه انـد             
. گويي يک قاتل را دستگير کرده انـد         

اين عدم پاسخگـويـي بسـيـار مـا را              
نگران کرده چون ياسر بيمـاري قـلـبـي           

هــمــچــنــيــن بــه آقــاي صــالــح           .   دارد
نيکبخت که وکالت ياسر را بر عـهـده          
دارنــد، تــا بــه حــال نــه تــنــهــا اجــازه              
مالقات با ياسر را نـداده انـد، حـتـي             
اجازه مطالعه پرونده را هم به او نـداده      

 .اند
آيا حـقـيـقـت       :   خبرنامه اميرکبير 

 دارد ياسر بيماري قلبي دارد؟
يک بيماري ارثـي     .   بله:   عمارگلي

ما که سه برادريم هر سه به اين        .   است
بيماري مبتال هستيم و برادر کوچکم      
قبل ما عمل جراحي قلب انجـام داده     

 .است
دلــيــل :   خــبــرنــامــه امــيــرکــبــيــر     

دستگيري پدرتان چه بود و چه مـدت         
بازداشت بودند؟ آيـا بـا وثـيـقـه آزاد                

 شدند؟
 روز از     ۳۰نزديک بـه     :   عمارگلي

بازداشت ياسر گذشته بـود کـه روزي           
پدرم به ستاد خبـري اداره اطـالعـات           
رفت تا از وضعيت ياسر با خبر شـود          
که در آنـجـا بـا بـرخـورد بسـيـار بـد                     
مسئولين روبرو شد و موبايل پدرم را       
از او مي گيرند و به او مـي گـويـنـد                

روز بـعـد    .   فردا بيا موبايل خود را ببر     
که پدرم به ستاد خبري مراجـعـه کـرد           
با حکم دادستان او را نـيـز بـازداشـت            
کردند و علت بازداشت پـدرم تشـديـد          

در دوران بازداشت   .   فشار بر ياسر بود   
پدرم بـيـشـتـر سـوالـهـا از وي، حـول                  
فــعــالــيــتــهــاي يــاســر در دانشــگــاه و         

 روز کـه      ۶بعـد    .  خانواده خود ما بود 
پدرم رابـه دادگـاه آوردنـد، وي را بـه                
اتهام اقدام عـلـيـه امـنـيـت مـلـي بـا                  

 مـيـلـيـون تـومـانـي، آزاد              ۱۰وثيقه   
 .کردند

اگر صـحـبـت    :   خبرنامه اميرکبير 
 .ديگري داريد بفرماييد

من مي خواسـتـم اوال     :   عمارگلي
به عنوان يـک دانشـجـو و ثـانـيـا بـه                   
عنوان بـرادر يـاسـر از آقـاي رئـيـس                 
جمهور سوال کـنـم کـه آزادي کـه در                
دانشگاه کلمبيا فرياد ميزديد و ادعا      
مي کرديد در هيچ جاي جهان نـمـونـه          
ندارد کجاست؟ آيا پـيـجـويـي حـقـوق          
يک ملت بي حق از طرف دانشجويـان        
نشر اکاذيب است يا سـخـنـان شـمـا؟            
چرا شما به شعور يک ملت بـا تـمـدن             
وفرهنگ غني توهين مي کنيد؟ آيـا      
پافشاري شما بـر مسـالـه هسـتـه اي              
امنيت ملي را به مخاطره مي اندازد       
يا دانشجوياني امثال برادر من که بـر   

مــلــت    حــقــوق از دســت رفــتــه يــک           
 .پافشاري مي کنند

 *  * * 

 بي خبري کامل از سرنوشت ياسر گلي، دانشجوي در بند

 مرگ يک کاروانچي ديگر بدست ماموران  رژيم                      

 از سايت هاي  
 حزب کمونيست کارگري ايران 

 ديدن کنيد
www.wpiran.org 

www.rowzane.com 
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کاربدستان زندان مـرکـزي شـهـر          
 آذر مـاه بـنـا بـه            ۱٣سنندج، در روز    

