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 !پيش بسوى ايجاد تشكلھاى آارگرى به نيروى خود آارگران
 ۵بقيه در صفحه  ٢بقيه در صفحه 

  آذر١٣درسهای 
 

 ايرج آذرين
 

دستگيری بيش از چهل تن از فعاالن                           
سرشناس چپ دانشگاه ها در آستانۀ سالروز         

اين .  دانشجو بيشک ضربۀ بزرگی است              
ضربه ای محدود به چپ در دانشگاه و در               
جامعه نيست، بلکه بويژه ضربه ای بر پيکر         
جنبش دانشجويی است، که با هدايت فعاالن           

فاز )  و هنوز هم می تواند     (چپ می توانست     
اين مقاله   .  جديد و پر ثمری را آغاز کند                

ضربۀ اخير را در رابطه با جنبش                                 
دانشجويی و نقش چپ در اين جنبش بررسی        

بررسی معضالت عمومی تر چپ        .  می کند 
 . دانشجويی فرصت مستقلی را می طلبد

 
)١( 

نخست شايد بايد يادآور شد که نفس حملۀ                  
رژيم به جنبش دانشجويی و دستگيری                      

به .  فعاالن چپ نياز به علت يابی ندارد                  
استثناء اصالحگران حکومتی و هواخواهان       

اصالح طلبی،  )  و يا خود فريب   (مردم فريب   
برای هر فعال سياسی در ايران روشن است         
که ماهيت سرکوبگر رژيم اسالمی تغييری           

فرجه ای که در چند سال                  .  نکرده است   
گذشته برای طرح ديدگاه های مختلف، و از          
جمله عرض اندام چپ، در جامعه باز شده              
نه نتيجۀ نرم شدن رژيم بوده است و نه                       
 نتيجۀ عقب نشينی جنبش های توده ای؛ بلکه 

است نتيجۀ فرعی يک روند سياسی ناگزير           
اسالمی می بايد خود را با        که طی آن رژيم       

خواسته های صاحبان سرمايه در ايران و              
جهانی "الزامات سرمايه داری در عصر               

سرکوب دانشجويان   ).  ١(منطبق کند  "  شدن
آنچه .  چپ امری بی زمينه و بغتتا نبود                   

محتاج توضيح است نه نفس اقدام رژيم به               
سرکوب جنبش دانشجويی و دستگيری                    

 .  فعاالن چپ، بلکه زمان اين حمله است
 

 آذر سال گذشته، که روشن شد چپ             ١۶از  

محمود صالحی بايد 
 معالجه شود

 
 رضا مقدم 

 
محمود صالحی دهمين ماه از محکوميت             
يک ساله خود را در زندان سنندج طی می           

در اين ده ماه رژيم اسالمی و قوه                   .  کند
رسوای قضائيه اش اليه ديگری از چهره            
ضد انسانی خود را به فعالين جوان جنبش           
کارگری نشان دادند؛ فعالينی که کشتارهای       

 را از زبان بازماندگان آن کشتارها       ۶٠دهه  
محمود .  و يا در مقاالت و کتابها خوانده اند        

صالحی سالهاست که از بيماری کليه رنج           
وی را به دليل        .  ميبرد و تحت مداوا بود         

تالش برای برگزاری مراسم غير دولتی و         
مستقل روز کارگر در بيدادگاهای اسالمی         
محاکمه و از جمله به يک سال حبس                         

برای اجرای    .  تعزيری محکومش کردند      
حکم ضد کارگری بيدادگاه اول ماه مه                    
سقز، در نيمه فروردين امسال برای                        

وی را مانند     .  محمود صالحی تله گذاشتند      
روال چندين ساله به مذاکره بر سر نحوه               
برگزاری مراسم روز کارگر در سقز به              
فرمانداری کشاندند و همانجا دستگير و                

 .روانه زندان سنندج کردند
 

ود         اين بار آدمکشان وزارت اطالعات محم
ر            ی اث ه ب صالحی را شکنجه نکردند چرا ک
ای           ه ري گي بودن شکنجه بر وی را طی دست

ه       .   قبلی آزموده بودند  هيچ تالشی هم برای ب
ر راه آوردن   " اصطالح   د   "   بس ردن ک وی ن

ان وزارت           سوف ل چرا که قبال و به دفعات في
ا                 ی و ب احث طوالن ب د از م اطالعات را بع

ود               اده ب ت رس ايشان ف زد روس ی ن . دست خال
م اسالمی             ه رژي ي اينبار قوه جنايتکار قضائ
محمود صالحی را به دست فرشتگان مرگ       
دج              ن ن ی س ون ان سفيد پوش خود در پزشک ق

اين آدمکشان سفيدپوش در همکاری      .   دادند
دان و          ات زن ام ق ا م  ب

اساسنامۀ کميته هماهنگی   
ضد سرمايه  " و دو معنای    

 "داری

 ايرج آذرين
 

کميتۀ هماهنگی يکی از معدود نهادهای                
کارگری ايران است که در دور جديد برآمد     
جنبش کارگری در چهار سال اخير ايجاد             
شده و سرنوشت آن برای همۀ فعاالن                      

ما .  سوسياليست جنبش کارگری مهم است        
پيش تر ارزيابی انتقادی خود را از                           
معضالت پيشاروی کميته هماهنگی به                 

اکنون ).  ١(تفصيل طرح کرده ايم                      
خوشنوديم که در درون کميتۀ هماهنگی                
تالشی برای تصحيح اساسنامۀ قبلی در                 
جريان است؛ اساسنامه ای که به نظر ما                
نقاط ضعفش بازتابی از موانع موجود در            
کميته هماهنگی برای انجام وظيفۀ اصلی            
خود، يعنی فعاليت برای ايجاد تشکل های           

 .  توده ای کارگری، بوده است
 

در برابر اساسنامۀ پيشنهادی اکثريت هيأت       
اجرايی کميته هماهنگی، آقای محسن                     

) که نگارندۀ اساسنامۀ پيشين است     (حکيمی  
بديل تازه ای ارائۀ داده و اکنون بحث بر                
سر اين دو اساسنامۀ پيشنهادی در جريان             

اساسنامۀ پيشنهادی جديد محسن       ).  ٢(است
حکيمی برخی از اشکاالت اساسنامۀ قبلی           
اش را تصحيح می کند و از برخی مواضع         
پيشين خود نيز عقب می نشيند؛ اما تلقی                 

تشکل ضد سرمايه    "ويژۀ آقای حکيمی از        
که در پيشنهاد تازۀ او هم منعکس            "  داری

است اکنون به محور اختالفات بين دو                    
برای .  اساسنامۀ پيشنهادی تبديل شده است       

اينکه کميته هماهنگی بتواند از دور باطلی         
که به آن دچار است خارج شود حياتی                     
است تا محتوای واقعی اختالف بر سر                   

کامال روشن   "  تشکل ضد سرمايه داری       "
 . شود

 ٦بقيه در صفحه 
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ان       !   به پيش دگ زير نظر شوراى نويسن
مسئوليت  .   و ويراستاران منتشر ميشود  

ده             ويسن ده ن هر مطلب درج شده بر عه
ت    ورا در             .   آن اس ى ش ع م رات ج ظ ن

! به پيشسرمقاله يا مقاالتى با امضاى    
شورا در رد يا پذيرش     .   منعكس ميگردد 

رايش هر                   ردن و وي اه آ وت و نيز در آ
مات               ي نوشته رسيده آزاد است و تصم
 . خود را به اطالع فرستنده آن ميرساند

  

