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محمود صالحي را كـمـتـر كسـي          
نـه  .   است كه امروز در ايران نشـنـاسـد        

شــنــاســنــد، بــلــكــه     تــنــهــا او را مــي       
تـريـن      دانند كه او شـنـاخـتـه شـده           مي

چهـره جـنـبـش اعـتـراضـي در ايـران                 
 . است

محمود صالحي را ظاهرا به ايـن        
خاطر زندانـي كـردنـد كـه چـنـد سـال                 
پيش در مراسم اول ماه مه شهر سـقـز          

ــود           ــرده بـ ــت كـ ــركـ ــال      .   شـ ــك سـ يـ
محكوميت او به پايان رسيـده اسـت،         

. انـد    اما همچنان در زندان نگه داشته     
انـد كـه بـا           به اين خاطر نـگـه داشـتـه          

بيرون از زندان ارتباط داشتـه و پـيـام            
كه كارگـران را     .   همبستگي داده است  

كــه .   در زنــدان ســازمــان داده اســت           
زندانيان را به اعتـراض بـه وضـعـيـت             
زندان رهـبـري و سـازمـانـدهـي كـرده               

 .است
بــه در زنــدان مــانــدن مــحــمــود            
صالحي بايد همانند در زندان مـانـدن        

او را   .   عزيزترين كس خود نـگـريسـت       

 
 
 
 
 
 
 

 ناصر اصغري    

اين سوالي است که بارها و بارها       
ازخود من و شايد از شما خواننـدگـان         

 .عزيز نشريه ايسکرا هم شده است
جواب من به اين سوال اين اسـت          
محمود صـالـحـي يـکـي از رهـبـران                
محبوب و بـا نـفـوذ کـارگـران ايـران                 

 ۶/۷محمود صالحي از سـن      .   است
سالگي و شايد کمتر وارد بـازار کـار            

يکي از بنيانگذاران اصلي    .   شده است 

سنديکاي کارگران خباز سقـز، در دو         
دوره متفاوت بوده و آخرين وضعيـتـي       
که در آن بسر مي برد با اينکـه مـدت       
زندانيش  به اتـمـام رسـيـده اسـت در                

نـان آور    .   زندان سنندج زنـدانـي اسـت        
 نفره است دو فـرزنـد بـا        ۵يک خانواده  

همـرزم و    .   نامهاي سامرند و سيامند   
همسرش نجـيـبـه صـالـح زاده و پـدر                
 . سالخورده اش محمد صالحي است

محمود صـالـحـي تـا بـه امـروز               
نزديک به هفت سال از عمر خود را در         
زندانهاي جمهوري اسالمـي گـذرانـده         

. تحصيالت دانشگاهـي نـدارد     .   است
محمود با اراده و پشت کـار خـود بـه             
محوبيتي کـه در مـيـان کـارگـران و                
آزاديخواهان در سـراسـر جـهـان دارد            

با ايـن وصـف مـحـمـود          .   رسيده است 

 محمود صالحي کيست؟                
 
 
 
 
 
 
 

 محمد محمدي      

 

سخنگوي وزارت امـورخـارجـه       
جمهوري اسالمي ايران با استناد به      
ــيــاردهــا             ــل آزرده خــاطــر شــدن مــي
ــا                   ــم و ي ــل ــي ــدن ف ــمــان از دي مســل
کاريکاتورهاي انـتـقـادي بـر عـلـيـه             

خواهان بسـتـه        جنايات اسالميها، 
مـن  .   شدن دهانها در اروپا ميـشـود      

براي سنجـش افـکـار عـمـومـي در              

ايــران نســبــت بــه فــيــلــم و يــا                      
کاريکاتورهاي انتقادي از جـنـايـات       
اسالم سياسي و حکومت اسـالمـي        
ايران ، خواهان نظر سنجي از مـردم      

اگـر  .   ايران در شـرايـط آزاد هسـتـم            
چماق زندان و شکـنـجـه و اعـدام و              
قتل جـمـهـوري اسـالمـي را کـنـار                

  پارلمان اروپا        نامه سرگشاده مينا احدي به رييس                
 ! از پارلمان اروپا ميخواهم در ايران نظر سنجي کنند 

 پاسخي به محمد علي حسيني سخنگوي وزارت امور خارجه ايران

 
 
 
 
 
 
 

 مينا احدي    

 بيانيه حزب کمونيست کارگري ايران                        
 در باره فيلم فتنه و تحوالت پيرامون آن                          

محمود صالحي            
 همچنان در زندان است               

 ۳صفحه  

 ۳صفحه  

  

 محمود صالحي بايد از زندان آزاد شود                          
 او شايسته حمايت گرم همه ما است                        

 اخباري از اعتصاب و اعتراضات کارگري

انتشار فيلم فتنه در ايـنـتـرنـت           
بهـانـه اي شـد تـا صـفـي از انـواع                    
نيروهاي راست و ارتـجـاعـي زمـان           
!  ما عليه بشريت اعالم جهاد دهنـد      

در اين جهاد نظم نويني عليه آزادي    
بيان و سکوالريسم، اسالميون تنها     

ــنــد   ــيــســت ــان          .   ن دول غــرب و جــري
راسيستي اروپا محور نيـز ارتـجـاع         
اسالمي را به طرق مختلف حمايـت       

برنده بـزرگ ايـن       .   و تقويت ميکنند  

جهاد عليه بشـريـت، اسـالمـيـون و            
آخوندها و امـام هـا و دولـت هـاي               
جنايـتـکـار اسـالمـي هسـتـنـد کـه                
مدعي نمايندگي از ميليونها مردم     

ايـنـهـا بـا       .   کشورهاي اسالم زده اند   
احسـاسـات   " ادعاي نمـايـنـدگـي از          

طـلـب   "   جريحه دار شـده مسـلـمـيـن          
! امتياز ميکنند و دريافت ميدارند     

وزراي خارجه اتحـاديـه اروپـا صـف           
را "   نمايـنـدگـي   " کشيده اند تا همين     

تاييد کنند و  بـه بـهـانـه مـحـکـوم                  
" اسالم ميانـه رو   "کردن فيلم فتنه از  

حمايت کنند و حرف جانيانـي چـون         
خميني و بن الدن را تکرار نـمـايـنـد           

" اسـالم صـلـحـجـو تـريـن ديـن              " که   
در همين فضا سازمان مـلـل        !   است