داليلي تصميم ميگيرند که تـعـدادي        
از زنــدانــيـان ايــن زنــدان و از جــملــه              

.  محمود صالحي را جـابـجـا کـنـنـد             
 ٣٠ الـي      ٢٠ماموران زندان، تعداد     

نفر از زندانيان، کـه بـيـشـتـر زنـدانـي               
داري     نگـه ٧سياسي هستند و در بند      

ميشدند را از ديـگـر زنـدانـيـان جـدا               
 و آنـهـا را بـا خشـونـت وضـرب                   کرده

 .  انتقال ميدهند٢وشتم به بند 
ــن                     ــه ايــ ــراض بــ ــتــ در اعــ

يکي از زندانيـان بـه اسـم           ناعدالتي،  
دست به اعـتـصـاب       "   حميد کوثر نيا  " 

طـبـق گـزارش رسـيـده،           .   غدا ميـزنـد   
پــنــج روز از اعــتــصــاب غــذاي  او               
ميگـذرد و تـا ايـن لـحـظـه نـيـز در                     

در .   اعتـصـاب غـذا بـه سـر مـيـبـرد                
هــمــيــن راســتــا تــعــدادي ديــگــر از             

اند که بـه      زندانيان اعالم آمادگي کرده   
در "   حميد کوثر نـيـا    "اعتصاب غذاي  

اعتراض به وضـعـيـت مـوجـود درون            
زندان، برخورد وحشيانه زنـدانـبـانـان،        
تغذيه نامناسب، کمـبـود امـکـانـات          
بهداشتـي، عـدم تـوجـه بـه سـالمـت                
زندانيان و ضرب و شـتـم زنـدانـيـان،              

 . بپيوندند
 از بـنـدهـاي ديـگـر زنـدان              ٢بند  

فاصله دارد و زندانيـانـي کـه در ايـن              
بند نگه داري ميشوند قادر به تمـاس        

. اين زندان نيـسـتـنـد     با ديگر زندانيان  
حتي  حمام و محل هـواخـوري آنـهـا              
نيز با ساير بندهاي ديـگـر مـتـفـاوت            

در بندهاي ديگـر و خصـوصـا          .   است
 که پيشتر محمود صالحـي در        ٧بند  

آن نگه داري ميشد، زنـدانـيـان قـادر            
بوده که همديگر را ببينند و حتـي در        
صورتي که سرويسهاي خـدمـاتـي در         
يکي از ايـن بـنـدهـا قـابـل اسـتـفـاده                  
نباشد، اين امکان وجود دارد کـه بـه           
ديــگــر بــنــدهــا رفــتــه و از ســرويــس            
خدماتي و امکانـات آنـهـا اسـتـفـاده             

 .کرد
 در ايـن      ٢اما مشـخـصـه بـنـد            

است که رابطه زندانيان محدود اسـت     
تـر     و سطح  امکانات به مراتب پايين      

بــه دلــيــل   .   از بــنــدهــاي ديــگــر اســت      
کمبود امکانات بهداشتي و رفـاهـي،       
آن دسته از  زندانياني که از وضعـيـت          
جسمي مناسبي برخوردار نـيـسـتـنـد          

 ٢در بنـد    .   بيشتر تحت فشار هستند   
برخورد با زندانيان متمايز و کـنـتـرل           

وضعيت تغذيـه  .   زندانيان بيشتر است  
  نـامـنـاسـب اسـت و              ٢زندانيان بند   

حتي  تعدادي از آنـهـا تـخـت خـواب              
 .ندارند

الزم به ذکـر اسـت کـه، هـنـگـام                
 و انتقال زندانيان به بـنـد        ٧تخليه بند   