Postfach  940166 
 60459   Frank-
furt  Germany  
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  ١بقيه از صفحه 
  آذر١٣درسهای 
 

می رود تا به نيروی هژمونيک در جنبش           
دانشجويی بدل شود، سرکوب دانشجويان          
چپ در دستور کار کليۀ جناح های رژيم              

و طرفه اينکه آنها که با                 .  قرار گرفت   
حرارت تمام و به صراحت خواستار                     
سرکوب چپ شدند طيف وسيع چهره های         
ريز و درشت جناح اصالح طلب رژيم و             

شيوخ .  محافل مدعی ليبراليسم بودند                
نوانديشی "اصالحات، نظريه پرداران                

، و ژورناليست های قلم بمزد شبه              "دينی
ليبرال، که نمی توانند حتی بر سر ليست               
واحدی برای کانديداهای شورای شهر                  
توافق کنند، يک صدا سرکوب چپ در                  
دانشگاه ها را به دولت حزب پادگانی                     

داليل اين موضع اصالح        .  توصيه کردند  
اصالح طلبان  :  طلبان حکومتی روشن بود    

رژيم نقش شان اين است که                 "  خودی"
انحصار اپوزيسيون را دارا باشند، و تنها           
در صورت سرکوب و غياب چپ در                     

" نوانديشان دينی  "جامعه است که امثال            
مجال می يابند خود را تنها گزينۀ موجود             

 ). ٢(آزادی خواهی جا بزنند
 

جناح در قدرت نيز البته ابدا طاقت تحمل             
چپ در دانشگاه را نداشت، و آنچه احمدی          
نژاد در ديدار از دانشگاه ها مکررا بر                  
سرش آمد بی تابی اين جناح را برای                       

اما معضل   .  سرکوب چپ تشديد می کرد         
دولت حزب پادگانی دقيقا اين بود که                       
چگونه سرکوب دانشجويان چپ سودش به       

(زمان   .  کيسۀ رقبای اصالح طلب نرود         
timing  (         سرکوب چپ در دانشگاه ها را

مسالۀ جنگ و افزايش احتمال حملۀ امريکا       
کروبی   –ائتالف رفسنجانی    :  به دست داد   

خاتمی برای پيروزی در انتخابات                    –
مجلس هشتم در اسفند ماه آينده تمام اميدش          

حتی اگر  .  را به مسألۀ جنگ گره زده است       
بتوانند جلوی مداخلۀ شورای نگهبان و                 
تقلب بسيج و سپاه را در انتخابات آينده                   

بگيرند، خودشان می دانند که حنای                           
دموکراتيزاسيون تدريجی رژيم رنگ باخته      
تر از آن است که فراخوانی برای مشارکت         

پس تنها اميدشان برای       .  در انتخابات باشد    
جلب آراء اين است که به مردم بباورانند که        
هم احتمال حملۀ امريکا افزايش يافته است           
و هم اگر سر کار بيايند امريکا با اينها                       

. خواهد ساخت و جنگی در نخواهد گرفت           
 آذر امسال به مناسبت روز           ١٣تظاهرات   

دانشجو فرصتی برای جناح احمدی نژاد               
بود تا سرکوب دانشجويان چپ را هنگامی          
انجام دهد که در عين حال نگذارد رقبايش             

خاتمی   –کروبی     –در ائتالف رفسنجانی       
در ژست ناجيان ملت از کام جنگ ظاهر               

 . شوند
 

)٢( 
دستگيری ده ها فعال سرشناس چپ                          
دانشگاه ها ضربۀ بزرگی است، اما رژيم             

. از اين ضربه به هدف سياسی اش نرسيد             
شامل همۀ جناح         (اکنون مقامات رژيم             

بايد اين درس را گرفته باشند که               )  هايش
چپ در جنبش دانشجويی ريشه دارتر از آن      
است که با بگير و ببند عده ای از فعاالن                  

اين درس  .  شناخته شده بتوان جارويش کرد     
را بويژه آن دانشجويان دليری به رژيم                    
ديکته کردند که، در فردای دستگيری ده ها         

 آذر را   ١٣فعال چپ، تصميم گرفتند مراسم      
همچنان برگزار کنند؛ اين درس را آن چند            
صد دانشجويی به رژيم ديکته کردند که در          
اوج تعقيب و دستگيری دانشجويان فعال به         

 آذر پيوستند؛ آن صدها و                ١٣تظاهرات    
هزاران دانشجويی که در دانشگاه های                   
بزرگ و کوچک شهرها و شهرستانها به              
حمايت از دستگير شدگان اعتراض و                     
تظاهرات کردند، و باز بويژه آنها که در                
پی دستگيری فعاالن چپ ايجاد تشکل های          
جديد دانشجويی چپ را با جسارت اعالن             

 . نمودند
 

شامل همۀ جناح   (سردمداران رژيم اسالمی     
راز ماندگاری چپ را نمی توانند            )  هايش

مانند همۀ مرتجعان تاريخ گمان      .  درک کنند 

می کنند می توان چپ را با زندان و کشتار            
اما چپی که امروز در     .  از جامعه حذف کرد   

ايران و در دانشگاه های ايران شکل می                
گيرد نتيجۀ تبليغات ايدئولوژيک احزاب و           
گروه ها نيست، بلکه واکنشی ناگزير به                 
نابرابری و استبداد است؛ واکنش به                          
نابرابری اجتماعی ای که نشانی از کاهش           
ندارد، و استبداد سياسی ای که رژيم                         
اسالمی برای بقايش چاره ای جز اتکاء به            

تا در ايران استثمار                  .  آن نمی بيند           
زحمتکشان و بی حقوقی عمومی هست،               

اين چپی عقيدتی      .  چپ بازتوليد می شود        
نيست، چپی اجتماعی است، و نمی توان                
جلوی عروجش را گرفت و دستبند زد و به          

 .زندان برد
 

واکنش عمومی دانشگاه های ايران به                     
دستگيری فعاالن چپ نشان داد که جنبش              
دانشجويی مرحلۀ بلوغ را پشت سر گذاشته         

جنبش دانشجويی امروز به خواسته         .  است
های خود حساس تر از آن است که در                      

. برابر بگير و ببند رژيم از ميدان بدر رود           
جنبش دانشجويی امروز در خواسته های             
عمومی جامعه شريک است و مسئول تر از    
آن است که پرچم آزادی و برابری را زمين         

برای تحقق اين اهداف، تنها راهی        .  بگذارد
که امروز پيشاروی جنبش دانشجويی                     
گشوده است همراهی با جنبش کارگری                 

و تأکيد بر همين واقعيت مشی چپ             .  است
برغم مضايقی   .  در جنبش دانشجويی است      

که در کوتاه مدت دستگيری و تعقيب فعاالن  
 و تشديد فشار رژيم در دانشگاه ها ايجاد 

می کند، روند اصلی می کند، روند اصلی            
جنبش دانشجويی اکنون همين است، و تودۀ         
دانشجويان تنها در راستای عمومی چنين             

 . خط مشی ای به حرکت در خواهند آمد
 

رژيم اسالمی، شامل همۀ جناح هايش،                   
اما بهای  (اکنون اين درس را آموخته است          

اين درس آموزی را متأسفانه چپ با                          
دستگيری بيش از چهل تن از فعاالن نسل             

اکنون دولت احمدی     ).  جوان خود پرداخت    
 ٣بقيه در  صفحه  نژاد و جناح حامی         
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  ٢بقيه از صفحه 
  آذر١٣درسهای 

