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 بھمن خانی:   همکار سر دبير
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 نامه فرزند محمود صالحي، کارگر دستگيرشده در سقز

 يک اتحاديه کارگري در استراليا خواهان آزادي فوري محمود صالحي شد

 ۶صفحه 

 ۵صفحه 

بيشک همه شما از مبارزه       
معلمان و اعتصاب دو روز اخير       

اين بزرگترين      . آنان مطلع هستيد  
اعتصاب معلمان در طول تاريخ       

اين کشوراست و جمعيت کثيري از      
اين   . معلمان را دربرگرفته است    

توده اي ترين اعتصاب در طول        

تاريخ جمهوري اسالمي به حساب      
ميليونها دانش آموز در       . ميايد 

جريان اين مبارزه و خواستهاي بحق        
معلمان خود قرار گرفته اند و بعضا         
حتي شاهد دستگيري معلمان خود       

دانش آموزان وسيعا با      .  بوده اند  
معلمان احساس همبستگي    

ميکنند و خود را در مقابل رژيم       
 .    ميبينند 

رژيم بخوبي خطر اين مبارزه را        
براي خود ميشناسد و با دستگيـري       
تعداد زيادي از معلمان در شهرهاي      
مختلف قصد دارد آنها را مـرعـوب        

 پيام حزب کمونيست کارگري به مردم آزاديخواه                          
 

 از معلمان با تمام قوا حمايت کنيد
 

 

 : تعدادي از تشکلهاي کارگري در ايران                  
 

 محمود صالحي بايد فورا آزاد شود
 اول مه را باشکوه تر از هر سال برگزار خواهيم کرد
 ۴صفحه  

 ۴صفحه 

 دومين روز اعتصاب معلمان در شهرهاي کردستان گسترده تر شد

 معلمان خميني شهر با تجمع اعتراضي خود معلم زنداني را آزاد کردند
 و با گل و شيريني از او استقبال کردند

 ۵صفحه 

 دومين روز اعتصاب سراسري معلمان با قدرت انجام شد
 در کرمان و همايونشهر تعدادي از معلمان دستگير و در برخي شهرها مورد تهديد قرار گرفتند 

 ۵صفحه 

 تجمع کارگران خباز سقز در دفاع از                  
 محمود صالحي به خشونت کشيده شد                    

 ۶صفحه  

 کميته کردستان حزب کمونيست کارگري ايران

 حزب کمونيست کارگري ايران

 حزب کمونيست کارگري ايران

 از سايت کارگران ايران

 اندرو فرگوسون دبير ايالتي

 کميته کردستان حزب کمونيست کارگري ايران

مراسمهاي اول مه به يـک سـنـت           
قوي و قابل توجه در جامـعـه تـبـديـل             

هر ساله کـارگـران و هـمـه           .   شده است 
آزاديخواهان و کمونيستها اين روز را       

اين سنت چـنـان جـا        .   گرامي ميدارند 
افتاده و همگير شده اسـت کـه خـانـه              
کارگر و شوراهاي اسالمـي رژيـم هـم           

. ناچار شده اند که آنرا گرامـي بـدارنـد      
در چند سال اخير مراسمهاي اول مـه          
با بيانيه ها و قطعنامه هـايـي روشـن           
در نقد سرمايه و بيان خـواسـتـه هـاي            

. اساسي جـامـعـه هـمـراه بـوده اسـت               
هرکدام ازاين قطعنامه ها ادعـانـامـه        
طبقه کارگر و چپ جامعه عليه نـظـام         
حاکم و مناسبات تـولـيـدي سـرمـايـه            

فعـالـيـن کـارگـري و          .   داري بوده است  
رهبران عملي چپ و کمونيست اما با       

اين وجود نتوانسته اند که توده وسيـع        
بـايـد   .   کارگران را به مـيـدان بـيـاورنـد          

اذعان کرد که اين تجمعات به نسبـت        
وسعت و گستردگي طـبـقـه کـارگـر و             
مردم برابري طلب هـنـوز کـم دامـنـه              

 . بوده است
اما تا جايي که خبرهـاي رسـيـده          
نشان ميدهد امسال جـنـب و جـوش            
ســازمــانــيــافــتــه تــري بــراي بــرگــزاري       
تجمعات وسـيـع اول مـه در جـريـان                 

فعالين کارگري در اقسا نـقـاط     .   است
ايران در مورد اين موضـوع مـهـم در         
حال بحث و بررسي و تصـمـيـم گـيـري           

از قــرائــن پــيــدا اســت کــه          .   هســتــنــد
امسال فعـالـيـن کـارگـري و رهـبـران                
عملي ميخواهند در سطحي وسيع و       

 

 فعالين و تشکلهاي کارگري                 
 به استقبال اول مه ميروند                 

 چگونه ميتوان توده وسيع کارگر
  و جامعه را به ميدان آورد

 نگاهي به گرايشات بازدارنده 
 در جنبش کارگري 

 محمد آسنگران     

 

 ۳صفحه  

 ۲ازصفحه  

 



358شماره يسکرا                                            ا                                                  2 صفحه   

!! زنده باد اول مه روز جھانی کارگر زنده باد اول مه روز جھانی کارگر   

گسترده اين مراسمها و تجـمـعـات را       
انتـظـارات و تـوقـعـات          .   برگزار کنند 

بايد تـالش کـرد کـه تـوده            .   باال است 
وسيع کارگـران و مـعـلـمـان و مـردم                

اول .   برابري طلب را بـه مـيـدان آورد            
ماه مه امسال ميتواند نقطه عـطـفـي         
در مـبـارزات طـبـقـه کـارگـر و نـقـد                   
سوسياليستي اين طبقه براي رهـايـي       

امـا مـوانـعـي هـنـوز           .   جامعه بـاشـد    
برطرف نشـده و نـقـد نشـده مـوجـود                

اين موانع را بايد نقد و حاشيـه        .   است
اي کرد و راههاي مقابله با آنرا پـيـدا           

 . کرد
 اين موانع کدامند؟ 

طبعأ  اولين مانع براي گسـتـرش        
تـجـمـعـات اول مـه و هـر اعـتــراض                  
ــم اســالمــي و               کــارگــري وجــود رژي

امـا  .   سياستهاي سرکوبگرانه آن است   
رفــتــه رفــتــه عــبــور از ايــن مــانــع و              
راههاي مقابله با آنرا خـود کـارگـران           

با اين وجود مـوانـع بـه      .  پيدا کرده اند 
حـقـيـقـت     .   همينجا محدود نمـيـشـود     

اين است که محدودنگري بخـشـي از         
فعالين کارگـري و تـاثـيـر سـنـتـهـاي                
ــتــي و                    ــر چــپ ســن ــي ــاگ دســت و پ
امکانگرايي و پراگماتيسم همـچـنـان       
موانعي هستند که هـنـوز در مـيـان             
بــخــش قــابــل تــوجــهــي از فــعــالــيــن           

مـانـع رژيـم      .   کارگري عمل ميکنـنـد    
اسالمي تنها با تقويـت اعـتـراضـات          
کارگري و گستردگي و هـمـاهـنـگـي            
جنبشهاي اجتماعي ميتواند خـنـثـي       

امـا بـراي گسـتـرش         .   و بي اثـر شـود      
همين اعتراضات موانعي سياسـي و        
ســنــتــهــاي دســت و پــاگــيــر عــمــل             

براي تغيير تناسـب قـوا بـه        .   ميکنند
نفع مردم تحت ستم و طـبـقـه کـارگـر             
اين سنتهاي سياسي را بايد شنـاخـت        

زيرا اين سنتـهـا فـعـالـيـن           .   و نقد کرد  
کارگري و فعالين ديـگـرجـنـبـشـهـاي            
اجتماعي را با مشـکـل روبـرو کـرده             

 . است
برخالف کساني که از دور دستـي       
بر آتش دارند و فقط آرزوهاي کـلـي و         
نامفهومشان را بيان ميـکـنـنـد و از            
راه حل عملي و نـقـد مـوانـع نـاتـوان                
هستند، مشکل اين نيست که گـويـا         
سکتاريسم اين يا آن تشکل کـارگـري        

و چپ، مانع اين تجمعات و گستـرش      
اين .   سازمانيافتگي اين جنبش است   

نوع نقد هاي آبکـي اکـثـرأ از جـانـب               
جريانات سياسي از سر عصيان خـرده     
بورژوايي و تنگ نظري مدافـعـيـن آن        

اينها هر از چنـدگـاهـي       .   بيان ميشود 
با عدم شـنـاخـت از سـوخـت و سـاز                  
درون جنبـش کـارگـري  وارد جـدلـي               

بـه  .   سطحي در اين عرصه مـيـشـونـد         
همين دليل رهـنـمـودهـا و آرزوهـاي             
 . ذهني آنها گوش شنوا پيدا نميکند

اساسأ "   تحليل گران " اين دسته از    
از جانب جريانات چـپ غـيـرکـارگـري          
ــه احــزاب مــدعــي چــپ                ــه ب وابســت

