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 .اساس سوسیالیسم انسان است
 سوسیالیسم جنبش بازگرداندن

  .اختیار به انسان است
 منصور حکمت

 www.iskraa.org 

. روز جهاني کارگر در راه است     
اول مه روز همبسـتـگـي و اتـحـاد             
طبقه کارگر در مـقـابـل سـرمـايـه             
ــتـــهـــايشـــان، روزي             داران و دولـ
ــي و از                    ــانـ ــهـ ــي و جـ ــخـ ــاريـ تـ
دســتــاوردهــاي بشــر مــتــمــدن و            

ايـن  .   جنبش سوسياليسـتـي اسـت      

روز در تاريخ بشر جايگاه خـاصـي        
ــاد آور جــنــبــش             .   دارد اول مــه ي

راديکال و طبقاتي کارگران عـلـيـه        
 .استثمارگران است

در اين روز ميليونـهـا نـفـر در            
سراسر دنيا به خيابان آمده و عليه       
ظلم و ستم، عليه استثمار و فـقـر،         

عليه نابرابري و تحقـيـر انسـانـهـا،           
صداي انسانيت مترقي و متمـدن،      
صــداي اعــتــراض کــارگــران را بــه         

در .   گوش جهانـيـان مـي رسـانـنـد           
ــردم                  ــر و م ــارگ ــه ک ــق ــب ــران ط اي
ــخــواه امســال در شــرايــط              آزادي
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 تلويزيون
 کانال جديد

  شب 10تا 8
Satellite: Telstar12 

 
Center Frequency: 
12608MHz 

 
Symbol Rate:19279 

 
FEC:2/3 
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 راديو انترناسيونال

  هر شب 9
 راديويی قوی با پوشش
 سراسری در ايران

   
 

 صئای آزادی ، صدای حقيقت 
 صدای کارگر، صدای انسانيت 

 به همه طول موج 
 راديی را معرفی کنيد
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  کيلو هرتز7490با 
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 ايسکرا

 چھارشنبه ها منتشر 
 ميشود 

خاصي به اسـتـقـبـال روز جـهـانـي              
با شناخت دقيق از    .   کارگر ميروند 

اين شرايط و ويژگيهـا مـيـتـوانـيـم            
اول مه امسال را به نقطـه عـطـفـي            
در مــبــارزات خــود عــلــيــه رژيــم           
اسالمي و سرمـايـه داران تـبـديـل            

 .کنيم
ويژگيهاي شـرايـط فـعـلـي در            

ما در ايران در شرايـطـي بـه          !   ايران
استقبال اول مه روز جهاني کـارگـر        

 مارس روز جـهـانـي         ٨ميرويم که   
زن را بــا مــوفــقــيــت پشــت ســر               

در شرايطي به استـقـبـال       .   گذاشتيم
روز جهاني کارگر ميـرويـم کـه در            
چهارشنبه سـوري و مـراسـم هـاي            
سال نو، مردم يکبار ديگـر قـدرت         
ميليـونـي خـود و انـزجـارشـان از               

. حکومت را به عيان نشـان دادنـد        
رژيم اسالمـي در ضـعـيـف تـريـن              

احتمال .   دوران حياتش بسر ميبرد   
کــم کــردن شــر حــکــومــت از ســر            
جامعه، در سال آتي، به يک امـيـد        

همگان .   همگاني تبديل شده است   
از امکـان تـغـيـيـرات اسـاسـي در               
جامعـه در يـکـسـال آيـنـده حـرف                

اين بيانگـر يـک تـنـاسـب           .   ميزنند
قواي ديگر و يک روحيـه تـعـرضـي           
است که ميتوانـد جـنـبـش چـپ و              
کمونيسم کارگري را تـمـام قـد بـه             
جامعه مـعـرفـي کـنـد و در راس                
مبارزات مردم قرار دهد و تثبيـت       

رژيم اسالمي هم از خارج و      .   نمايد
هم از داخل به شدت تـحـت فشـار            

مبارزات مردم و بـويـژه     . قرار دارد 
 آذر تـا کـنـون يـک            ١٦کارگران از   

سير صعودي با شـدت بـااليـي را            
گســتــردگــي و    .   طــي کــرده اســت      