او می بينند که در تحقق هدف سياسی خود           
از سرکوب دانشجويان چپ ناکام مانده اند،        
و طراحان اين سياست برای خالص کردن         
گريبان خود با ايماء و اشاره قوۀ قضائيه را         
مسئول دستگيری دانشجويان فعال چپ                

موضع گيری محافل         .  معرفی می کنند       
اصالح طلب رژيم از اين هم رسواتر                      

آنها که نخست گمان می بردند                     .  است
سرکوب چپ در دانشگاه را بی آن که                      
گردی به دامان شان بنشيند به دست جناح             
رقيب انجام داده اند، به سرعت متوجه                   

و وقتی واکنش عمومی      .  اصل ماجرا شدند   
دانشجويان بی ثمری سياسی دستگيری ها          
را نشان داد، اصالح طلبان تنها از زبان                

 دستگيری ها را محکوم          »تحکيم وحدت  «
کردند، ولی احزاب و مطبوعات رسمی               

به .  شان همچنان به سکوت خود ادامه دادند      
اين ترتيب رياکاری اصالح طلبانه را به              

 . تماشای همگان گذاشتند
 

)٣( 
. دانشجويان دستگير شده بايد آزاد شوند                

تالش پيگير خانواده های زندانيان، سمپاتی       
) و جهان (عمومی ای که در سطح جامعه           

نسبت به اين دانشجويان به وجود آمده، و              
بيش از همه تداوم و گسترش جنبش                          
دانشجويی، ضامن آزادی دستگير شدگان           

 . خواهد بود
 

تالش برای آزادی دانشجويان زندانی،                  
برغم رفتار معمول گروه های فرقه گرا و            
نخوت سخنگويان خود گمارده، هيچ ربطی       
به دوری و نزديکی عقيدتی با زندانيان                  

خواست آزادی دانشجويان در بند            .  ندارد
امروز شرط دفاع از آزادی و محک آزادی        

هرکس که مطالبۀ آزادی           .  خواهی است   
دانشجويان دستگير شده را مشروط به                   

چه اين      (مالحظات سياسی خود کند                     
مالحظات پيشگيری از جنگ باشد و چه              

) برنامۀ کار سازمانی و گسترش فرقه ای            
تنها نشان می دهد که واقعا آزادی خواه                   

بديهی است که هر جريان و                       .  نيست
ديدگاهی از ديدگاه خود از آزادی زندانيان           
سياسی دفاع می کند؛ اما نه فقط دفاع از                 
دانشجويان زندانی محک آزادی خواهی              
است، بلکه چگونگی دفاع از دانشجويان             

دستگير شده موردی است که درجۀ انسجام        
و پيگيری جريانات و ديدگاه های مختلف             
را در امر مبارزه برای کسب آزادی                        

 .  آشکار می کند
 

)۴( 
اينکه تعقيب و دستگيری فعاالن چپ                       
بالفاصله گرايشات مختلف چپ دانشجويی        
را در عمل به يکديگر نزديک کرد تنها                  
ناشی از فضای عاطفی برحقی که ايجاد                
شده نبود، بلکه گويای يک ضرورت عينی         
بود که گرايشات مختلف چپ  در فضای               
خطير دستگيری ها ناگزير از جوابگويی            

وجود مرزبندی و خط کشی         .  به آن بودند    
در ميان دانشجويان چپ امری طبيعی است       

که موضوع اين    (و ديناميسم خود را دارد         
اما همين واقعه با برجستگی       ).  مقاله نيست 

نشان داد که ديناميسم همگرايی يا واگريی           
در جنبش دانشجويی امری عقيدتی نيست،          

آنچه برای آتيۀ        .  بلکه استراتژيک است       
جنبش دانشجويی حياتی است نه تدقيق خط         
کشی های عقيدتی و تحکيم مرز صفبندی            
های نصفه نيمۀ موجود، بلکه همدلی و                   
درک مشترک از مسير پيشروی جنبش                 
دانشجويی و ساختن ملزومات الزم برای            

يعنی در   .  طی کردن چنين مسيری است          
تکرار .  يک کالم مسألۀ استراتژی سياسی        

آنچه ما پيشتر دربارۀ استراتژی چپ در               
جنبش دانشجويی نوشته ايم اينجا ضرورتی       

، تنها الزم است تأکيدی بر بعضی       )٣(ندارد
جنبه های بگذاريم که با توجه به تجربۀ                  

 .  آذرماه بايد برجسته شوند١٣ضربۀ 
 

جنبش دانشجويی نمی تواند خواسته های             
خود را به نيروی دانشجويان پيشتاز تعقيب        

مشارکت تودۀ هرچه وسيعتری از              .  کند
دانشجويان منوط به تکيه بر خواسته های            
صنفی و همگانی دانشجويان، پيش نهادن            
راهی برای تحقق آنها، و توصيۀ شيوه های        
کارآيی برای مقابله با سرکوبگری رژيم و          
عوامل مستقيم آن در دانشگاه و جامعه                    

 . است
 

خواسته های جنبش دانشجويی، حتی صرفا       
خواسته های صنفی دانشجويان، نهايتا به             
ايجاد دگرگونی های عميق و پايدار در                   
بنيادهای سياسی و اقتصادی جامعه، و به             
مبارزه برای خواسته های عمومی آزادی و       

در مبارزه برای     .  برابری گره می خورد       
آزادی و برابری، جنبش دانشجويی نمی               

. تواند تنها به نيروی خود پيشروی کند                   
جنبش دانشجويی تنها همراه با ساير جنبش         
های اجتماعی و بر گرد جنبش طبقۀ کارگر        
می تواند رژيم را عقب بنشاند و ايجاد                     
تغييرات عميق سياسی و اقتصادی را                     

مقابله با سياست ها و ديدگاه          .  ممکن سازد 
از اصالح طلبی          (های طيف ليبرالی              

، که  )حکومتی گرفته تا سوسيال دموکراسی    
نه فقط خواسته های محوری را کاهش می          
دهند بلکه استراتژی واهی ای را برای                  
تحقق آنها عرضه می کنند، يک شرط                     
حياتی هژمونيک شدن استراتژی چپ در           

 .  جنبش دانشجويی است
 

تاکتيک های جنبش دانشجويی در هر مقطع    
نه فقط تنها با ارجاع به چنين مسير                            
استراتژيکی توجيه پذيرند، بلکه می بايد با         

. توجه به واقعيت تناسب قوا طراحی شوند         
آنها که جز شيپور مدام تعرض هيچ                          
استراتژی و تاکتيکی را باز نمی شناسند               
هنوز پيش شرط های ورود به چنين                         

چنين ديدگاه   .  مباحثی را کسب نکرده اند          
هايی، چه متکی به انقالبی شمردن                           
هميشگی اوضاع باشد و چه تحت لوای                  
خطر استثنايی و احتمال قريب الوقوع                    
فروپاشی اجتماعی، کار بنيادی پيشبرد                 
استراتژی چپ را تعليق می کنند، و                          
کمترين ضررشان قمار کردن با سرمايۀ              

 .  جنبش دانشجويی است
 

ن               ی اي بش دانشجوي مسأله بنيادی برای جن
ه            ت است که يک جنبش توده ای برای خواس
ی         های وسيع دانشجويان راه بيفتد، به روشن
حقق آزادی و                     ه ت خواسته های خود را ب
بش            برابری در جامعه گره بزند، و کليۀ جن
بش                      ا جن راهی ب ه هم های اجتماعی را ب

ن           .   کارگری فرا بخواند   ي شروان چن ي تنها پ
وان        حرکتی در جنبش دانشجويی شايستۀ عن