ــشــونــد           ــي ــي م ــدگ ــن ــاي ــم ــهــا   .   ن ــن اي
کسـي  .   احکامشان مانند اوراد اسـت    

راهي بلد نـيـسـتـنـد        .   را تکان نميدهد  
هر آن کـاري را        .   که مدعي آن باشند   

هم بخـواهـنـد انـجـام بـدهـنـد ديـگـر                  
گرايشات را رقيب خود ميدانند و بـه        

. مـيـپـردازنـد    "   رقـبـايشـان   " جنگ بـا      
ــه جــمــهــوري                ــادشــان مــي ورد ک ي
اسالمي و نظام تـولـيـدي حـاکـم کـل              

مبارزه .   جامعه را به بند کشيده است     
شعاري اسـت کـه ايـنـهـا            "   همه باهم " 

اين گرايشات حـاشـيـه      .   بيان ميکنند 
اي بــا تــحــلــيــلــهــاي بــيــرنــگ و بــي             
خاصيت فقـط نـاتـوانـي و بـيـربـطـي                

 . خودشان را به نمايش ميگذارند
 براي نشان دادن راهکـار درسـت        
و عملي، قدم اول بايد اين جنـبـش را           
ديد و سوخت و سـاز آنـرا بـرسـمـيـت                

فعالين کارگـري و زحـمـات        .   شناخت
شبانه روزي آنهـا در شـرايـط سـخـت             
زندگي زير خط فقر را بايد ديـد و بـه             

تـرس از اخـراج و         .   رسميت شنـاخـت   
بازداشت و احضارهاي پي در پـي را          

تـرس  .   بايد ديد و به رسميت شنـاخـت   
و نگرانـي بـخـش قـابـل تـوجـهـي از                  
فعالين کارگري که هر آن ميتواند نان       
آور خانواده را بـه سـلـولـهـاي تـاريـک               
زندان منـتـقـل کـنـد را بـايـد ديـد و                    

اينها را بايد گـفـت      .   برسميت شناخت 
و صدها بار تکرار کرد که جـريـانـات           
چپ از سر شکم سيري و بي ربطي بـه          

. کــارگــران، درس اکــابــر نــيــامــوزنــد       
کارگران کمونيست و فعالين کارگـري      
احتياجي به تدريس اهميت اعتصاب     

و حمايت از مبارزه ديگر جنبـشـهـاي         
ندارند خودشان بـهـتـر       . . .   اجتماعي و 

از هـــر کســـي ايـــن مســـايـــل را                  
 . ميشناسند

هر کارگري که چند ماه در محـل        
کار اشتغال داشته است مـيـدانـد کـه            
اســتــثــمــار، مــبــارزه و اعــتــصــاب و         

. اعتراض و اتحاد چه جايگاهي دارد      
ــک رژيــم                     ــود ي ــر وج ــالوه ب ــا ع ام
سرکوبگر، آنچه که کارگران و فعاليـن       
کارگري را مانع شده است سـنـتـهـاي           
همين چپ سنتي و غيرکارگري اسـت       

. که خود به دو دسته تقسيم مـيـشـود          
چپ سنتي با روشهاي عصيانزده       -۱

خرده بـورژوايـي کـه درس اکـابـر بـه                 
کارگران و فعالين کارگري ميـدهـد و         
اهميت اعتصاب و همبستگي را بـا         
الفاظي تـوهـيـن آمـيـز بـه کـارگـران                 

گـــرايـــش   -۲.   گـــوشـــزد مـــيـــکـــنـــد   
رفرميستي که با روشي سازشکـارانـه       

را در پيـش گـرفـتـه         "   امکانگرايانه" و  
ايـن گـرايـش دوم سـالـهـا در               .     است

جامعه تبليـغ شـده و داراي سـنـتـي                
قوي در جامعه و بـه طـبـع جـنـبـش                  

در زير فشـار خـفـقـان،       .   کارگري است 
امکانگرايي  و راه سازش با حاکـمـان      
را از دروازه قانون کار تعقيب ميکنـد     
و اســتــفــاده از مــواد قــانــونــي بــراي            
اصالحات را در دسـتـور خـود قـرار               

 . داده است
گرايش اول يا هـمـان چـپ خـرده             
بورژوايي و بيربط به کارگـر جـايـگـاه           

ايــنــهــا مــحــدود بــه       .   جــديــي نــدارد   
تعدادي فعالين سازمانهاي چپ و يـا        
بريده از اين سـازمـانـهـا از روي بـي                
خيالي و بـي ربـطـي، نـه مشـکـالت                
موجود را مـيـشـنـاسـنـد و نـه تـوان                  

بـه هـمـيـن دلـيـل           .   تحليل آنرا دارنـد    
. مانع جديي هم بحساب نـمـي آيـنـد           

فقط بايد آنهـا شـنـاخـت و بـيـش از                  
 .پيش حاشيه اي کرد

امــا بــرعــکــس گــرايــش اول کــه          
ربطي به کـارگـر و مـبـارزه کـارگـري               
ندارد، گرايش رفرميستي با محافظه     
کــاري و امــکــان گــراي مــرتــب بــه              
کارگران راديکال و کمونيست هشـدار   

چپ روي نـکـنـيـد، زود         :   " ميدهند که 
اســت، از امــکــانــات قــانــونــي بــايــد          
استفاده کرد، فالن آخـونـد و بـهـمـان              
مسئول رژيم اسالمي مثـل آن يـکـي         
فاالنژ حکومت نيست و آرام بـرخـورد        

ميکند و يا ايـن وزارت از آن يـکـي               
نرمتر است و فالن بند قانون کار ايـن          
حق و آن حق را بـرسـمـيـت شـنـاخـتـه                 

ايــن گــرايــش بــخــش        . . . . "   اســت و      
معيني از فـعـالـيـن کـارگـري را زيـر                

اگر چـه ايـن گـرايـش         .   نفوذ خود دارد  
دل خوشي از حکومت نـدارد امـا از            
نظر تاکتيک قائل به بـازي در مـيـان             

اينها تـاکـتـيـک      .   جناحهاي رژيم است  
شان نشان ميدهد که هنوز از بخشـي        
از رژيم اسالمي و تعدادي از حاکمـان      

بخـشـي از ايـن        .   قطع اميد نکرده اند   
گرايش ميخواهد از امکانـات خـانـه          

" استفـاده " کارگر و شوراهاي اسالمي     
کند و بخش ديگر با يک درجه فاصله        
از ارگانهاي رژيمي مانند خانه کارگر      
و شوراهاي اسالمي، چشم امـيـد بـه           

بـا  .   استفاده از راههاي قـانـونـي دارد         
وجود تحوالت موجود و تعادل قـواي       
فعلي هـنـوز فـکـر مـيـکـنـنـد ازسـر                   

 .امکانات قانوني بايد حرکت کرد
تز تحليـل مشـخـص از شـرايـط             
مشخص به سپر اين گرايـش تـبـديـل           

اما مشکل همان تحـلـيـل       .   شده است 
مشــخــص اســت کــه ايــن گــرايــش              
نميتواند ببيند که تعادل قوا تـغـيـيـر           

ايـن گـرايـش عـمـدتـأ در             .   کرده است 
ميان کارگران و فعالين کارگـري سـن        

بـخـش قـابـل       .   و سـال دار رواج دارد        
توجهي از فعالين گرايش رفرميستـي     

هستند و تحليلشان  "   پشت پرده " هنوز
فـکـر   .   اين است که نبايد جلو بيفتـنـد       

ميکنند پرونده هاي قديم رو ميشـود       
و مشکالت قديم در شکلي تـازه يـک          

امـا  .   بار ديگر آنها را تهديد ميـکـنـد        
بخشي از اين گرايش سازشکارانه در       
ميان کارگـران اسـم و رسـم دارنـد و                
فعاليت سنـديـکـايـي و ايـجـاد رفـرم               

 .درچهارچوب قانون را پي ميگيرند
بخشي ازاين گـرايـش مـحـافـظـه           

از "   پشـت پـرده    "   کار يا همان نـيـروي      
لحـاظ فـکـري و گـرايـش طـبـقـاتـي                  

اين بخش از فعاليـن     .   راديکالتر است 
هـنـوز   .   ذهنيت نسل جـديـد را نـدارد         

. قــالــب گــرفــتــه دهــه شــصــت اســت          
رسوبات يک انقالب شکـسـت خـورده         
هنوز بر ذهنيت اين نسل سـنـگـيـنـي           

بخش قابل تـوجـهـي از ايـن           .   ميکند
نسل آدمهاي شريف و چپي هسـتـنـد          

" بدهيات" که نقد سرمايه برايشان جز      
است اما سيستم و سـنـت فـکـري و               

پراتيکي آنها همان سنتهاي قـديـم و          
ذهنيت ترس از بازگشت دهه شـصـت      

اينها نميتوانند بـپـذيـرنـد کـه           .     است
. جامعه وارد فاز ديـگـري شـده اسـت           