ــارزات              ــب ــن م ــکــال شــدن اي رادي
ــامــعــه را                 جــريــانــات راســت ج

طــرح  .   ســراســيــمــه کــرده اســت           
رفراندمشان متولد نشده، شکست    
خورد و عمالً جبهه راست را تـکـه          

 .پاره کرد
 مــارس امســال نشــان داد           ٨

هژموني چـپ در جـامـعـه چـنـان               
گستـرش يـافـتـه اسـت کـه حـتـي                 
جريانـات راسـت پـروغـرب و دوم             
خــرداديــهــاي شــکــســت خــورده و         
ناسيوناليسم کرد هم نتوانستند از     

ايـنــهـا قـبــالً      .   کـنـار آن رد شـونــد         
اسمي از ايـن روز بـه زبـان نـمـي                  

امـــا امســـال هـــمـــگـــي       .   آوردنـــد
 .حقوق زن شدند" مدافع"

ما اين را نشانه قدرت چپ در        
جامـعـه بـه چـپ         .   جامعه ميدانيم 

چرخيده است و راست نـاچـار شـده           
است از آزادي و حـقـوق زن حـرف              

اگر قبالً روز فاطمه و کشـف    .   بزند
حــجــاب رضــا شــاهــي و انــقــالب          
سفيد را در مقابل روز جهـانـي زن          
علم کرده بودند، امسـال کسـي از          
فاطمه و اعياد مذهـبـي و فـرح و             

هـمـه   .   انقالب سفيدش اسمي نبـرد    
تالشهاي چندين سـالـه ايـن صـف           

 .يکجا دود شد وبه هوا رفت
اول مه امسـال يـک مـيـدان و              
عرصه ديگر است که چپ جامـعـه        
هژمونـي خـود را بـايـد چـنـان بـا                  
قدرت و وسعت نشان دهد که ايـن         
جريانات ضـد انـقـالبـي بـيـش از               

. پيش حاشيه اي و مـنـزوي شـونـد          
جنبش ما در کردسـتـان در عـيـن            
حال در مقابل ناسيوناليسم کرد و       
براي حاشيه اي کردن اين جـنـبـش          
بايد هشـيـاري بـيـشـتـري از خـود               

 .نشان دهد
اول مه در کردستان، بـه کـدام          

 مسائل بايد توجه کرد؟
کردستان در چـنـد مـاه اخـيـر              
تحوالت جديي و مهمـي را پشـت        

اعـتـصـاب کـارگـران        .   سر گذاشـت  
نســاجــي و عــقــب رانــدن رژيــم و             
تجارب و درسـهـاي آمـوزنـده آن،             
پوزه حکومت را بـخـاک مـالـيـد و             
ــکــال و چــپ را در                  فضــاي رادي
کردستان بيـش از پـيـش تـقـويـت              

هشــت مــارس امســال در          .   کــرد
کردستان يک واقعه مهم ديگر بـود       
که توجه ها را در ابعاد هزاران نفره     
يکبار ديگـر بـه حضـور و قـدرت              

 .چپ در اين جامعه جلب کرد
ــان               ــت ــردس ــه از ک ــاري ک ــب اخ
مخابره ميشود کـمـتـر نشـانـي از            
ــات و جــنــبــش                 ــان ــري ــحــرک ج ت

ايـنـهـا در      .   ناسيونـالـيـسـتـي دارد       
نوروز تالشهاي کردند امـا فضـاي        
چپ جامعه بـه آنـهـا مـجـال ابـراز               

 .وجود جديي نداد
اکــنــون در فضــاي ســيــاســي           
کــردســتــان نــه خــبــري از ســالــروز          
حکومت عشاير فئـودالـهـاي کـرد         
مثل قاضي محمد هست نه کسي      

از عشـــايـــري مـــثـــل ســـمـــکـــو            
يــاد )   اســمــاعــيــل آقــاي شــکــاک     ( 

ميکند و نه حتي روز پيشمـرگـه و          
مناسک ناسيونالـيـسـتـي را جـدي           

ايـنـهـا هـمـگـي نشـانـه             .   ميگيـرد 
برتري جنـبـش مـدرن، امـروزي و            
سوسياليستي اسـت کـه مـنـاسـک           
عشــايـــري و کـــهــنـــه جـــنـــبـــش            
ناسيوناليستي را حاشيه اي کـرده        

