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 از اينجا شروع : مصطفى اسدپور 

ـال        .   كنيم اول ماه مه، روز كارگر م

 يه؟ چرا بايد آن را جشن  كى

 

 گرفت؟

ـا      :   رحمان حسين زاده   ـتـدا ب اب

ـران و          تبريك اول مه به همه كارگ

 روز كارگر، روز همه . مردم

 

ـاسـت،        كارگران است، روز همه م

ـاى          ـه ـن روز همه انسانهاى جامعه م

ـه   .   يك اقليت انگل سرمايه دار     هـم

ـه،         ـع ـام كارگران، همه كاركنان ج

همه كسانى كه با رنج و زحـمـت          

خودشان، گرداننده و سازنده ايـن       

ت �
رگ و ��ر����� اول ��، ا���

���� ���	 
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 رحمان حسين زاده 

 ای�ج ��زاد

ـام         پس از چند روز غيبت، سرانـج

ـه در            ديروز بوش حاضر شـد ك

ـركـت         ـرى ش يك كنفرانس خب

دو نكته را “   ملت” كند و خطاب به     

روشن كند، اول اينكه حكومت او    

ـاع          ـابـل دف براى عراق استراتژى ق

ـراسـى   ” دارد و او به اصول       ، “ دمـك

يعنى همانهائى كه نيروهاى اجير و       

آدمكش حرفه اى نمونه اش را در       

فلوجه اجرا ميكنند، كماكان وفادار     

ـه           ـارى ك است و دوم در برابر فش

معموال مقدمه اعالم شكستهاست،    

 11يعنى اطالع قبلى او از عمليات        

 و انجام نـدادن      2001سپتامبر سال   

. هيچ اقدام پيشگيرانه، پاسخ بـدهـد      

ـه    17بوش در اين كنفرانس      ـق ـي  دق

آمريكا مصمم است كه :   اى گفت 

وظيفه و شغـل خـود را بـدون            ”

ـان            ـاي ـه پ ترديد و تزلزل در عراق ب

طبعا مثل هر مورد ديگرى     “   برساند

در برابر سواالت متعدد خبرنگاران     

كه آيا سياست بـوش در مـورد           

ـار            ـا دچ عراق اشتباهى داشته و ي

ـا         شكست شده است، و يا اينكه آي

او ميخواهد قتلگاه و ويتنام ديگرى      

را براى پرسنل ارتش آمريكا ايجاد      

كند، با پاسخ كليشه اى هميشگـى       

ـاى         ـه ـت يعنى تاكيد بر درستى سياس

ـا            ـه ـه آن تاكنونى و تصميم به ادام

و اين يعنى كشتار بيشتر     .   روبرو شد 

ـاد          يعنى وعده ادامه تحـويـل اجس

ـائـى       كشته شدگان سربازان آمريك

به خانواده هايشان و يعنى تشـديـد       

ـا  ”عكس العملها و   ـه “ شهادت طلبي

ـات         ـان ـري و حركات جنون آميز ج

ـراق      ـراى     .   اسالمى در ع بـوش ب

 تضمين ادامه سياستهاى خود، 
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 جامعه هستند، به نظر من صاحب 