در حـالــيـکـه نسـل تــازه و فــعـالـيــن                 
کارگري نسـل جـوان، نسـلـي کـه در                
زمان همين رژيم بزرگ شده و يا چشم        
به جهان گشوده است هيج بدهـکـاري        

. از آن نـمـي تـرسـد        .   به اين رژيم ندارد   
. خود را صاحب حق آب و گل ميداند       

ممکن است از نظر فکـري ايـن نسـل          
جوان بخشأ در جريان مسايل چـپ و          
گرايشات متعدد آن نباشـد و از ايـن            

امـا نـقـدش      .   لحاظ کم اطـالع بـاشـد       
اعــالم .   طــبــقــاتــي و راديــکــال اســت       

ميکند طبقه کارگر و کارکنان مزدي      
. بايد صاحب واقعي جامـعـه بـاشـنـد          

بارها با زباني ساده اعـالم کـرده انـد             
که اين آخوندهاي الدنگ ميخواهـنـد       

 ۱۵۰۰با ريش و پشم ايران ما را بـه           
در حالي کـه مـا       .   سال قبل برگردانند  

ميخواهيم مثل مردم اروپا و آمريکا      
همين کلمات براي چـپ     .   زندگي کنيم 

سنتي و محافظه کار کافي اسـت کـه         
اين کارگران و فعالين نسل جـديـد را           
غرب زده و بي توجـه بـه فـرهـنـگ و                

تـوصـيـف کـنـنـد و           "   خودمـان "تاريخ  
. اهميت و جايگاه آنهـا را درنـيـابـنـد            

اين تفاوت نسلـي، جـدل سـيـاسـي و               
سنتهايي مـتـفـاوتـي را بـا خـود بـه                  
عرصه مـبـارزه کـارگـري سـوق داده              

 . است
هنگامـيـکـه بـه ايـن طـيـفـهـاي                
گوناگون در جـنـبـش کـارگـري نـگـاه               
ميکنيد ميتوان آنها را در دو سـتـه             
عمومي و يا دو طيف وسيع تـقـسـيـم           

طيفي راديـکـال بـا تـجـارب و              .   کرد
توقعات متفاوت اما افقي کمـابـيـش        
نزديک بهـم، و طـيـف امـکـانـگـرا و                 

که اکثر مواقع دنبال راه      "   رفرميست" 
. ســازش و فــعــالــيــت قــانــونــي اســت        

فعاليـن ايـن دو طـيـف کـم و بـيـش                    
همين حاال دارنـد بـا هـم هـمـکـاري                

گرايش امکانگرا بـه دلـيـل      .   ميکنند
قدمت و سنتهاي بيشتر شناخته شده      
در جنبش کارگري و فشـار سـرکـوب           
حکومت که گرايش امکانـگـرايـي را         
بيشتر تقـويـت مـيـکـنـد از اعـتـبـار                 

ــوردار شــده اســت              ــرخ ــنــي ب ــي . مــع
مخصوصأ تجربه با ارزش سنديکـاي      

 
 .  .  . فعالين و تشکلهاي کارگري              
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. کند و اين مبارزه را در هـم شـکـنـد             
معلمان تا اين لحظه قاطع و مصـمـم       

نـه  .   به مـبـارزه خـود ادامـه داده انـد              
دستگيري ها و تهديدها و نـه وعـده            
وعيدهاي ناچيزي که مقامـات رژيـم        
مــجــبــور بــه دادن آنــهــا شــده انــد،               
هــيــچــکــدام مــوجــب تضــعــيــف ايــن        
مــبــارزه و از بــيــن رفــتــن اتــحــاد و               

. يکپارچـگـي مـعـلـمـان نشـده اسـت              
برعکس هرروز تـعـداد بـيـشـتـري در             
اعتصاب شرکت ميکننـد و بـه ايـن            

ايـن مـبـارزه را        .   مبارزه ميپـيـونـدنـد     
بايد با تمام قـوا حـمـايـت و تـقـويـت                 

 . کرد
اين مبارزه نه تنها از نقطـه نـظـر           
معلمان و خواستهاي بحق آنهـا بـايـد          
مورد پشتيباني هـمـه جـامـعـه قـرار             
گيرد بلکه بعالوه بعنـوان بـخـشـي از            

روياروئي مردم با جمهوري اسـالمـي        
ايـن روزهـا     .   بايد وسيعا تقويت شـود    

ماموران رژيم به جان دانشـجـويـان و           
زنان و فعاليـن کـارگـري و مـعـلـمـان                
افتاده اند تا مانع جوش خـوردن ايـن           
مبارزات به يکـديـگـر و يـکـي شـدن              

رژيم به ابعاد اعـتـراض و         .   آنها شوند 
خشم و عصبانيت مردم واقـف اسـت          
و از آن وحشت دارد و مـيـخـواهـد بـا              
زدن مردم خود را از ايـن مـوقـعـيـت               

اين وظيفـه هـمـه      . بحراني نجات دهد 
ماست که با تمام قوا به ايـن مـبـارزه            

. بپيونديم و آنرا به پيـروزي بـرسـانـيـم           
بـايـد نشـان دهــيـم کــه دوره ارعــاب               
گذشته اسـت، دوره بـي تـوجـهـي بـه                
خواستهاي بحق مردم به پايان رسيـده       

نشــان دهــيــم کــه دوره عــقــب         .   اســت
نشيني هاي بيشتر براي رژيـم شـروع          

سرنوشت ايـن مـبـارزه بـه          .   شده است 
بايـد پـيـروزش      .   همه ما مربوط است   

 . کنيم
کــارگــران، دانشــجــويــان، زنــان،       

 جوانان، مردم، ايرانيان مقيم خارج
مطالبات حق طلبانه مـعـلـمـان،         
خواسـت آزادي فـوري و بـي قـيـد و                  
شــرط مــعــلــمــان زنــدانــي، خــواســت         
افزايش باالي دستمزد، کمک بـه حـل          
مسکن آنها، آزادي بيان و اعتـصـاب        
و تجمعات اعتراضي و در يـک کـالم           
معيشت و منزلت حق معلمان و حـق        

اعـتـصـاب عـمـومـي         .   همه ما اسـت    
معلمان الگوئي است که ديـر يـا زود           
کل طبقه کارگر بايد به آن دست بـزنـد          

مـعـلـمـان     .   و اين رژيم را از پا درآورد       
الگوي مناسبي از مبارزه سراسري و       
توده اي را در مـقـابـل مـا قـرار داده                 

ما ميتوانيم و بايد ايـن مـبـارزه           .   اند
وقـت  .   را به پيروزي کـامـل بـرسـانـيـم          

پيشروي ما براي آزادي و برابري و در       
. هم کوبيدن جمهوري اسالمـي اسـت        

وقت جمع شدن پشت مبارزه معلمـان       
پيروزي معلمان پـيـروزي هـمـه         .   است

ما است و راه را بر تسليـم جـمـهـوري             
اسالمي در مقابل خواستـهـاي بـحـق          

پيروزي معلـمـان    .   همه ما باز ميکند   
راه پيروزي کـارگـران و سـايـر اقشـار              
زحــمــتــکــش جــامــعــه را فــورا بــاز             

پـيـروزي ايـن مـبـارزه، يـک             .   ميکنـد 
پــيــروزي مــهــم بــراي کــل جــنــبــش             
آزاديخواهانه مردم به حساب مـيـايـد        
و قدم بـزرگـي رژيـم جـنـايـتـکـاران و                 
مرتجعان را، رژيم اسالمي سـرمـايـه         
داران را بــه ســرنــگــونــي نــزديــک تــر            

کـارگـران بـا پـيـامـهـاي            .   خواهد کرد 
حمايتي خود و شرکت در تـجـمـعـات           
آنها، دانشـجـويـان بـا دسـت زدن بـه                
اعتصاب در حمايت از مـعـلـمـان، و            

همـه مـردم بـا شـرکـت گسـتـرده در                  
تجـمـعـات اعـتـراضـي مـعـلـمـان، و                 
همراهي با آنها در خارج کشور، الزم        

اول .   است از معلمان پشتيباني کننـد     
بـخـش هـاي      .   مه نـيـز نـزديـک اسـت           

مختلف جامعه بـايـد خـود را بـراي              
برگزاري هرچه عـظـيـم تـر اول مـه و                
جوش زدن مبارزات خود به يکديـگـر        
آمــاده کــنــنــد و پــاســخ هــمــه ايــن                
سرکوبگريها و دستـگـيـري هـا را بـا              

 . قدرت در اول مه بدهند
 

 پيروز باد    
 مبارزه حق طلبانه معلمان      

 زنده باد جمهوري سوسياليستي        
 زنده باد اول مه       
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ــران                 ــارگ ــود ک شــرکــت واحــد و وج
راديکالي که با استفاده از اين سنتها       
در جريان مبارزات کـارگـران شـرکـت          
ــد فضــاي               ــازي کــردن ــقــش ب واحــد ن