اين تحوالت به يمـن بـرتـري      .   است
نقش جنبش کارگري و کمونيستي     

. در کـردسـتـان ايـجـاد شـده اسـت              
امروز ديگر کسي نميتواند تجـربـه       
سياسي و فرهنگي و اجتمـاعـي و         
بويژه تجربه مبارزاتي مـردم را بـه         
ــخ                ــاريـ ــراق و تـ ــان عـ ــتـ ــردسـ کـ
ناسيوناليسم کرد و قاضي محـمـد       
و ديـگـر جـريـانـات عـقـب مـانـده                 

اين تجارب مستقيـم    .   مرتبط کند 
به جنبش کارگري و سوسياليستي     
در ايران و فراتر از آن بـه تـجـارب              

. مدرن جهاني ربط پيدا کرده است     
مـردم کـردسـتـان بـخـشـي از ايـن                 
دهکده جهاني است که روبـه جـلـو          

مردم پيشقراوالن خود را در      .   دارد
صف مـدرنـتـريـن و انسـانـيـتـريـن               

يک کارگـر   .   جريانات پيدا کرده اند   
و يا جوان کرد نميتواند در تجارب       
پيشمرگايتي و سردسته عشـايـر و        
فئوال و سرمايه دار کرد تجربه اي        
به نفع خـود و جـامـعـه اش پـيـدا                 

و به همـيـن دلـيـل طـبـيـعـي              .   کند
است کـه ايـن جـريـانـات جـايـگـاه                
خــاصــي در جــوامــع مــدرن و                 

. جنبشهـاي مـدرن پـيـدا نـکـنـنـد              
جريانات ناسيونالـيـسـتـي اسـاسـاً          
عليه اين تـجـارب و جـنـبـشـهـاي               
برابري طلبانـه و مـدرن فـعـالـيـت              

بـــراي جـــريـــانـــات     .   مـــيـــکـــنـــنـــد 
ناسيوناليستي تجربه طـالـبـانـي و         
بارزاني در کردسـتـان عـراق مـهـم            
است و تالش ميکنند از آن درس         

براي کارگر و مردم مـدرن      .   بگيرند
ــجــارب انســان             کــردســتــان هــم ت
مترقي، تجارب کارگران صـنـعـت       

کارگر نفت ما رهبر " نفت، تجارب   
و شـوراهـاي دوران       "   سر سخت مـا   

و بــاالخــره   . . . .   قــيــام در تــهــران و       
تجارب کمـون پـاريـس و انـقـالب             
اکتبر، آن دستاوردهاي است که از     
آن درس ميگـيـرد، مـي آمـوزد و             

تاريخ خـود را بـه ايـن جـنـبـشـهـا                  
امـــروز هـــم     .   وصـــل مـــيـــکـــنـــد    

جنبشهاي اعتراضي در کردسـتـان      
افت و خيزش مستقيم به جـنـبـش          
آزاديخواهـي در سـطـح سـراسـري             

 .ايران مرتبط است
 مارس امسال عـلـيـرغـم         ٨در  

فشـــارهـــاي رژيـــم اســـالمـــي،             
ــدهــا و               ــهــدي ــهــا و ت ــري دســتــگــي
محدوديتهاي متعدد و مسـتـقـيـم        
عوامل رژيم مراسمها و جـنـب و           

 مـارس ابـعـاد        ٨جوش جامعه در    
کـل  .   وسيع و راديکالي پـيـدا کـرد        

جامعه متـوجـه شـد کـه ايـن روز               
. مــهــم اســت و بــايــد کــاري کــرد           

تجارب هشـت مـارس امسـال در           
کردستان الـبـتـه احـتـيـاج بـه يـک                 

هـمـيـن جـا       .   بررسي دقيـقـتـر دارد      
بايد گفت براي جـلـوگـيـري از هـر              
نوع دسيسه اي در اول مه بايـد بـه           

 .برخي نکات اساسي توجه کرد
هشـــت مـــارس امســـال در            
کردستان، فعالين و جـنـبـش چـپ           
تــنــهــا بــا مــحــدوديــت عــوامــل            

