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 ۵صفحه  

 ۲صفحه  

 در   ۸۶ دي مـاه       ۲ روز يکشنبه   
يکي از روستاهاي اطراف پـيـرانشـهـر         

سر جـدا شـده اي        )   شين آباد (   به اسم   
از تن، در زباله دان روستـا پـيـدا مـي            

مقتول دختـر سـيـزده سـالـه اي            .   شود
بوده است که چند مـاه پـيـش تـوسـط            
چند نفر مورد تجاوز جنسي قرار مـي     
گيرد و بعد از اينکه اين دختر حاملـه         
مي شود، توسط مـتـجـاوزيـن بـقـتـل             
مي رسد و سر او را از تـن جـدا کـرده               

. در زبــالــه دان روســتــا مــي انــدازنــد          

 جنايتي ديگر در منطقه پيرانشهر
 ساله اي در ۱۳سر جدا شده از تن  دختر بچه 
 زباله داني يک روستا

 
 
 
 
 
 

 
 

 عبدل گلپريان     

حتما اطالع داريد که جمهـوري      
اسالمي ايـران در ادامـه سـرکـوب             
مبارزات مردم ايران، دهها نـفـر از           
دانشجويان دانشگاه هاي مخـتـلـف       
را که در تدارک برگزاري مراسم هاي       
روز دانشـجـو بـودنـد و يـا بـدنـبـال                  
برگزاري اين مراسم ها، دستگـيـر و         

اخــبــار .   بــه زنــدان انــداخــتــه اســت        
شکنجه دانشجويان دستگيـرشـده و      
جلوگيري از مـالقـات دانشـجـويـان          
زنداني با خانواده ها و وکـالي خـود          
شرايط بسيار دشوار و نگران کننـده       
اي را براي مـردم و بـويـژه خـانـواده               

در کـنـار    .   زندانيان ايجاد کرده است   
ــنــهــا اخــيــرا وزارت اطــالعــات            اي
اتهاماتي به دانشجويان نسبت داده     
است که جعلي بودن آن نه تنها براي        
مردم ايران بلکـه بـراي هـرکـس کـه              
کوچکترين آشـنـائـي بـا حـکـومـت              

و .   اسالمي داشته باشد واضح است    
ايــن هــمــزمــان اســت بــا گســتــرش          
اعدامها و تشـديـد فشـار بـه زنـان               
بــخــاطــر عــدم رعــايــت مــقــررات           
تحقيرآميز و غيرانساني، سـرکـوب       
اعتراضات کارگران و دسـتـگـيـري          
دائمي رهبران آنها و مـحـکـومـيـت           
هاي سنگين براي معلماني که براي      
ــه               ــهــبــود شــرايــط خــود دســت ب ب

 . اعتصاب و تظاهرات ميزنند
انتظار ميرود که سازمان مـلـل       
و شخص جنابعالي نسـبـت بـه ايـن            

مساله عکس العمل نشان دهـيـد و         
جمهوري اسالمـي را بـخـاطـر ايـن             
اعمال محـکـوم کـنـيـد و خـواهـان               
پايان دادن به شکنجـه دانشـجـويـان          
زنداني و کلـيـه زنـدانـيـان سـيـاسـي               

خانواده زتدانيان سـيـاسـي و        .   شويد
دانشجويان در ايـران و بسـيـاري از            
سازمانها و نهـادهـا و هـمـيـنـطـور              
اتحاديه اروپـا تـاکـنـون جـمـهـوري               
اسالمي را محکوم کرده و خـواهـان        
ــان              ــي ــدان ــان و زن آزادي دانشــجــوي

ــد         ــاســي شــده ان ــم   .   ســي ــدواري ــي ام
سازمان ملل نيز نـقـش فـعـالـي در              

پيشاپـيـش   .  اين زمينه بعهده بگيرد 
 . از همکاري شما سپاسگزاريم
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 اصغر کريمي       

 آذر امسال جنبـش چـپ و          ١٣از  
آزاديخواهي در ايران وارد فاز جديـدي     

اين جنبش رسمأ و علنأ به      .   شده است 
اسم و رسم خود و بـا پـرچـم و شـعـار                  

. خود خيلي وقت پيش در ميدان بـود        
اما امسال راسأ با فراخوان خود بيش       

به همـيـن   .   از پيش با قدرت عمل کرد     
دليل بالفـاصـلـه مـورد يـورش رژيـم               
اسالمي و جريانات حـاشـيـه آن قـرار             
گرفت که مانع گسترش ايـن جـنـبـش           

جريانات راست تالش کـردنـد       .   بشوند
چپ را کم دامنه و کـم تـاثـيـر جـلـوه                  

تالش کردنـد اخـبـارش را بـه            .   بدهند
رسـانـه هـاي      .   جامعه مخابره نکـنـنـد     

راست داخـل و خـارج کشـور قـدرت               
بـه  .   نمايي چپ را انـتـظـار نـداشـتـنـد             

همين دليل بـا قـدرت نـمـايـي چـپ،                
راست گيج شد و تالش کرد واقعيـات        

جريـانـات راسـت تـالش         .   را قلب کند  
امـا  .   کردند حقايق را پنهـان نـمـايـنـد          

قدرت چپ آنچنان اجتمـاعـي و غـيـر           
قابل انکار بود کـه ايـن ژورنـالـيـسـم                

را بعـد از چـنـد روز           "   شرف" بسيار با   
سکوت ناشي از سـرگـيـجـه، نـهـايـتـأ              

ايـن يـک     .   ناچار کرد از آن حرف بـزنـد        

 جنبش چپ و آزاديخواهي                   
 بايد با قدرت بيشتري عمل کند                    

 
 
 
 
 
 
 

 محمد آسنگران     

 ۳صفحه  

 ۲صفحه  

 دانشجويان و ديگر زندانيان سياسي   ,   نامه خطاب به کارگران،دانشجويان ومردم آزاده  
 سامرند صالحي                                                                                     !                                     به حمايتهاي شما احتياج دارند 

 برنامه هاي تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگري ايران 
 در پاسخ به فراخوان دانشجويان آزاديخواه و برابري طلب 

 اخباري از شهرهاي کردستان 

 تجمع در دانشکده علوم اجتماعي تهراندانشجويان خواستار آزادي فوري بازداشت شدگان شدند     
 گسترش اعتراضات براي آزادي دانشجويان، تعدادي از دانشجويان را آزاد کرد   

   راي پزشک قانوني به ماندن محمود صالحي در زندان    
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 ۱ازصفحه  

تحول مهم و تعيين کننده در جامـعـه        
و در تــنــاســب قــواي چــپ و راســت              

 .جامعه است
اين تحوالت رسانه اي مـثـل بـي          

رسانه هـاي   .   بي سي را به فکر فروبرد     
آمريکايي هم هر چـنـد بـا اکـراه امـا               
ــبــش                  ــن ــوانســت اســم چــپ و ج ــت ن
آزاديخواهي را تـا بـه آخـر سـانسـور               

اين ژورناليسم سر سپرده از بـي    .     کند
بي سي گرفته تا رسـانـه هـاي دولـت              
آمريکا، از سلطـنـت طـلـبـان بسـيـار              

گرفته تا رسانـه هـاي دوم       "   دمکرات" 
ــاي دولــتــي                  ــانــه ه ــردادي و رس خ
جمهوري اسـالمـي هـمـگـي در يـک               