 . معيني را دامن زده است
سنتهاي فعاليت رفرمـيـسـتـي و         
سنت و گرايش امکانگرايانه بر پـايـه         
مبارزات بـا ارزش شـرکـت واحـد و               
اخيرأ کانونهاي صنفي معلـمـان ايـن         
توهم را ايجاد کرده است که گويا اين        
سنت، سياست عملي تر و واقعبينانه      

اين تحـلـيـل    .   تري را اتخاذ کرده است    
و ارزيابي در ميان بخشي از فعـالـيـن         
چپ و کمونيست در جنبش کارگـري،       
اين توهـم را ايـجـاد کـرده اسـت کـه                  
ســيــاســتــهــاي راديــکــال را بــايــد بــا           
استفاده از اين سنـتـهـاي اجـتـمـاعـي             

نـمـونــه کـپـي بـرداري از            .   پـيـش بـرد     
اساسنامه سنديکاي شرکت واحد در      
تشکلهاي ديگر فقط بروز گـوشـه اي          

 . از اين تحليل و ارزيابي است
براي شناخت از نـفـوذ ايـن نـوع              
تحليل و ارزيابي غلط، کـافـي اسـت           
اساسنامه تشکلهاي موجود را با هم      

همه آنها تقريبـأ بـدون       .   مقايسه کنيد 
کــم و کــاســت کــپــي اســاســنــامــه               

تنهـا  .   سنديکاي شرکت واحد هستند   
تفاوت اين است تالش شده اسـت کـه          
ــعــدي را                 ــامــه هــاي ب ــن اســاســن اي

تـغـيـيـراتـي در        .   کـنـنـد   "   راديکـالـتـر   " 

بندها و فرمولبنديها آن ايجاد کـنـنـد         
تا راديکـالـيـسـم گـرايـش چـپ را از                 

و ايـن    "   نـمـايـنـدگـي     "   لحاظ سياسي    
امــا اصــل   .   فــعــالــيــن را قــانــع کــنــد       

چهارچوب هـاي فـکـري و سـيـسـتـم                
تصمـيـم گـيـري را در هـمـان سـنـت                   
سنديکاليستي و رفرميسـتـي حـفـظ         

ايـن  "   تـاکـتـيـک    " دليـل ايـن       .   کرده اند 
است که اين فعالين خودشان را جـزو          
طيف راديکال و چپ مـيـدانـنـد امـا             
براي فعاليت اجتماعي سنت ديـگـري     
را نميشناسند و يـا فـکـر مـيـکـنـنـد                

پـس نـاچـارأ      .   فعأل مـمـکـن نـيـسـت          
ميخواهند سياستهاي راديکال را بـا       
همان سنتهاي شناخته شده قديمـي و      

 . امکانگرايانه پيش ببرند
اتخاذ اين تاکتيک در چـنـد سـال          
اخير اين دسـتـه از فـعـالـيـن چـپ و                   
کمونيـسـت را دچـار تـنـاقـض کـرده                

تــنــاقــض ســيــاســتــهــا و نــقــد        .   اســت
راديکال و کمونيستي بـه جـامـعـه و             
مناسبات توليدي سـرمـايـه داري بـا           
ــتــي و                 ــاده از روشــهــاي ســن ــف اســت
رفــرمــيــســتــي مــحــدودنــگــرانــه بــراي     

ايـن  .   فعاليت متشکل و اجـتـمـاعـي         
تناقض يک مانع جدي براي آزاد شدن       
نيرو و انرژي ايـن فـعـالـيـن راديـکـال               

چـپ و راسـت زدن         .   ايجاد کرده است  
در تاکتيک و روش فعاليت اين دستـه        
از فعالين کارگري و اجتماعي، ناشي      

امـا  .   از حل نشدن اين تنـاقـض اسـت         
فضـــاي ســـيـــاســـي و مـــبـــارزاتـــي           
جنبشهاي اجتماعي در ايران تعـيـيـن        
کننـده جـهـت و خـط سـيـاسـي ايـن                   

ايـن فـعـالـيـن از          .   گرايش بـوده اسـت     
لــحــاظ افــق ســيــاســي و تــحــلــيــل و            
ارزيابي از اوضاع فعلي راديکاليـسـم       
سوسياليستي را نمايندگي ميکـنـنـد       
اما در تحليل از جـايـگـاه گـرايشـات            
مختلف  درون جنبـش کـارگـري يـک            

 . تصوير خاکستري  دارند
تناقض رفتاري و فـعـالـيـت ايـن            
دسته از فـعـالـيـن کـارگـري بـروزات                
تــنــاقــض ســيــاســتــهــاي راديــکــال و         
سوسياليستي آنها با روشهاي سنـتـي       

به هـمـيـن دلـيـل         .   و رفرميستي است  
اين دسته از فعالـيـن اخـتـالفشـان بـا            
رفيق کناردستشان بـيـشـتـر خـود را             
بروز ميدهد تا اختالفشان با گـرايـش        

و امکانگرايـانـه کـه از         "   رفرميستي" 
لحاظ طبقاتي دو افـق مـتـفـاوت را              

 . نمايندگي ميکنند
 چه بايد کرد؟

فعاليـن چـپ و کـمـونـيـسـت در                
جنبش کارگري و ديگـر جـنـبـشـهـاي            
اجتماعي الزم است ايـن تـنـاقـض و             
نقد روشهاي محدودنگرانه تا کنـونـي       

تـبـلـيـغ و       .   را وظيفه خود قرار دهـنـد      
سازمان دادن جنبش شورايي و اتـکـا        
به مجمع عمومي، دخالت مستـقـيـم        
کارگران و فعالـيـن کـارگـري در امـر              
تصميـم گـيـري و تـعـيـيـن و اجـراي                   

سياستها و تـاکـتـيـک در مـبـارزات               
جاري، يک امر مهم و تعييـن کـنـنـده         
است که بايد فعالين کمونيـسـت آنـرا          

طيف راديکال و چپ در   .   اتخاذ کنند 
جنبش کارگري و ديگـر جـنـبـشـهـاي            
اجتماعي نميتواند با اتکا بـه سـنـت           
گرايشات ديگر، سياست راديـکـال و        

. سوسياليستي خودش را عملي کـنـد      
اين تناقض اگر به نفع اتکا به جنبـش       
مجمع عمومي و سـازمـان شـورايـي           
کارگران و فعاليت وسيـع اجـتـمـاعـي           
خاتمه نيابد ديـر يـا زود مـا شـاهـد                 
مشکالت و موانعي خواهيم بود کـه        
گرايش راديکال و کـمـونـيـسـت درون           
 .جنبش کارگري را زمين گير ميکند

 تالش براي هـمـکـاري و اتـحـاد            
عمل گرايشات راديکال درون جنبـش      
کارگـري فـارغ از گـرايشـات فـکـري               
طــيــفــهــاي مــخــتــلــف آن، يــکــي از            
اولويتهاي فعالين چپ و کمـونـيـسـت         

ما در چند سـال اخـيـر شـاهـد              .   است
جنب و جـوش قـابـل تـوجـهـي بـراي                 
تشکل يابي و گستـرش اعـتـراضـات          
کارگري بوده ايـم و فـعـالـيـن چـپ و                 
کمونيست درون جنبش کارگـري  در         
اين راستا گامهاي بـا ارزشـي بـجـلـو            

امـا تصـويـر عـمـومـي           .   برداشته انـد  
جامعه از جنبش کارگـري و رهـبـران           
آن، هنوز آن چيزي نيسـت کـه طـبـقـه           
کارگـر صـاحـب جـامـعـه و رهـبـر و                   
پيشتاز ديگر جنبشهـاي اجـتـمـاعـي          

آنــچــه قــابــل مشــاهــده اســت         .   اســت

جنبش کارگري و فعالين کمونـيـسـت        
درون اين جنبش اسـاسـأ بـه مسـايـل             

 . صنفي خود مشغولند
. اين تصوير بـايـد تـغـيـيـر کـنـد               

طبقه کارگر و نقش تعيين کـنـنـده آن           
به اندازه تصوير و نـقـش فـعـالـيـن و                 
رهــبــران ايــن جــنــبــش و افــقــي کــه              
نمايندگي ميکنند براي جامعه قابـل      

طبقه کـارگـر طـبـق        .   بازشناسي است 
تعريف نـمـيـتـوانـد آزاد شـود مـگـر                 

اگر بـا    .   اينکه کل جامعه را آزاد کند     
اين سـيـاسـت مـوافـق بـاشـيـم بـايـد                   
بپذيريم که هنوز فـعـالـيـن و رهـبـران             
سوسياليست جنبش کارگري بـا ايـن         
افق و سـيـاسـت در سـبـک کـارشـان                  

مثأل کارگـران و     .   فاصله زيادي دارند  
بويژه فعالين چپ در جنبش کـارگـري       
نميتوانند به هشت مارس و مسـئلـه          
برابري زن و مرد بيتفاوت باشند و در        
عين حال انتظار داشته بـاشـنـد زنـان            