روز كــارگــر و روز جــهــانــى          

ـه       كارگرند و همه كارگران و هـم

مردم آزاديخواه، جا دارد اين روز       

جشن و متينگ و    .   بداريم  را گرامى 

ـه      .   شادى داشته باشيم   جامعه بايـد ب

 كارگران و همه سازندگانش 

 .احترام بگذارد

ـاريـخ     :   مصطفى اسدپور  در ت

ـه، در تـدارك           مراسمهاى اول م

برگزاريش، شب نامه و اجـالس        

اما اصـل  .   را سراغ داريم. . .   پنهانى و   

. بر علنيت و مراسمهاى علنى اسـت    

ـاى             ـثـل كشـوره ـايـى م در جاه

ـرى    اروپايى كه كارگر موقعيت بهت

ـنـدنـد      داره، شهر و خيابان را مى      . ب

ـه           ـر ب حتى پليس و امكانات ديـگ

خدمت گرفته ميشود، تا كارگران،     

ـان   ها و كارناوالها و رژه   متينگ هايش

ـيـت؟      .   را برگزار كنند   ـن چرا اين عل

ـه ايـن     :   رحمان حسين زاده   ب

ـابـل             ـز ق ـي دليل ساده، كه هيـچ چ

ـردن وجـود نـدارد             ـفـى ك . مـخ

ـر، روز          ـارگ گراميداشت روز ك

ـلـى         ـي ـه، دل اكثريت انسانهاى جامع

در اين روز    .   نداره كه مخفى باشد   

قرار است متينگ و جشن و شادى       

هاى   كارگران ادعانامه .   برگزار شود 

خودشان را عليه وضـع مـوجـود          

ها و مطالباتشان  قطعنامه.   مطرح كنند 

ـقـوق      .   را مطرح كنند  ـزو ح اين ج

ـر             ـران و ه ـارگ اوليه و ابتدايـى ك

ـه  .  بخش ديگر جامعه است  در نتيج

هيچ چيز قابل مخفى كردن وجـود   

ـزار شـود          ـرگ . ندارد و بايد علنى ب

عالوه بر آن كارگر به عنوان يـك        

ـار             ـنـى ك ـل طبقه، علنى است و ع

. ميكند و رنج و زحمت ميـكـشـد        

علنى خواسـت  .   علنى مبارزه ميكند  

به اين  .   و مطالباتش را مطرح ميكند    

دليل مراسمهاى اين روز بايد علنـى     

ـاى ضـد          .   باشد ـه اينكه در رژيـم

ــى و             كــارگــر و ضــد مــردم

ـه            ـركـوب را ب سيستمهايى كه س

جامعه تحميل ميكنند، از جمله در       

 سالى كه جمهورى اسـالمـى        25

حاكم بوده، رژيمهاى ضد كارگر     

ـه          ـق و ضد مردمى از ابراز وجود طب

ـه و               ـام ـان ـرح ادع ـر، از ط كارگ

ـر      مطالباتشان، و حق   ـارگ خواهى ك

ـاه      .   نگرانند آن را ضد حاكميت سي

ـه   .   و استبدادى خود ميدانند    در نتيج

. سركوب ميكنند، فشار ميگذارنـد    

. روز كارگر را ممنوع اعالم ميكنند  

 گراميداشت طبيعى روز كارگر را 

ـيـل در          .   ممنوع ميكنند  به ايـن دل

ـارى      مقاطعى شب نامه و مخفى ك

ـه و           براى تدارك برگزارى ماه م

غيره را به جامعه كارگرى تحميـل       

ما داريم اين وضع را قبول .   اند  كرده

به .   كنيم و آن را عوض ميكنيم   نمى

ـر      طرف برگزارى هر چه با شكوهت

 .تر روز كارگر ميرويم و علنى

ـه      :   مصطفى اسدپور  اين روز ب

ـر، جشـن         عنوان جشن روز كارگ

ـه      خانوادگى روز كارگر هم شناخت

 چرا جشن؟ . ميشود

كارگر و :   رحمان حسين زاده  

. انـد    ه  خانواده كارگرى يك پديد   

در .   در اين روز در كنار هم هستنـد     

ـر         ـراس عين حال طبقه كارگر در س

جهان هر چند با ابتكارات مختلف،      

ـرك، جشـن        ـت اما با يك اقدام مش

ـنـد        . جهانى روز كارگر را برپا ميكن

ـانـى و         همين بعد همسرنوشتى جه

ـر و          عمل مشترك جهانى، دلپـذي

انگيز است و جشن در خـود         شوق

ـه اسـت       ـت ـران در     .   آن نهف ـارگ ك

سراسر جهان و به طور همزمان اين       

ـنـوان روز     .   يك روز را داريم    به ع

جشــن و شــادى و اتــحــاد و             

ـرخـواسـت ايـن         همبستگى و كيف

ـا              ـايـد ب طبقه عليه نظم سرمايه و ب

 .شكوه آن را جشن بگيريم

ايـن روز    :   مصطفى اسـدپـور   

ـيـسـم و        .   تعطيل است  ـال ولى ژورن

ـيـل        ـعـط توجه جامعه به هيچ وجه ت

ـا،      .   نيست ـه ـرم ـف نگاهها متوجه پالت

باندرولها، تعداد شركت كنندگان،    

ـه         ـت اينكه چه گفته شد و چه خـواس

ـرسـم           ـيـخـواهـم ب . شد؟ به ايران م

ـران         اوضاع سياسى ويژه   اى در اي

ـا        .   داريم چه نوع اول ماه مه ميتواند ب

 آن منطبق باشد؟ 

ـرم   :   رحمان حسين زاده   به نـظ

ـرده و          ـت يك اول ماه مه بسيار گس

باشكوه، به اين معنا كه الزم اسـت،      