ن از                .   چپ اند  ا ت ری ده ه گي تعقيب و دست
ی در            آذر   ١٣فعاالن شناخته شدۀ دانشجوي

فی             ي ال ک گرچه مصالح انسانی انجام چنين ت
ن                  ادی اي ۀ م ن ي ا زم را موقتا کاهش داد، ام
ه         استراتژی و اقبال بالقوۀ تودۀ دانشجويان ب
چنين جنبشی را حتی بر دشمنان نيز آشکار        

 . ساخت
 
 

 : زيرنويس ها
برای تفصيل اين نکته نگاه کنيد به،                 .  ١

، چشم انداز و تکاليف                ايرج آذرين،           
  ٤بقيه در صفحه 

 

!احکام بیدادگاه سقز علیه فعاالن کارگری لغو باید گردند   
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  ٣بقيه از صفحه 

اساسنامۀ کميته هماهنگی 
ضد سرمايه "و دو معنای 

 "داری
ضديت با سرمايه و    «اما برای طبقه کارگر     

 تنها به معنای مادی و                  »سرمايه داران   
اجتماعی آن، يعنی تنها به معنای انتخاب              
يک مسير استراتژيک متفاوت از ديدگاه              
های نمايندگان سياسی صاحبان سرمايه               

و اگر می توان ادعا      .  است که معنا می يابد     
کرد که طبقه کارگر بطور عينی پرچمدار           
مبارزه برای آزادی در ايران امروز است،        

ضديت با    «تنها به اين سبب است که                      
 به معنای حرکت عملی جنبش                »سرمايه

. کارگری در عرصۀ جامعه و سياست است      
تنها به اين معنای مادی و واقعی است که               
می توان ادعا کرد، برخالف طبقات ديگر،        
مسيری که کارگران می بايد برای تأمين              
منافع خود دنبال کنند بناگزير به گسترش              
آزادی های دموکراتيک در جامعه پيوند               

به عبارت ديگر، تنها با               .  خورده است   
داشتن استراتژی مستقل طبقاتی است که              
کارگران پيشتاز مبارزات عمومی برای              
آزادی های دموکراتيک در ايران می شوند       

 »ضد سرمايه داری    «هرگونه تنزل     ).  ۶(
به احکام ايدئولوژيک، کارگران را از                   
ايفای نقش در جنبش عمومی تودۀ مردم                 
ايران، و در نتيجه از جلب همبستگی                       

 .جنبش های اجتماعی، محروم می کند
 

بيشک (فعاالن جناح راست جنبش کارگری      
تحت تأثير ليبرال ها و سوسيال دموکرات            

مدعی اند که هدف فعاالن چپ جنبش            )  ها
ضديت "و   "  طبقه"کارگری از تأکيد بر           
ايجاد تشکل های       "  منافع کار و سرمايه         

اين البته بهتان است، و       .  ايدئولوژيک است 
چنين وصله ای به سوسياليسم کارگران                 

تنها فرقه های ايدئولوژيک     ).  ٧(نمی چسبد 
چپ غيرکارگری می توانند چنين بهانه ای         

. در دست فعاالن راست را توجيه کنند                   
نظرات محسن حکيمی و معنای رازآلودۀ            

در ديدگاه او يک          "  ضد سرمايه داری      "
مقابله با    .  مصداق چنين بهانه ای هستند            

ديدگاه حکيمی در عين حال شرط مصون            
ماندن تشکل های کارگری در برابر ديدگاه        

 . های راست نيز هست
 
 

 : زيرنويس ها

ارزيابی از  "نگاه کنيد به، رضا مقدم،          .  ١
، ٢٣، شمارۀ            بارو،      "کميتۀ هماهنگی     

 ).  ٢٠٠٧آوريل  (١٣٨۶فروردين 
 
برای تفصيل اين مسأله نگاه کنيد به،              .  ٢

دو اساسنامه پيشنهادی و          "محمد حسين،       
، سايت   "مسئله تشکل ضد سرمايه داری           

 . ١٣٨۶ آبان ٢٩های اينترنتی، 
 
تشکل های کارگری،       "ايرج آذرين،       .  ٣

، "آزادی های دموکراتيک، جامعۀ مدنی            
 ١٣٨٠، بهمن و اسفند      ۵ و   ۴، شمارۀ   بارو

همچنين نگاه    ).  ٢٠٠٢ژانويه و فوريه          (
رفرميسم جديد در جنبش                   "کنيد به             
چشم انداز و       ، فصل دوم در              "کارگری
  (١٣٧٩، انتشارات رودبار،                تکاليف
 . ۴٣-٨٨، ص )٢٠٠١

 
ارزيابی از کميتۀ            "رضا مقدم،            .  ۴

، فروردين    ٢٣، شمارۀ       بارو،    "هماهنگی
کارگران واحد   "؛   )٢٠٠٧آوريل     (١٣٨۶

، "دو استراتژی "و  "  راه را نشان می دهند     
مه   (١٣٨۵، ارديبهشت     ٢٢، شمارۀ     بارو

انتخاب "ايرج آذرين،                       ).  ٢٠٠۶
 ٢٣،   ٢٢، شمارۀ      !، به پيش     "استراتژيک

کدام :  تشکل کارگری    "؛     ١٣٨۶خرداد     
، شمارۀ   بارو،   "استراتژی؟ کدام سياست؟     

؛ )٢٠٠٣ژوئيه        (١٣٨٢، مرداد            ١٨
جنبش طبقه کارگر و جنبش بورژوازی؛          "

، تير  ٩، شمارۀ    بارو،  "هارمونی يا ستيز؟   
 ).٢٠٠٢ژوئن  (١٣٨١

 
بيراهۀ "نگاه کنيد به، ايرج آذرين،                 .  ۵

در نقد نظرات محسن                  –سوسياليسم      
، ارديبهشت    ٢٢، شمارۀ        بارو،    "حکيمی
 ).  ٢٠٠۶مه  (١٣٨۵

 
بازهم "نگاه کنيد به، سودابۀ مهاجر،             .  ۶

، آذر  ١۶، شمارۀ    !، به پيش   "دربارۀ تشکل 
؛ و همچنين به مراجع زيرنويس                 ١٣٨۵

 .  باال۵ و ۴ و ٣های 
 
تشکل «قضيه         "ايرج آذرين،                 .  ٧

، مرداد   ٢١، بارو، شمارۀ        "»ايدئولوژيک
 ). ٢٠٠۴اوت  (١٣٨٣

   
  ***  

  ٥بقيه از صفحه 

  آذر١٣درسهای 
 

، بويژه فصل         ١٣٧٩انتشارات رودبار،          
 .چهارم

 
نوانديشان "نگاه کنيد به، ايرج آذرين،             .  ٢

، ٢١، شمارۀ    !به پيش ،  "دينی و عروج چپ    
 . ١٣٨۶ ارديبهشت ١٩

 
اکنون چه؟ چشم انداز          "ايرج آذرين،       .  ٣

 آذر    ١۶حرکت دانشجويان چپ پس از                  
 . ١٣٨۶، فروردين ٢٣، شمارۀ بارو، "٨۵

   
  ***    
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 ٤بقيه درصفحه 

  ۵                                                                                                                                                                                       

  ١بقيه از صفحه 
اساسنامۀ کميته هماهنگی 

ضد سرمايه "و دو معنای 
 "داری

تشکل "محسن حکيمی، که بر حفظ عبارت        
در اساسنامۀ پيشنهادی    "  ضد سرمايه داری   