احـتـرام بـه      " قطعنامـه اي در لـزوم           
مــيــگــذرانــد و    "   عــقــايــد مــذهــبــي    

بدينويسله اعالم ميکنـد آنـچـه کـه           
ديگر احترام نخواهـد داشـت آزادي         

 ۲صفحه  

 ۲صفحه  
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 ۱ازصفحه  

 يک دنياي بهتر     
 برنامه حزب را بخوانيد       

 و در سطح وسيع توزيع کنيد    

ميليونهـا  "   بگذاريد ، ميتوان از خود      
 . در ايران پرسيد" مسلمان

   
ســـخـــنـــگـــوي وزارت خـــارجـــه         
حــکــومــت اســالمــي ايــران از طــرف         

ــا        ــارده ــي ــل ــي ــان  "   م ــم ســخــن  "   مســل
 . ميگويد

اجــازه دهــيــد در هــمــيــن ايــران،          
ميليونها نفر مردم ايران، بـدون تـرس         
از پاسدار و زندان و شکنجه و شـالق           
و اعدام حکومت شما، نظرشان را در        

آنـزمــان  .   مـورد ايــن فـيــلـم بــگـويـنــد           
خواهيد فـهـمـيـد کـه چـه نـفـرت و ا                     
" نزجاري در همـان ايـران و از سـوي                

عليه شما و    "   چندين ميليون مسلمان  
 .اسالم اتان وجود دارد

  
نمايش يک فيلم در هلنـد، دوبـاره       
سران جنبش اسالمـي را در ايـران و             
عربستان و عراق و افغـانسـتـان و در            
همه جا به وجد آورده است ، تا لشکـر          
بکشند و آتش سوزي راه انـداخـتـه و             
 . قدرت نمايي کنند و امتياز بگيرند

هنوز کسي فـيـلـم      ?   چه خبر است  
را نديده ، تقاضاي مـمـنـوعـيـت آنـرا             

از هـمـان اول مـيـگـويـنـد              .   ميکننـد 
، "   مسـلـمـانـان    "   توهين بـه اسـالم و           

 . اکنون فيلم در دسترس همگان است
فيلمي نـه چـنـدان حـرفـه اي کـه                 
بيشتر آن، فاکت و وقايع اتفاق افتـاده        

از  ايــن يــک فــيــلــم مســتــنــد            . اســت
جنايات جـنـبـش اسـالمـي در دنـيـا                

 سـپــتـامــبـر، تـا بـمــب            ۱۱از   .   اسـت 
گذاري در مادريد و از سـر بـريـدن در             
جلو دوربين تلويزيون و تا تـهـديـد بـه           

 . قتل و قتل ناموسي 
در البالي فيلم از قران آيه و سوره        
هايي خوانـده مـيـشـود کـه بـه قـتـل                  
فرمان ميدهد و از آزار و اذيـت دفـاع           
ميکند ، اينها هم ، هـمـگـي فـاکـت              

 . هستند
اگر انتقادي هست به اين فيلم، از       
نظر من اينست که جنبش اسالمي و        
اسالم سياسي را با مسلمانان و مـردم     

ساکن ايران و عراق و افغانستان و يـا          
مهاجرين و پناهندگان قاطي کـرده و       
بيـن ايـن دو پـديـده تـفـکـيـک قـايـل                     

 . نميشود
و همين مـيـتـوانـد زمـيـنـه سـاز                
حمله به مردم فراري از ايران و عـراق           

هــمــان . و افــغــانســتــان و غــيــره شــود        
مردمي که در ايران و افـغـانسـتـان و             
عراق و عربستان سـعـودي قـربـانـيـان            
اسالم سياسي و دولتهاي فـاشـيـسـت          

اينهااز جمله نقـطـه      .   اسالمي هستند 
اما هيچ آخـونـد     . ضعفهاي فيلم است 

و سردار جنايتکار اسالمي و از جمله       
سران حکومت سنـگـسـارو اعـدام در           
ايران نبايد به خـود جـرات داده و از               
سوي مردم ايران و افغانستان و غـيـره         
و به عنوان نماينده آنها صحبت کنند        
و خواهان بسته شدن دهانها و يا البـد         

 !! گلوله زدن به اين دهانها شوند
ــن                .    ــران اي ــران س ــان اي ــم در ه

حکومت فاشيست اسـالمـي ، خـون           
مردم را در شيشه کرده و هـزاران نـفـر            
را در خيابان ها اعدام کرده و صد هـا          
نفررا در مقابل چشم جـامـعـه بشـري            

امـروز البـد اگـر        .   سنگسار کـرده انـد     
کسي سرنوشت مريم ايوبي و لحظات      
آخـر زنـدگــي او و جــان دادن او زيــر                 
سنگباران مالها و جانيـان حـاکـم بـر           
ايران را نشان دهد و يا زندگـي شـهـال        
جاهد و کبرا رحمانپور را فيلـم کـنـد،           
البد نماينده حکومت جانيان در ايران      
از توهين به اسالم و مسلمانان حـرف         
زده و خـواهـان بسـتـه شـدن دهـانـهـا                 

 . خواهد شد
مــن بــه ايــن جــنــاب حســيــنــي            
" ميگويم، بساط اتان را همان مـردم         

در ايران جارو خواهنـد کـرد     "   مسلمان
و اگر ترس از زندان و پاسدار و شـالق           

اگــر تــرس از     .   و اعــدام شــمــا نــبــود       
جنايات و سربريدن و از کـوه پـرتـاب             

مـردم مـنـزجـر از            کردن شمـا نـبـود،      
جنايات جـنـبـش اسـالمـي و اسـالم               

يــک روزه بســاط شــمــا و           ســيــاســي   
جنبش اسالمي را در مـنـطـقـه پـاک              

 . ميکردند
شـمـا بـا هـمــيـن جــنـايــات زنــده               
هستيد، شما با جـوخـه دار و اسـيـد               
پاشيدن به صورت زنان و سر بريـدن و          
چشم درآ وردن زنـده هسـتـيـد، پـس                
اجازه دهيد اين جنـايـات بـه صـورت            
فيلم نشان داده شود تا بشريت ببيـنـد         