اول بـا    .   صف مشترک قـرار گـرفـتـنـد         
سکوت مرگبار و بعدأ با شانتاژ و يـا         
اخبار نيمه و ناتما سعي کـردنـد چـپ           
را در جامعه کـوچـک، کـم اهـمـيـت،               

ولـي  .   تصـويـر کـنـنـد       . . .   ماجراجـو و   
دنياي خبر رساني و رسانه اي هـم بـه            
لطف رشد تکنولوژي اکنون بـرخـالف       

 در   ١٣۵۷دوران قــبــل از انــقــالب           
اکنـون  .   انحصار بي بي سي ها نيست    

صــداهــاي ديــگــري هــم در جــامــعــه          
هر چند با امـکـانـات       .   شنيده ميشود 

کم و محدوديتهاي ويـژه اپـوزيسـيـون          
اما امکان سـانسـور و قـلـب وقـايـع                
براي رسانه هاي راست مشـکـل شـده          

 . است
 در اين وسط و در مـيـان گـردو              

خاکي که راست جامعه از جـريـانـات          
ــات                 ــان ــري ــا ج ــه ت ــت ــرف اســالمــي گ
ناسيوناليست پروغرب و قومپرستـان    
به پـا کـرده بـودنـد چـپ راه خـود را                    

بعد .   درست تشخيص داد و جلو رفت     
 آذر افـراد و        ١٦از دسـتـگـيـريـهـاي          

محافل خورده بورژوايي و کوته بينـي       
هم به اسم چپ بالفـاصـلـه بـه شـک و                
ترديد افتادند که گويا چپ جامعه در       
دانشگاهها خارج از تـعـادل قـوا بـه              

. ميدان آمده و دچار اشتباه شده است      
اگر دولتها، گروهـهـا و دسـتـه جـات              
راست آگاهـانـه و از روي مـنـافـعـي                
مادي چنين کردند و اراجيف تحـويـل     
جامعه دادند، اين دوميها که خود را     
هم چپ معرفي ميکننـد، مـحـافـلـي           
بي ربط به دنـيـاي سـيـاسـت و بـچـه                  
محصلهايي بودند کـه بـا هـر تـحـول             
سياسي سـرگـيـجـه مـيـگـيـرنـد و بـه                  
هــمــيــن جــريــانــات راســت خــدمــات         

امـا سـيـر رويـدادهـا سـر             .   ميـدهـنـد   
سخت تر و غير قابل انکـار تـر از آن              
است که اين نوع جبوني و گيج سـري          

همينـهـا بـعـد       .  بتواند جايي پيدا کند 
از مـدتــي کـه چشـم بــاز مـيــکـنـنــد                 
ميبينند که باز هم قطار را عـوضـي           

 .  سوار شده اند
اما چپ و جنبش انقـالبـي مـردم          
ايران سالها است کـه ايـن مسـيـر را               
آغاز و پا در ميداني گذاشته است که        

اين حـرکـت   .   نميتواند آنرا ادامه ندهد   
يک ضرورت سياسي اجتماعي است،     

مخالفينش مـمـکـن    .  اختياري نيست 
است بتوانند سد و مانع ايجاد کنـنـد          

زيـرا پـرچـم      .   اما حذف شدني نيـسـت     
چپ و آزاديخواهي در ايـران بـه يـک               
ضرورت عيني و يک جواب و راه حـل         

اين جـنـبـش     .   واقعي تبديل شده است   
نيرو دارد، رهبر و سخنگو و پالتـفـرم         

قدمهاي بعـدي را اگـر چـه در             .   دارد
رهـبـري   .   خطوط کلي اما ميشنـاسـد     

اين جنبش جنگ سياسي تئوريـکـش       
را عليه سياست و فرهـنـگ حـاکـم و             
عليه روايات و انعکاس اين سيـاسـت        

" چپ" و فرهنگ در جامعه و حتي در        
نقد کاپيتاليسم از راه      .   هم کرده است  

نقد پوپوليسم، ناسيوناليسم، مذهـب     
و عقب ماندگي و شرق زدگي کـه در           
زمانه ما اهميت و جـايـگـاه خـاصـي            
پيدا کرده است بدون وقفه ادامـه داده         

 سال است اين مسـيـر در         ٣٠و حدود   
ابعاد مختلف و متنوعش بـه پـيـش           

 . ميرود
بنابر اين چپ جامعه ايران با يـک        
پشتوانه قوي و با کوهـي از ادبـيـات            
سياسي تيوريک که دستاورد چـنـديـن        
ده ساله مـارکسـيـسـتـهـا و جـنـبـش                 
کارگري آن جـامـعـه اسـت امـروز بـه               

چـپ مـورد بـحـث         .   ميدان آمده است  
ما در جامعه ايران عليـرغـم دوري و           
نــزديــکــيــش بــه حــزب کــمــونــيــســت         
کارگري هنگاميکه زبان باز ميکـنـد       
ضد سرمايه، ضد ناسيـونـالـيـسـت و           

ايـن چـپ بـر يـک           .   ضد مذهب اسـت    

گنجينه سياسي تئوريـک اتـکـا دارد          
که ادامه متد مارکس در دوره مـا را          

 .نمايندگي ميکند
ــده                ــه غــرب زده خــوان چــپــي ک
ميشود، و کـدهـاي چـپ سـنـتـي را                
يکي بعد از ديـگـري نـقـد کـرده و از                
ميدان بدر کرده اسـت، چـپـي کـه در              
نقد سنن ضد زن پا به ميدان سياست        
گــذاشــتــه اســت، چــپــي کــه قــبــل از            
شکست سوسياليسم بورژواي و پايان     
دوران دو قطبي جـهـان نـقـدش را بـه               
سرمايه داري دولتي کرده است، چپي      
که از روز اول تاريخ شـفـافـي در نـقـد               
همه جناحهاي رژيم اسالمي در ايـران       
داشته است، چپي که لـيـبـرالـيـسـم و              
دمـــکـــراســـي را نـــقـــد و آزادي و                
سوسياليسم را نماينـدگـي مـيـکـنـد،          
چپي که انسانيت و رهايـي انسـان را           
در مقابل تقسيم انسانها به ملـيـت و          

نـمـايـنـدگـي      . . .   مذهب و قوميـت و        
امـروز در    . . .   ميـکـنـد و چـپـي کـه               

 .جامعه پرچمش بلند شده است
 و قـبـل    ۵۷اين چپ برخالف چپ     

از آن، نه عالقـه اي بـه چـريـک بـازي                 
دارد و نــه خــود را بــدهــکــار روش                

اين چپ نه عالقه اي     .   چگوارا ميداند 
به سرمايه ملي و خـودي دارد و نـه               
خود را بدهکار تئوريهاي نيم پز ضـد     

اين .   امپرياليستي چپ سنتي ميداند   
چپ نه اوانسي به مذهب ميدهد و نـه       
به فرهنگ شرق زده و ضد زن عـالقـه           

 ...  اي دارد و
بنابر اين  سير تحوالت سـيـاسـي         
چپ در ايران از تندپيچهاي بسـيـاري         

عبور کرده است و به ايـنـجـا رسـيـده              
با اين پيشينـه نـه تـرفـنـدهـاي           .   است

راست و نه گيج سري چپ هپروتي بي        
ربط به جامعه نميتواند مسير حرکت      
جنبش چپ انقالبي و آزاديـحـواهـانـه          