تازۀ خود اصرار دارد، مدعی است که                  
مخالفت با اساسنامۀ پيشنهادی او نشانۀ                  
ديدگاه رفرميسم مخالفان است و اساسنامۀ           
پيشنهادی اکثريت هيأت اجرايی را نيز به            

اما خود  .  همين دليل رفرميستی می شمارد      
حکيمی هم قطعا ادعا نخواهد کرد که                       
مخالفان اساسنامۀ پيشنهادی او خواهان                 
تشکل های کارگری ای هستند که ابزار                

مخالفت با  !  همکاری با سرمايه داران باشد     
اساسنامۀ پيشنهادی حکيمی به اين دليل                 

را "  ضد سرمايه داری   "نيست که عبارت      
اختالف واقعی بر سر ديدگاه     .  در خود دارد  

هايی است که بر دو اساسنامۀ پيشنهادی                
بايد بحث   .  حاکم است نه بر سر کلمات              

بيحاصل بر سر الفاظ را رها کرد و به                     
 .ديدگاه ها پرداخت

 
تا آنجا که به ما بر می گردد، پيشتر هم                     
گفته ايم که اشکال اصلی کميته هماهنگی             
در اساسنامه نيست، بلکه در ديدگاهی است        
که کميته هماهنگی را در عمل فلج کرده                

اساسنامۀ اوليۀ کميته هماهنگی هم           .  است
تنها بمنزلۀ شاهد مثالی که اين ديدگاه را در          
خود منعکس می کرد مورد انتقاد قرار                   

اساسنامۀ کميته هماهنگی       ).  ١(گرفته بود   
می تواند اساسنامه ای بسيار کوتاه و                        
عمومی باشد، و ما حتی حساسيتی نسبت به        
وجود يا غياب نفس کلمات و عبارات                      

آنچه نسبت   .  مشخصی در اساسنامه نداريم     
به آن حساسيم ديدگاهی است که آقای                       

تشکل ضد سرمايه     "حکيمی تحت عنوان        
بر کميته هماهنگی غالب کرده بود،       "  داری

و به نظر می رسد اکنون اکثريت هيأت                  
اجرايی کميته هماهنگی و حتی مجمع                     

 . عمومی نيز با اين ديدگاه مخالف اند
 

نخست، شايد گفتن دارد که اصرار آقای                
تشکل ضد سرمايه        "حکيمی بر تکرار            

بهيچوجه ايشان را واجد حق                    "  داری
انحصاری بر ادعای ضديت با سرمايه                  

بيش از شش سال است که        .  داری نمی کند   
ما به اين واقعيت توجه داده ايم که در                        
شرايط امروز ايران تالش جدی ای از                   
سوی سخنگويان سرمايه و جناحی از                     
اصالحگران حکومتی برای ايجاد نوعی از      
تشکل های کارگری در جريان است که                
ظرف تعامل و همکاری کارگران با دولت          

در مقابل، ما بر     .  و طبقۀ سرمايه دار باشد      
اين حقيقت پا فشرده ايم که تنها چنان تشکل          
های کارگری در خدمت منافع تودۀ                           
کارگران قرار دارد که نقطۀ آغاز حرکت            
خود را ضديت منافع طبقه کارگر و طبقه             
سرمايه دار و ستيز طبقاتی قرار داده                       

ضديت منافع کارگران   «اما برای ما    .  باشند
 امری نيست که باورها         »و سرمايه داران    

چه برسد به اينکه کلمات و         (تضمينش کند    
بلکه ).  عبارات خاصی ضامن اش باشند           

اساسا به معنای اين است که تشکل                             
کارگران برای تعقيب اهداف طبقاتی خود           
بناگزير رو در روی نيروی متشکل                         
سرمايه داران و سخنگويان رنگارنگ                  
سياسی سرمايه قرار می گيرد، و تنها با                 
وقوف بر تضاد منافع و آمادگی برای اين             

(رويارويی است که می تواند توفيق يابد              
٣ .( 

موافقان با عقايد خود را مبارزان عليه                    
در ديدگاه    .  سرمايه باز بشناسد و الغير            

لغو کار  "، يا   "ضد سرمايه داری  "حکيمی،  
، تنها می تواند نشانۀ شناسائی                     "مزدی

متقابل اعضاء فرقه ای از همدالن                             
 . ايدئولوژيک باشد

 
در تالش برای ايجاد تشکل های توده ای               
کارگران نيز عين همين امر صادق است،           

 »ضديت با سرمايه و سرمايه داران             «و   
معنای واقعی اش اين است که کارگران در         
مسير مبارزه برای ايجاد تشکل های خود            
نه فقط نمی توانند و نمی بايد بر حمايت                   
احزاب و سخنگويان رنگارنگ صاحبان            
سرمايه حساب کنند، بلکه تنها با حفظ                      
استقالل خط مشی خود و تقابل با سياست و          
برنامه های چنين احزاب و نيروهايی است        
که قادر خواهند شد تشکل های طبقاتی خود        

بنابراين، آنچه نهايتا تضمين     .  را ايجاد کنند  
کنندۀ اين است که تشکل کارگری، يا تالش         
برای ايجاد تشکل کارگری، واقعا در                      
ضديت با منافع سرمايه و صاحبان سرمايه         
قرار داشته باشد اساسا به اين بستگی دارد           
که کارگران برای مبارزۀ خود چه مسيری         
انتخاب می کنند؛ و به همين معناست که ما           

 بمنزلۀ محک واقعی                »استراتژی«بر      
همکاری با سرمايه يا ضديت با سرمايه                

 ). ۴(تأکيد کرده ايم
 

آری، برای ما، همچنان که برای همۀ                      
سوسياليست های کارگری، اين واقعيت که        
مبارزۀ طبقه کارگر، تشکل کارگری، و               
تالش برای ايجاد تشکل کارگری، تنها در           
ضديت با منافع سرمايه و صاحبان سرمايه         
می تواند و می بايد به پيش رود هيچگاه                  
معنای ايدئولوژيک نداشته و امری مربوط        

بلکه به    .  به باورهای فعاالن نبوده است            
معنای ضرورت هوشياری پيشروان جنبش      

کارگری برای شناخت ماهيت نيروهای               
اجتماعی و سياسی صحنۀ امروز ايران، و         
تالش برای تجزيه و تحليل تحوالت                          
اقتصادی و سياسی و بررسی موضعگيری       

 . های نيروهای سياسی بوده است
 

 قرار است معنای     »ضديت با سرمايه  «اگر  
مادی و اجتماعی ای داشته باشد، معنايش            
هيچ چيز جز اين نمی تواند باشد که فعاالن           
پيشرو کارگری می بايد بر محتوای سياسی       
و اجتماعی مواضع طيف وسيع سخنگويان        

و .  سرمايه ِاشراف و احاطه داشته باشند             
اين امری است که با اعالم باور قلبی به                 

در هيچ اساسنامه ای     "  ضد سرمايه داری   "
اگر قرار است مبارزات     .  حاصل نمی شود   

کارگران در عمل در مسير ضديت با                      
سرمايه دنبال شود، هيچ درجه باور قلبی به        

نمی تواند اين امر را       "  ضديت با سرمايه   "
تنها تضمين، انتخاب مسير          .  تضمين کند   

استراتژيکی است که مبتنی بر شناخت                  
محتوای برنامه و سياست طيف وسيع                     
سخنگويان سرمايه است، يعنی طيف                      
وسيعی که امروز از اصالح گران                            
حکومتی تا شبه اپوزيسيون ليبرال و                        
سوسيال دموکرات، و از اپوزيسيون                       
سلطنت طلب تا سوسيال دموکرات های                
سمپات به سياست خارجی امريکا را در بر        