در "   مســلــمــان"   در ايــن قــرن مــردم           
منطقه خاورميـانـه و در کشـورهـاي            

ــورانـــي          اســـالم زده         ــانـ ــا چـــه جـ بـ
ــد  ــنـ ــتـ ــروهسـ ــه         .   روبـ ــان را بـ ــودتـ خـ

نـزنـيـد شـمـا اگـر قـدرت               مظلوميت  
داشتيد در همين اروپا دهانها را مـي        
ــن جــدا                     ــيــد و ســرهــا را از ت بســت

کمـا ايـنـکـه جـوخـه هـاي              .   ميکرديد
اعدام جـمـهـوري اسـالمـي فـقـط در               
اروپا صدها نفر را تا کـنـون بـه قـتـل               

 . رسانده است
امروز که يکبار ديگر شما جـرات   
کــرده و از ســوي مــردم ايــران حــرف             
ميزنيد، من از پارلمان اروپا و يا هـر          
نهاد بين المللي که بخواهد ايـن کـار           
را بکند، دعوت ميکنم کـه در ايـران           

بـه  .   از مردم ايران نظر خواهـي کـنـنـد          
شــرطــي کــه پــاســداران و نــيــروهــاي           
سرکوبگر حـکـومـت ، و تـهـديـد بـه                 

زنـدانـيـان سـيـاسـي         "   شکنجه و قتـل      
در ايـــران از ســـوي           " ! ! !   مســـلـــمـــان

بـگـذاريـد    .   حکومت شما قـطـع شـود        
مردم خودشان نظر دهنـد، کـه آيـا از             
نشان دادن فيلم جنـايـات شـمـا آزرده            

خـاطـر      خاطر هستـنـد، يـا انـبـسـاط           
 . دارند

من خواهـان بـرگـزاري يـک نـظـر              
سنجي در ايران در مورد ميزان آزرده        
خاطر شدن و يا نشدن مردم ايـران در           
رابطه با کاريکـاتـورهـاي مـحـمـد در             
دانمارک و فيلمهاي انتقادي در مـورد       

 . جنايات اسالميها هستم
  

 مينا احدي 
 ۲۰۰۸ مارس ۲۸

 
com.aol@minaahadi 

  
www.rowzane.com 
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  پارلمان اروپا        نامه سرگشاده مينا احدي به رييس                
 . . . از پارلمان اروپا ميخواهم  

و فـيـلـم      !   بيان و خود انسـان اسـت        
فتنه نيز حقايقي در بـاره جـنـايـات           
اسالميون را يـادآور مـيـشـود تـا              
دست آخر همه اين جـنـايـات را بـه             

" مسـلـم  " مردمي منتسب کند کـه       
ناميده ميشوند و اگر اغـلـب بـراي          
فرار از همين جنايات به اروپا پـنـاه      
آورده انــد، بــايــد از اروپــا بــيــرون             

 !ريخته شوند
 

وجه مشترک هـمـه ايـن قـطـب            
هاي ارتجاع ايـن اسـت کـه گـويـا               
اسالم سياسي نه ساخته و پرداختـه       
دول اسالمي و احـزاب و جـنـبـش              
هاي اسالمـي و غـالـبـا بـا کـمـک                 
مستقيم دول غرب، بلکه ناشـي از        
عقايد مردم کشورهـاي اسـالم زده         
است که بسـيـاري از آنـهـا، نـظـيـر                
جنبش مردم ايران براي سرنـگـونـي        
جمهوري اسالمي، در تالش شبانـه    
روزي بـراي رهـايــي از شــر اســالم             

آنچه از جانب همه اين     .   سياسي اند 
قطب ها مستقيم و غير مسـتـقـيـم        
حمـايـت مـيـشـود، جـريـان اسـالم               
سياسي و مافياي مذهبي است که      
در دوره جـنـگ سـرد تـوسـط دول               
غرب پـروبـال داده شـد و بـعـد از                  
سقوط شوروي بعـنـوان يـک قـطـب            

اکـنـون   .   مدعي قدرت سربلند کـرد    
غرب ميکوشد با مـيـدان دادن بـه           

اسـالم  "   ميانه رو  " جناح پروغرب و    
سياسي اين جنگ قدرت را به نـفـع         

مـحـتـواي    .   خود به سرانجام برساند   
" فـتـنـه   " سياسي هياهويي که حـول      

 . به راه افتاده، اساسا همين است
 

اما قربانيان اين جهاد حـيـرت        
انگيز قرن بيست و يکم فقط مـردم        
کشورهاي اسالم زده نيستند، بلکه     
کل بشريت در جهان و از جـملـه در           

ثـمـره ايـن جـهـاد          . خود غرب است 
مقدس فقط به جـيـب امـام هـا و               
مالها و دولت هاي اسالمـي نـمـي       
رود، بلکه کل ارتجاع سـيـاسـي در          

ارتجـاعـي   .   غرب را تقويت ميکند   
کـه بـه دخــالـت نـهــاد مـذهـب در                 
سياسـت و آمـوزش و پـرورش در              

اين يـک    .   خود غرب ميدان ميدهد   
جـهــاد هــمـاهــنــگ عــلـيــه جــريــان          
سکوالر، چپ و آزاديخواه است کـه        

در چند سال گذشته بويژه  در غرب        
اين يک تعـرض  .   سر بلند کرده است  

بي سابقه به ارزش هايي اسـت کـه           
جــنــبــش ســوســيــالــيــســتــي و                
آزاديخواهانه در غـرب چـنـد نسـل           

اين قـبـل از      .   براي آن جنگيده است   
هرچيز يک حمله بيشرمانه بـه حـق          

اگـر نــتــوان بــه      .   آزادي بــيــان اســت    
اسالم و به هـر مـذهـبـي و بـه هـر                  
عقيده و مرام ديگري انتـقـاد کـرد،         
آنرا بيرحـمـانـه افشـاء و يـا حـتـي                 
مسخره کرد، آنوقت ديگر آن آزادي      
بــيــانــي کــه بــاقــي مــيــمــانــد خــود         

 !مسخره است
 

حزب کمونيست کارگري هـمـه      
مردم آزاديخواه جهان، همه تشکـل      
هــاي کــارگــري و مــتــرقــي، هــمــه          
آتئيست ها و سکـوالريسـت هـا و           
اومانيست ها و سوسياليـسـت هـا         
را فراميخواند تا بـا تـمـام قـوا در              
مقابل اين جـهـاد مشـتـرک اسـالم             
سـيـاسـي، دول غــرب و راسـيـســم              