 . مردم را تغيير دهد
اما با اين حـال جـنـبـش چـپ و                
آزاديخواهي نيروي اصلي و تـعـيـيـن           
کننده خود را هنوز به ميدان نـيـاورده         

جنبش کارگري و فعاليـن چـپ        .   است
و کمونيست در ايـن جـنـبـش ضـمـن               
افتخار به اين قدرت نـمـايـي چـپ در             
دانشگاه هنوزخـود بـا قـدرت عـمـل             

اين قابل درک اسـت کـه         .   نکرده است 
کارگر نميتواند مثل دانشـجـو عـمـل          

اما اين هم قابل تصور است کـه  .   کند
جنبش کارگري سهم تعيين کنـنـده و         
بيشتري در تـداوم ايـن فضـا داشـتـه               

تـالش بـراي آزادي دسـتـگـيـر             .   باشد
شدگان و يا باز کردن جـبـهـه ديـگـري             
عليه رژيم اسالمي کـه بـاعـث شـود             
فشار بر دانشجويان دستگير شـده را         
کاهش دهد امري ضروري و عـمـلـي           

بنابر اين کمونيسـتـهـاي ايـران         .   است
راهي بجز گسـتـرش و تـعـمـيـق ايـن                

فــعــالــيــن .   جــنــگ طــبــقــاتــي نــدارنــد    
کمونيست و رهبران جنبش کـارگـري        
با تشحيص اين امـر مـهـم بـايـد بـا                 
قدرت اين دوره را پشت سر بـگـذارنـد          
و کل جامعه را بـه مـرحلـه بـاالتـري                

اين انتظاري است کـه      .   رهنمون شوند 
اکنون جلو روي همه کمونـيـسـتـهـا و            

 . فعالين کارگري قرار گرفته است
 

 ۲۰۰۷ دسامبر ۲۵

 . . . جنبش چپ و آزاديخواهي 
 

 آذر مــاه      ٢٨روز چــهــارشــنــبــه       
محمود صالحي را به پزشک قـانـونـي         
سنندج جهت معاينه مـنـتـقـل کـرده            
اما مدارک پـزشـکـي وي را بـا خـود                

 دي مـاه      ١نبرده بودند، روز شـنـبـه           

 .پزشک قانوني راي خود را صادر کرد
پزشک قانوني سننـدج عـلـيـرغـم          
اينکه تـائـيـد کـرده اسـت کـه کـلـيـه                   
محمود صالحي پلي اسـتـيـک اسـت،         
فشار خون او متغيير و چربي قـنـد او        

بـاالســت، پـرســتــات او بــزرگ شــده،           
مــجــاري ادراري داراي مشــکــل و             

هاي او ورم کـرده اسـت امـا بـا                   روده
وجود همه اينها، بيمار مـيـتـوانـد در           

الزم به ذکر است که ايـن       .   زندان بماند 
پزشک قانوني متخصص کليه نيسـت      
و تنها کساني مـيـتـوانـنـد از سـمـت               
پزشک قانوني بـرخـوردار شـونـد، کـه             
دستورات مافوق را بـه خـوبـي اجـرا              

 .کنند
 دي مـاه مـحـمـود           ١روز شنبـه     

صالحي دو بار از هوش رفـتـه کـه بـا              
کمک زندانيان، او را به بهداري زنـدان         

طبق دسـتـور    .   اند  سنندج منتقل کرده  
پزشکان بيمارستان توحيد روز شنـبـه       
بايد محمود صالحي را بـه بـيـرون از            
زندان منتقل کـرده و از او آزمـايـش              

آمد اما مسـئـولـيـن         خون به عمل مي   
زندان به او اجـازه نـدادنـد تـا جـهـت                  

معالجـه و آزمـايـش خـون از زنـدان                
خارج شود و همچـنـيـن از تـقـاضـاي              
نجيبـه صـالـحـزاده جـهـت مـالقـات               
محمود صالحـي نـيـز مـمـانـعـت بـه                

 .عمل آمد
طــبــق آخــريــن اخــبــار مــحــمــود         
صالحي کماکان بنا به تـغـيـيـر فشـار           

خــون دراثــر نــارســاي کــلــيــه، روزانــه         
 .بيشتر از دوبار ازهوش ميرود

 
 کميته دفاع از محمود صالحي

 ٤/١٠/١٣٨٦شنبه مورخ  سه 
 

Kdms50@yahoo.com 
 

www.kdmahmodsalehi.blogfa.com 

 راي پزشک قانوني به 
  ماندن محمود صالحي در زندان

 

 

 فعالين کارگري،           
 بايد فورا و بدون قيد و شرط                       

 ! آزاد شوند      

 آزادي ، برابري،                 
 ! هويت انساني           
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 ۱ازصفحه  

عزيـزان، بـيـش از سـه هـفـتـه از                  
دستگيري دانشجويان مبارز دانشگاه 

 ! هاي ايران ميگذرد
تا به امروز تعداد زيـادي از ايـن            
دانشجويان در شرايط نا منـاسـب در         

ايــن .   زنــدان نــگــه داشــتــه شــده انــد            
ــان جــرمــي جــز دفــاع از               دانشــجــوي
خواسته هاي انسـانـي مـا، جـوانـان،             
زنان، کارگـران و ديـگـر مـردم ايـران               

 .ندارند
متاسفانه امروز در ايران دفاع از       
حـــــقـــــوق کـــــارگـــــران، زنـــــان ،                 

مبارزه براي آزادي وبـرابـري       کودکان،
 . جرمي است نا بخشودني

پــدرم    جــرمــي کــه دانشــجــويــان،     
محمود صالـحـي و مـنـصـور اسـالـو               
وديگر زندانيان آزاديخواه هم بـخـاطـر        
ــد و دارنـــد دوران                    ــنـ ــدانـ آن در زنـ

 !محکوميتشان را ميگذارنند
چرا بايد تالش براي برگـزاري روز        
جهاني کارگر، روز دانشجو و روز زن         
محکوميت و زنداني در پـي داشـتـه            

چرا بايد دانشجويان وکـارگـران      .   باشد
زنداني و خـانـواده هـايشـان بـخـاطـر                
دفــاع از حــقــوق اولــيــه خــود دچــار               
محروميتها و بي حقوقي هاي بشوند      

. که در دنيايي امروز کم سابقـه اسـت         
آيا اين جماعت حـق کسـي را خـورده           
اند؟ حاصل رنج و زحمت مردم را بـه           
يغما برده اند؟ آزادي، کار، مسـکـن،          
بهداشت و نان مردم را به گرو گـرفـتـه           
اند؟ دستور جنگ و بمبـاران مـدارس        
و بيمارستانـهـا را صـادر کـرده انـد؟               
شبانه به خانه هاي مردم ريخته، آنهـا        
را دستگير، زنداني و شـکـنـجـه کـرده         

 !!اند؟
 ديماه ،   ۷مردم آزاده، روز جمعه،     

 روز   ۲۰۰۷ دسامبـر    ۲۸مصادف با   
حمايت از دانشجويان زنـدانـي اعـالم          

دانشـجـويـانـي کـه بـارهـا            .   شده اسـت  
خواهان آزادي محمود صالحي اسالـو      
وديگر زندانيان شـده انـد و حـمـايـت               

هـمـان   .   خود را از آنها اعالم کرده انـد       
دانشجوياني که محمود صـالـحـي در       
شرايط نا مناسب جسمي و در زنـدان         
از خواسته هايشان پشـتـيـبـانـي و از              