استراتژی پيشروی جنبش            .  می گيرد     
کارگری می بايد متکی به شناخت عميق از        
نقشه های احزاب طبقات ديگر باشد، و                  
هيچ باور ايدئولوژيکی نمی تواند جانشين           
ضرورت تجزيه و تحليل از تحوالت                      
اقتصادی و  سياسی، و بررسی                                    
 . موضعگيری نيروهای سياسی جامعه شود

 
همانطور که در جای ديگری به تفصيل                 
بررسی کرده ايم، در ديدگاه محسن حکيمی        
مقولۀ استراتژی مطلقا غايب است، و                     

يا، پيش از     "  (ضد سرمايه داری    "عبارت   
لغو کار      "بسته بندی مجدد، عبارت                      

قرار بوده است ُپر کنندۀ حفره ای         ")  مزدی
باشد که خأل استراتژی در ديدگاه حکيمی             

چنين کاری، اما، تنها       ).  ۵(بجا می گذارد    
ضد "نتيجه اش راز آلوده کردن مبارزۀ                

از طريق تبديل آن به يک          "  سرمايه داری 
و واضح است که اين مقوله            .  مقوله است  

تضمينی نخواهد بود که گويا با سوگند                     
خوردن به آن در يک اساسنامه کميته                      
هماهنگی در عمل عليه سرمايه کاری                    
بکند، بلکه خاصيت آن تنها اين می شود که         
آقای حکيمی تنها موافقان با عقايد خود را             

. مبارزان عليه سرمايه باز بشناسد و الغير        
، يا  "ضد سرمايه داری  "در ديدگاه حکيمی،    

، تنها می تواند نشانۀ              "لغو کار مزدی      "
 شناسائی متقابل اعضاء فرقه ای از 

 .همدالن ايدئولوژيک باشد
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 ١بقيه از صفحه 

!منحل بايد گردند“ شوراهاى اسالمى”و “ خانه آارگر”  
 

 
 

د       اي ی ب ح ال ود ص م ح م
ود      ه ش ج ال ع  م

 
بعضی از کارکنان بهداری زندان سنندج             
رفتارهای ضد انسانی خود را به نهايت                 
رساندند و در تمام اين ده ماهه از مداوای              

. بيماری کليه محمود صالحی سر باز زدند         
نه تنها اين، بلکه اخيرا رژيم اسالمی                       
مقامات پزشکی قانونی سنندج را به مقابله          
با خواست جنبش کارگری جهانی و                         
پزشکان مستقل فرستاده که خواهان مداوای      
 . فوری بيماری کليه محمود صالحی هستند

 
مقامات پزشکی قانونی سنندج چند روز               
قبل زير برگه ای امضا زدند که تائيد می               
کند محمود صالحی دارای بيماری حادی             
نيست و بدون احتياج به معالجه می تواند              

. مدت باقی مانده را در زندان سنندج بماند           
در همين جهان سرمايه داری که پايه های            
نظامش عليه انسانيت است مداوای اسرای         
بيمارو زخمی دشمن در حال جنگ يکی از        
معمولی ترين و شناخته شدن ترين قوانين            
جنگ است و در پايان هر جنگی می توان            
متخلفين را به دادگاهها سپرد و محاکمه                 

از مقامات پزشکی قانونی سنندج که         .  کرد
رفتارشان يادآور اعمال همان فرشتگان               
مرگ سفيد پوش اردوگاههای مرگ                        
نازيهاست که احمدی نژاد ميزبان                              
بازماندگانشان در تهران بود، انتظاری جز        

آشکار است که مقامات پزشکی         .  اين نبود  
قانونی سنندج هيچ ربطی به حرفه شريف            

اينها از جمله     .  پزشکی و پزشکان ندارند       
آدمکشان و شريک جرم هايی هستند نظير          
شريعتمداری در لباس روز نامه نگاری در        
کيهان و قاضی حداد و مرتضوی در لباس           

 . قاضی
مسئوليت حفظ سالمتی محمود صالحی                 

جهانی از    .  تماما با رژيم اسالمی است             
تشکل های کارگری، سازمانهای مدافع                
حقوق بشر و غيره خواهان مداوای فوری           
محمود صالحی شده اند و همگی اينها                      
رفتار رژيم اسالمی را با دقت دنبال می                 

در قبال هر اتفاق ناگواری برای                  .  کنند
محمود صالحی جمهوری اسالمی بايد                   

 .جوابگوی همه اينها باشد

   ***   
 

 

پاسداران جهل و سرمايه،      
گرانی که تحت      اين شکنجه 

" پزشک قانونی       "نام        
 !نسخه ميپيچند

 
ای که به مدت سه دهه از هيچ                    و سرمايه  

اند نميتوانند نقش               جنايتی پرهيز نکرده         
 . پزشک را بازی کنند

 
اما چرا حاميان سرمايه محمود صالحی را             

!!  ارجاع ميدهند؟     "  پزشک قانونی     "به      
المللی در      واقعيت اين است که، کمپين بين           

حمايت از محمود صالحی، رژيم را وادار              
اگر تا ديروز قاضی،        .  به عقب نشينی کرد      

دادستان و مسئولين زندان مستقيما رای بر             
ماندن محمود صالحی در زندان را ميدادند             
اينبار به يومن تالش و فعاليت فعالين جنبش           
کارگری در داخل و خارج از کشور و                       

المللی،  شکنجه گران        همچنين فشارهای بين   
اسالمی را وادار کرده است که لباس                          

را بر تن کرده و رای خود       "  پزشک قانونی "
 . را نه مستقيما بلکه از اين طريق صادر کنند

 
رژيم اسالمی با طرح ترفندهای جديد و                    

" پزشک قانونی    "ظاهر شدن در لباس                  
ميخواهد خود را از مخمصه برهاند، انتقال           

رژيم "  پزشک قانونی  "محمود صالحی به        
اسالمی، نتيجه اعتراضات داخلی و خارجی        
و فشارهای  وارده بر رژيم است که به هر              
ميزان بر اين فشارها افزوده شود رژيم                     

 . ناچارا عقب نشينی ميکند
 

رژيم اسالمی ميخواهد از اين طريق سياست        
سرکوب خود را در پيش گيرد، نگه داشتن             
محمود صالحی در زندان و محروم کردن              
وی از مداوای موثر، زهر چشمی است که             
از طبقه کارگر ايران گرفته ميشود، حاميان          
سرمايه ميخواهند با اين شيوه مانع از رشد و         

صدور .  پيشروی جنبش کارگری ايران شوند    
جزو "  پزشک قانونی     "حکم در قالب                

راههای است که رژيم آن را آزمايش ميکند           
و به تجربيات سه دهه خود در جهت                            

. افزايد    سرکوب جنبش کارگری ايران می           
رژيم اسالمی، بعد از سرکوب خونين                        

 آوردهای جنبش  و حمله به دست٥٧انقالب 
های مختلف، دائما در               کارگری به شيوه      

تالش بوده تا بر اين جنبش غلبه و نفوذ                   
از آنجا که کنترل جنبش        .  سياسی پيدا کند   

کارگری برای رژيم اسالمی هيچگاه موفق       
آميز نبوده است، ناجارا سياست سرکوب            
را در پيش گرفته و با ترور، زندان،                        
صدور حکم شالق و شکنجه روحی فعالين        

پزشک "کارگری و اين بار در لباس                      
در تالش است که اين جنبش را از        "  قانونی