ـيـم       . اجتماعات بزرگ را داشته باش

ـريـن        ـت ـزرگ بزرگترين تجمعات، ب

ـا،        ـره متينگها، در ميادين اصلى شه

ـزرگ       ـاى ب ـه ايـن حـق     .   در سالن

ـال در ايـن              ماست و ما بايـد امس

ـادى       اجتماعات بزرگ جشن و ش

ـه         ـام ـان ـا و       را داشته باشيم و ادع ه

هايمان را مطرح     مطالبات و خواسته  

ـار      .   كنيم دو فاكتور به اين مسئله بسي

ـاسـى       .   كمك ميكند  ـي ـاع س اوض

ـه         ـق ـب بسيار مساعد براى پيشروى ط

كارگر و مبارزه كارگرى در روز       

ايـن  .    وجـود دارد     1383اول مه    

ـر          موقعيت را بايد تشخيص داد و ب

ـاد و               ـريـن اتـح ـت ـيـش اين اساس ب

ـا و           ـه ـنـگ همبستگى و بيشترين متي

ـه          ـت اجتماعات بزرگ را بايـد داش

جمهورى اسالمى ضعيـف    .   باشيم

ـراى             است و از ضعف آن هـم ب

ـرد     و .   پيشروى بيشتر بايد استفاده ك

ـر        يك نكته مهم ديگر، طبقه كارگ

. ايران داراى حزب خودش اسـت     

ـرى     ـارگ يك حزب كمونيست ك

ـاسـى       ـي حاضر و آماده در صحنه س

ـا و                ـه ـت ـاس ـي ـه، س ـام ـرن هست، با ب

ـنـدگـى        پالتفرمهاى روشن، با نماي

اى بر حق كارگران،      كردن خواسته 

 سال كه مطرح كرده و       20در اين   

ـزار    .   به صدر جامعه كشانديم  اين اب

يه در دستمان و در سراسرى        مهمى

ـان    كردن مراسمها و خواسته   ـايـم . ه

ـال       در نتيجه انتظار اينست ماه مه امس

را بسيار با شكوه، بسيار گسترده، در    

همه شهرها، در ميادين اصلـى، در        

ـات           ـاع ـتـم سالنهاى بزرگ و اج

ـران و     .  بزرگ، داشته باشيم  ـارگ ك

هاى كارگرى، همه زنان و       خانواده

مردان و دختران و پسران در روز         

كارگر دور هم جمع شويـم، هـم        

ـه         جشن و شادى كنيم و هم قطعنام

و پالتفرم و مطالباتمان را عليه وضع       

 .موجود طرح كنيم

اگر به يكسال : مصطفى اسدپور

ـيـم      ـن ـيـسـت       .   گذشته نگاه ك ـه ل ب

ـيـسـت           ـه ل مبارزات كارگرى ك

ـا             طوالنى ـه ـات آن ـب ـال . يه، از مـط

ـقـوق           ـا، ح ـه ـراج دستمزدها، اخ

پرداخت نشده، ايمنى محيط كار و      

غيره، در عين حال روز همبستگـى      

ـا       بين المللى كارگرى   يه، اگر از شم

بپرسند، پالكاردها و پالتفرمها، چه      

 چيزهايى را شامل ميشود؟ 

ـلـى    :   رحمان حسين زاده   ـي خ

اما اگر .   چيزها را ميشود مطرح كرد    

ـيـد               ـاك ـاسـى ت ـه اس ـئل بر چند مس

ـه اعـالم              ـئل ـيـن مس بگـذارم، اول

ـر          ـارگ همبستگى جهانـى روز ك

بگذار، كارگران ايران امسال   .   است

همبستگى خودشان و دسـت در        

ـران         ـارگ دست گذاشتن با همه ك

ـا و در                  ـه ـنـگ ـي ـت جهان را در م

عـالوه  .   هايشان اعالم كننـد   قطعنامه

ـال،        بر آن در شرايط مشخص امس

مسئله بهبود زندگى و گشايشى در      

ـران يـك          زندگى طبقه كارگر اي

ـا در        مسئله اساسى است كه قاعـدت

ـاتـى چـون               خواسته ـب ـال ها و مـط

ـا،        ـزده اعتراض به پايين بودن دستم

مطالبه افزايش دستمزدها، پرداخت    

ـارى و         حقوقهاى معوقه، بيمه بيـك

ـايـد خـود را            بيمه هاى اجتماعى ب

خواست حق تشكل و     .   نشان دهد 

در متينگها و   .   اعتصاب مطرح شود  

ـه             قطعنامه ـي ـل ـار، ع ـثـم ها، عليه است

كارمزدى، عليه تبعيض و نابرابرى،      

ـيـد           و عليه سرمايه   ـاك ـايـد ت دارى ب

ـرد   الزمسـت آزادى و      .   جدى ك

ــيـم         ــن ـرابــرى را مــطــرح ك در .   ب

ـران           ـارگ ـار ك ـت محكوميـت كش

ـارزات         ـب خاتون آباد و سركوب م

. كارگران و اخراجهابايد اقدام كرد    

ـارزات            ـب ـايـت از م همچنين حـم

ـه     بخشهاى مختلف جامعه، از جـمل

ـان           معلمان كه فكر ميكنم در هـم

ارديبهشت ماه، دور جـديـدى از         

ـيـشـود،             ـروع م ـا ش ـه مبارزات آن

ـان و        حمايت از مبارزات دانشجوي

ـا       ديگر بخشهاى معترض جامعه ج

ها بر آنها     دارد در مراسمها و قطعنامه    

 .تاكيد شود

ـيـسـت       :   مصطفى اسدپور  ـه ل ب

. ها و مطالبات اشاره كرديد      خواسته

ـنـم      در .   من از سر ديگرى نگاه ميك