،  مـحـمـود صـالـحـي کـه بـنـا بـه                     ٢
وضعيت نامناسب جسمـي درمـوقـع        
جابجائي وقت زيادي را جـهـت جـمـع           
آوري وسائـل شـخـصـي خـود صـرف              
کرده بود، از طرف يکي از مـامـوران          
زندان مورد تـوهـيـن قـرار گـرفـتـه و                  

 .تهديد به مرگ شده است
اين دومين بار اسـت کـه هـمـيـن             
مامور، محمود صالحي را به مـرگ        
ــا                 ــد مــيــکــنــد، مــورد اول ب ــهــدي ت
تـــهـــديـــداتـــي مشـــابـــه در تـــاريـــخ          

 .  صورت گرفته است۱٣/٢/٨۶
اين برخورد غير انساني و تهديـد       
به مـرگ، مـحـمـود صـالـحـي را در                 
فشار روحي شديدي قـرار مـيـدهـد و            
فشار خون او دوبـاره بـاال مـيـرود بـه               
طوري کـه مـامـوران زنـدان، نـاچـارا              
محمود صالحي را بـه بـيـمـارسـتـان              

 .توحيد انتقال ميدهند
وضــعــيــت نــامــنــاســب جســمــي       
مــحــمــود صــالــحــي، زنــدانــبــانــان را        
مجبور ميکند که هر از گاهي وي را        
به بهداري زندان يا به بيمارستان شهر        
سنندج، جهت مداواي ابتدائي انتقـال      

الزم به ذکر است که در مـوقـع          . دهند
نــگــهــداري مــحــمــود صــالــحــي در           

بيمارستان، دست او و گاهـا دسـت و          
ــيــمــارســتــان               پــايــش را بــه تــخــت ب

 . ميبندند
ــار بــراي کــنــتــرل فشــار               هــر ب
داروي آرام بــخــش را بــه او                خــون،
ميکنند و در طول ايـامـي کـه            تزريق

در زندان به سر ميبرد،  بنا به تـزريـق           
بيش از حد آمپول، تمام رگهاي دست       
او کبود شده بطوري که  ديگر پذيراي        

بـه هـمـيـن دلـيـل            .   تزريق نـيـسـتـنـد       
بــعــضــي اوقــات آمــپــول را بــه پــاي             
اوتزريق ميکنند که البـتـه پـاهـايـش           
نيز ورم کرده و همين عـوامـل بـاعـث          
شده تا پزشـک مـعـالـجـي کـه اخـيـرا                 
محـمـود صـالـحـي را مـداوا کـرده،                
تصور کـنـد کـه مـحـمـود صـالـحـي                  

 . معتاد است
اظهارات پزشک معـالـج،  فشـار         

محـمـود صـالـحـي را           وارده به  روحي
 .دوچندان ميکند

محمود صالحي متذکر ميشود      
. که زنداني سياسي است نـه مـعـتـاد           

اما پزشک معالج بر گفته خود تاکيـد        
ايــن جســم   :   "   کــرده و گــفــتــه اســت          

متعلق به يک مـعـتـاد اسـت نـه يـک                 
  ".زنداني سياسي

بــرخــورد غــيــر انســانــي مــامــور       
زندان و متعـاقـبـا اظـهـارات پـزشـک              
معالج، محمود صالحي را زير فشـار      
قرار داده به طوري که او اظهـار کـرده           
است که ديگر به بيمارستان نـخـواهـد         
رفت، چرا که او را تحقير ميکنـنـد و           

 .گمان ميکنند که او معتاد است
   

 کارگران، مردم دلسوز و اگاه؛
ــود             ــيــت جســمــي مــحــم وضــع

يکي از  .   صالحي به شدت وخيم است    
هاي او از کـار افـتـاده و بـدلـيـل                  کليه

محروميت از مداواي مـوثـر، کـلـيـه            
.  ديگرش نيـز دارد از کـار مـيـافـتـد               

فشار خون او متغير و چـربـي قـنـدش        
باال رفته است، عدم مداواي کليه، بـر      

. قلب وي نيز تـاثـيـر گـذاشـتـه اسـت                
پاهاي او ورم کرده و تـزريـق بـيـش از              
حد آمپول آرامبخش، سالمتي او را        