 . روند رو به رشد باز دارد
 

رژيم " پزشک قانونی"ماهيت شوم 
اسالمی را بايد برمال کرد و نبايد به رژيم  
اجازه داد که تحت اين نام مانع از آزادی و  

اگر . مداوای سريع محمود صالحی شود 
چه خواست آزادی محمود صالحی،    
خواست طبقه کارگر ايران و جهان است    
اما کامال ضروری است که خواست     
مداوای سريع و فوری محمود صالحی را   
در اول ليست قرار داده  و با افزايش   
فشارهای وارده بر رژيم در جهت معالجه    
فوری محمود صالحی در خارج از زندان       
بدون دستبند و پابند در يک کلينيک 

. *خصوصی وی را از مرگ نجات داد    
Sediq_e@yahoo.co.uk 
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 !!خواه ايران کارگران و مردم آزادی
 

های تهران،      شماری از دانشجويان دانشگاه      
آنان که   .   آذر ماه دستگير شدند        ١٢دوشنبه   

رسد، يک روز قبل        نفر می  ٣٠تعدادشان به   
از مراسم تدارک ديده شده روز دانشجو                    
دستگير شده تا بدين نحو از برگزاری مراسم      

اما روز سه شنبه      .  اين روز جلوگيری شود     
 آذر ماه ساير دانشجويان که تعدادشان به         ١٣

رسيد بدون توجه به جو          نفر می   ۴٠٠حدود  
ارعاب و در جهت شکستن فضای پليسی،              
در مقابل دانشکده فنی دانشگاه تهران دست           
به تجمع زده و به ايراد سخنرانی پرداختند و          

، "دانشگاه پادگان نيست           "با شعارهای            
، "دانشجوی زندانی آزاد بايد گردد                           "
به    نسبت"  دانشجو ميمرد ذلت نمی پذيرد       "

های   امنيتی حاکم بر دانشگاه       –فضای پليسی   
کشور اعتراض کرده و خواستار آزادی                  

در ميان دانشجويان        .  دوستان خود شدند       
ما "هايی با مضامين          همچنين پارچه نوشت    

جنبش "،     "کنيم     از کارگران حمايت می             
دانشجويی متحد جنبش زنان و جنبش                         

دست امپرياليسم  "،  "نه به جنگ  "،  "کارگری
بازداشت و    "،    "از سر مردم ايران کوتاه            

" کنيم   ترور فعالين کارگری را محکوم می           

دانشجويان پس از ايراد            .  وجود داشت   
سخنرانی، ضمن خواندن شعر و سرود به          

 .طرف در اصلی داشگاه حرکت کردند
به رغم بازداشت دانشجويان و ايجاد جو              

های تهران،      امنيتی در دانشگاه           -پليسی
های چند      مراسم روز دانشجو در دانشگاه        

شهر از جمله اصفهان، اهواز، همدان و               
برخی شهرهای مازندران برگزار شده و            

ها ضمن برگزاری      دانشجويان اين دانشگاه   
مراسم روز دانشجو به حمايت از                              

 .دانشجويان دستگير شده برخاستند
 

 !!مردم مبارز ايران
 

جرم دانشجوی مبارز امروز، تنها سردادن       
جرم آنان     .  خواهی نيست         فرياد آزادی    

حمايت از کارگران هفت تپه، سنديکای                
شرکت واحد، کارگران دستگير شده اول            

در يک   .  نيز هست  …   و  ١٣٨۶ماه می     
کالم جرم آنان دفاع از جنبش کارگری،                
حقانيت طبقه کارگر و حمايت از اقشار                 

 .باشد کش جامعه نيز می محروم و زحمت
 

 !!کارگران
 

 !!!کنيم سرکوب و دستگيری دانشجويان را محکوم می

اين فرزندان ما هستند که اين چنين سرکوب                     
ها است که      طلبانه آن   شوند و اين صدای حق        می

اين فرياد رسای دانشجويان    .  شود  در گلو خفه می   
 ٨۶کارگران در اول ماه مه       بود که با صدای      

در آميخت و در فضای استاديوم امجديه                   
دانشجو، کارگر  "افکن شد و اين شعار          طنين

بود که در سراسر امجديه شنيده      "  اتحاد اتحاد 
 .شد می

  
به حمايت از فرزندان خود برخيزيد و ضمن        
محکوم کردن اقدامات سرکوبگرانه فوق به          
هر طريق ممکن برای آزادی فوری و بی               

طلبانه   قيد و شرط آنان تالش کنيم و ندای حق        
 .*آنان را به گوش ساير آحاد جامعه برسانيم

 
ا و             ل ه ک اری تش ک م ورای ه ش

 فعالين کارگری
 

 کميته پيگيری ايجاد تشکل های آزاد کارگری
 کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

 اتحاد کميته های کارگری
 انجمن فرهنگی، حمايتی کارگران

 کميته دفاع از محمود صالحی
 جمعی از فعالين کارگری

١٦/٩/١٣٨٦ 

 ها و فعالين کارگری در سراسر جهان خطاب به همه کارگران، تشکل
 !!!محمود صالحی در آستانه مرگ قرار دارد 

 !!خواه رفقای کارگر و مردم آزادی
 

ش از      ي ود             ٨ب م ح دن م ی ش دان اه از زن  م
وسط          صالحی، اين سمبل مقاومت کارگری ت

ه  اي ام سرم ظ ران می   ن ذرد داری اي ان .   گ م ه
ی     ه م ور ک اع           ط ر دف اط ه خ د او ب ي دان

ی     رام ران، گ ارگ ات ک ب ال ط داشت روز   ازم
های آزاد و     جهانی کارگر و حق ايجاد تشکل     

مستقل کارگری، دستگير و زندانی شده است      
ود را             ی محم اما فشار زندان وخامت جسمان

او در بيرون از زندان  . صدچندان کرده است 
ا و               ده ام ي وی و پ به خاطر نارسايي شديد کلي
ر             ظ حت ن واره ت م ی از آن ه اش ای ن درده

رار داشت         ط      .   پزشک متخصص ق ا محي ام
زندان و موانعی که مسئولين قضايي عامدانه      

رده و می          اد ک ج داوای او اي ر سر م د،  ب ن ن ک
حظه                 ه ل حظه ب ود را ل وضعيت حياتی محم

م ي ي      وخ اي ا ج رده است ت ر ک ن  ت ي ول ئ ه مس  ک
ه                 ی ک ال ار او را در ح زندان برای چندمين ب

به واسطه نوسان فشار خون در حالت                   
اغما قرار گرفته بود به بيمارستان توحيد            

اکنون محمود صالحی عالوه    .  سنندج بردند 
بر نارسايي کليه از مشکل قلبی که ازنتايج         

 . زندان است نيز رنج می برد
 درجه باال    ٢۵همچنين فشار خونش گاه تا        

شود، اوره او تا     رود، ادرار او دفع نمی     می
حدی باال است که وارد خونش می شود                

 … و
ران         ران اي تشکل های کارگری و کارگ

 !!!وجهان
 

شرايط جسمی محمود نشان می دهد که                
وی با اين روند فشار مدت چندانی دوام                

 . نخواهد آورد
 

رفقای محمود در سراسر جهان تاکنون                
اقدامات مهمی در جهت معالجه و آزادی             

  اند که در جای خود بسی وی انجام داده

ارزشمند است اما اکنون شرايط به شدت                 
بحرانی اين فعال کارگری همه کارگران،               