ـا يـك            ـا ب اوضاع سياسى ايران، م

ـيـم،         ـت جنبش اعتراضى روبرو هس

ـعـد از          مسئله آينده سياسى ايران، ب

ـه         ـاقش ـن جمهورى اسالمى مورد م

ـلـف و               ـت ـاى مـخ ـروه ـي شديد ن

. پالتفرمهاى مختلف مطرح ميكنند   

يك اول مه با اين خصوصيات كه       

ـر           ـرى ب شما اشاره كرديد، چه تاثي

ـران خـواهـد             ـاسـى اي ـي اوضاع س

 داشت؟ 

ـرم   :   رحمان حسين زاده   به نـظ

ـران      اگر اول مه امسال توسط كارگ

ـنـد           با شكوه، گسترده، و قـدرتـم

ـه         برگزار شود، نشان خواهد داد ك

ـه             ـق ـب ـران، ط در اوضاع كنونى اي

ـه             ـه، ب ـت كارگر پا به ميدان گـذاش

نيروى .   وسط صحنه سياست آمده   

و .   تعيين كننده در آن جامعه اسـت      

ـران را رقـم            دارد آينده سياسى اي

ـاع    .   ميزند به اين داليل در اين اوض

ـقـش         برگزارى اول مه قدرتمند، ن

ـنـده     ـر          بسيار تعيين كن ـي اى در س

ـر و          ـت تحوالت، در تامين آينده به

اينكه كارگر ميتواند، مهر خـودش      

ـنـد        . را بر تحوالت بكوبد، ايفا ميك

ـايـد             ـران ب ـارگ در اين شرايـط ك

اى  اى روشن، جامعه    خواستار آينده 

ـه        آزاد و برابر و پر از رفاه براى هـم

 .انسانها و براى كارگران بشوند

ـريـن   :   مصطفى اسدپـور   آخ

ـربـوط          سئوالم را كه به اين روز م

گفتيد، اين .   است را مطرح ميكنم   

ـلـى      روز، روز همبستگى بين    ـل الم

ـغـل دسـت      .   كارگرى اسـت    ب

ـر         ـارگ كارگر در ايران، مسئله ك

افغانى مطرح است، كه همكار و    

ـا           ـه ـرنـوشـت آن همسايه و همس

ـال  .   اند  بوده جمهورى اسالمى، س

ـران        83 ـارگ  را اعالم كرده كه ك

ـراج شـونـد        ايـن  .   افغانى بايد اخ

ـايـى           ـه ج موضوع در اول مه چ

 ميتواند داشته باشد؟ 

به نظرم  :   رحمان حسين زاده  

ـهـمـى         توجه به آن مسئله بسيار م

حمايت از كارگران افغان،    .   است

ـه      به عنوان كارگران، همكاران، ب

ـاسـت      عنوان شهروندانى كه ساله

در جامعه ايران حضـور دارنـد،         

ـنـد،           ـت كار ميكنند و سازنـده هس

ـا در      .   بسيار مهـم اسـت      ـاعـدت ق

ــتــيــنــگــهــاى مــاه مــه و در           م

هايمان، اين اقـدام رژيـم         قطعنامه

ـران         بايد محكوم شود و از كارگ

ـايـت           افغان بى  ـرط حـم قيد و ش

ــدام        .   شــود ــن اق ــد، اي بــبــيــنــي

ـهـورى       جنايتكارانه ايست كه جم

ـتـور          اسالمى سالهاسـت در دس

ـرا      .   دارد به نظرم نبايد گذاشت اج

ـال هـم        شود، همانطور كه تا بـح

ـراضـى         ـت فشار اعتراضى و جو اع

ـه ايـن اقـدام              ـت جامعه نـگـذاش

. جنايتكارانه را به سرانجام برساننـد     

اين موضوع جنبه قوى همبستگى  

ـر آن           كارگرى دارد، عـالوه ب

ـه         ـه ك حقيقتش اين بخش جامع

سالها قبل تحت شرايط سخت به      

ـر         ايران آمده  ـه اند، سالهاسـت ش

-  15نسل جوان   .   اند  وندان جامعه 

 ساله در ايران متولـد شـده و        20

هيچ تصويرى از   .   اند  بزرگ شده 

ـيـل از             زندگى و كار و تـحـص

ـه         .   افغانستان ندارنـد   ـايـد ب ـرا ب چ

افغانستان برگردانده شوند؟ اينها و     

ـبـل          خانواده ايشان كه از دو دهه ق

ـرده        در ايران ساكن شده و كارك

ـايـد            و رنج كشيـده   ـرا ب انـد، چ

برگردانده شوند؟ اينها شهروندان    

ـران          متساوى ـه اي ـع ـام الحقوق ج

ـار و          هستند و از حق حضور وك

زندگى آنها قاطعانه بايد حمايـت      

ـاى روز       بندى از قطعنامه  .   كرد ه

كارگر ميتواند به ايـن مـوضـوع         

 .اختصاص داده شود

***                 
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ـازان      ـرب مدنيت يك جامعه، جان س

ـايـش            ـيـت و آس آمريكائى و امن

 .منطقه را به بازى گرفته است

اما اوضاع عراق به نحو خيره كننده       

ـروج     اى راه حل عاجل و فورى خ

ـاره          از سناريو سياه و جوالن دگر ب

ـايـو را از           ـن عناصر جنايتكار اين س

مردم جهان و نيروهاى آزاديـخـواه       

ــد         ــى طــــــلــــــبــــ .                                             مــــ