امـروز ايـن     .   آنها حمايت کـرده اسـت       
دانشجويان به حـمـايـتـهـاي مـا نـيـاز               

 !دارند

دوستان، پدرم محمود صالحي به     
شــدت از درد نــاشــي ازکــلــيــه ،                     
پروستات، نا رسائي قلبي، سردرد، و     

در حــال   .   فشــار خــون رنــج مــي بــرد         
حاظر وضعيت جسمي اش بـه شـدت           

هـاي او از         يکي از کـلـيـه   . وخيم است 
کار افتاده و بـدلـيـل مـحـرومـيـت از                
مداواي موثر، کليه ديگرش نيز دارد       

فشار خون او متغيير .   افتد  از کار مي  
و چربي قـنـدش بـاال رفـتـه اسـت، او                 
روزانــه بــيــشــتــر از دو بــار بــيــهــوش            

عدم مداواي کليه، بـر قـلـب         .   ميشود
پاهاي او   .   وي نيز تاثير گذاشته است    

ورم کرده و تزريق بيش از حـد آمـپـول            
آرام بخش، سالمتي او را بـيـشـتـر بـه             

مسئوالن و دکـتـر      .   مخاطره ميندازد 
بهـداري زنـدان تـايـيـد کـرده انـد کـه                   
محمود صالحي قـادر نـيـسـت بـاقـي             
مانده حکمش را در زندان بگـزرانـد و          
با قاضي نـيـز حـرف زده انـد کـه وي                  

دستور داده پـدرم را       )   قاضي پرونده ( 
به پزشک قانوني برده تا بفـهـمـنـد کـه             
آيا تحمل ماندن در زندان را دارد يـا           

 .نه 
با اين وصف آقايان دکتر بـابـايـي         
و همايون پور دکترهاي پزشک قانوني      
اعالم کرده اند که محـمـود صـالـحـي            
قادر بـه سـپـري کـردن بـاقـي مـانـده                   

ادعاي که تـمـام     .   محکوميتش هست 
ــر               ــانــان ب ــيــان وحــتــي زنــدان ب زنــدان

 .نادرست بودن آن آگاه هستند
دوســتــان، چــاره اي نــداريــم جــز            
اينکه بار ديگر از شما،آزاديـخـواهـان        
بخـواهـم بـراي آزادي دانشـجـويـان و               
ديــگــر زنــدانــيــان ســيــاســي از جــملــه          

 !محمود صالحي تالش کنيد
 سامرند صالحي
۳/۱۰/۱۳۸۶ 

com.yahoo@samrand_H 
 

com.blogfa.h-samrand.www 

 نامه خطاب به کارگران،
 , دانشجويان ومردم آزاده 

دانشجويان و ديگر زندانيان سياسي به 
 !حمايتهاي شما احتياج دارند

 
 
 
 
 
 
 

 
 سامرند صالحي

 سـال   ۱۱پيشتر پدر و نامادري اين دختر هنگامي که         
نـيـروي   .   داشت او را وادار به تـن فـروشـي مـي کـنـنـد                  

انتظامي مستقر در منطقه با مطلـع شـدن از مـاجـرا                
فرصت را غنيمت شمرده  به روسـتـا سـرازيـر شـده  و                    

 نفر از اهالي روستا را بازداشت مي کنند کـه   ۴۰ابتدا  
بعد از کالبد شکافي و نمونه برداري از خون، چهار نفر           
از آنها را که به اين دختر تجاوز کرده اند همراه بـا پـدر                

 .و نامادري مقتول دستگير مي کنند
 

اين تنها يک نمونه از صدها جنايتي اسـت کـه در              
گوشه و کنار، در شهر و روستاهاي ايران و در اشـکـال              

شنيدن چنـيـن واقـعـه اي          .   ديگري به وقوع مي پيوندد    
 . لرزه بر پيکر هر انسان شرافتمندي خواهد انداخت

چرا چنين وقـايـع دلـخـراشـي اتـفـاق مـي افـتـد؟                      
براستي مقصر کيست؟ آيا نمي توان جلو ايـن چـنـيـن               

 .فاجعه اي را گرفت؟
 شايد انگشت اتهام را به روي پدر يا نامادري، که          
بدون کوچکترين ترديد از سر فقر و تنگـدسـتـي دخـتـر               

 ساله اي را به تن فروشي وادار کرده اند نشانـه            ۱۱بچه  
يا اينکه کساني را که به ايـن کـوچـولـو تـجـاوز                  .   روند

کرده و او را بقتل رسانيده اند بخواهند در يک فـرصـت            
مناسب و براي زهر چشم گرفتن در مقابل اعتراضـات          

 .مردم  بدار بکشند
قطعا بايد مسببين و کسـانـيـکـه دسـت بـه ايـن                    

امـا  .   جنايت زده انـد را مـحـاکـمـه و مـجـازات کـرد                     
محاکمه و بررسي چنين وقايعي در صالحيت قـوانـيـن           

 سـال اسـت       ۳۰حکومت و نظامي که خود بـه مـدت            
انسانها را بدار مي کشد و کودکان را اعدام مي کنـد،            

. پنجه قطع مـي کـنـد و چشـم در مـي آورد نـيـسـت                        
نهادهاي قضايي رژيم اسالمي مدام کـوشـيـده انـد بـا               
قصاص و اعدام و دهها نمـونـه ديـگـر از شـيـوه هـاي                     
کشتار، نه تنها آنرا در جامعه تداوم بخشند بـلـکـه بـا                
تمـام تـوان کـوشـيـده انـد کـه بـانـي اصـلـي تـمـامـي                             
مصيبتهاي اجتماعي مردم را که خود رژيـم اسـالمـي       

 .است، از اذهان دور نگه دارد
گفته مي شـود کـه پـدر و نـامـادري ايـن طـفـل                         
معصوم براي گـذران زنـدگـيـشـان او را وادار بـه تـن                       

اين همان ريشه اصلي چنين فـاجـعـه          .   فروشي کرده اند  
سئوال اين است کـه    .   فقر، نداري و تنگدستي   .   اي است 

آيا اگر اين خانواده حداقلي از امکانات متعارف بـراي          
تامين نيازمنديهاي زندگي شان را مي داشتـنـد، ايـن            

 .دختر بچه را وادار به تن فروشي مي کردند؟ خير
 بنابر اين داستان زنـدگـي ايـن دخـتـر و دهـهـا و                     

. صدها نمونه شبيه او، به مسئله فقر گره خـورده اسـت     
حال سئوال ديگري که مطرح است اين است کـه بـانـي               
فقر و نداري در جامعه کيست؟ پاسخ سر راست روشـن           
است،  رژيم حاکم بر ايران باني و عامل اصلـي فـقـر و          
تنگدستي توده هاي ميليونـي مـردم در ايـران اسـت،              

تنها در سـايـه        .   باني توليد و جنايت عليه انسان است      
چنين حکومت کثيف و ضد بشري اسالمي اسـت کـه            

 . افرادي دست به چنين  جناياتي مي زنند
چکار بايد کرد؟ مردم آزاديـخـواه و شـرافـتـمـنـد،                 
نهادهاي مدافع حقـوق کـودک و بـراي جـلـوگـيـري از                    
تکرار چنين جناياتي، مي توانند و بايد خواسـت رفـاه            