 . بيشتر به مخاطره ميندازد
 

 ايها؛ همطبقه
ــتــي روحــي و جســمــي               ســالم

. محـمـود صـالـحـي در خـطـر اسـت                
محافظان سـرمـايـه نـه تـنـهـا بـه او                    
مجوز مراجعه به پزشک مـتـخـصـص         
را نميدهند بلکه از لحاظ روحي نـيـز          

. انــد   وي را تــحــت فشــار گــذاشــتــه           
  زنـدان      ٢زندانبـانـان او را بـه بـنـد                

مرکزي شهر سنندج انتقال داده که از        

لحاظ امکانات بـهـداشـتـي مـطـلـقـا             
شايسته نگهداري يک بيمـار کـلـيـوي          
نيست، عليرغم همه ايـنـهـا او را بـه             

 .  اند مرگ تهديد کرده
ــا رد                ــه ب ــاي ــان ســرم ــظ مــحــاف
درخواست پـزشـک مـعـالـج مـحـمـود              
صالحي ، که تقاضاي معالجه فـوري       
او را کرده بود، عمال دارند او را زجـر           

 .کش ميکنند
محمود صـالـحـي بـايـد هـر چـه               
زودتر معالجه شود و در ايـن راسـتـا            
بايد او را به هر طريق مـمـکـن يـاري              

 .دهيم
  

 کميته دفاع از محمود صالحي
 

 ١۳٨٦آذر ۱۷شنبه  
com.yahoo@50Kdms 

 
www.kdmahmodsalehi.blogfa.com 
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"  محمود صالحي      ' انتقال    
به بيمارستان، ادامه              

حميد    " اعتصاب غذاي         
و ضرب و شتم         "  کوثر نيا     

زندانيان زندان مرکزي                
 شهر سنندج       

  
ــيــا        "  يــکــي از    "   حــمــيــد کــوثــر ن

زندان مرکزي شهر سنـنـدج،       زندانيان  
کــه در اعــتــراض بــه بــرخــورد غــيــر            
انساني مسئولين زندان بـه زنـدانـيـان          

 ، دست به اعتـصـاب غـذا زده            ۷بند  
/١٩/٩وز دوشنبـه مـورخ        است، ر 

وارد شــشــمــيــن روز اعــتــصــاب          ۸۶
  .غذاي خود شد

حـمـيـد کـوثـر        " مسئولين زندان،    
را بــه قــرنــطــيــنــه بــرده و از او              "   نــيــا

اند تا به اعـتـصـاب غـذايـش             خواسته
 .پايان دهد

تاکيد کرده اسـت  "   حميد کوثرنيا " 
که، مسئولين زندان به خـاطـر ضـرب       

، ٧و شتم و توهين به زندانـيـان بـنـد              
بايد از زندانيان معذرت خواهي کرده      
و زندانياني را که به بـنـدهـاي ديـگـر              

اند، بايد به آنـهـا از نـظـر              منتقل کرده 
جا و تخت و وضعيت غذا رسـيـدگـي          

 .شود
بـه مسـئـولـيـن        "   حميد کوثر نيـا   " 

زندان تذکر داد است کـه در صـورت            
هـاي مـطـرح         عدم توجه بـه خـواسـتـه        

شده، به اعتصاب غذا ادامه خـواهـد         

او همچنين تـاکـيـد کـرده اسـت             .   داد
يکي از ماموران   "   قاسم رحماني " که،  

" مــحــمــود صــالــحــي   " زنــدان کــه بــه       
محمـود  " حرمتي کرده بود، بايد از      بي

 .معذرت خواهي کند" صالحي
حـمـيـد    " الزم به ذکـر اسـت کـه،             

تـا ايـن لـحـظـه هـنـوز در                   " کوثر نيا 
 .اعتصاب غذا به سر ميبرد