. آنها را رهـبـران اليـق خـود بـدانـنـد                
کــارگــران و فــعــالــيــن کــمــونــيــســت           
نميـتـوانـنـد فـقـط در مسـائـلـي کـه                   
مستقيمأ به زندگي و فعاليت صنفـي       
کارگر مربوط است دخالـت کـنـنـد و            
انتظار داشته باشند کل جامـعـه ايـن          
فعالين و رهبـران را نـيـروي رهـبـري              

 . کننده خود بداند
متاسفانه اين تصوير نـاقـص هـم         
اکنون تصوير واقعي اکثريت بـااليـي        

 
 .  .  . فعالين و تشکلهاي کارگري              

 ۶صفحه  

 ۲ازصفحه 
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 تشکل و نهاد کـارگـري طـي          ١٠
بيانيه مشترکي دستگيـري مـحـمـود         
صالحي را محکوم کردند و خـواهـان         
آزادي فـوري و بـي قـيـد و شـرط او                   

محمود صالحي دو روز قـبـل         .   شدند
 زنـدان  ٩در سقز دستگير شد و به بند  

تشکل هائـي کـه     . سنندج منتقل شد 
بــيــانــيــه مشــتــرک صــادر کــرده انــد           

 : عبارتند از
هيئت موسس اتحاديه سـراسـري      
کارگران اخراجي و بـيـکـار، انـجـمـن              
صــنــفــي کــارگــران بــرق و فــلــزکــار             
کرمانشاه، کارگران نسـاجـي شـاهـو،         
کارگران نساجي کردستان، جمعـي از       
کارگران شـرکـت واحـد اتـوبـوسـرانـي             
تهران و حومه، جـمـعـي از کـارگـران              
کارخانه پرريس، جمعـي از کـارگـران          
اخراجي آلومين، جمعي از کـارگـران         
پتروشيـمـي کـرمـانشـاه، جـمـعـي از                
کارگران عسلويه و کارگران گردانـنـده       

 . سايت شورا
اين تشکلها در بيانـيـه خـود کـه            
همزمان براي سازمانهاي کارگري در      
سطح جهان ارسال شده اسـت، اعـالم          
کرده اند که محاکـمـه و دسـتـگـيـري              

محمود صالحي دهن کجي به طبـقـه        
کارگر و زير پا گذاشتن بديهـي تـريـن           
حقوق ميليونها کارگـر در رابـطـه بـا             
برگزاري مراسم اول مـاه مـه اسـت و             
مــا کــارگــران در قــبــال آن ســکــوت             

ما برگزاري مراسم اول    .   نخواهيم کرد 
ماه مه را حق مسلم خود مي دانيم و         
امسال با شـکـوه تـر از هـمـيـشـه بـه                   

 . استقبال آن خواهيم رفت
حزب کمونيست کارگري از هـمـه       
مـراکــز کــارگــري، از دانشــجـويــان و           
مــعــلــمــان و هــمــه مــردم آزاديــخــواه          
ميخواهد به هر شکل که مـيـتـوانـنـد           
ــراي آزادي مــحــمــود               ــه مــبــارزه ب ب
صالحي بپيونـدنـد و تـالش خـود را              
براي بـرپـائـي هـرچـه بـاشـکـوه تـر و                    

. گسترده تر اول مه دو چـنـدان کـنـنـد            
پــاســخ جــمــهــوري اســالمــي تشــديــد       
مــبــارزه و گســتــرش اجــتــمــاعــات            
اعـــتـــراضـــي و بـــرگـــزاري هـــرچـــه            
قدرتمندتر اول مـاه مـه روز جـهـانـي              

اول مه امسال را بايد بـه     .   کارگر است 
 . يک اول مه تاريخي تبديل کنيم
 مرگ بر جمهوري اسالمي 

 زنده باد اول مه      

 زنده باد جمهوري سوسياليستي         
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ٢٠٠٧ آوريل  ١١
 ١٣٨٦ فروردين   ٢٢ 
 : ضميمه

بيانيـه تشـکـلـهـاي کـارگـري در              
 : ايران
  

رو نوشت به همه سازمانهاي         
 کارگري در سراسر دنيا       

 محمود صالحي بايد فورا         
 و بي قيد و شرط آزاد شود       

  
 مـحـمـود      ۲۰/۱/۱۳۸۶روز     

صالحي با ترفـنـد صـحـبـت در بـاره               
مراسم اول ماه مه امسـال بـه دادگـاه            
برده شد و همانجا بر اسـاس حـکـمـي            
که صادر گرديده و قبال بـه وي ابـالغ            
نشده بود، بازداشت و بـالفـاصـلـه بـه             

 زنـــدان مـــرکـــزي شـــهـــر            ۷بـــنـــد    
 . منتقل گرديد  سنندج

زنداني کردن محمود صالحي بـا       
اين شيوه، قبل از هر چيزي نشـانـگـر           
دستپاچگي صـادر کـنـنـدگـان حـکـم             
براي اجراي آن به هـر طـريـق مـمـکـن            
اســت تــا در آســتــانــه اول مــاه مــه                

امسال، فضا را بـر کـارگـران جـهـت               
برگزاري مراسـم ايـن روز، تـنـگ تـر               

 . نمايند
محاکمه و دستـگـيـري مـحـمـود           
صالحي دهن کجي به طبقه کارگـر و         
زير پا گذاشتن بديـهـي تـريـن حـقـوق              
ميليونها کارگر در رابطه با بـرگـزاري        
مــراســم اول مــاه مــه اســت و مــا                  
کارگران در قبال آن سکوت نخواهـيـم        

ما برگزاري مراسم اول مـاه مـه       .   کرد
را حق مسلم خود مي دانيم و امسـال        
با شکوه تر از هميشه به استـقـبـال آن            

 . خواهيم رفت
ما امضا کنندگان اين بيانيـه بـا         
محکوم کردن محاکـمـه و بـازداشـت           
مـحـمـود صـالـحـي، خـواهـان آزادي               
فوري و بي قيد و شرط وي هستيـم و           
از عــمــوم کــارگــران و تشــکــلــهــاي             
کارگري ميخواهيم تا بطور يکپارچـه      
اي نسبـت بـه دسـتـگـيـري مـحـمـود                 
صالحي اعتراض کرده و بـا خـواسـت          
آزادي فوري و بي قيد و شرط وي، از        
 . حقوق انساني خود به دفاع بر خيزند

همچنين ما امضا کنندگان ايـن       
بيانيه از همه سازمانهاي کارگري در       
سراسر دنيا ميخواهيم تا در آسـتـانـه          
اول ماه مه از حقوق برسميت شناخته       
شــده ي بــيــن الــمــلــلــي کــارگــران در            
برگزاري آزادانه مراسم اول ماه مه در        
ايران حمايت کرده و بطور يـکـپـارچـه           
اي خواهان آزادي محـمـود صـالـحـي           

 . شوند
هيئت موسس اتحاديه سراسري    

 کارگران اخراجي و بيکار
 
 

انجمن صنفي کارگران برق و      
 فلزکار کرمانشاه

 
 کارگران نساجي شاهو

 
 کارگران نساجي کردستان

 
جمعي از کارگران شـرکـت       

 واحد اتوبوسراني تهران و حومه
 

جمعي از کارگران کارخـانـه      
 پرريس

 
جمعي از کارگران اخراجـي     

 آلومين
 

جمعي از کارگران پتروشيمـي     
 کرمانشاه

 
 جمعي از کارگران عسلويه

 
 کارگران گرداننده سايت شورا

۲۱/۱/۱۳۸۵ 

 

همسنگران و هـمـکـاران پـدرم          
امروز مـامـوران     !   محمود صالحي 

جمهوري اسالمي بار ديگر پدرم را      
 ! دستگير کردند

ــواه           ــخ ــردم آزادي ــران، م ــارگ ک
جهان، اتـحـاديـه هـاي کـارگـري و              
نهادهاي مـدافـع بشـر در سـراسـر              

 !جهان
 ۲۰/۱/۱۳۸۶روز دو شنبه     

 يـــکـــي از       ۱۲:۳۰در ســـاعـــت       
فــرمــانــدهــان حــفــاظــت اطــالعــات     

نيروي انتظامي سقز به محـل کـار         
مراجعـه  )   پدرم  (   محمود صالحي   

و به پدرم گفته است که فرماندار و        
دادستان از شما دعوت کـردنـد تـا           

 ارديـبـهـشـت       ۱۱در مورد مراسم     
پـدرم  .   امسال با شما صحبت کنند    

نيـز از روي صـداقـت درونـي ايـن                
دروغ بزرگ را باور کرده وهمراه وي 

 . به دادگاه مراجعه نمود است
به محض ورود به دادگاه پـدرم        
متوجه مي شود که اصال موضـوع    