و بيمه هاي اجتماعي را در اعتراضـات و تـجـمـعـات                
 . خود مطالبه کنند

پرداخت بيمه بيکـاري مـعـادل حـداقـل دسـتـمـزد                 
  سال ۱۶رسمي به همه افراد فاقد شغل باالي 

پرداخت بيمه بازنشستگي دولتي، معادل حـداقـل        
 سالي که فاقـد     ۵۵دستمزد رسمي، به همه افراد باالي       

 .حقوق بازنشستگي هستند
 سـال    ۱۶قرار گرفتن کليه کودکان و نوجوانان زير        

که فاقد تامين معيشتي و رفاهي از طـريـق خـانـواده                
 .مي باشند تحت تکفل دولت را خواستار شوند

اين خواستها از هم اکنون مـي تـوانـد خـواسـت و                 
مطالباتي باشد که جنبـش دفـاع از حـقـوق کـودک و                   
جنبش دفاع از حقوق انساني در جامعه بايـد آنـرا سـر             
لوحه مطالباتي قرار دهد که بـا مـبـارزه و اعـتـراض                   
عليه چنين فجايعي و بـراي بـدسـت آوردنـش آنـرا بـه                    

 .الشخورهاي حاکم بر جامعه تحميل کند
در مملکتي تحت حاکميت نمايندگان خدا کـه در          
شهر و روستا کوچکترين امنيتـي بـراي سـاکـنـيـن آن                 
وجود ندارد و به اقتباص از قوانين و روشهاي کـثـيـف              
اسالمي سر انسان را از تن جدا مي کنند، در کشـوري          
تحت حاکميت  رژيمي  که ميليونها انسان را به سـيـه              
روزي کشانيده و پدر و مادران اين کودکان خردسال از           
سر فقر و نداري و بـراي تـامـيـن مـعـاش روزانـه شـان                      
عزيزترين کسان خود را وادار به تن فروشي مي کننـد،           
در کشوري که تحت حـاکـمـيـت  قـوانـيـن و آيـات آن                       
توسط مشـتـي اوبـاش اسـالمـي، ضـد بشـري تـريـن                     
فرامين عليه زن و کودک صادر مي شود، صـدهـا بـار               

 . چنين حاکميتي را بايد سرنگون کرد
مردم آزاديخواه و شرافتمند منطقـه پـيـرانشـهـر و              
ديگر مناطق کشور بايد با هوشياري کـامـل مـراقـب              

 .باشند که چنين وقايعي تکرار نشود
جوانان و فعالين نهادهاي دفـاع از حـقـوق کـودک             
بايد بتوانند خود بر امنيت ساکنين محل و از جـملـه              

نبايـد گـذاشـت      .   کودکان حساسيت الزم را نشان دهند     
حـکـومـت    .   چنين فاجعه دلـخـراشـي دوبـاره رخ دهـد              

جمهوري اسالمي هيچ ارزش و اعتباري را براي حقوق       
قوانين و سنت و فرهنگ اسالمـي       .   کودک قائل نيست  

پيداست .   علنا در روز روشن کودکان را اعدام مي کند       
که در چنين نظامي و با اين قوانين قرون وسطايي، چه           
سرگذشت درد ناک و غم انگيزي در انـتـظـار کـودکـان                

بايد نسبت به اين توحش و بـربـريـت اعـتـراض                .   است
کرد و امنيـت و آسـايـش کـودکـان بـي سـرپـرسـت را                       

 .خواستار شد
تمامي کسانيکه خود را مدافع حقوق انسان و      

بويژه حقوق کودک مي دانند، بايد ناظر و مراقب              
بايد از هر شيوه و       .  وضعيت چنين کودکاني باشند       

امکاني که مقدور است در دفاع از حقوق کودک گام            
برداشت  و اين امر تنها با کمک و همياري فعالين               
دفاع از حقوق کودک فعالين آزاديخواه و برابري طلب        
عرصه هاي مختلف مبارزه اجتماعي ممکن و ميسر          

.  است  
 

۲۰۰۷ دسامبر ۲۵  

 . . .جنايتي ديگر در منطقه پيرانشهر 
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 برنامه هاي تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگري ايران 
 در پاسخ به فراخوان دانشجويان آزاديخواه و برابري طلب 

 
 دسامبر را بعنوان روز اعتراض بين المللي براي آزادي دانشجويان زنداني                                           ۲۸در پاسخ به فراخوان دانشجويان آزاديخواه و برابري طلب که                                  

 : اعالم کرده اند، تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگري ايران  برنامه هاي زير را در دستور کار خود دارد                                                         

 گوتنبرگ –سوئد 
 ميتينگ اعتراضي

 ۱۵ دسامبر از ساعت ۲۸روز جمعه : زمان 
 برونزپارکن: مکان 

 
 استکهلم –سوئد 

شرکت درتظاهراتي که از سوي تعدادي از احزاب سـيـاسـي و نـهـادهـا                     
 سازمان داده شده است 

    ١٦ دسامبر  ساعت      ٢٨جمعه    : زمان 
 مرکز شهر استکهلم، ميدان سرگل، مقابل خانه فرهنگ                 :  مکان 

 ٠٧٠٣٦١٠٢٧٩: تلفن تماس 
 

 مالمو –سوئد 
 برگزاري ميز و غرفه اطالعاتي و جمع آوري امضا  

 ١٧ تا ١٥ دسامبر از ساعت ٢٨: زمان
 ميدان گوستاو آدولف: مکان

 ٠٧٠٣٦٣٨٠٨٨: تلفن تماس 
 

 ونکور -کانادا 
  دسامبر ۲۹ بعد از ظهر شنبه ۱ساعت : زمان
 How & Hornbeyمقابل  آرت گالرى ونكور تقاطع : مكان

  ۶۰۴۷۲۷۸۹۸۹:تلفن تماس
 

 تورنتو –کانادا 
 ۴-۱، سـاعـت       ) ۱۳۸۶ دي     ۶  ( ۲۰۰۷ دسامبر   ۲۷پنجشنبه  :   زمان

 بعد از ظهر
 :   مـــقـــابـــل ســـفـــارت جـــمـــهـــوري اســـالمـــي در اوتـــاوا                  :   مـــکـــان

Metcalfe۲۴۵  
 Street   

براي دريافت اطالعات بيشـتـر لـطـفـا بـا           .   وسيله رفت و آمد مهيا است   
 ايرج رضائي با شماره تلفن

 . تماس بگيريد۴۱۶ - ۸۵۸ ۹۸۳۱  

 
 برمن  -آلمان 
 ۱۶ تا ۱۳از ساعت  دسامبرمرکز شهر ٢٨جمعه : زمان 

 ٠١٧٢ ٤٠٣٧٠٣٥تلفن تماس 
 

 فرانکفورت -آلمان 
 ١٦ تا ١١ مرکز شهرازساعت٢٨جمعه 

 ٠١٦٣  ٦١٤٥٣٨٤: تلفن تماس
 

 لندن  -انگليس 
كميته برگزارى آكسيـون مـبـارزه بـراى         " شرکت درتظاهراتي که از طرف   

 .فراخوان داده شده است" آزادى زندانيان سياسى 
  ظهر١٢ دسامبر ساعت ٢٨جمعه : زمان 
 مقابل سفارت جمهوري اسالمي ايران : مکان 