. مســتــقــيــم رژيــم روبــرو نــبــودنــد        
مــحــدوديــتــهــاي غــيــر مســتــقــيــم      
جريانات ناسيـونـالـيـسـتـي از هـر             
رنگش که در رقابتشان با همديگر      
و عليه چپ جامعه موانع تـازه اي         
آفريدند که همه فـعـالـيـن بـايـد در            
رابطه بـا روز جـهـانـي کـارگـر بـا                  
هشـيـاري بـيـشـتــري بـا آن تـوجــه                

اين جريانات تـالش کـردنـد        .   کنند
بي خطر بودن خـود را بـراي رژيـم             

اين جريانات تالش   .   توضيح دهند 
ــا                  ــا کــنــار آمــدن ب ــد کــه ب کــردن
بخشهاي از رژيـم و عـوامـل آن،              
هماهنگي خود را با اهـداف رژيـم         

بـا عـجـز و البـه و             .   گوشزد کننـد  
قبول حضور و سخنـرانـي عـوامـل          
رژيــم تــالش کــردنــد پــاي دســت            
اندرکاران رژيم اسالمي را بـه ايـن          
نوع مراسمها کشـانـده و قـبـاحـت            

. اين نوع کنار آمدنها را بشکـنـنـد        
و در اين راستا موانع و مشکالتي       
براي جنبش مـا و فـعـالـيـن چـپ                

بـراي اول مـه روز         .   ايجـاد کـردنـد     
جهاني کارگر هم بدون شـک صـف          
رنگارنگ ناسيوناليسم کرد تـالش     
ميکنند براي فعالـيـن کـارگـري و           

 6بقيه در صفحه        
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ــارس            19روز       ، 1871 مـــ
هنگـامـيـکـه پـاريـس در مـحـاصـره                
نظامي پروس قـرار داشـت ، هـزاران            
نفر از کارگران  همراه افراد گارد ملي        
و بــقــيـه اقشــار مـحــروم پـاريــس بــه              

بـعـد از مـاهـهـا          .   خيابانها ريـخـتـنـد     
گرسنگي و فشـار جـنـگ فـرانسـه و               
پـروس و مـحـاصـره طـوالنـي مـدت                
پاريس، مردم با رقص و پايکوبي در         
کوچه و خـيـابـانـهـا ظـاهـر شـدنـد و                    

کميتـه  .   پيروزي خود را جشن گرفتند    
مرکزي گارد ملي در تاالر شـهـرداري        
مستقر شده بود و حکومت کـمـون را      

اهتزاز پرچم سرخ بـر فـراز     .   اعالم کرد 
شهرداري تمام مردم را به خـيـابـانـهـا            

همه چيز دوست داشتني    .   کشانده بود 
بود، شهر رنگ و روي ديگري داشـت         
و صداي خنده و آواز مردم پاريـس را           

هزاران نفر هـمـراه بـا         .   زيبا نموده بود  
نيروهاي مسلح گارد ملي خود را بـه         
تاالر شهـرداري رسـانـدنـد تـا شـاهـد               
اعالم آزادي پاريس از طرف کـمـيـتـه           

 .مرکزي گارد ملي باشند
امـا اشـراف و اعـيــان مــحــالت            
زيباي شهر، با شتاب و توسل بـه هـر           
وســيلــه اي ســعــي داشــتــنــد کــه از              

موج جـمـعـيـت در        .   پايتخت بگريزند 
خيابانها فرار مفتـضـحـانـه ژنـرالـهـا،           
سلطنت طلبان و بورژوازي پاريـس را        

. با شـادي و نشـاط بـدرقـه مـيـکـرد                
اعالميه هاي گارد ملي بـه ديـوارهـا          
نصب شده بود کـه در آن خـطـاب بـه                

خـلـق   :   "   مردم شهر نوشـتـه شـده بـود          
پاريس يوغي را که ميخواسـتـنـد بـه           
گردنش بـيـاويـزنـد بـه دور انـداخـتـه                  

حکومت نظامي ملـغـي شـده        .   است  
فرانسه و پـاريـس چـنـان           . . . . . .   است  

حکومت جـمـهـوري را پـايـه گـذاري              
خواهند کرد که براي هميشه به دوران       
تهاجمات و جنگهاي خانـگـي پـايـان          