  
زنـدانـبـان     بعد از اين مـوضـوع،        

 رفـتـه و در        ۲به بند    "   قاسم رحماني " 
 و بـه      ۲حضور همـه زنـدانـيـان بـنـد              

خاطر ايجاد فضاي رعـب و وحشـت           
را "   محمود صالحـي " در داخل زندان،  

مجددا مورد بيحرمتـي قـرار داده و           
من در قـبـال مـبـلـغ            "   گفته است که    

 هزار تومان آدم ميکشم و کشتن       ٣٠
محـمـود صـالـحـي بـراي مـن آسـان                 

 ."است
زندانيان را  "   قاسم رحماني " سپس  

مورد ضرب وشتم قرار داده تا مـانـع          
حمايت آنـهـا از مـحـمـود صـالـحـي                 
گردد، او همچنين به زندانيـان گـفـتـه           

هر کس از صالحي حمـايـت     " است که   
کند بـا خشـم و ضـرب و شـتـم مـن                    

 ''.روبرو است
قابل ذکر اسـت کـه مسـئـولـيـن               
زندان اين مامور را براي آزار و اذيـت         

 .اند زندانيان آزاد گذاشته
ــي              ــر انســان ــرخــورد هــاي غــي ب
مسئولين زنـدان و از جـملـه، حـملـه               

قــــــاســــــم " هــــــيــــــســــــتــــــريــــــک       
محمـود صـالـحـي         مجددا  " رحماني

را از لحاظ روحـي و جسـمـي تـحـت               
فشار گذاشته به صـورتـي کـه صـبـح             

 در ۹/۸۶/ ٢٠ روز سه شنبه مورخ  
در "   مــحــمــود صــالــحــي    ''  حــالــي کــه      

هوشي مطلق به سر برده وي را بـه             بي
بيمارستان توحيد شهر سنندج انتقـال      

اند که بـه   پزشکان اصرار کرده.   اند  داده
 سـاعـت نـبـايـد او را             ٧ الي   ۶مدت  

آنها همچنين اصـرار کـرده     .   تکان داد 
اند که او بايد به پـزشـک مـتـخـصـص              

محمود صالحي تا ايـن  .   مراجعه کند 
لحظه بـي هـوش و در بـيـمـارسـتـان                  

 .توحيد سنندج به سر ميبرد
  

 کميته دفاع از محمود صالحي
 ۸۶/ ۲٠/۹  شنبه مورخ سه

com.yahoo@50Kdms 
 

www.kdmahmodsalehi.blogfa.com 

محمود صالحي و  وخامت وصعيت جسماني
 تحت فشار قرار دادن او از لحاظ روحي

 

 فعالين کارگري،            
 بايد فورا و بدون قيد و شرط                       

 ! آزاد شوند      
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!   مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی   

اين آخرين جـملـه اي بـود کـه از               
طرف حاج ناصر و مومني دو تـن از           
مسـئـولـيـن زنـدان اويـن خـطـاب بــه                 

امــا در   .   اکــبــرمــحــمــدي گــفــتــه شــد     
 آذرمـاه    ١۴روزنامه حمـايـت مـورخ         

 ارگان رسمـي سـازمـان زنـدانـهـا             ۸۶
مطلبي از قول عضـو سـتـاد حـقـوق              
بشر قوه قضاييه آقـاي مـحـمـدعـلـي             
ابراهيم خاني چاپ شده اسـت کـه در           
آن ايشان مدعي شده اند در حال رفـع          
ابهامات مرگ اکبر محـمـدي جـهـت          
ارسال اين گزارش بـه شـوراي حـقـوق            

او در   .   بشر سـازمـان مـلـل هسـتـنـد            
همان حال مـدعـي شـده انـد، حـقـوق               

بشر و آزادي اکبر محمدي نه تـهـديـد         
و .   شــده و نــه نــقــض گــرديــده اســت            