 ٠٧٩٥٠٩٢٤٤٣٤: تلفن تماس 
 

 تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگري ايران                        
 ٢٠٠٧دسامبر  

 

 
 ! فعالين کارگري، دانشجويان و تمامي زندانيان سياسی بايد فورا و بدون قيد و شرط آزاد شوند                                                            
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نيروهاي رژيم اسالمي              
 نفر از اهالي دو روستا               ٦٠

در نزديک کامياران را             
 دستگير کردند        

 
 

طبـق اخـبـار رسـيـده روز چـهـار                
شنبه نيروهاي سپاه و انـتـظـامـي بـه             

بـــيـــور و      " مـــردم روســـتـــاهـــاي            
حـملـه کـردنـد و بـا مـردم               " چيامـاران 

در ادامه ايـن درگـيـري         .   درگير شدند 
 نــفــر از مــردم ايــن دو روســتــا                ٦٠

دستگير و به کرمـانشـا انـتـقـال داده              
اين دو روستا واقع در مسـيـر          .   شدند

کرمانشاه  يک روز قـبـل          –کامياران  
تر با مـالـک قـبـلـي زمـيـنـهـاي ايـن                   
منطقه درگيـر شـده بـودنـد و  چـنـد                  
ماشين کشـاورزي مـتـعـلـق بـه ايـن                
مالک را در هم شکـسـتـه و بـه آتـش                

 . کشيدند
 

اين درگيري هنگامي آغـاز شـد         
که مالک قـبـلـي زمـيـنـهـاي ايـن دو                 
روستا به اسم رضا خـان کـه بـعـد از                

 زمينهايش بـوسـيلـه      ۵۷انقالب سال  
مردم تصـرف و تـقـسـيـم شـده بـود،                  
اکنون با حکم دادگـاه قصـد بـازپـس             

روز سـه    .   گرفتن آن زميـنـهـا را دارد         
 آذر هـنـگـامـيـکـه مـالـک               ٢۷شنبه  

نامبرده به قصد باز پس گـرفـتـن ايـن            
زمــيــنــهــا وارد عــمــل مــيــشــود بــا            
مقاومت مردم اين دو روستا مـواجـه         

مــردم .   شــده و فــراري داده مــيــشــود        
ماشينهاي او را در هم شکسته و بـه           

مردم اعالم ميـکـنـنـد       .   آتش کشيدند 
زمينها مـتـعـلـق بـه اهـالـي ايـن دو                  
روستا است و اجازه نميدهند کـه يـک          

 . بار ديگر اوضاع به عقب برگردد
 

بعد از اين درگير روز چهارشنـبـه         
 نـــيــروهــاي ســپـــاه          ١٣۸٦ آذر   ۲۸

پاسداران و نـيـروهـاي انـتـظـامـي در              
حمايـت از مـالـک نـامـبـرده و بـراي                  
بازپس گرفتن زمينها از مردم به ايـن        
دو روستا حمله ميکننـد و بـا مـردم             

طبق خبري که بـه مـا     .   درگير مشوند 
رسيده است در جريـان ايـن جـنـگ و              

 نفر از مردم دستگير شـده و     ٦٠گريز  
تعدادي هم به کوههاي اطـراف پـنـاه           

همه دسـتـگـيـر شـدگـان بـه              .   برده اند 
بازداشتگاهي در کرمانشـا مـنـتـقـل          

در ميان دسـتـگـيـر شـدگـان           .   شده اند 

 تـا    ١١تعدادي کودک و نـوجـوان از            
 سـال    ۸٠تا     -۷٠ و پيرمردهاي    ١۷

 . ديده ميشوند
اکنون اين دو روستا در محاصـره       
نيروهاي سرکوبگر رژيم اسالمي قرار     

اما مـردم هـمـچـنـان مصـمـم             .   دارند
هستند که زمينهايشان را نگهـدارنـد       
و اجازه ندهند که مالک قبلي يک بـار     

.  ديگر زمينهايشان را تصاحب شـود      
کميته کردستان حزب ضمن محـکـوم       
کردن سـيـاسـت سـرکـوبـگـرانـه رژيـم                
اسالمي از همه مردم ميخواهد بـراي       
آزادي همه دستگير شدگان اعـتـراض       
خود را به شهرها بکشانند و خواهـان        

 . آزادي همه دستگير شدگان بشوند
 
 
 

کارگران خباز کامياران              
به دستمزد پايين اعتراض                

 ميکنند    
 

طبق خبر رسيده کـارگـران خـبـاز          
کامياران از سه سال قـبـل تـا کـنـون               
مبلغ دستمزدهـايشـان ثـابـت مـانـده            

. . . عـالوه بـر  کسـر بـيـمـه و                   .   است
 هـزار تـومــان       ١۵٠کـارگـران خـبــاز        

کـه از سـه سـال          .   دستمزد ميگـيـرنـد    
قبل با وجـود گـرانـي و تـورم رو بـه                   
افزايش اين مبلغ همچنـان تـغـيـيـري           

کارگران از بهار گـذشـتـه       .   نکرده است 
ــه شــدن                ــا کــنــون خــواهــان اضــاف ت

بـه هـمـيـن       .   دستمزدهايشان هستـنـد   
منظـور بـهـار گـذشـتـه در يـکـي از                   
مســاجــد شــهــر کــارگــران مــجــمــع            
ــد و                ــل دادنـ ــيـ ــکـ ــي تشـ ــومـ ــمـ عـ

. نمايندگـانشـان را انـتـخـاب کـردنـد             
اداره کار براي دستکاري و دخالت در       
سير انتخابات و تصميمات کـارگـران      
در اين مجمع عمومي نمـايـنـدگـانـي          

 نفر ۴در اين مجمع کارگران     .   فرستاد
را به عنوان نمـايـنـده خـود انـتـخـاب               

 . کردند
از سه ماه قبل بـنـا بـه تصـمـيـم                
فرمانداري همه نانواخانه ها هر کـدام       

 کـيـلـويـي از سـهـمـيـه              ۴٠يک کيسه   
به همين دلـيـل     .   آردشان کم شده است   

کارفرمايان گفته اند به نسـبـت کسـر          
شدن سهميه آرد دستمزد کـارگـران را         

امـا کـارگـران بـا ايـن            .   کم ميکـنـنـد    
 ساعت کـار     ١٢وجود مثل قبل بايد     

 صـبـح تـا        ۵يعني از سـاعـت       .   کنند
ــور            ۵ســاعــت      ــق دســت  عصــر طــب

.  فرماندار بايد نانواخانه ها باز باشند     
از هنگاميکه سهـمـيـه آرد کـم شـده              

بـراي  .   است نان هم گرانتر شـده اسـت        
 ١٣مــثــال يــک عــدد نــان لــواش از              

بـا  .    تومان رسيده اسـت    ١۵تومان به   
همه اين اوضـاع دسـتـمـزد کـارگـران              

 هزار تومان است و نمايـنـدگـان         ١۵٠
کارگران در نشـسـتـي بـا فـرمـانـدار                 
اعالم کرده اند که اين مبلغ فـقـط بـه            
کرايه منزل آنها ميرسد و دستمـزدهـا        

 . بايد اضافه شود
 

کميتـه کـردسـتـان حـزب ضـمـن              
حمايت از اعتراض و تالش کـارگـران       
براي اضافه دستمزد، هـمـه کـارگـران           
در بخشهاي ديگر را فرا ميخواند کـه        