 " خواهد داد
اعالم تشکيل حکومت کمون بـا     
امضاي بخشي از رهبران کـارگـران و         

فرماندهان انقالبي گارد ملـي صـادر        
 .شده بود

با تشکيل حکومت کـارگـران در        
پــاريــس ، زمــيــنــداران، بــانــکــداران،       
سرمايه داران، کشيـشـان، ژنـرالـهـاي          
ارتش و انگلـهـا بـه کـاخ ورسـاي در                

. چند کيلومتري پـاريـس گـريـخـتـنـد           
سياستمداران از قدرت عـزل شـده بـه           
همراه ژنرالهاي قاتلـي چـون تـي يـر،             
سلطنت طلبان و پارلمانتاريستهـا از       
همان بدو استقرار در ورساي در صدد       
به زيـر کشـيـدن حـکـومـت کـارگـري                

بــا هــمــکــاري دولــتــهــاي       .   بــرآمــدنــد
همجوار تالش داشتند که حـکـومـت         
جديد را حکومـت يـک مشـت افـراد             
ضدملي، بيگانه پرست، جنايتکار و      

ورسـاي بـه     .   بي سروپا معرفي کـنـنـد      
کليه کارمندان و نظاميـان پـيـام داد           
که با حکومت جديد همکاري نکننـد       
و بــعــدهــا بــا اعــدام کــمــونــاردهــا و            
طرفداران آنها، ميخواست که ترس و       
وحشت دوران خود را دوبـاره غـالـب            

 .  کند
اما در چند کيلومتري ورسـاي ،        
در پاريس ، شور و شوق غريبي حاکم        
شده بود و کمونـاردهـا بـا دل و جـان                
ميکوشيدند که سيستمي برپا کـنـنـد        
کــه رفــاه و آســايــش شــهــرونــدان را              

 . تضمين کند 
 مارس چند فـرمـان       29کمون در   

از آنجائـي کـه نـود         .   مهم صادر کرد    
درصد مردم  پاريس کـه کـارگـران و              
بسياري از خـرده بـورژواهـا و حـتـي               
بورژواهاي متـوسـط را نـيـز شـامـل              
ميشد به علت اقسـاط بـدهـي خـود             
تهديد به اخراج و حـبـس مـيـشـدنـد،              
کمون فرماني  درباره تعويـق اقسـاط         
بدهيـهـاي پـرداخـت نشـده را صـادر               

همچنين بدهـي مسـتـاجـران را          .   کرد
باطل  اعالم کرد و تصريح شـده بـود            
کــه صــاحــبــخــانــه هــا حــق نــدارنــد             

اهـمـيـت    .   مستاجران را بيرون کـنـنـد       
اين فرمان در اين بود  که مـالـکـيـت             

خصوصي جامعه سرمـايـه داري کـه          
امري  مقدس و تغيير نـاپـذيـر جـلـوه              

  .داده مي شد را متزلزل مي کرد
در همين روز کمون طرحـي بـراي         
اداره پــاريــس تصــويــب کــرد وده                 
:  کميسيون تاسيس گـرديـد از جـملـه           

ــري                ــرورش ، دادگســت آمــوزش و پ
،ارزاق و خواربار، دارائـي، جـنـگ ،            
امنيت عمومي، صنعت و مـبـادـلـه           
خدمات عمومي و روابـط خـارجـي،          

 .کارو  کميسيمون اجرائي 
روز بــعــد فــرمــانــي صــادر شــد           

مبني بر ايـنـکـه اعضـاي مـنـتـخـب               
بمنظور اداره امور محلي  مسئوليت       
شهرداريهاي بخشهاي مختلف شـهـر      
رابعهده ميگيرند وبـه آنـهـا اخـتـيـار               
داده شد که کميسيونهـائـي  را بـراي           
حل و فصل مسائل محل  انـتـخـاب            

کليه فعاليت  دسـتـگـاه اداري         .   کنند
بايد در خدمت و تحت نظارت مـردم         
قرار داشته باشد و مـيـتـوان آنـهـا را               

جدا کردن کلـيـسـا     .   عزل و نصب  کرد    
از دولت ،حـذف بـودجـه مـربـوط بـه                
انجام مراسم مذهبي و توقيف امـوال       
کليسا مورد مخالفت اعضـاي بـيـن          
الملل که تحت تاثير افکار پـرودونـي         