ـه         همه دنيا شاهد جناياتى هستند ك

ـاق            ـف ـراق ات در حال حاضر در ع

ـه اسـت         .   ميافتند ـت بيش از يك هف

ـاى              ـي ـا دن ـه را ب ارتباط شهر فلوج

ـاى          ـروه ـي خارج قطع كرده اند و ن

ـا و           ـريـك آدمكشى كه ارتش آم

ـر          ـي دولت آمريكا و آقاى برمر اج

كرده اند، مردم را زير آتش تـوپ        

و بمباران و حـمـالت هـوائـى و            

ـه       .   زمينى گرفته است   ـائـى ك ـه آن

ـنـد،              ـن ـرار ك ـر ف توانسته اند از شه

ـتـل و           داستانهاى وحشتناكى از ق

ـه تـوسـط            كشتار وحشيانه اى ك

ـام   “   آزاد كننده ” نيروهاى   عراق انج

ـلـوم شـده      .   ميشود، نقل ميكنند   مع

است كه دولت جناب پريزيدنـت       

بوش به منظور گريز از پاسخ دادن       

ـيـح           به افكار مردم آمريكا و تـوض

تلفات هر روزه نيروهاى نظاميـش،      

ـروى آدمـكـش        15تعداد    هزار ني

ـار        حرفه اى از شركتهاى مقاطعه ك

ـنـد  “   خريـدارى ”چنين جناياتى    . ك

ـه           ـري ـه اول نش رويتر در تيتر صفح

اينترنتى خـود ايـن سـوال را از              

به نظر :   (   خوانندگان خود كرده بود 

ـراق     شما دومين ارتش حاضر در ع

ـاسـخ             ـر پ چه نيروئى اسـت؟ اگ

ـيـس اسـت،          ـل نيروهاى ارتش انگ

 15اين نيرو متشكل از     !   اشتباه است 

هزار نفر آدمكش حرفه اى اسـت       

هايشان “   قابليت” كه دولت آمريكا    

ـيـن        را خريده است و حتى محافـظ

شخصى و بادى گاردهاى برمر از       

ـيـن شـده اسـت              ـام ـرو ت ! )       اين ني

ـه           ـه ب چنين نيروئى را نياز داشتند ك

ـران             چند ضرورت و يـك بـح

:                العــالج پــاســخ داده بــاشــنــد       

ـامـى           - ـاى نـظ ـروه ـي عدم تمايل ن

ـه     “   متحدين”  دولت بوش براى ادام

ـر روز      حضور در شرايطى كه ما ه

ـات        ـي شاهد بمبهاى انتحارى و عمل

ـعـث            ـاى رژيـم ب اسالميون و بقاي

 -هستيم؛                                                             

 فشار افكار عمومى مردم غرب 

 

بويژه مردم آمريكا كه هـمـواره از         

ـران و            ـام نـگ ـن تكرار سندروم ويت

هراس دارند و هر روز طـى يـك         

ـات          ـرك سال گذشته سوغات و ب

ـا دفـن           سياست بوش در عراق را ب

ــافــت مــيــكــنــنــد      .                  عــزيــزان دري

ـا و          - ـه ـيـك غير متعارف بودن تاكت

ـاد ضـد      ”شيوه هاى مقابله و       ـه ج

نيروهاى اسـالمـى و       “   اشعالگرى

حاميان ناسيوناليسم زخـم حـورده       

ـه     .   عرب آنها  ـثل بمبهاى انتحارى، م

ـعـد از       كردن اجساد قربانيان حتى ب

ـا             ـه ب ـاران ـتـك ـاي قتل آنها و رفتار جن

ــى       ــگـــ .                                  اســـــراى جـــــنـــ

 دامن گرفتن انتقام و انتقامجـوئـى        -

كور وخونين تر در اين زمينه و در         

نتيجه هر چه بيشتر غرق شـدن در        

ــو ســيــاه                                ـنــاري ــجــالب سـ مــن

ـنـوان        30 اعالم   - ـع ـال ب  ژوئن امس

ـرار           ـا ق ـريـك تاريخى كه حكام آم

ـردم ” است اداره عراق را به        آن “   م

كشور واگذار كنند، تمام نيروهاى     

ـه و                ـيل ـب ـران ق مرتجع و انـواع س

ـه           جريانات عشيره اى و قومى را ب

اين فكر انداخته است تا قبل از ايـن         

ـر         تاريخ از طريق بخون كشيدن ه

ـاطـق و            ـن چه بيشتر جامعه عراق م

ـرف           ـائـى را تص مراكز و پايگاهه

ـر         ـراب كنند تا حكومت آتى را در ب

عمل انجام شده قرار داده و آنان را         

ـردن           وادار به تمكين و يا سهيـم ك

ـنـد      ـات    .   خود در قدرت كن ـاي ـن ج

مقتـدا صـدر و       “   ارتش المهدى ” 