. از تالش کارگران خباز حمايت کننـد  
کارگران خباز الزم اسـت در مـجـمـع             
عمومي خود تصميم بگيـرنـد کـه بـر            
شدت اعتراضاتشان ميافزاينـد و تـا         
اضافه شدن دستمزدهـايشـان بـه ايـن           

 . اعتراض و مبارزه ادامه ميدهند
 
 
 

موج دستگيريها در          
کردستان همچنان ادامه              

 دارد  
 

طـبــق خــبـر رسـيــده بــه کــمـيــتــه             
کردستان حزب کمونـيـسـت کـارگـري          
ايران در يک ماه اخير تعداد زيادي از         
جـوانـان و تــعـدادي از مــعـلـمـان در                 

. شهرهاي کردستان دستگير شده انـد      
همه دستگير شدگـان بـه ارتـبـات بـا              

 . احزاب اپوزيسيون متهم شده اند
طبق اخباري کـه بـه مـا رسـيـده              

 نـفـر در شـهـرهـاي            ١٠٠است حدود   
سنندج، بوکان، پيرانشهر، کامياران،    

 . دستگير شده اند.... روانسر و
در ميان دستگير شدگان تعدادي     

طبق خبري که بـا    .   معلم ديده ميشود  
ما رسيده است، حد اقـل دو نـفـر در              
کامياران و يـک نـفـر در پـيـرانشـهـر                 

دسـتـگـيـر شـدگـان         .   دستگير شده اند  
اکثرأ در زندانهاي اروميه، سننـدج و        

 . ديزل آباد کرمانشا زنداني هستند
 

کميتـه کـردسـتـان حـزب ضـمـن              
محکوم کردن ايـن سـيـاسـت ارعـاب            
رژيم اسالمي خواهان آزادي فـوري و         
بدون قـيـد و شـرط هـمـه دسـتـگـيـر                    

ما همه مردم آزاديخواه    .   شدگان است 
را فراميحوانيم که بـراي آزادي هـمـه           

مـا  .   دستگير شدگان به ميدان بيايند    
هــمــچــنــيــن از هــمــه خــانــواده هــاي           
ــر شــدگــان و مــردم آزاده                ــگــي دســت
کردستان مـيـخـواهـيـم کـه اسـامـي،              
عکس و تاريخ و محل دستـگـيـري و       

دستگير شدگان را به ما     . . .     زنداني و 
 . اطالع بدهند

 
 کميته کردستان 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ٢٠٠۷ دسامبر ٢٠ – ١٣۸٦ آذر ٢۹

 
 
 

 دي  ۲روز يکشنبه     پيرانشهر   
 در يکي از روستاهاي      ۸۶ماه  

)  شين آباد   (  اطراف پيرانشهر به اسم       
سر جدا شده اي از تن، در زباله دان            

مقتول دختر    .  روستا پيدا مي شود    
سيزده ساله اي بوده است که چند ماه              
پيش توسط چند نفر مورد تجاوز          
جنسي قرار مي گيرد و بعد از اينکه            
اين دختر حامله مي شود، توسط      
متجاوزين بقتل مي رسد و سر او را          
از تن جدا کرده در زباله دان روستا        

پيشتر پدر و نامادري     . مي اندازند  
 سال   ۱۱اين دختر هنگامي که      

داشت او را وادار به تن فروشي مي      
نيروي انتظامي مستقر در      .  کنند

منطقه با مطلع شدن از ماجرا      
فرصت را غنيمت شمرده  به روستا       

 نفر از اهالي      ۴۰سرازير شده  و ابتدا        
روستا را بازداشت مي کنند که  بعد           
از کالبد شکافي و نمونه برداري از       
خون، چهار نفر از آنها را که به اين      
دختر تجاوز کرده اند همراه با پدر و         
. نامادري مقتول دستگير مي کنند        

 
 آذر مـاه      ٢٩روز   :   پيرانشـهـر  

نيروهاي رژيم در يکي از روسـتـاهـاي         
پيرانشهر به اسـم شـخـتـان بـه سـوي                

 ١٨مردم تير اندازي ميکنند و پسـر         
ساله اي را به اسم آرام کاک درويش را         
مــورد اثــابــت قــرار مــي دهــنــد و                
متاسفانه آرام که دانشجوي سـال اول         
در مهاباد بـوده جـانـش را از دسـت                

 .مي دهد
ــوان ــري مــدتــي اســت کــه      :   م

نيروهاي سرکوبگر جمهوري اسالمـي     
در شهر مـريـوان و حـومـه دسـت بـه                 
سربازگيري زده اند و تعداد زيـادي را         
ــد، کســانــي کــه              بــازداشــت کــرده ان
بازداشت مي شوند تا سپردن وثـيـقـه          
هاي کالن آنها را نگه مي دارند و از           
آنها تعهد مي گيرند که بايد هـر چـه            

الزم بـه    .   زودتر خود را معرفي کنـنـد      
ذکر است که در چـنـد سـال گـذشـتـه                
جوانان بسياري از شهرهاي کردستـان      
به سياست سربازگـيـري رژيـم وقـعـي            
ننهاده و حاضر نشده انـد بـه خـدمـت           

 . نيروهاي سرکوبگر رژيم در بيايند
 

 *  * * 

 اخباري از شهرهاي کردستان                

 
 ايسکرا     برنامه اي از يدي محمودي

 شما مي توانيد از طريق تلويزيون کانال جديد             
 روزهاي سه شنبه، پنج شنبه و يک شنبه        

   بعدازظهر به وقت تهران       ۵  تا ساعت   ۴ :  ۳۰ از ساعت  
 . برنامه هاي ايسکرا را نگاه کنيد       

 .  بعدازظهر تکرار خواهد شد     ١ تا   ١٢:٣٠ اين برنامه ها روز بعد از ساعت         
 . برنامه هاي ايسکرا را به دوستان و آشنايانتان معرفي کنيد و براي ايسکرا گزارش و خبر بفرستيد                    

   ٨ماهواره هات برد : مشخصات فني
  مگاهرتز ١٢٣٠٣فرکانس 

   ٢٧٥٠٠سيمبل ريت 
  ٣/٤اف اي سي 

  Vertical -پالريزسيون عمودي 
         com.gmail@tamas.nctv : ايميل  

 ٠٠١٣١٠٨٥٦٩٨٩٧: تلفن تماس
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!   مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی   

بــنــا بــه اخــبــار مــنــتــشــر شــده،           
تعدادي از دانشجويان دستگيـر شـده        

آزادي .   در روزهاي اخير آزاد شده انـد       
اين دانشجويان حاصـل اعـتـراضـات         
دانشجويان، خانواده ها و گسترش آن      

 .در سطح بين المللي است
شوان مـريـخـي، سـارا خـادمـي،            
حامد محمدي، بهرنگ زندي، حسـن     

معارفي و ميالد معيني از دانشگـاه       
مازندران، پارسا کرمانيان و عليرضا     
حيدري از دانشگاه آزاد کـرمـانشـاه،           
يونس ميرحسيني از دانشگاه شـيـراز      
ــچــه از                  ــوان ــد ت ــيــن عــاب و هــمــچــن

 .دانشجويان آزاد شده هستند
 دانشــجــوي پــلــي     ۳هــمــچــنــيــن   

تــکــنــيــک احــمــد قصــابــان، احســان          

منصوري و مـجـيـد تـوکـلـي کـه از                  
 در زندان بـه سـر مـي        ۸۶ارديبهشت  