آنها از مصـونـيـت       . بودند قرار گرفت    
جـدا  .   اموال کليسا دفـاع مـيـکـردنـد         

کردن کليسا از دولت و نوقيف امـوال        
 .آن  با اکثريت به تصويب رسيد 

کارل مارکس در باره اين فـرمـان         
همينکه کـمـون     :  "   چنين نوشته است  

ازکار انحالل ارتش دائمي و پلـيـس ،         
اين دو ابزار قدرت مادي دولت سابـق        
، فراغت يافت درصدد برآمد تا ابـزار        
معنوي سرکوب و اختـنـاق تـوده هـا            

را نيز درهـم  " قدرت کشيشان " يعني  
بشکند، کمون فـرمـان انـحـالل هـمـه             
کليساها و مصادره اموات آنان را در       
مقياسي که مالک شمـرده مـيـشـدنـد           

 ." تصويب کرد
اقدامات کمون  سبب ابراز خشـم       
شديدي  از جـانـب ورسـاي و کـلـيـه                  

خشـم و    .   مطبوعات بورژوائي گرديد  
نفرت آنها ناشي از اين واقعـيـت بـود           
که کليسا پس از سلطه سرمايه داري        
در فرانسـه تـبـديـل بـه ابـزار انـقـيـاد                   
روحي و فکري مردم  شده بود زيراکـه          
سلطه بورژوازي را تـغـيـيـر نـاپـذيـر و               

 . ابدي جلوه ميداد 
در اواخر ماه  مارس کمون پروتو       
را به وزارت دادگستري برگزيد تـا بـه        
پرونده هـا رسـيـدگـي کـنـد و آزادي                  

در .   فردي شهروندان را تامين نمايـد        
روزهاي نخستيـن مـاه آوريـل حـدود            

. نفـر از زنـدانـيـان آزاد شـدنـد                 150
همچنين کميسـيـون اجـرائـي کـمـون            
تصميم گرفت که کليه  پـرونـده هـاي            
زندانيان بايد فـورا مـورد رسـيـدگـي             
قرار گيرند وآنها  يا بـايـد بـالفـاصـلـه             
آزاد شوند و يا به پاي ميز مـحـاکـمـه            

در آن قـرارتـاکـيـد شـده بـود                .   بيايند
کميسيون بايد بـه فـوريـت هـر           :   "   که  

چه تمامتر به حل و فصل مسـالـه اي           
بپردازد که تا  ايـن حـد بـا يـکـي از                   
مهمترين اصل جـمـهـوري يـعـنـي بـا              

وبــر طــبــق   . "   آزادي مــرتــبــط اســت        
تصميم کمون دادگستري مي بايسـت       

 ."جريان عدالت را تامين کند" 
ــکــي از              ــخــاب دادرســان ي ــت ان

مهمترين خواسته هاي مـردم بـود و           
طـبـق   .   بويژه هنگام انتخابات کمـون       

تصميمات کمون قضـات  انـتـخـابـي            
بودند و متهمين حق داشتنـد حضـور       
شهـودي را کـه بـراي دفـاع از خـود                  
ضروري مـيـدانسـتـنـد بـخـرج کـمـون               

متهـم حـق داشـت        .   درخواست کنند   
شخصا وکيـلـي بـراي دفـاع از خـود               

جــلــســات دادگــاه    .   انــتــخــاب کــنــد       
عمومي بود و جرايد گـزارش جـريـان           

رئيس دادگـاه  .   آن را منتشر ميکردند  
. تنها براي يکبار انـتـخـاب مـيـشـد              

هيئت ژوري يا قضاوت توسط هيات      
منصفه که توسط ناپلئون اول منحـل       
شده بود دوباره در دادگاههاي کـمـون         

هــرچــنــد کــمــون و       .   بــرقــرار گــرديــد    
کميسيون دادگستري وابسـتـه بـه آن           
مجال آنرا نيافتند تا تصميمات خـود       
را دراين باره به موقع اجرا بگذارند و         
موسسات قضائي مورد نظر خـود را        
خلق کنند ، با اين وصف فقط کـمـون          
بود که توانست شکافي در دسـتـگـاه          
قضـائــي بــورژوازي آن دوران  پـديــد             

 به ياد کمون
بمناسبت صد وسی وچھارمین سالگرد 

 کمون پاريس

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 منصور فرزاد

 
 