؟ ! ارديبهشت در ميان نيسـت      ۱۱
بلکه موضوع مربوط بـه بـرگـزاري         

 ۴ و     ۱۳۸۳مراسـم اول مـاه مـه            
سال حکمي است کـه بـراي ايشـان            

ايـن حـکـم      .   در نظر گرفته شده بـود  
 ۱اخير در دادگاه تجديد نـظـر بـه             

 سـال زنـدان      ۳سال زندان تعزيري و     
تــعــلــيــقــي تــبــديــل شــده اســت کــه         

مسئـوالن قضـائـي بـا ايـن شـيـوه                
غيره قانونـي در تـالش اجـراي آن             

 .هستند
مســئــوالن قضــائــي بــا وجــود        
اعتراض پدر و مادرم به ايـن نـحـو           
اجرا و خودداري پـدرم از امضـاي           
حکم و بدون اعتنا به صحبت ها و        
اعتراض ايشان بالفاصله با تدابيـر      
شديد امنيتي چنديـن مـامـور وي          
را احــاطــه نــمــوده و در مــاشــيــن             
گذاشته با همراه چـنـديـن مـاشـيـن            
پــلــيــس خــودروي حــامــل پــدرم را         
اسکورت و با سرعتي سـرسـام آور          
از شهر به مکان نامعلومي انتقـال       

اين در حالي است که پـدرم        .   دادند
اولين کسي است که به اين طـريـق          
حکم به وي ابالغ و بـالفـاصـلـه بـه              

مــي .   زنــدان مــنــتــقــل مــي شــود         
بايست حکم صادره بر علـيـه پـدرم        

قبال به وي ابالغ مي شد تا ايشـان         
خود را براي ايـن امـر امـاده مـي               

 . کردند 
دوســـتـــان هـــدف جـــمـــهـــوري        
اسالمـي از اجـراي حـکـم بـه ايـن                 
شکـل تـنـهـا زنـدانـي کـردن پـدرم                 
نيست بلکه چيزي که در اين ميـان        
آشــکــار اســت تــرس مســئــوالن از         
برگزاري مستقل روز جهاني کارگر     

 . امسال در سقز است
عزيزان نحوه اجراي حکم پـدرم       
آشکارا قانون شکني است در هيـچ      
جاي دنيا رسم نيست که دادستاني      
حــکــم بــازداشــت کســي را صــادر          
نمايد و صدور حکم مـحـکـومـيـت           
نيز به اطالع و تائيد خود او بـرسـد         

و قاضي تـجـديـد نـظـر هـم هـمـان                 
با اين اوصاف من از . شخص باشد

هــمــه ي شــمــا کــارگــران، مــردم              
آزاديخواه جهان، نهادهـاي مـدافـع        
حــقــوق بشــر، وکــالي بــدون مــرز،          
حقوقدانان و انسانهاي آزادي خـواه      
مي خواهم که به حکم محکوميت      
پدرم واجراي حکم اعتراض و پـدرم       
را که جرمي جـز دفـاع از خـود و                
ديگر هم طبـقـه اي هـايـش نـدارد              

مـا هـم     .   مورد حمايت قرار دهـيـد      
ميخواهيم از يک زندگي شـايسـتـه         

 !انسان امروز برخوردار باشيم 
 

 سامرند صالحي
 فرزند محمود صالحي

۲۰/۱/۱۳۸۶ 

 
 
 
 
 
 

 
 سامرند صالحي     

 

  
 
 
 
 
 
 

 محمود صالحي      

 : تعدادي از تشکلهاي کارگري در ايران                
 

 محمود صالحي بايد فورا آزاد شود
 اول مه را باشکوه تر از هر سال برگزار خواهيم کرد

 نامه فرزند محمود صالحي، کارگر دستگيرشده در سقز                           
 از سايت کارگران ايران

 به حزب کمونيست کارگري ايران بپيونديد

 به  ايسکرا کمک مالي کنيد
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معلمان خميني شهر بـا تـجـمـع           
ــراضــي خــود در مــحــل اداره                اعــت
آموزش و پرورش اين شهـر، هـمـکـار           

در .   خود، آقاي ابطحي را آزاد کـردنـد       
 شـب    ١١اين تجمع کـه در سـاعـت             

 نفر شرکـت  ٢٠٠٠برگزار شد بيش از  
 . داشتند

مقامات آموزش و پرورش بـراي       
جلوگيري از تجمع به معلمان اطـالع         

دادند که آقاي ابطحي آزاد شده اسـت         
و از معلمان خواستند که بـه تـجـمـع             

امـا مـعـلـمـان در          .   خود پايان دهـنـد    
محل مـانـدنـد و دولـت را مـجـبـور                 

 و نـيـم       ١١کردند ابطحي را  ساعت       
معلمان با تقـديـم گـل        .   شب آزاد کند  

به ابطحي و توزيع شيريني در مـيـان          
. حــاضــريــن ازاو اســتــقــبــال کــردنــد          

هـمــکــاران بــا تــقـديــم گــل و پــخــش             

. شيريني از ايشان اسـقـبـال نـمـودنـد            
مــعــلــم آزاد شــده و يــکــي ديــگــر از             
مسئولين کانون صفـنـي کـه در ايـن             
تجمع حضور داشتند بر تداوم مبـارزه      
و از جمله تجمعات ارديبـهـشـت مـاه           

 . تاکيد کردند
مبارزه معلمان خميني شهر، يک     
الگوي مناسب براي همه معـلـمـان و          
همـچـنـيـن کـارگـران و دانشـجـويـان                

در مـقـابـل دسـتـگـيـري بـايـد                .   است
دست به تجمع زد، مردم را فراخـوانـد         
و متحد و يکپارچه بر خـواسـت خـود           
ايستادگي کـرد و رژيـم را وادار بـه                

رژيـم در    .   آزادي همکـاران خـود کـرد        
موقعيت ضعيفـي اسـت و از تـداوم             
اعتصـاب و تـجـمـعـات اعـتـراضـي               

از ايـن    .   معلمان شديدا وحشـت دارد     
موقعيت بايد بـراي آزادي مـعـلـمـان             
دستگيرشده و عقـب رانـدن رژيـم در            
مقابل خـواسـتـهـاي بـحـق مـعـلـمـان                

 . استفاده کرد
 

پيروز باد مبارزه متحدانه        
 معلمان 

 مرگ بر جمهوري اسالمي     
 آزادي، برابري، حکومت کارگري      
 زنده باد جمهوري سوسياليستي       

 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠٠٧  آوريل١٦
 ١٣٨٦  فروردين٢٧ 

 معلمان خميني شهر با تجمع اعتراضي خود معلم زنداني را آزاد کردند                                       
 و با گل و شيريني از او استقبال کردند                      

اعتصاب سراسري معلمان که از      
 فروردين شروع شـده     ٢٦روز يکشنبه   

بود و روز دوشنبه نيز با قدرت ادامـه         
اعتـصـاب دو روزه مـعـلـمـان             .   يافت

طبق تصـمـيـم از قـبـل و عـلـيـرغـم                    
دستگيري هاي وسـيـع و تـهـديـدات             

در ميان معلـمـان   .   مختلف انجام شد  
بحث از ادامه اعتصـاب در روزهـاي          

 . آينده است
در تهران همانطور که در گـزارش       
قبلي به اطالع رسانديم اکثر قريب بـه        
اتــفــاق مــدارس در اعــتــصــاب بســر          

گـفـتـه مـيـشـود کـه مـدارس               .   بردنـد 
راهنمايي و دبيرستانها در اعتصـاب      
کامل بودند امـا بـرخـي از مـدارس              
ابــتــدائــي بــاز بــود، ولــي تــدريســي            

 .  صورت نگرفت
 

عالوه بر تهران، بنا به گزارشهـاي       
رسيده از شهرهاي اصفهان، هـمـايـون        
شــهــر، شــاهــيــن شــهــر، شــهــرســتــان         
فالورجان و بخش پيربکران، بجنورد،     
اسالمشهر، شهرهاي شازند، خمـيـن،      
اراک، تفرش، فراهان، دليجان، کـرج،        

سقـز، بـوکـان، هـمـدان، الـيـگـودرز،               
اردبيل، کـرمـان، ارومـيـه، تـبـريـز و               
بروجن اکثر مدارس در اين شهرها در       

در اســالمشــهــر    .   اعــتــصــاب بــودنــد   
معلـمـان بـخـاطـر اعـتـصـاب مـورد                

به آنها اخطار شد    .   تهديد قرار گرفتند  
که حق جمع شدن در مدرسه را ندارند        

 ! و مدارس را خواهند بست
 

 ٢٦طبق گـزارش ديـگـري، روز           
 نفر معلم دستگـيـرشـده       ٩فروردين از   

 نـفـر     ٥کانون صنفي معلمان همدان،     
بنام جليلـيـان، فـروزانـفـر، صـادقـي،             
نادري و نجفي پس از نـزديـك بـه ده               

زارعــي، .   روز از زنــدان آزاد شــدنــد          
قديمي، رفاهيت و غالمي هـمـچـنـان      