ـتـل             ـه ق ـراى ب رفتار وحشيانه با اس

ـان،           ـه شـده آن رسيده و اجساد مثل

ـاريـو          ـن پرده اى از بازى نيروهاى س

ـه           ـع ـام سياه براى بازى با مدنيت ج

ـاغـدى و     . عراق است  فدراليسم ك

ـه         موقتى حكومت موقت، هنـوز ب

ــازار عــرضــه نشــده در دامــن          ب

جريانات ناسيوناليستى و قومى كرد     

ـردى   ” كه به اميد اتحاد      “ ادارات ك

ـيـچ          ناخنهايشان را ميجويدند و ه

ـتـن از          نشده وعده زهر چشم گرف

ـه و           ـيل ـب آزاديخواهان را در دوائر ق

ـا        عشيره خود پخش كرده بودند، ب

بى خاصيت بودن خـود شـوراى         

ـارى دود         حكومتى در اوضاع ج

ـاى         ـه آرزوه شد و به هوا رفت و ب

ـيـوسـت       در دور   .   برباد رفته شان پ

آتى اوضاع عراق، ناسيوناليـسـم و        

ـه         قوم پرستى كرد، بيش از پيـش ب

ـره خـود             ـي طايفه و سكت و عش

خواهند چسپيد و دورنماى جنـگ   

ـاز             ـر ب ديرين قدرت مـجـددا س

ـيـدان          .   خواهد كرد  ـار م اما ايـن ب

ـنـگ        تاخت و تاز اينها نيز تنگ و ت

تر خواهد بود و ماهيت ناسيوناليسم      

ـانـده             ـقـب م ـاى ع كرد و آرمانه

ـرايـش          احزاب و نيروهاى ايـن گ

ـان           ـت ـردس بيش از پيش بر مردم ك

بيگانگى .   عراق آشكار خواهد شد   

با كمترين خواست و مطالبه مدنـى       

از اينها ساطع خواهد شـد، دوران         

ـان         ـر اذه پايانى سلطه ناسيوناليسم ب

مردم آغازى بى بازگشت خواهـد      

ـام            ـاهـد ش گرفت و بار ديگر ما ش

ـرد و               ـيـسـم ك ـال ـيـون ـاس غريبان ن

ـرخـورده        فاالنژهاى متعصب و س

ــود           ــم بــ ــواهــــيــ .                               آن خــ

ـران           -  و باالخره فعال تر شـدن س

ـر        رژيم اسالمى و يافتن مفرى ديگ

ـه          ـاران ـتـك ـاي در ابقاى حكومت جن

خود و به جوالن انداختن نيروهاى       

ـه آن           هار اسالم سياسى و در نتيـج

ـاى         ـه كسب امتيار از آمريكا و دولت

ــد          .                           اروپــــــــاى واحــــــ

ـه         معلوم شده است كه عليرغم هـم

ادا و اطوارهاى سران رژيم اسالمى      

ـاى                    ـروه ـي ـا ن در اعالم مرزبندى ب

، آتش بيار معركه    “ تندرو اسالمى ” 