بايد از حـق      .   اروپا محور بپاخيزند  
آزادي بيان بي قـيـد و شـرط دفـاع              

بايد خـواهـان جـدايـي اکـيـد             .   کرد
ــت و آمــوزش و                 مــذهــب از دول

بايد هرگونه اميتاز بـه     .   پرورش شد 
اسالم و اسالمـيـون و يـا مـذاهـب              

بـايـد حـمـايـت        .   ديگر را لـغـو کـرد       
اتحاديه اروپا و سـازمـان مـلـل از             
اسالم سياسي و مذهب را شـديـدا          

اين هجوم همه جانبه    .   محکوم کرد 
مرتجعين به بشريت در عيـن حـال         
فرصتي است تا پرچم آزاديخـواهـي       
و سکوالريسـم و رعـايـت حـرمـت             

مـا از    .   انسان را بـاالتـر بـرافـرازيـم         
جانب کارگران و مردم ايران کـه در         
يک جنبش گسترده و رو بـه اعـتـال           
براي سرنگوني حـکـومـت مـنـفـور           
اسالمي و برقراري رفاه و آزادي و          
برابري مـبـارزه مـيـکـنـنـد، اعـالم              
ميکنيم که  با تمام قـوا در کـنـار              
شما مردم آزاديـخـواه جـهـان قـرار             

 .داريم
 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 فرودين ١٣، ٢٠٠٨ آوريل ١ 
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 ۱ازصفحه  
 ۱ازصفحه  
به خاطر مسائـلـي زنـدانـي كـرده و               

انـد كـه       همچنان در زندان نگه داشته    
ربط مستقيمي به زنـدگـي تـك تـك            

ــران دارد          ــه خــاطــر     .   مــاهــا در اي ب
برگزاري اول ماه مه، پـيـام دادن بـه             
برگزار كنندگان روز جهانـي زن، بـه          
دانشجويانـي كـه از حـق و حـقـوق                
مردم زحمتكش در اين جامعه دفاع      

اي    هاي كارگـري    كردند، و به اتحاديه   
كه به خاطر آزادي زندانيان سيـاسـي        

. بــه دولــت ايــران اعــتــراض كــردنــد        
اينها مسائـل خصـوصـي مـحـمـود            
صالحي و خانواده ايشان نيـسـتـنـد؛          
اينها مسائلي هستند كه بـه مـن و           
شما ربط مستقيم دارند و مـحـمـود       
صالحي را به خـاطـر آنـهـا زنـدانـي               
كــرده و هــمــچــنــان در زنــدان نــگــه            

جايز نيست كـه مـحـمـود         .   اند    داشته
صالحي را همچنان در زنـدان نـگـه            

ــوده             ــتــراضــي ت ــد و اع اي و      دارن
بــايــد .   مــيــلــيــونــي ســازمــان نــيــابــد    

اعتراض به در زنـدان نـگـه داشـتـن              
محمود صالحي را در اولويت خـود        

مــهــمــتــر ايــنــكــه بــايــد        .   قــرار داد  
ــه                ــد ك ــدان ــوري اســالمــي ب ــه ــم ج

اي بـه       تواند چنين دست درازي     نمي
زندگي فعالين كارگري و اجتمـاعـي       
بكند و با خيال آسوده شب را به روز       

 .برساند
اندركار   اي كه فعالين دست     نكته

مسائل جنبش كارگري نيز بـايـد آن         
را در نظر داشته باشند اين است كـه         
محمود صالحي را به عنوان سمبـل       

. انـد    يك جنبش در زندان نگه داشتـه      
ــه             ــت ــگــه داش ــدان ن ــه        در زن ــد ك ان

دستمزدهاي بارها زير خط فقر را به       
كارگـران تـحـمـيـل كـنـنـد و كسـي                  

در زنـدان نـگـه        .   اعتـراضـي نـكـنـد       
اند كه بـگـويـنـد اول مـاه مـه                 داشته

ــراي               مــمــنــوع اســت؛ كــه تــالش ب
پذيري و سـر و سـامـان دادن              تشكل

بخود توسط كارگران ممنوع اسـت؛       
كه اعتراض به تبعيض و آپـارتـايـد           

 مـارس    ٨جنسي ممنوع است؛ كـه       
ممنوع است؛ كه شالق زدن كـارگـر          

آزادي و   .   معترض حق اوست و و و       
اعتراض به در زنـدان نـگـه داشـتـن              
محمود صالحـي بـايـد در اولـويـت             

بـايـد مـرتـب       .   همه ما قرار بـگـيـرد       
بـه هـر تـرتـيـبـي كـه              .   اعتراض كرد 

. براي ما امكان دارد اعتراض كـرد       
به سازمان و نهادهاي كارگري نامـه       
نوشت و از آنها خواست به در زنـدان          
نــگــه داشــتــن مــحــمــود صــالــحــي          

بايد به اعتراضـاتـي     .   اعتراض كنند 
كه در دفاع از او سازمـان داده مـي            

بايد در زنـدان نـگـه          .   شود، پيوست 
داشتن محمود صالـحـي را بـه يـك             
افتضاح سياسي براي رژيـم تـبـديـل           

بايد از همين االن بـخـاطـر در           .   كرد
زندان نگه داشتن او هم كه شـده، بـه           
سازمان جهاني كار نامه نوشت و از       
آن خواست كه جمهوري اسـالمـي را         

هـمـه   .   به جلسه ساالنه خود راه ندهد     
هـمـيـن چـنـدي        .   اينها شـدنـي اسـت      

اي در سنندج     پيش اعتراض گسترده  
در مقابل زنـدان سـنـنـدج سـازمـان              
داده شد و رژيم و مسئولين زندان از        
موضع ضعف با معترضين برخورد      

رژيم اسالمي يك رژيم پـررو       .   كردند
و بي آبـروئـي اسـت كـه بـا ايـنـكـه                    

فايـده    كند اعتراضات بي   تظاهر مي 
اسـت، امــا تــأثــيـر هــر اعــتــراضــي           

ها عقـب    انكارناپذير بوده و رژيم قدم    
بايد اين اعـتـراضـات       .   نشسته است 