برند از اتهامات وارده تبرئه شـده انـد          
 ۸۰و براي آزاديشان دادگـاه وثـيـفـه             
 .ميليون توماني صادر کرده است

جمـهـوري اسـالمـي بـراي آزادي            
برخي از دانشجويان قيد وثيـقـه قـرار          

پــرونــده ســازي، پــاپــوش      .   داده اســت  

دوزي و وثيقه از ابزارهـاي جـمـهـوري           
اســالمــي بــراي تــهــديــد فــعــالــيــن و          
سرکوب اعتراضات است که بايـد در        

جمهوري اسـالمـي    .   مقابل آن ايستاد  
تالش مي کند با گرو گرفتـن دارائـي          
و معيشت فعالين و خانواده شان آنان       

هــيــچ .   را ســاکــت و مــرعــوب کــنــد         
ــان             ــراي آزادي دانشــجــوي شــرطــي ب
پــذيــرفــتــنــي نــيــســت، دانشــجــويــان        
دستگير شده و همه زندانيان سياسـي       
فورا و بـي قـيـد و شـرط بـايـد آزاد                     

تنها راه مقابلـه بـا جـمـهـوري            .   شوند

اســالمــي و تــهــديــدات و ســيــاســت           
ســرکــوبــش، اعــتــراض مــتــحــدانــه و        

 .گسترده و هر چه راديکال تر است
سازمان جوانان کمونيست آزادي     
دانشجويان را به خانواده آنان و هـمـه           
دانشــجــويــان تــبــريــک مــي گــويــد و          
خواهان آزادي فوري و بي قيد و شرط        
همه دانشجويان و زندانيـان سـيـاسـي          

 .ست
 

 مرگ بر جمهوري اسالمي          
 زنده باد جمهوري سوسياليستي        

 سازمان جوانان کمونيست      

 گسترش اعتراضات براي آزادي دانشجويان، 
 تعدادي از دانشجويان را آزاد کرد

طــبــق خــبــر ارســالــي از مــهــران         
رحماني خـبـرنـگـارسـازمـان جـوانـان             

 دي   ۴کمونيست، امروز سـه شـنـبـه           
مـــاه، تـــجـــمـــعـــي درحـــمـــايـــت از           
دانشجويـان زنـدانـي و اعـتـراض بـه               
دســتــگــيــري هــاي اخــيــردر ســالــن            
غذاخوري دانشكده علوم اجـتـمـاعـي        

 .تهران برپا شد
عده ي زيادي از برگزاركنـنـدگـان        

و شرکت کنندگان، دانشجـويـان چـپ         
بودند كه خود را از ديـگـر دانشـگـاه              
هاي تهران به مـحـل تـجـمـع رسـانـده             

عكس دانشجويان دسـتـگـيـر        .   بودند
شده روي پـارچـه هـا و پـالكـاردهـاي               
ــيــشــه هــا                     ــوار و ش ــرخ روي دي س

شــعـارهــايــي  .   خـودنــمـايــي مـي كــرد       
همچون آزادي  بـرابـري، دانشـجـوي             
زنداني آزاد بايد گردد، اتحاد مـبـارزه         

روي پالكاردهـا نـوشـتـه        . . .   پيروزي و 
ــود    گــرايشــات ديــگــري هــم        .   شــده ب

. پــالكــاردهــايــي در دســت داشــتــنــد       
مراسم با سرود ياردبستاني آغاز شـد     
وبا خـوانـدن بـيـانـيـه هـايـي تـوسـط                   
دانشجويان چپ و آزاديخواه دررابـطـه       
بــا مــحــكــوم كــردن دســتــگــيــريــهــاي       
دانشجويان و كليه ي فعالين سياسـي       
حاكم ادامه يافت و دانشجويان را بـه         

حمايت از تك تك دستگـيـر شـده هـا             
فراخـوانـده و مـبـارزه بـا اخـتـنـاق و                   
توطئه هاي جمهوري اسالمي مبـنـي       
بـر جـدا كــردن دســتــگـيــرشــدگـان بــا             
عنـاويـن دانشـجـو،غـيـر دانشـجـو و               

در .     اغتشاشگر را مـحـکـوم كـردنـد          
ادامه خـواهـر يـكـي ار دانشـجـويـان               

 ازسـوي    ) مهدي الـلـهـيـاري      ( زنداني  
خانواده هاي زندانيان صحبت كـرد و        
وضــعــيــت دانشــجــويــان زنــدانــي و           
برخورد با خانواده ها را شرح داد و از         
همه خواست تا از ايـن دانشـجـويـان             
حمايـت كـنـنـد و بـه مـبـارزه ادامـه                   

در اين ميان حضـار بـا دسـت           .   دهند
زدن و تكـرار شـعـارهـاي دانشـجـوي              
زنداني آزاد بايد گردد، اتحاد مـبـارزه         

سخنرانـهـا را هـمـراهـي          .. .   پيروزي و 
عالوه بر اين نـمـايـنـدگـان      .  مي كردند 

گرايشات ديگرنيز بيانيه هاي خود را      
در تحليل وضع موجود و حمـايـت از          

. دانشجويان چپ بازداشتي، خواندنـد    
در اين ميان سخنانـي كـه هـمـراه بـا               
توهين به احمدي نژاد و فاشـيـسـت و           
مستبد خـوانـدن او بـود بـا تشـويـق                 
اكثريت و خنده هـاي تـمـسـخـرآمـيـز              

تريبون حدود يك ساعـت  .   روبه رو شد  

و نيم ادامه داشت و سپس جـمـعـيـت            
كم كم از محل تجمع خارج شده و بـا         
پـــارچـــه ي ســـرخـــي كـــه عـــكـــس              
دانشجويان زنداني روي آن نصب شـده     
بــود بــه حــيــاط دانشــكــده آمــدنــد و           
مـراسـم حـمــايـت از دانشـجــويـان را               

 .  بپايان رساندند
 

سازمان جوانان کمونيسـت هـمـه        
دانشجويان را به اعتراض سراسري و        
يکپارچه علـيـه جـمـهـوري اسـالمـي              
وبراي آزادي دانشـجـويـان بـازداشـت            

بايد با اعتراضـات  .   شده فرا ميخواند  
وسيع و گسـتـرده از دانشـجـويـان و                
خانواده هـاي آنـان حـمـايـت کـرده و                 
خــواســتــار آزادي فــوري و بــي قــيــد            

 .وشرط اين عزيزان شد
 
 
 

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنده باد آزادي و برابري

 دانشجوي زنداني، زنداني سياسي 
 آزاد بايد گردد

 گسترده باد اعتراضات دانشجويي
 زنده باد جمهوري سوسياليستي

 
 سازمان جوانان کمونيست

۲۰۰۷دسامبر۲۵، ۸۶دي۴سه شنبه   

 تجمع در دانشکده علوم اجتماعي تهران
 دانشجويان خواستار آزادي فوري بازداشت شدگان شدند

 

 
 !    مردم    

! جمهوري اسالمي را عقب برانيد                      
 عليه رژيم اعدام و سنگسار و زندان                        
در داخل و خارج کشور به ميدان                      

 ! بياييد   
 

 از سايت هاي 
 حزب کمونيست کارگري ايران 

 ديدن کنيد

www.wpiran.org 
www.rowzane.com 