برخورد صورت گرفته با زندانـي نـيـز          
غير متعـارف نـبـوده و مـثـل سـايـر                 

. زندانيان با ايشان رفـتـار شـده اسـت           
که صد البته فرمـايشـات ايـن مـقـام             

زيرا مسـئـولـيـن زنـدان          .   درست است 
اوين با همه زندانيان سياسـي چـنـيـن           

رفتار آنها با زندانيـان  .   رفتار ميکنند 
سياسي  نه تنها بـدور از مـوازيـن و               
حقوق بشر بلکه کامال پليسي و تـوام        
با تجاوز به حقوق زندانيان و سرکـوب        
و شکنجه آنها است و ايـن رفـتـار در             
بين زندانبانان اويـن يـک امـر عـادي             

و بـر کسـي پـوشـيـده            .   تلقي ميشـود  
نيست که اکـبـر مـحـمـدي بـه مـدت                
چهار شبانه روز با دستبند و پابند بـه         
تخت بهداري زندان اوين بسـتـه شـده           

و شب آخر به جهت جلوگيـري از      .   بود
اعتراضات مکرر زنداني، دهان او را     

 . با چسب پانسمان بستند
البته گويا اين شکنجه به دستـور       
مدير وقت زندان اوين و مدير داخـلـي         

. زندان کيان پور صورت گـرفـتـه بـود           
ولي بايد ديد کـه چـه کسـانـي پشـت               
ــاک               ــن ــوي دهشــت ــاري ــن ســن ــرده اي پ

يکساعت قبل از مـرگ      .   قرارداشتند
، اکــبــرمــحــمــدي را بصــورت غــيــر           

.   انـتـقـال دادنـد        ٣۵۰انساني به بنـد      
هنوز جاي چسب پانسمان بر لـبـهـاي          
خشک و ترک خورده و جـاي پـابـنـد و              

ادرار .   دستبند بر دست و پاي او بـود        
ناخواسته و لـبـاسـهـاي مـتـعـفـن او                  
حکايت از نـه تـنـهـا بـرخـورد غـيـر                   
انساني مسئولين زندان اويـن داشـت         
بلکه در همين اوضاع نيز مرتب او را        
با کلمات رکيک مورد تـحـقـيـر قـرار             
داده و از لحاظ روحي و روانـي او را             

کـه  .   مورد شـکـنـجـه قـرار مـيـدادنـد             
انسان را به ياد رفـتـار در زنـدانـهـاي              

به راسـتـي چـه      .  آشويتس مي انداخت 
کسي پاسخگوي شکنجه و بـرخـورد         
غير انساني مسئولين زندان اويـن بـا         
متهمين سـيـاسـي اسـت؟ آيـا کسـي              
پاسخگوي افکـار عـمـومـي دنـيـا و              
سازمانهاي حـقـوق بشـري و مـدافـع             
حقوق انسان بـه دوسـتـان و خـانـواده              

 اکبر محمدي است؟ 

گويا آقاي محمد عـلـي ابـراهـيـم           
خاني فراموش کرده اند که در هـمـان          
زمان اين جانـب و تـعـداد زيـادي از               

 با انتـشـار     ٣۵۰زندانيان سياسي بند    
بيانيه اي خواستـار پـيـگـيـري مـرگ             
مشکوک و معرفي آمرين و عاملـيـن        

. اين جنايت ضد بشـري شـده بـوديـم            
ولي گويا اين جريان تـوسـط عـوامـل           
پشت پرده ساخته شـده و سـنـاريـوي             
برخورد و شکنجه با زندانيان سياسي      

 ... همچنان ادامه دارد
 

 زنداني سياسي خالد هرداني 
 ١٣۸۶ آذر ١۶

 باز تکثير از 
 کميته بين المللي عليه اعدام 

www.adpi.net   

 آذر   ۱۶از چـنـد روز مـانـده بـه               
 نـــفـــر از        ۳۰امســـال، تـــاکـــنـــون        