 . در بازداشت به سر مي برند
 

در هــمــايــون شــهــر در اســتــان             
 فروردين چند نفـر از    ٢٦اصفهان روز   

معلمان معترض به اسامي مجـتـبـي        
ابطحي، عبدالرسول عمادي، نـوراهللا      
برخوردار و حميد مجيـري بـه سـتـاد            
خــبــري احضــار شــدنــد کــه پــس از              

مراجعه دستگير و هـنـوز از مـحـل              
بــازداشــت آنــهــا اطــالعــي در دســت         

 . نيست
در کــرمــان رئــيــس آمــوزش و             
پرورش، معلمان را به توطئـه چـيـنـي        
عليه نظام متهم کرد و تـعـدادي نـيـز            

الزم به يادآوري است    .   بازداشت شدند 
 فروردين نيز آقايان حمـيـد   ٢٥که روز  

پور وثوق، عليرضا رضايي و محـمـد        
رضا رضايـي بـازداشـت و بـه زنـدان               

 .اوين منتقل شدند
معـلـمـان خـواهـان آزادي فـوري             

ــه                ــان دادن ب ــاي هــمــکــاران خــود، پ
دستگيري و اذيت و آزار مـعـلـمـان و             
پرونده سازي براي آنها و نيز افـزايـش          
دســتــمــزد بــر اســاس اجــراي نــظــام             
هماهنگ دستمزدها، تامين مسکـن     
و آزادي بــيـان و خـواســتـهـاي مـهــم                

حـزب کـمـونـيـسـت         .   ديگري هستـنـد   
کارگري کارگران، دانشجويان و هـمـه        
مردم آزاديخواه را به همبـسـتـگـي بـا           
معلمان و حمايت قاطـع از خـواسـت            

 . هاي بحق آنها فراميخواند
معلمان زندانـي، دانشـجـويـان و          
کارگران زنـدانـي و کـلـيـه زنـدانـيـان                 
سياسي فورا و بي قيد و شـرط بـايـد             

 آزاد شوند
دستگيري و تهديد و اذيت و آزار        
معلمان فورا بايد پايـان داده شـود و            
همه پرونده هـا و وثـيـقـه هـا بـاطـل                   

 . اعالم گردد
اعتصاب و تجمع و آزادي بـيـان          
 .  حق مسلم معلمان و همه مردم است

 
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 آزادي، برابري، حکومت کارگري 
 زنده باد جمهوري سوسياليستي

 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠٠٧  آوريل١٦
 ١٣٨٦  فروردين٢٧ 

 دومين روز اعتصاب سراسري معلمان با قدرت انجام شد 
 در کرمان و همايونشهر تعدادي از معلمان دستگير و در برخي شهرها مورد تهديد قرار گرفتند                                        

بر اساس اخباري که به کـمـيـتـه            
کردستان حزب رسيده اسـت روزهـاي         

 هـمـزمـان    ۱۳۸۶ فروردين   ۲۷ و   ۲۶
و هماهنگ با معلمان سراسر کشـور        

معلمان در شهرهاي کردستـان دسـت        
 . به اعتصاب زدند

خبري که به کـمـيـتـه کـردسـتـان              
حزب رسيده است معلمان شـهـرهـاي         

دسـت بـه     . . . .   سنندج، سقز، بوکـان و     
روز .   اعـــــــتـــــــصـــــــاب زدنـــــــد           

اعتصاب دامنه دارتر و     فروردين  ۲۷
در سـقـز اکـثـر مـدارس           .   وسيعتر بود 
در بوکـان دبـيـرسـتـانـهـا           .   تعطيل بود 
در سنندج دبيرستانهـا و     .   تعطيل شد 

هنرستانهاي اين شهر بـه اعـتـصـاب           
 . پيوستند

معلمان در مدارس حاضر شدند      
. اما در کالسهاي درس حاضر نشدند     

به دانش آموزان گفته شد که مـدارس        
به دليل عـدم جـوابـگـويـي دولـت بـه                

در .   خواست معلمـان تـعـطـيـل اسـت           
اکثر مراکـز آمـوزشـي کـه مـعـلـمـان                
دست به اعتصاب زده بودند معلـمـان        
در دفــاتــر آمــوزشــي حضــور بــه هــم           
 . رسانده و کالسهاي درس تعطيل شد

خبر حاکي از آن اسـت کـه قـرار              
 فرورديـن مـعـلـمـان در           ۲۸است روز   

مقابل اداره آموزش و پرورش تـجـمـع         
 . کنند
کميته کـردسـتـان حـزب ضـمـن              

ــاطــع از اعــتــصــاب و                 ــايــت ق حــم

مطالبات معلمان از همه کـارگـران و         
مردم کردستان و خانواده هاي دانـش         
آموزان مـيـخـواهـد کـه از مـعـلـمـان                 

رژيــم اســالمــي بــا     .   حــمــايــت کــنــنــد  
دســتــگــيــري و ايــجــاد جــو رعــب و            
وحشت مـيـخـواهـد مـعـلـمـان را بـه                 

حزب کمـونـيـسـت      .   تمکين وادار کند  
کــارگــري ايــران هــمــه مــردم و هــمــه            
معلمان در سـطـوح مـخـتـلـف را بـه                 
حمايت و شرکت در اين اعـتـراضـات          

 . فراميخواند
  

 کميته کردستان 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۱۳۸۶ فروردين ۲۷
 ۲۰۰۷ آوريل ۱۶ 

 
 دومين روز اعتصاب معلمان در شهرهاي کردستان گسترده تر شد                                  

 

 برنامه هاي تلويزيون انترناسيونال                   
 

 و نيم تا ٣ ساعته حزب در شبکه هات برد، از ساعت ٢٤برنامه هاي انترناسيونال همه روزه، تا راه افتادن تلويزيون    
از کـانـال يـک        )    صبح به وقت لس آنجلس٦ تا ٥ بعدازظهر به وقت اروپاي مرکزي،   ٣ تا   ٢(  و نيم عصر به وقت تهران        ٤

 . پخش ميشود
 تـا    ٩ نيمه شب به وقت لس آنجلس،    ١ تا ١٢ و نيم ظهر به وقت ايران، ١٢ و نيم تا ١١هرشب از ساعت اين برنامه  

 .  صبح به وقت اروپاي مرکزي تکرار ميشود١٠
 : آدرس کانال جديد

tv.newchannel.www://http/    براي تماشاي برنامه از طريق اينترنت 
com.channelonetv.www://http / براي تماشاي مستقيم   
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!  مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی    

 

اتحاديه کارگـران سـاخـتـمـانـي،           
جنگلداري، معدن و انرژي اسـتـرالـيـا         
ــژاد،                  ــه احــمــدي ن ــامــه اي ب طــي ن
ــر                ــاط ــخ ــوري اســالمــي را ب ــه ــم ج
دستگيري محمود صالحي مـحـکـوم       
کرد و خواهان آزادي فوري و بي قـيـد         

 . و شرط او شد
  

در اين نامه که به امضـاي انـدرو         
فرگوسن دبير ايـالـتـي ايـن اتـحـاديـه              
ــده اســت، از حــق تشــکــل و                  رســي
اعتصاب و آزادي بيان سياسـي بـراي         

 . کارگران ايران حمايت شده است
  

ــري             ــارگ ــســت ک ــي ــون ــم حــزب ک
سازمانهاي کارگري در سراسر جهان،     
مراکز مخـتـلـف کـارگـري در ايـران،              
دانشجويان و همه مردم آزاديخـواه را        
ــراي آزادي مــحــمــود               ــه مــبــارزه ب ب

صالحي، معـلـمـان زنـدانـي و کـلـيـه                
 . زندانيان سياسي فراميخواند

 حزب کمونيست کارگري ايران 
 ٢٠٠٧ آوريل  ١٢
 ١٣٨٦ فروردين  ٢٣

  
نامه اتحـاديـه كـارگـران        :   ضميمه

ساختمانـي، جـنـگـلـداري، مـعـدن و              
 استراليا -انرژي

Construction Forestry 
Mining and Energy Union 

 ٢٠٠٧ آوريل ١٢
  

 آقاي محمود احمدي نژاد
رئيس جمهور جمهوري اسـالمـي      

 ايران
Email: dr-

ahmadinejad@president.ir 
  

 آقاي احمدي نژاد عزيز،
  

حبس فـعـال كـارگـري،        :   موضوع
 محمود صالحي 

من اين نامه را جهـت مـحـكـوم            
نمـودن بـازداشـت و زنـدانـي نـمـودن                
محمود صالحي، رئيس سابق انجمن     
صنفي كارگران خباز سقز و يك فعـال        
سـرشــنــاس كــارگــري ايــران بــه شــمــا          