ها و فعالين کارگری در سراسر جهان         تشکل
خواند تا از حد فعاليتهای تا کنونی        را فرا می  

فراتر رفته، بر وسعت فشارها بر نظام                     
داری حاکم در ايران و حاميان                    سرمايه

آن بيافزاييم و جان محمود         داخلی وجهانی    
 .*صالحی را نجات دهيم

شورای همکاری تشکل ها و                   
 فعالين کارگری

shorayehamkari@gmail.com 
 کميته دفاع از محمود صالحی

 )آوای کار(انجمن فرهنگی حمايتی کارگران 
 های کارگری اتحاد کميته

 های آزاد کارگری کميته پيگيری ايجاد تشکل
کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل مستقل 

 کارگری
 جمعی از فعالين کارگری

٣٠/٩/٨۶ 
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دستگيری های گسترده دانشجويان چپ               
اگرچه قبل و بعد از تظاهرات روز                          
دانشجو امسال صورت گرفت اما نتيجه               
يک برنامه ريزی حساب شده بود که کل              
جناحهای رژيم از قبل حول آن متحد شده             

از نظر نظريه پردازان اصالح               .  بودند
طلب حکومتی نظير عليرضا علوی تبار و        
محمد قوچانی، و به درست، دانشجويان               
چپ در دانشگاهها يک جريان روبه رشد           

بهمين دليل  .  هستند و زمان به نفع آنهاست       
اين دو نفر ابا نکردند که سرکوب                              

دانشجويان چپ تا حد نابودی را حتی علنا            
به نيروهای امنيتی قويا توصيه کنند و                    
نارضايتی خود را از به درازا کشيدن                    
طرح های نيروی های امنيتی برای                        
شناسايی، برنامه ريزی و يافتن فرصت               

حمله پيشگيرانه     .  مناسب، ابراز دارند         
نيروهای امنيتی رژيم اسالمی به فعالين               
دانشجويی که هدفش ممانعت از برگزاری         
تظاهرات مستقل دانشجويان چپ در روز          
دانشجو بود اگرچه با شکست مواجه گشت         
و اين تظاهرات برگزار شد اما دستگير                

 نفر از دانشجويان چپ تحقق                ۴٠شدن    
بخشی از طرح سرکوب گسترده چپ                    

 . دانشجويی بود
وقايع چند هفته اخير، اعتراضات و                         
تجمعات بدون وقفه و تاثير گذار خانواده              
های دانشجويان دستگير شده و مصاحبه             
هايشان، تجمعات اعتراضی به اين                          
دستگيريها در دانشگاههای مختلف، اعالم        
موجوديت محافل و تشکلهای دانشجويان            
چپ در چندين دانشگاه ديگر، اعتراضات         
تشکلها کارگری به دستگيری دانشجويان           

 چپ بايد به تحليل گران کليه جناحهای 
رژيم اسالمی نشان داده باشد که سرکوب            

دانشجويان .  چپ دانشجويی ساده نيست           
چپ ريشه در جنبش سوسياليستی طبقه                

نه تنها اين، بلکه وزرای            .  کارگر دارند  
کشور و اطالعات، اژه ای و محمدی، و               
ديگر آدمکشانی که عناصر فعال                               
کشتارهای دهه شصت بودند اکنون حتی             
نتوانسته اند انجمنهای اسالمی در                             
دانشگاهها را در اين سرکوب با خود                      

 . همراه کنند

 فعالين چپ دانشجويی قطعا چگونگی             
برگزاری مراسم روز دانشجو امسال،             
اهداف و شعارهای آن و دستگيريهای               
حول و حوش آنرا تحليل و بررسی                       

. خواهند کرد و تجربه خواهد اندوخت              
چپ دانشجويی يک جريان آينده دار و               
رو به رشد است و فرصت کافی برای               

اما .  درس گيری از تجربياتش را دارد            
اکنون و به درست توجه همه فعالين چپ          
دانشجويی به سازمان دادن اعتراضات به   
دستگيريها و مبارزه برای آزادی آنها                

 دسامبر روز        ٢٨.  متمرکز شده است       
جهانی اعتراض به دستگيری دانشجويان      

ما نيز به سهم خود همه را فرا می           .  است
خوانيم تا هر چه گسترده تر در تجمعات           

 . * دسامبر شرکت کنند٢٨اعتراضی 
 

کميته اجرايی اتحاد سوسياليستی 
 کارگری

 
 ٢٠٠٧ دسامبر ٢۶

 

 

ل و       ه داران ج اس پ
ن        ه، اي اي رم س

ام       شکنجه گرانی که تحت ن
نسخه   "   پزشک قانونی  " 

 !ميپيچند
 

 صديق اسماعيلی  
٢٨-١٢-٢٠٠٧  

 
رژيم جهل و سرمايه، محمود صالحی را            
به مدت نه ماه عليرغم وضعيت وخيم                     

ترين     جسمانی در بدترين و غير انسانی              
 است، در طول      شرايط در زندان نگه داشته 

اين مدت به وی اجازه مراجعه به پزشک            
 ٢٨در تاريخ     .  متخصص داده نشده است      

جهت "  پزشک قانونی  "آذر ماه او را به            

اش و تصميم اين       تشخيص وضعيت جسمی  
نهاد بر ماندن يا نماندن محمود صالحی در         
زندان منتقل کرده که در ابتدا با اين بهانه              
که مدارک پزشکی وی را فراموش                         

اند، محمود صالحی را دوباره به                     کرده
چند روز بعد اين نهاد          .  زندان برگرداندد  

رای خود را  بر ماندن           )  پزشک قانونی  (
محمود صالحی در زندان، برخالف                       
توصيه پزشکان بيمارستان توحيد شهر                
سنندج  و همچنين توصيه دکتر موسوی               
پزشک معالج محمود صالحی مبنی بر                  
مداوای سريع و انجام عمل دياليز و نهايتا            

 .پيوند کليه،  صادر کرده است
 
 رژيم اسالمی" پزشک قانونی"
 

ماموران اطالعات و پاسدارانی که لباس            
بر تن دارند طبق قانونی      "  پزشک قانونی "

عمل ميکنند که در آن نه تنها حرمت بشر             
رسميت ندارد بلکه  اعدام، زندان، شکنجه         

قانونی .  و سنگسار معرف آن قانون است         
که استثمار به نوعی وحشيانه همراه با                  
رعب و وحشت و اعدامهای خيابانی                      

زمانی که      .  مظهر وجودی آن است                
گران اسالمی    ماموران اطالعات و شکنجه    

نقش پزشک را بازی ميکنند کامال طبيعی          
است که بيمارستان نيز جای خود را به                  

چالهای مخوف رژيم اسالمی ميدهد و          سياه
زندانبانان نيز پرستار چنين بيمارستانی              

 . ميشوند
  

م            ه دان آن هيچ پزشکی پيشنهاد ماندن در زن
سياه چالهای رژيم اسالمی را به بيمار خود   

د   عی            .   توصيه نميکن ی واق ن ع پزشک در م
خود احترام قائلند و تمام تالش خود را در           
رگ و               ان از م ان انس ات ج ج ت ن ه ج
طوف           ع ر م ه بش ی ب ت الم دن س ردان ازگ ب

د  ن ن ک ي عريف       .   م ق ت ار و طب ب ت ن اع ه اي ب
ی و        ات وران اطالع ام زشکی، م ن پ ي وان ق

ل و      ه داران ج اس  پ
 

د                          ي ن ی را آزاد ک دان ان زن وي ج  دانش

  ٦بقيه درصفحه 

Dec, 2007 