دانشجويان از طريق يورش به مـنـازل        
شــان و يــا در خــيــابــان و دانشــگــاه              

. بازداشت و روانه زنـدانـهـا شـده انـد             
سياست تشديد سرکوب و بـازداشـت         
ــيــن جــنــبــشــهــاي مــخــتــلــف            فــعــال
اجتماعي، سياست تازه اي نيـسـت و         
مدتهاست که تشديد اين سياستها به       
تنها رويکرد برخورد طبقه حـاکـم بـه           
جنبشهاي اجتماعي در ايران تـبـديـل        

 . شده است
کارگران و رهبران آنان را بـه جـرم          
ايجاد تشکل و برگـزاري مـراسـم اول           
ماه مه بازداشت و روانه زندانها کـرده        
اند، اعتراض آنان را به عدم پـرداخـت         

دستمزدهاي زير خط فقر،  بـيـش از            
پــيــش بــا نــيــروي بــاتــوم بــدســت و               
بازداشت و زنـدان پـاسـخ داده انـد و                
ــان دانشــجــو را کــه تــمــامــي               جــوان
وجودشان ماالمال از برابري خـواهـي        
و آرمانهاي انساني است بـه کـمـيـتـه             
هاي انضباطي کشانده و آنـان را بـا             
اتهامات واهـي از ادامـه تـحـصـيـل              
محروم و روانه زندانها کرده انـد و در           
تداوم اين سياستـهـا، طـي چـنـد روز              
گذشته در تعرضي از سر استيصال و        
درماندگي در بـرابـر شـکـوفـايـي روز             
افزون جنبش برابري خواهي در ميـان        
دانشــجــويــان و بــراي جــلــوگــيــري از          

 آذر، هـجـومـي        ۱۶برگزاري مراسـم     
گسـتــرده را در مـراکــز دانشــگــاهــي           

 نـفـر از رهـبـران            ۳۰سازمان داده و      
وفعالين برابري طلب دانشـجـو را در          

.  آذر روانه زندانهـا کـردنـد        ۱۶آستانه  
چنين وضعيتي غـيـر قـابـل تـحـمـل               
است و بي ترديد ايـن سـيـاسـتـهـا در               
روند تداوم خود، موج برگشت هر چـه        
قدرتمند و تعرضي تري را از جـانـب            
دانشجويان و کارگران بر عليه اعمـال       

 .  کنندگان آن ايجاد خواهد کرد
 

 کارگران
جنبش دانشجويي متحد پيگـيـر      
ما کـارگـران اسـت، امـروز جـنـبـش                
دانشجويي بيش از هر زمان ديـگـري         
پرچم مطالبات انساني مـا کـارگـران          
را بر افراشته و دانشجويان در لـحـظـه          

لحظه هاي مـبـارزات مـا کـارگـران،             
دوشادوش ما حرکت و جـانـفـشـانـي            

آنـان بـويـژه در چـنـد سـال               .   کرده انـد   
گــذشــتــه، در هــر فــرصــتــي پــرچــم و           
پالکارد حمايت از ما کارگـران را بـر           
دوش کشيده و مدافع جسور و پيگيـر   

نبايد آنان را تـنـهـا       .   طبقه ما بوده اند   
گذاشت و بايد به هر وسيله مـمـکـنـي      
از دانشجويان حمايت کرد و خـواهـان        
آزادي فوري و بي قيد و شرط تمامـي         

 .دانشجويان در بند شد
ــران            ــارگ ــراســري ک ــه س ــحــادي ات
اخراجي و بيکـار بـا مـحـکـوم کـردن              
تعرض بـه دانشـجـويـان و بـازداشـت              
گسترده آنان، خود را متحـد جـنـبـش           
دانشجويي ميداند و خواهان تـحـقـق         