 . را گسترش داد
محمود صـالـحـي يـك سـال از             
حكم زندانش را گذرانده اسـت، امـا        

مـبـارزه بـراي      .   هنوز در زندان اسـت    
آزادي محمود صالحي از اين جهـت       

. در چشم جامعه بسيار محـق اسـت     
اما نبايد فراموش كرد كه مـنـصـور        

زاده، بـخـتـيـار         اسانلو، بهروز كريمي  
رحيمي و دهـهـا زنـدانـي سـيـاسـي                
ديــگــر هــنــوز در زنــدان هســتــنــد؛           
باضافه صـدهـا تـن ديـگـر بـا قـرار                 

هـاي هـنـگـفـتـي بـه گـروگـان                  وثيقه
. اند كه اعتراض نـكـنـنـد          گرفته شده 

به تمام اينها بايد به هر صورتي كـه          
بايد در   .  ممكن است، اعتراض كرد 

شــان نــوشــت، بــه دوســتــان و               بــاره
ها   آشنايان، به همكاران و دور و بري      

هـا بـا        خـانـه     و كساني را كه در قهوه     
شويم، كسانـي را كـه         آنها آشنا مي  

شـويـم    ها با آنها آشنا مي      در گرمابه 
و در اتــاق انــتــظــار دكــتــرهــا و در             

ها و غيره، اين مـوضـوع را            تاكسي
. به بحث گذاشت و مشغله همه كرد       

بايد ازشـان خـواسـت كـه اعـتـراض              
كنند و اين اجحاف را اجحاف بخود       
بدانند و خبر آن را هر چـه وسـيـعـتـر              

 . پخش كنند
براي آزادي محمود صـالـحـي و         
ديگر زندانيان سـيـاسـي، نـبـايـد از              

 .هيچ كمكي دريغ كرد
 

 ٢٠٠٨ مارس ٣١

قادر است در حضـور هـزاران انسـان             
ساعتها حرف بزند و وضعيت طـبـقـه          
کارگر ايـران را تشـريـح و بـه خـوبـي                  

. چهره کريه سرمايه را تـوضـيـح دهـد          
محمود نقاد هميشـگـي مـنـاسـبـات            
سرمايه داري از منظر طـبـقـه کـارگـر          
بوده و تنها هدفش تاميـن وضـعـيـت           
بهتر و مناسب براي طبقه کـارگـر در           
مــنــازعــات دو طــبــقــه مــوجــود در            

ايشان بخوبي ميـتـوانـد      .   جامعه است 
ماهيت استثمار کنندگان را توضـيـح       

مـحـمـود صـالـحـي         .   و معرفـي کـنـد      
رهبري است که ماهيت طبـقـاتـي دو          
طبقه موجود در جامعه را بـه خـوبـي           

هـمـيـن شـنـاخـت از           . شنـاخـتـه اسـت      
طبقات موجود از مـحـمـود رهـبـري            
جسور، مقـاوم و مـحـبـوب سـاخـتـه               
است که تا به حـال جـنـبـش کـارگـري               
ايران از داشتن چنين رهبري تـقـريـبـا           

محمود صـالـحـي      .   محروم بوده است  
 . رهبر عملي کارگران ايران است

دستگيري و زنداني کردن چنديـن       
باره محمود صالحي نه اتفاقـي اسـت         
و نه بدون برنامه از قـبـل طـرح ريـزي              

رژيم جـمـهـوري اسـالمـي          .   شده است 
مـحــمـود را خـوب شـنــاخــتـه اســت؛              
ميدانـد مـحـمـود رهـبـري اسـت کـه                 
ميتواند کارگران را متحد و منسـجـم    
کند، ميدانند که محـمـود مـيـتـوانـد            
ماهيت طبقاتي نظام سرمايه را بـراي   
کارگران توضيح دهد  و آنها را بـراي           
دفاع از منافع طبقاتي خود متحـد و         
مــنــســجــم ســازد و ايــن بــراي رژيــم             

ايـن احسـاس خـطـر         .   خطرسـاز اسـت    
باعث دستـگـيـري و  زنـدانـي کـردن                

. چــنــديــن بــاره مــحــمــود شــده اســت         
مسئوالن قضائي و امنيتي رژيم هـر         
بار به بهانه اي محمـود را دسـتـگـيـر             
زنداني و مورد مـحـاکـمـه قـرار داده               

به اتهام هـواداري از کـومـه لـه،             .   اند
ارتباط  با محمد محمدي، ارتباط با       
کمونيسم کارگري، اقدام عليه امنيت     
ملي و امنيت کشور، اخالل در نـظـم           

اما هر بار از اتـهـامـات      . . .   جامعه و   
هـمـيـشـه جـرم        .   وارده تبرئه شده است   

مشخص ايشان دفاع از منافع طبـقـه        
کارگر و تالش براي برگزاري اول مـاه          

ــوده اســت        ۸مــه و       جــرم .    مــارس ب
هميشگي محمـود دفـاع از مـنـافـع             
کارگران، دفاع از حقوق کودکان، زنان      
و تالش براي منسجم کردن کـارگـران         
و مــيــســر ســاخــتــن زنــدگــي شــاد و            
شايسته انسان امـروز بـراي اکـثـريـت            

 !مطلق جامعه بوده است

اگر به سالـهـاي بـعـد از انـقـالب               
نگاهي بيندازيم و مروري بر برگـزاري       
مراسم روز جـهـانـي کـارگـر در ايـران               

در خواهـيـم يـافـت کـه           .   داشته باشيم 
اين مراسم يا بر گذار نـمـي شـد و يـا                
بيرون شهر  و در محافل دوستـانـه بـر        

شهر سقز هـم يـکـي        .   گذار مي گرديد  
از شهـرهـاي ايـران اسـت کـه چـنـيـن                  

در شهر سقز از سـال      .   وضعيتي داشت 
 به بعد برگذاري مـراسـم اول مـاه             ۶۰

مه در کوه ها و يا تفريحگاه هاي دور         
و بـر شـهـر و بـا حضـور دوسـتـان و                      

. آشنايان نزديک بهم بـرگـزار مـي شـد         
 براي اولين بار مراسم علـنـي   ٧۵سال  