ـالـى و            و يكى از منابع مهم تامين م

ـلـى         ـن تداركاتى و تسليحاتى و پرس

ـاى    ” امثال مقتدا صدر و        ـه ـي ـن “ س

فلوجه، همين رژيم اسالمـى بـوده      

ـيـل        .   است شهر كربال، محـل گس

ـر         ـاص ـن پاسداران رژيم اسالمى و ع

حزب اللهى شده است كه با عنوان       

ـه جـوار         “   معتكفين”  پناه آورده ب

ـيـع و      “   مرقد امام شهيد شيعيان   ”  ـن م

ـارى از        ـي سرچشمه سازماندهى بس

ـارى و              ـتـح ـامـى و ان عمليات نظ

رژيم اسالمـى  .   انفجارى بوده است 

اين قدرت و ميدان مانـور و ايـن           

ـنـون             ـانـى و ج ظرفيت ضـدانس

ـه رخ              ـر ب ـار ديـگ آدمكشى را ب

مقامات حكومت بوش كشيد و از      

ـات  .   بابت آن امتياز خواست    و مقام

ـه         ـنـك  از   (:   دولتى آمريكا با بيان اي

ـا         سران رژيم اسالمى خواسته اند ت

ـان         “   نفوذ” از   ـي ـع ـي خود در ميان ش

ـردن           ـراى آرام ك جنوب عراق ب

ـار      ) اوضاع استفاده كنند   ، در واقع ب

ـه اسـالم             ـاز ب ـي ديگر پاى دادن امت

ـاى      ـه سياسى در قدرت و بند و بست

ـاى          ـروه ـي هميشگى با كثيفتريـن ن

در برابر اين مشكل    .   ارتجاعى رفتند 

ـات       ـام تراشيهاى رژيم اسالمى، مق

ـه         آمريكا فعال و موقتا تصميم گرفت

اند پرونده هسته اى رژيم اسـالمـى      

ـنـد و بـطـور             را مختومه اعالم كن

موقت فشار به رژيم اسـالمـى در         

ـر         ” مورد   ـقـوق بش ـقـض ح را “   ن

و اين بازى هميشگى .   بايگانى كنند 

ـيـن           ـرآن ب و ديپلوماسى انجيل و ق

حكومت اسالمى و دولتهاى غربى     

ـه            ـنـد ك ـن بوده است و تصور ميك

ـاى      ـه ميدان براى جوالن اين هـوس

ـرس           ـت احمقانه را همـواره در دس

 .دارند

ـردم         اما اوضاع جهان و انتظارات م

ـه           ـثل غرب در مورد پايان دادن به م

كردن مدنيت و بازار تـوحـش و          

ـيـل در ايـن           بربريت نيروهاى دخ

ـردم        وضعيت و بويژه اعتراضات م

ـرزنـدان خـود،          آمريكا به كشتار ف

اجازه تحميـل زنـدگـى تـحـت           

ـرور كـور و            ـرروزه ت كابوس ه

ـيـدهـد               ـيـع را نـم ـات فـج . جناي

ـردم        اعتراضات گسترده و وسيع م

ـراق و          آمريكا در سالروز اشغال ع

ـانـواده            ـر روزه خ بازخواسـت ه

سربازان آمريكائى مستقر در عراق،     

تا همين ديروزا جناب بوش را از          

ـار عـمـومـى             ظاهر شدن در انـظ

ـانـده بـود        ـان   .   بازداشته و ترس ـه ج

متمدن اجازه تداوم سناريو بربريـت   

 .و توحش را نميدهد

ـتـون         رژيم اسالمى بعنوان يك س

ـنـوان            ـع اصلى تشنج در عراق و ب

ـه،           ـق ـنـط راس اسالم سياسى در م

ـيـكـشـد و           آخرين نفسهايش را م

ـر           ـراب مردمى هفتاد ميليونى را در ب

ـز         خود ميبيند كه ديگر به چيزى ج

ـردن              ـاقـط ك ـيـدن و س بزير كش

حكومت مشتى جنايتكار اسالمـى     

نميتوان چنين مردمى   .   راضى نيستند 

را به زندگى تحت كابوس داثمـى       

ترور و جنايت هر روزه عادت داد    

و مردم مشتاق براى زنـدگـى در          

شرايط آسوده و مرفه و متمـدن را         

ـانـى     . به اين فجايع خو داد   عامل و ب

ـاى         تحرك و عمليات جنـون آس

ـاسـى، رژيـم           ـي نيروهاى اسالم س

اسالمى و سران رژيـم اسـالمـى          

 سال جنون آدمـكـشـى      25.  است

ـران و              ـر اي ـاكـم ب جنايتكاران ح

كارنامه خونين سلطه اسالم سياسى     

ـا     ” بر   ـه ـت ـردم    “ جنبشها و مقاوم ى م

منطقه به اندازه بيش از حد كفايت،       

ـابـوس              ـانـون ك منشا و منبع و ك

ـان       تروريسم اسالمى را به مردم جه

ـرات    .   نشان داده است   مردم از تظاه

ـه       ـي عظيم ميليونى سال گذشته بر عل

ـتـى        ميليتاريسم و تروريسم دول

آمريكا و تداوم آن به شكل هر       

ـا           ـريـك ـاى آم ـره روزه در شه

ـاك      مسببين اين اوضاع وحشتن

و نيروهاى بانى اين صحنه هاى      

فشردن حلقوم بشريت متمـدن      

بزير كشيدن رژيـم  . را ميشناسند 

اسالمى و تقابل با بند و بستها و         

سازشها و امتياز دادنهاى مـداوم      

ـه         ـا ب مقامات حكومتى آمريـك

ـنـون        نيروهاى سياه و مرتجع اك

ـه        بايد به يك خواست واقعى ن

تنها مردم ايران و عراق، كه كل       

ـبـديـل شـود          . جهان متمدن ت

ـيـن             ـه تـمـك خواب و خيال ب

ـردم         ـيـم م واداشتن نيروى عظ

ـه          ـزى ك جهان و دور زدن خي

ـيـدن         مردم ايران براى بزير كش

ـان اسـالمـى از قـدرت            جاني

ـان انـدازه            ـه هـم برداشته اند، ب

ارتجاع اسالمى، واهى، بـدون      

ـا و              ـن ـه ف دورنما و محكـوم ب

ـتـدا       .   نابودى است  ـق ـاب م جن

ـرار       صدر هيچ شانسى براى تك

ـادان         ـت صحنه هاى جنايـت اس

ـراق نـدارد        . خود براى مردم ع

ـه          شايد به همين دليل اسـت ك

شايعه پناهنده شدن او به رژيـم        

ـا  .   اسالمى را پخش كرده اند     ام

ـام        شكست مقتدا صدر تازه تم

توجه ها را بسوى منبع تغذيه و        

ـرتـجـع          ـر م بازتوليد اين عناص

ـانـد   ـاسـى       .   ميچرخ ـي اسـالم س

اسـالم  .   معتدل و افراطى نـدارد    

ـر          سياسى تا زمانى كه دستـى ب

ـر            ـفـوذى ب قدرت دولتى و ن

ـركـوب        مبارزه مردم تحت س

داشته باشد، همواره جنايـت و       

ترور و نسل كشـى و خـون           

ـايـش         پاشيدن به مدنيت و آس

عالوه بر . مردم را بازتوليد ميكند  

ـقـش           ـا و ن ميليتاريسم آمريـك

ـاى          ژاندارمى حـكـومـت آق

بوش، بحث ساقط كردن يك     

ـان        ـاي اركان ديگر تروريسم و پ

ـرور         دادن به زندگى زير سايه ت

و خفقان و رعب و وحشـت،        

اسالم سياسى و در راس آن،        

ـاسـى در قـدرت            ـي اسالم س

ـيـن رژيـم            دولتى، يعنـى هـم

ـهـورى اسـالمـى يــك           جـم

خواست و مطالبه و مـوضـوع        

ـه و         مبارزه مردم در ايران، منطق

 .سراسر جهان است
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سرمايه دارى، جهـان را بـه         