 در تاالرشھرداری اعالمیه کمون را می خوانند
 )1871 مارس 28(  
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 !    زنده باد جمهوري سوسياليستي  ! مرگ بر جمهوري اسالمي
 

 . آورد 
پس از فرار تي ير به ورساي حتي        
يک نفر کارمند نه در تاالر شـهـرداري         
مانده بود و نه در بخشهاي مخـتـلـف          

اکثر مسئولين جـديـد کـمـون          . اداري  
براي پي بردن به کارهاي اوليـه اداري         
بــه دربــانــهــا و يــا نــظــافــت چــي هــا              

بــا ايــن حــال      .   مــتــوســل مــيــشــدنــد    
کارکنان جديد بسيار سريع کـارهـا را         
در دست گرفـتـنـد و حـتـي کـارهـاي                
انباشته شـده چـنـديـن مـاهـه دولـت                

از آنـجـائـيـکـه        .   سابق را انجام دادنـد     
شهروندان بر فعل و انـفـعـاالت اداري          
نظارت مسـتـقـيـم  داشـتـنـد وطـبـق                 
برنامه کمون ميـتـوانسـتـنـد آنـهـا را              
عزل و نصب کـنـنـد، از آنـجـائـيـکـه                 
کارهـا سـريـع و در کـمـال دلسـوزي                 
انجام ميگرفت وحل مشکالت افـراد      
و جامعه ، احترام وآرامـش آنـهـا در              
ــرار داشــت                  درجــه اول اهــمــيــت ق
همکاري و دخالت توده مردم پـاريـس       
هر روز با سيستم جديـد گسـتـرده تـر             

 .ميگرديد 
پـاريــس هــيــچــگــاه بــه انــدازه آن          

ميادبن ،کافه هـا و    .     روزها آرام نبود  
در شـهـر     .   تاترها از جمعيت پر بودند    

. اثري از پليس و دژبان ديده نـمـيـشـد          
فقط گارد ملي بـود    "   تفنگدار" اکنون  

که ديگر کارگران از آنـهـا واهـمـه اي              
 . نداشتند

کمون اقدامات بسـيـار ارزنـده و           
مهمي را بمورد اجرا گذاشت که مـي         

 :توان بطور خالصه چنين بيان کرد 
کليه اموال وثروت کليسـا را         -1

مصادره کرد و مدارس را از تسـلـط            
 .کليسا بدر آوردند

دادگســتـــري و آمــوزش و              -2
پــرورش را از مــذهــب جــدا کــرده و              

 قضات انتخابي شدند

ــه            -3 ــزرگ را ب ــارگــاهــهــاي ب ک
 تعاونيهاي کارگري سپردند

گيوتين و وسائل شکـنـجـه را       -4
 بالفاصله به آتش کشيدند

کليه بديهي هاي کـارگـران بـه      -5
بانک و از جمله بديهي اجاره خانه هـا          

 را بخشيدند
وسائل کارگـرانـي را کـه نـزد            -6

بــانــک رهــنــي بــود بــه کــارگــران بــاز            
 گرداندند

ــحــل کــرده و              -7 ارتــش را مــن
 تسليح همگاني برقرار کردند

کمون اعالم کـرد کـه درفـش           -8
 کمون ، درفشي جهاني است

کمون پاريس ، زمين را از آن        -9
دهقانان ، ابزار را از آن کارگران و کار         

 .را حق طبيعي همگان اعالم کرد
اداره کاريـابـي رااز کـنـتـرل           -10

 30پليس در آورده و به شهرداريهـاي         
شعبـه در نـقـاط مـخـتـلـف پـاريـس                  

 .سپرد
" وان دم     "   کموناردها برج       -11

مظهر برتري ملت فرانسه را واژگـون         
ايــن بــرج از طــريــق ذوب           (   کــردنــد   

توپهـاي بـغـنـيـمـت گـرفـتـه شـده در                   
جنگهاي استعماري ناپلئون سـاخـتـه        

 )شده بود 
کمون کار شبانه نانوائيها را     -12

 ممنوع اعالم کرد
13............. 