 نفر از کـارگـران        ۴۰۰با حضور حدود  
در سالن يکي ازمدارس شهر بـرگـذار         

سازمانده و سخنران اصـلـي ايـن         .   شد
محمـود  .   مراسم محمود صالحي بود   

در سخنانش به نکاتي اشاره کـرد کـه          
براي کارگران شرکت کنند در مـراسـم        

اکثر شرکت کننـدگـان     .   گي داشت   تازه
مراسم کارگران جواني بودند که کمتـر   

ايـن  .   زمان انقالب را بـيـاد داشـتـنـد            
ــران                  ــارگـ ــه کـ ــيـ ــم در روحـ ــراسـ مـ
تاثيرگزاربود  و باعث شد در سالهـاي        
بعد مراسم بزرگتر و پر محتواتري در        

 .سقز برگذار شود
 محمود صالحـي    ۷۸اواخر بهمن   

 نفر ديگر از دوستـانـش بـه       ۵همراه با   
اتهام ارتباط با کومه له بـازداشـت و          
در سلولهاي اداره اطـالعـات زنـدانـي          

 روز بـا و وثـيـقـه           ٧۵شدند که بعد از     
در .   بسيار سنگين از زندان آزاد شدند     

جريان محاکمات بعدي مـحـمـود بـه           
هشت ماه زندان محکوم شد که بـدون        

زندانـي شـدن     .   اعتراض به زندان رفت   
مـحـمـود هـمـان مــوقـع بـا کـمـپـيــن                   
وسيعي در داخل و خارج کشور روبـرو    

 ۷۹بعد از آزادي محـمـود سـال           .   شد
مراسم اول ماه مه سقز در سالن کـاوه          

بيش از پنج هـزار نـفـر از           .   برگزار شد 
کارگران و مـردم آزاديـخـواه در ايـن               

دهـا نـفـر از        .   مراسم شـرکـت کـردنـد        
ماموران اطالعـاتـي و امـنـيـتـي در              

قـبـل از     .   محل مراسم حضور يافتنـد    
شروع مراسم عمال داشتنـد کـارگـران         
را تهديد مي کردند ميخواسـتـنـد بـه           

. هر شکلي شده مراسم را به هم بزننـد        
وقتي موفق به اين کـار نشـدنـد بـراي             
ايـجــاد تشــنـج و درگــيـري مـحــمــود             

. صالحي را بازداشت و با خود بـردنـد        
جمعي ميخواسـتـنـد بـا مـامـوران و              

زمـانـي کـه      .   مسئوالن درگيـر شـونـد      
من، محمد محـمـدي، بـه دسـتـگـيـر              

کنندگان اعتراض کردم مـحـمـود در          
حضور ماموران که در داخل ماشـيـن        
دور او را گرفته بودند از من خـواسـت          
که مـراسـم را ادامـه دهـيـم و گـفـت                   
بهترين کار در اين موقعيت اين است       
که هر چـه بـهـتـر مـراسـم را بـرگـذار                    

بـر  .   کنيد؛ من بالخره آزاد خواهم شـد       
اثر فشار و اعتراضات کارگـران قـبـل       
از اتمام مراسم محمود را بـه مـحـل             

مســئــوالن  .   مــراســم بــرگــردانــدنــد        
اطالعات فکر مي کردند که کارگـران   
را ترسانده اند و ديـگـر کسـي جـرات              

محمـود  .   نخواهد کرد ابراز وجود کند  
صالحي وارد سالن شد بعد از گـفـتـن           
چــنــد جــملــه کــوتــاه صــدهــا نــفــر از             
کارگران به طرف محمود رفته و او را         
در حضور فرماندار، رئيس و دها نفـر        
از ماموران اطالعات به دوش گرفـتـه      

بـا ديـدن ايـن        .   و در سالن چرخـانـدنـد      
صحـنـه مسـئـوالن رژيـم حـاضـر در                
جلسه بيش از پيش به وجـود پـايـگـاه            
اجتماعي محمـود در جـامـعـه و بـه               
خصــوص در مــيــان کــارگــران واقــف         

همين امر باعث شد که کـيـنـه         .   شدند
 .اي بيشتري از محمود پيدا کنند

ــخــاطــر           ٨٣ســال     ــگــر ب ــار دي  ب
برگزاري مراسم اول ماه مه هـمـراه بـا          

 نفر ديگر از کارگران دستگير شد       ۵۳
که به غير از هفت نفر بقيه همـان روز           

بعد از چـنـد       .   و روز بعدش آزاد شدند    
سال محاکمات فرمايشي محمـود را       
به زندان فرستادند و حاال  کـه حـکـم              
محکوميتش به پايـان رسـيـده اسـت            
بازهم او را به جرم ارسال پيام حمايـت         
از دانشجويان وديگر حـامـيـانـش در           
سراسر جـهـان، تـالش بـراي مـتـحـد                
کردن زنـدانـيـانـي کـه در زنـدان کـار                  
ميکنند براي دريافت حقوق بيـشـتـر،        
اعتراض به کيفيـت غـذاي زنـدان در            

 .زندان و غيره نگه داشته اند
حاال اين رهبر کارگري در زنـدان         

کارگران ايران چه آنهايي که در       .   است
کميتـه دفـاع از مـحـمـود صـالـحـي                 
متشکل شده اند و چه آنهايـي کـه در            
اقصا نقاط ايران براي آزاديـش تـالش       
ميکنند از ما ميخـواهـنـد جـدي تـر             

محـمـود صـالـحـي شـايسـتـه             .   باشيم
. بهترين و جدي ترين حمايـتـهـا اسـت       

ما فعالين کارگري ما آزاديـخـواهـان         
بــه مــحــمــود صــالــحــي و بــه ديــگــر            
کــارگــرانــي کــه اول مــاه مــه را بــه                 

حمايت و  .   خيابانها کشاندند مديونيم  
دفــاع جــدي مــا بــاعــث تــقــويــت و              
گسترش مبارزات روزمره کارگران در     

 . ايران خواهد شد
 زنده باد رهبر زنداني 
 محمود صالحي

 .   .   . محمود صالحي همچنان                    محمود صالحي کيست؟
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!   مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی   