 .مينويسم
اتحاديه كـارگـران سـاخـتـمـانـي             

جنگلداري معدن كـاري و انـرژي در            
گذشته نيز عصبانيت خود را نسـبـت         
به تصـمـيـم دولـت شـمـا مـبـنـي بـر                     
تعقيب قانوني آقاي صالحـي بـدلـيـل          
فعاليتهاي ايشان براي سـازمـانـدهـي        

ابـراز     ٢٠٠٤مراسم اول مه در سـال        
كــرده اســت، امــا بــازداشــت مــجــدد         

 آوريـل، قـبـل از ايـنـكـه              ٩ايشان در   
حكم رسمي و قضاوت دادگاه تجديـد       
نظر ابالغ شود، نقض كامـل عـدالـت          

 .است
  
اتحاديه كـارگـران سـاخـتـمـانـي             

جـنــگـلــداري مــعــدن كــاري و انــرژي           
معتقد است كه آزادي تشكـل و حـق           
ايجاد اتحاديه كـارگـري مسـتـقـل از            
ابتدايي ترين حقوق انساني هسـتـنـد،        
و آقــاي صــالــحــي مشــغــول انــجــام            

. فعاليتهاي قانونـي كـارگـري بـودنـد          
اتحاديه ما همچنين معتقد است كـه       
قصور شما در مـيـسـر سـاخـتـن حـق               
تشكل، اعتصاب، و مهمتر از هـمـه          
حق آزادي بيان سياسـي بـراي طـبـقـه             
كارگر، نه تنها تجاوز به قوانين بـيـن           
الملـلـي اسـت، بـلـكـه نـقـض قـانـون                   
اساسي جمهوري اسالمي ايـران نـيـز          

 .ميباشد
  

رفتار شما با آقاي صالحي و سـه       
رهبر كارگري ديـگـري كـه در كـنـار               
ايشــان دادگــاهــي شــدنــد، اعــتــبــار          
جهاني كشـور شـمـا را تـنـزل داده و                 

فرهنگ غير دمكراتيكـي را كـه در           
آن فعالين مسالمت آميز كـارگـري و          
منتقدين حكومت مورد تعـدي قـرار        

 .ميگردند را برجسته نموده است
اتحاديه كـارگـران سـاخـتـمـانـي             

جنگلداري معدن كاري و انرژي رفتار      
شما با آقـاي صـالـحـي را مـحـكـوم                 
ميكـنـد و از شـمـا مـيـخـواهـد كـه                    
بالفاصله مـداخلـه نـمـوده كـه آزادي              
فــوري و بــي قــيــد و شــرط ايشــان                 

 .تضمين گردد
  

 ارادتمند شما،
  

 اندرو فرگوسون
 دبير ايالتي
محمدرضا الـبـرزي،    :   رونوشت به 

سفير هيئت دائمي جمهوري اسالمي     
ايران در سازمان ملل متحـد در ژنـو           

 int.itu.ties@iran.mission 
  

اتـحـاد بـيـن       :   ترجمه و تکثـيـر از      
 المللي در حمايت از كارگران در ايران

 يک اتحاديه کارگري در استراليا خواهان آزادي فوري محمود صالحي شد                                    

بر اساس خبر رسيده به کميتـه کـردسـتـان         
 ساعت  ۱۳۸۶ فروردين ۲۷حزب روز دوشنبه    

 بعد ازظهر کارگران خباز سـقـز در مـقـابـل               ۴
شرکت تعاوني خبازان اين شهر که محل کـار          

کـارگـران   .   محمود صالحي بود تجمع کـردنـد       
 . خواهان آزادي محمود صالحي شدند

بعد از تجمع کارگران نيروهاي امنيتـي و         
. انتظامـي رژيـم بـه کـارگـران حـملـه کـردنـد                   
. کارگران مورد ضرب و شـتـم قـرار گـرفـتـنـد               

 نفر بازداشـت    ۱۵تعدادي از کارگران زخمي و      
 . شدند

 
الزم به توضيح است  قبل از ايـن تـجـمـع              
محمد عبدي پور يکي از فـعـالـيـن کـارگـري               
شهر سقز و هـم پـرونـده  مـحـمـود صـالـحـي                     
احضار شـد و مـورد بـازجـويـي  مـقـامـات                     
امنيتي رژيم اسالمـي قـرار گـرفـت، بـعـد از                 
ساعاتي بازجويي و تهديد اين فعال کـارگـري          

 . آزاد شد

 
کميته کردستان حزب کمونيست کارگـري      
ايران همه کارگران و مردم را فرا ميخواند  از          

. خواست آزادي محمود صالحي حمايت کنند     
محمود صالحي بايد بدون قيد و شـرط  آزاد             

هـمـه احـکـام صـادره عـلـيـه فـعـالـيـن                     .   شود
 . کارگري سقز بايد لغو شود

 
تجمع کارگران خباز سقز نمونـه بـرجسـتـه           
اعتراض به احکام رژيم اسالمي عليه فعاليـن        

اين الگويي خوبي بـراي ادامـه        .   کارگري است 
اين اعتراضات و حمايت از فعالين کارگري و        

همه .   تالش براي آزادي محمود صالحي است     
کارگران بازداشت شده بايد فوري و بدون هيـچ         

 . قيد و شرطي آزاد شوند
 

 کميته کردستان      
 حزب کمونيست کارگري ايران          

 ۱۳۸۶فروردين    ۲۷
 ۲۰۰۷ آوريل     ۱۶ 

 تجمع کارگران خباز سقز در دفاع از 
 محمود صالحي به خشونت کشيده شد

 
 . کارگران معترض مورد حمله نيروهاي امنيتي قرار گرفتند                               

 .  نفر ازکارگران بازداشت شدند                ۱۵ 

از فعالين و رهبران چپ در جنـبـش کـارگـري             
بنابر اين بايد روشن باشد کـه    .     در ايران است  

طبقه کارگر و فعالين کمونيست در جـنـبـش          
کارگري به همه مسايل جامعه کـار دارنـد و             

از مسـئلـه     .   بايد جواب خود را به آن بـدهـنـد          
کودک گرفته تا تالش بـراي آزادي زنـدانـيـان              
سياسي، از مقـابلـه بـا  سـيـاسـت آپـارتـايـد                    
جنسي گرفته تا سياست سرکوب و دفـاع از            
آزادي بيان، از حق تشکل و تجمع گـرفـتـه تـا           

هـمـگـي    . . .   حقوق بـرابـر هـمـه شـهـرونـدان و               
مسايلي مربوط و مهم بـراي طـبـقـه کـارگـر               

سـيـاسـت کـمـونـيـسـم           .   محسوب مـيـشـونـد      
کــارگــري و مســئــوالنــه نــمــيــتــوانــد بــر ايــن            
معضالت جامعه چشم ببندد و در عين حـال       
خود را رهبر جامعه بداند و مـدعـي تـغـيـيـر               

 .ريشه اي و نفي استثمار و نابرابري باشد
 کارگري که تنها در اول مـه بـه جـنـب و             
جوش ميفتاد و روز جهاني زن او را به کـاري            
و فعاليتي وادار نميـکـنـد، مـحـدودنـگـري و               

. غير سياسي گـري خـود را نشـان مـيـدهـد                 
متاسفانه اکثريت فـعـالـيـن کـارگـري تـوجـه                 

با اين توجيه که    .   جديي به اين امر نداشته اند     
نبايد فعأل در سياست دخالت کنـنـد، حـقـوق            
پايمال شده نصف جـمـعـيـت يـعـنـي زنـان را                  

اين تصوير را بـايـد تـغـيـيـر            .   ناديده ميگيرند 

گرايش کمونيسم کارگري بايد کل افق و     .   داد
. همه تصوير را جلو روي جـامـعـه قـرار دهـد              

فقط با ايـن افـق و ايـن سـيـاسـت مـيـتـوان                       
اعتماد ديگر جنبشهاي راديکال اجـتـمـاعـي          

 . را جلب کرد
گرايش و جنبشي که رهبران و فعالين آن       
در مقاطع مختلف در راس مبـارزات جـاري           
جامعه قرار گرفته باشد و راههـاي پـيـشـروي            
جامعه را نمايندگي کرده باشد در اول مه هـم          
بسيار ساده خواهد بود که کل جامـعـه را بـه              

نـقــد  .   کـارزاري تـعـيـيـن کـنـنـده فـرابـخـوانـد                  
موانعي که مورد بحث قرار گرفت مـيـتـوانـد         

. کل تصوير فعالين کارگري را تـغـيـيـر دهـد             
فعالين کمونيست در جـنـبـش کـارگـري هـر                
اندازه سريعتر از اين موانع عـبـور کـنـنـد بـه                
همان اندازه کل مبارزات اجتماعي و جنبـش        
کارگري را ميتوانند وارد فاز تعيـيـن کـنـنـده            

 . تري نمايند
 ۲۰۰۷آوريل  

 .  .  . فعالين و تشکلهاي کارگري               

 از سايت هاي 
 حزب کمونيست کارگري ايران 

 ديدن کنيد

www.wpiran.org 
www.rowzane.com 

 ۳ازصفحه 