 :فوري مطالبات زير است
 
آزادي فــوري و بــي قــيــد و               -۱

شرط کليه دانشجوياني که تـا کـنـون          

بازداشت و يا محکوم به زندان شده و      
دوران مــحــکــومــيــت خــود را مــي            

 گذرانند
ــهــاي           -۲ ــجــاد تشــکــل آزادي اي

 مستقل دانشجويي 
ــه هــاي               -۳ ــت ــي ــم ــدن ک ــر چــي ب

انضباطي و پـايـان دادن بـه احضـار               
 دانشجويان به اين کميته ها

بازگشت به تحـصـيـل کـلـيـه             -۴
دانشجوياني کـه تـا کـنـون اخـراج و               

 محروم از تحصيل شده اند 
ممنوعـيـت ورود نـيـروهـاي            -۵

امنيتي به دانشگاهها و پـايـان دادن          
به تعقيب و آزار و اذيـت فـعـالـيـن و                

 رهبران دانشجويي
 

اتحاديه سراسري کارگران 
 ۱۶/۹/۱۳۸۶اخراجي و بيکار 

 
com.ettehade.www 

 
k.ekhraji@gmail.com 

  آذر روز دانشجو۱۶گرامي باد 
 دانشجويان در بند بايد فورا و بي قيد و شرط آزاد شوند

 !برو توي بند، عين سگ بمير

بــنــا بــه گــزارشــات دريــافــتــي،           
کارگران نيشکر هفت تپـه از ابـتـداي           

 ١٠(  آذرمــاه     ١٩صــبــح دوشــنــبــه       
ــر  ــه عــدم           )   دســامــب در اعــتــراض ب

پرداخت حـقـوق آبـان مـاه دسـت بـه                 
اعتصاب زدند و در محوطه کارخانـه       

مديريت بـالفـاصـلـه از        .   تجمع کردند 

کارگران خواست دست از اعـتـصـاب         
بردارند اما کارگران اعالم کردنـد کـه         
تا دريافت حقوق به اعتـصـاب پـايـان        

 صــبــح   ١٠ســاعــت   .   نــخــواهــنــد داد  
مديريت مجبور به پرداخت حقوق ها       
شد و کارگـران بـه اعـتـصـاب پـايـان                

 . دادند

کارگران بخوبي دريافتـه انـد کـه          
تنها با قدرت مـتـحـد خـود و دسـت               
ــوانــنــد                  ــتــصــاب مــيــت زدن بــه اع
خواستهاي خود را از حلقوم کارفرمـا        

 . و دولت بيرون کشند
از طرف ديگر وزارت اطـالعـات        
هــمــچــنــان تــالش مــيــکــنــد کــه بــا            

دستگيري و بازجوئي و تـحـت فشـار         
قرار دادن فعالين کـارگـري در هـفـت            

 . تپه، کارگران را به تسليم بکشاند
 

ــري             ــارگ ــســت ک ــي ــون ــم حــزب ک
جمهوري اسالمي را شـديـدا بـخـاطـر           
اعمال ضدکارگري و سرکوبگرانه اش      
محکوم ميـکـنـد و از هـمـه مـراکـز                 
کارگري، از دانشجويان و کليه مـردم        
آزاديخواه ميخواهد کـه از کـارگـران           
هفت تپه حمايت کنند و دسـتـگـيـري          

در .   فعالين کارگري را محکوم کنـنـد      
سطح جهاني نيز حزب تالش خـود را         
براي بسيج سازمانهاي کارگري بـراي      
حمايت از کارگران هفت تپه و تـحـت          
فشار قرار دادن جـمـهـوري اسـالمـي            

 . بعمل خواهد آورد
 

 آزادي، برابري، حكومت كارگري
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 

 حزب كمونيست كارگري ايران
  ١٣٨٦آذرماه  ٢٠

 ٢٠٠٧ دسامبر ١١ 

   کارگران هفت تپه با دست زدن به اعتصاب، حقوق خود را دريافت کردند                                      
 فعالين کارگري در هفت تپه همچنان تحت فشار وزارت اطالعات هستند                                     