 : خطاب به همه مردم آزاديخواه
 

محمود صالحي را خيلي از شمـا    
ميشناسيد، يک فعال کارگري کـه بـه         
جرم دفاع از کارگر، به جـرم بـرگـزاري           
اول مه، روز جهاني کارگـر، در شـهـر           
سقز دستگير شـده و در زنـدان بسـر               

يک سال محکوميت او تـمـام       .   ميبرد
شده و اکنون به جرم پيام هائي کـه در     
دفاع از دانشجويان و بـه مـنـاسـبـت              
هشت مـارس، روز جـهـانـي زن، بـه                
بيرون فرستـاده اسـت، هـمـچـنـان در              

محمود را بايـد بـا      .   زندان بسر ميبرد  
 . مبارزه همگاني آزاد کنيم

محـمـود صـالـحـي را در زنـدان               
نگهداشته اند تـا رسـمـا بـه جـامـعـه                
بگويند که اول مه ممنوع، اعـتـراض      
براي دستمزد بيشتر ممنوع، مـبـارزه       

او .   عليه بيحقوقي و سرکوب ممنـوع     
را نگهداشته اند که رسـمـا بـه مـردم              
بگويند دفـاع از دانشـجـوي زنـدانـي             
جرم است، دفاع از زنـان و خـواسـت              

او را   .   برابـري زن و مـرد جـرم اسـت              
نگهداشته اند که بگويند مبـارزه بـي         

ثمر است و حتي سازمانهاي کارگـري       
و احزاب اپوزيسيون کـه در بـيـش از             

 کشور دست به تجمع اعـتـراضـي         ٤٥
براي آزادي او و اسانلو زدند هـم روي           

کـه بـه کـارگـران و           .   رژيم تاثير نـدارد   
مردم محروم بگـويـنـد هـرچـه هسـت             

سهم شما از زندگي فـقـر     .   همين است 
و بيکاري و محروميت و بيـحـقـوقـي           

ما نيز در جبهه مقابل بايـد بـا     .   است
صداي بلند بـگـوئـيـم کـه مـبـارزه را                
تشديد مـيـکـنـيـم، هـمـبـسـتـگـي را                 
گسترش ميدهيم و اين بسـاط را بـر            

راهي جـز ايـن     .   سرتان خراب ميکنيم  
 . نداريم

در روزهــاي گــذشــتــه، مــردم               
آزاديخواه سنندج همراه با مردمي که      
از شـهـرهـاي مـخـتـلـف بـه سـنـنـدج                   
آمدند، هـمـراه بـا خـانـواده مـحـمـود                
صالـحـي حـداقـل دو بـار درمـقـابـل                 
زندان و دادگستري اين شهر دست بـه         
تجمع اعتراضي زدند تا پيامشـان را        
از پشــت ديــوار زنــدان بــه مــحــمــود            

تـا بـه     .   برسانند که تو تنهـا نـيـسـتـي          
همه زندانيان سياسي بـگـويـنـد شـمـا            

جامعه با شما اسـت و        .   تنها نيستيد 
شما بخـاطـر    .   شما را آزاد خواهد کرد    

خواست هاي بحقي مبارزه کرديد کـه       
 . خواست همه ما است

مــردم، کــارگــران، دانشــجــويــان،      
 زنان، جوانان 

محمود صالحي را بايد با تـالش       
مـيـتـوانـيـم و        .   وسيع خود آزاد کنـيـم     

در .   وظـــيـــفـــه داريـــم آزاد کـــنـــيـــم           
اجتماعاتي که براي آزادي او تشکيل      

بـراي آزادي او      .   ميشود شرکت کنيـم   
شهر به شهر تومار جمع کنيم و بر در         
و ديوار بنويسيم که اين فعال کارگري       

اول مه جرم نيست، روز   .   را آزاد کنيد  
همه ما است و با تمام قوا به استقبال         

 . آن خواهيم رفت
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ١٣٦٧ فروردين ٨
 ٢٠٠٨ مارس ٢٧ 

 محمود صالحي بايد از زندان آزاد شود                          
 او شايسته حمايت گرم همه ما است                        

كارگران سيمان لوشان پرچم         
مبارزه عليه کار قراردادي را          

 برافراشتند   
كارگران خواهان رسمي شدن         

 قردادهاي خود شدند     
 

 ٧بنا به گزارشات رسيده در روز         
ــران               ــارگ ــاه امســال، ك ــن م ــروردي ف
قراردادي سيمان لوشان در اعـتـراض        
به قراردادي بودن كارهاي خـود و در          
اعتراض به مشخص نبودن وضعـيـت    
كاري خود در اوليـن روز كـاري سـال             
ــده و                     ــار كشــي ــد دســت از ك ــدي ج

كـارگـران قـراردادي      .   اعتصاب كردند 
سيمان لوشان سالهاست كه براي ايـن        
شركت كار مي كنند، اما هـمـچـنـان           
تحت قرارداد مـوقـت هسـتـنـد و بـا                
اعتصاب خود خواهان رسـمـي شـدن          

 .قراردهاي خود شدند
اكثريت عظيمي از كارگران ايران     
ــرايــط                  ــحــت ش ــهــاســت كــه ت ــال س
غيرانساني قراردادهاي مـوقـت كـار         

در يكي دو دهه اخير، يـك    .   مي كنند 
عرصه مهم اعتراض كارگران بـر سـر         
لغو اين قراردادها و تبـديـل آنـهـا بـه              

خـواسـت   .   قراردادهاي دائم بوده است   
کــارگــران ســيــمــان لــوشــان خــواســت        
ميليونها کـارگـر در سـراسـر کشـور              
اسـت و بــايــد بــا پشــتــيــبــانــي هــمــه            

ــود          ــه شـ ــواجـ ــران مـ ــارگـ ــزب .   کـ حـ
كــمــونــيــســت كــارگــري قــاطــعــانــه از       
خواست و مبـارزه کـارگـران سـيـمـان              
لوشان حمـايـت مـيـکـنـد و از هـمـه                  

كارگران قراردادي و رسمي و خانـواده        
هايشان و كل جامعه مي خواهـد كـه       
به اين اعتراض بپيوندند و پرچمـي را         
که کارگران قراردادي سيمـان لـوشـان         

 . برافراشته اند، همه جا برافرازند
 

 آزادي، برابري، حكومت كارگري     
 مرگ بر جمهوري اسالمي     

 زنده با جمهوري سوسياليستي       
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 فروردن    ٨، ٢٠٠٨ مارس ٢٧
١٣٨٧ 