ميدان تاخت و تاز تـروريسـم و         

ميليتاريسم و جنگ تبديل كرده     

ــكــارى و          .   اســت ــقــر و بــي ف

نه فـقـط     .   گرسنگى بيداد ميكند  

ـيـسـت كـه             بورژوازى قـادر ن

تصويرى از بهبـود در مـقـابـل           

جامعه بگذارد، بـلـكـه تـجـربـه           

صـلـح   ”ميلياردها انسان از وعده     

ـيـزى   “   نظم نويـن  ” در  “   و رفاه  چ

. جز بربريتى مدرن نبـوده اسـت       

اينكه آينده چگونه خواهد بـود       

و سهم اكثريت عظيم مـردم از         

زندگى چه خواهد شد، تـمـامـا        

ـبـقـه              در گرو اين اسـت كـه ط

ـيـگـويـد و            كارگر امروز چه م

جهـانـى كـه هـر         . چكار ميكند 

روز با كـار كـارگـران سـرپـا             

نگهداشته ميشود ميتواند توسـط      

ـنـد      ـبـقـه    .   طبقه كارگر تغيير ك ط

كارگر براى رهائى راهـى جـز        

ـيـش رو           انقالب عليه سرمايـه پ

 .ندارد

زنجيرهاى بردگى را بايد از      

اول مه روز اتـحـاد    .   هم گسست 

و اعالم همبستـگـى كـارگـران         

روز ابـراز وجـود       .   جهان است 

در .   طبقاتى و سوسياليستى است   

اول مه پرچم نـفـى ايـن نـظـام             

جهنمى را برافرازيم و بـه كـل          

جامعه اعالم كنيم اگـر قـدرت        

دست ما باشد استثمار و بردگـى       

مزدى و مالكيت خصوصـى را        

اعالم كنيم كه اگـر      .   الغا ميكنيم 

قدرت دست ما باشد، از فقـر و         

بيكارى خبرى نخواهد بود، بـى      

مسكنى و بى داروئى و جهالـت       

ـنـدد،           ـب ـي و بيسوادى رخت بـرم

خوشبختى و آزادى و برابرى را      

ـيـم           ـيـن خـواه براى همگان تام

در حكومت كارگرى هـر    .   كرد

كس به اعتبار انسان بودنـش در        

پيشگاه جامعه از حـقـوق بـرابـر         

ـيـازش          برخوردار است و بنا به ن

ـنـوى             از امكانات مـادى و مـع

 .جامعه استفاده خواهد كرد

در ايران، حكومت اسالمـى     

سرمايه داران در يـك قـدمـى          

مهمترين مسالـه   .   واژگونى است 

ـيـد هـر           جامعه امروز ايران و كل

بهبود در زندگى مردم و بـويـژه      

طبقه كارگر، مساله سـرنـوشـت       

. دولت و قدرت سياسـى اسـت       

اين واقعيت بايد در شـعـارهـاى         

اجتماعات روز كارگر در صـدر   

 12اول مه امسـال،       .   قرار بگيرد 

ارديبهشت، ميتواند بـه جـامـعـه         

تشنه انقالب و رهايى نشان دهـد     

ـيـم آزادى و              ـيـروى عـظ كه ن

ـيـسـم، كـارگـران، در           سوسيال

ـيـسـت      .   صحنه اند  حزب كمـون

كارگرى شما را به حضور فعـال       

در پيشاپيش صف مبارزه بـراى       

آزادى، عليه رژيم اسـالمـى و         

براى برقرارى يك جامعه آزاد،      

 .برابر و انسانى فرا ميخواند
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طبقه كارگر براى رهـائـى      

راهي جز انقالب عـلـيـه        
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با كمال تاسف خبر مرگ كريم نظرى از فعالين صفوف كومه له و حزب كمونيست ايران را بر اثر              

                               .                                                                                                                                                        بيمارى سرطان شنيدم

 .مرگ اين انسان مبارز را به خانواده او و دو فرزندش صميمانه تسليت ميگويم    

خاطرات شيرينى از صميميتها و فروتنى او و رابطه نزديك او با دوستان و رفقا و نزديكانش در ذهن هر                          

سنگينى بار اندوه مرگ كريم را فقط ميتوان با           .  كسى كه با او اندك آشنائى داشته است بجا مانده است            

براى من و هر كس ديگرى كه عزيزانى        .  زنده كردن ياد و خاطره خصوصيات انسانى او قدرى سبك كرد   

چاره اى نيست جز    .  را در ضايعات مشابه از دست داده باشد، مرگ كريم غير قابل انتظار و شوك آور بود                 

اينكه سنگينى ديرپاى غم را با اميد به زندگى، و تالش براى تحقق آرزوهاى انسان بر شانه هاى خود سبك                   

 .بار ديگر مرگ نابهنگام كريم عزيز را به خانواده و بستگان او تسليت ميگويم.    كنيم

  ايرج فرزاد 