 
كارگران نيشكر هفت تپه بار          

 ديگر تهديد به اعتصاب کردند         
 

كارگران نيشكر هفت تپـه اعـالم        
 فـرورديـن     ١٠كرده انـد كـه اگـر تـا               

طلبهايشان پرداخت نشـود دسـت بـه          
كارگران هـنـوز   .   اعتصاب خواهند زد  

دستمزد اسفندماه و پاداش و مزاياي      
 .شغلي خود را دريافت نكرده اند

در جمهـوري اسـالمـي پـرداخـت           
نــكــردن دســتــمــزدهــاي كــارگــران بــه         
اقدامي سيستـمـاتـيـك تـبـديـل شـده              

براي پرداخت نكردن و چـنـديـن        .   است
ماه به تعويق انداختـن آنـهـا بـرنـامـه              

از نظر کـارگـران امـا ايـن           .   ريخته اند 
يک اقدام جنايت کارانه اسـت و جـرم            

در .   جنائي سنگين محسوب ميشود   
ايران زير سلطه حـكـومـت اسـالمـي،           
كـــارگـــران حـــتـــي بـــراي دريـــافـــت           
دستمـزدهـاي نـاچـيـزي كـه دولـت و                

كارفرما تعـيـيـن کـرده انـد، خـود را                
مجبور به اعتصاب و روبرو شـدن بـا           

حـزب  .   پليس و پاسـدار مـي بـيـنـنـد            
كمونيست كارگري از مبارزه كارگران     
نيشكر هفته تپه قـاطـعـانـه حـمـايـت              
مي كـنـد و از هـمـه كـارگـران مـي                    
خواهد كه به مبارزه اي مـتـشـكـل و             
متحدانه بر عليه اين وضـعـيـت بـرده          

 . وار دست بزنند
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ادامه اعتراض كارگران بيكار          

 شده ايران صدرا     
 

 ٦در اطالعيه مطبـوعـاتـي روز          
فروردين ماه به اطـالع رسـانـديـم كـه             
كارگران اخراجي ايران صدرا به اخراج      
و عدم امنيت شغلي خود در مـقـابـل          
استانداري بوشهر دست به تجمـع زده        

در ادامـه ايـن اعـتـراضـات،            .   بودنـد 
 تن از كـارگـران اخـراجـي          ٤٠٠حدود  

 سـال    ٢٠ تـا      ٧اين شركت، كه بـيـن        
 ٩ســابــقــه كــار دارنــد، روز شــنــبــه              

فروردين در مقابل استانداري بوشـهـر       
تجمع كرده و خواسـتـار بـازگشـت بـه             

مـديـريـت ايـن       .   سر كار خـود شـدنـد        
شركت، بـا ايـن كـارگـران در آخـريـن                

ــاري ســال            ــه     ٨٦روزهــاي ك  تســوي
تـعـداد   .   حساب و آنها را اخـراج كـرد         

زيـادي از ايـن كـارگـران در آسـتـانــه                 
ــد         ــودن ــگــي ب ــازنشــســت ــران  .   ب ــارگ ك

انـد كـه بـيـمـه             همچنين اعـالم كـرده      
بيـكـاري پـاسـخـگـوي زنـدگـي آنـهـا                 

انـد كـه در          نيست و الـتـيـمـاتـوم داده         
صورت عدم رسيدگي بـه مشـكـالت         
ايــن كــارگــران، در روزهــاي آتــي راه           
ورودي بــه جــزيــره صــدرا را كــه                     
تأسيسات اين شركت در آنجا مستقر      

انـد    كارگران گفته .   است خواهند بست  
كه اخراج كارگران در حـالـي صـورت           
گرفته اسـت كـه ايـن شـركـت بـطـور                  
مكرر به منظور ايجاد اشتغال جـديـد    
و حفظ شغلهاي قبلي، از بـانـكـهـاي           
عــامــل اســتــان بــوشــهــر تســهــيــالت       

 ١٠دريافت ميكند و اخيرا سفـارش        
. كشتي را از كشور آلمان گرفته اسـت      

بنا به گزارشات، استاندار بوشـهـر در         
تجمع هفته گذشته كارگران قـول داد         
در زمينه حل اين مشكل كمك كنـد،       
اما اين قولها وعده هـاي سـرخـرمـن            
 . براي ساکت کردن کارگران بوده است

مــطــبــوعــات دولــتــي تــالش             
ميـکـنـنـد بـا تـقـسـيـم کـارگـران بـه                     
اصطالح به بومي و غيـر بـومـي، در            
ميان کارگران شکاف ايجاد کـنـنـد و       
مبارزه کارگران را منحـرف کـنـنـد و            

اعتراض کارگران به دولت و مديريـت       
را بـه مـبـارزه بـا بـخـش ديـگـري از                    

 . کارگران منحرف کنند
حــزب كــمــونــيــســت كــارگــري از        
اعتصاب بحق كارگران شركـت ايـران        
صدرا حمايت ميكند و اخـراج و بـه             
گروگان گـرفـتـن زنـدگـي كـارگـران و               

. هاي آنها را محكوم ميكـنـد        خانواده
ــارگــران ايــران صــدرا را                 ــزب، ك ح
فراميخواند که در مـقـابـل هـر نـوع               
تفرقه و توطئه هاي مديريت و دولـت         
و رسانه هاي آنها براي ايجاد شـکـاف         
بين کارگران بـا هـوشـيـاري بـرخـورد              
کنند و قاطع و يكپارچه بـر خـواسـت           

. بازگشت به كار خود پافشاري كنـنـد     
حزب کارگران را به بـرگـزاري هـرروزه          
مجمـع عـمـومـي بـا شـرکـت کـلـيـه                   
کارگران و بـحـث و تصـمـيـم گـيـري                  
ــارزه               ــبـ ــه مـ ــراي ادامـ ــعـــي بـ ــمـ جـ

حزب از کـارگـران ايـران        .   فراميخواند
صدرا ميخواهد که بـا کـانـال جـديـد             
تماس بگيـرنـد و مـنـظـمـا اخـبـار و                  
گزارشات مربوط به اعتراض خود را       

 . به گوش مردم برسانند
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