بــا ايــن حــال کــمــون مــرتــکــب             
اشتباهات فاحشي گرديد کـه سـبـب          
شد ورسائيان فرصت بدسـت آورنـد و          
خود را براي مقابله با کمون تـجـهـيـز            

 مارس کمـون   29با اينکه در    .   نمايند
خطابه اي به مردم پاريس صادر کـرد         
و در مقابل دسيسه چينيـهـاي دولـت          
ورساي به آنها هشـدار داد امـا کـال               

پاريس بر اين عقـيـده بـود کـه دسـت               
زدن به عمليات خصـمـانـه از نـاحـيـه               
دولت تي يـر امـکـان پـذيـر نـيـسـت                  
زيراکه به عقيده آنها شرکت بـيـش از           

 هزار نفر در انتخابات کمـون بـه     220
 مـارس جـنـبـه قـانـونـي              18انقالب    

بخشيده و هـر گـونـه عـذر و بـهـانـه                   
 . جنگ خانگي را از بين برده است 

تي ير و ديگر مرتجعين هـنـگـام       
فرار به ورساي هر آن پشت سر خـودرا         
نگاه ميکردند و در انتظارتـعـقـيـب و         
حمله نيروهاي گارد ملي بـودنـد امـا          
با کمال شگفتي مـتـوجـه شـدنـد کـه               
کميته مرکزي گارد ملي فعال چـنـيـن     
قصدي ندارد و خـيـال دارد کـه بـراي              
مشــروعــيــت دادن بــه دولــت کــمــون          

پـاريـس   .   انتخابات رابرگـزار نـمـايـد          
 هـزار نـيـروي        200انقالبي بـيـش از        

مسلح در اختيار داشت و فرماندهـان       
آن افـرادي کـاردان ، جسـور و اليـق                
بودند کساني که بخشي از آنها عضو       
بين الملل و  بـعـدهـا در انـتـخـابـات                 
کمون انتخاب شدند و اولـيـن دولـت            

 . کارگري را تشکيل دادند 
مارکس در نامه اي بـه ويـلـهـلـم             

پاريسـيـان   :   "   ليبک نخت چنين نوشت   
شــکــســت خــواهــنــد خــورد، و ايــن             
شــکــســت مــحــرز اســت و تــقــصــيــر          
خودشان هـم هسـت، تـقـصـيـري کـه                
بطور کلي ناشي از زياده روي ايشـان          

ابـتـدا   .   در شرافـت و درسـتـي اسـت              
کميته مرکزي و سپـس کـمـون بـه آن              
تي يـر بـدجـنـس فـرصـت دادنـد کـه                   
نيروهاي دشمن را متمرکز کننـد، بـه         
دو جهت نخست آنکه از روي حماقـت        

. نخواستند جنگ داخلي راه بـيـفـتـد          
انگار تي ير با تالش خود بـراي خـلـع            
سالح پاريس به زور، اول بـار خـودش          

. جنگ داخلي را راه نـيـنـداخـتـه بـود           
ثانيا به صـرف ايـنـکـه مـتـهـمـشـان                  
نکنند که از قدرت سواستـفـاده کـرده          
اند بجـاي ايـنـکـه پـس از شـکـسـت                  
ارتــجــاع در پــاريــس بــالفــاصــلــه بــه          
ورساي حمله کنند و کـار دشـمـن را              
يکسره کـنـنـد بـا مشـغـول شـدن بـه                  
انتخابات کمون کـه سـازمـانـدهـي و             
ســايــر کــارهــاي آن وقــت زيــادي                 
ميخواست وقت گرانبهايـي را تـلـف          

در نامه معروف مـارکـس      . "     کرده اند 
 آپـريـل     12به گـوگـلـمـان در تـاريـخ               

تاريـخ هـنـوز از ايـن           : "     آمده 1871

اگر آنـهـا     .   بزرگتر عرضه نکرده است     
از پــا در آيــنــد عــلــت فــقــط اخــالق              

" بچه هاي خوبـي      "   خودشان است که    
ميبايست بعد از انکه ابـتـدا       .   هستند

ژنرال وينوا و سپس عناصر ارتجاعي      
گارد ملي پاريسي مـيـدان را خـالـي            
کردند بالفاصله به ورسـاي حـملـه ور           

 .  "شوند
کــمــيــتــه مــرکــزي درنــخــســتــيــن       
اعالميه هاي خويـش بـارهـا تـاکـيـد             
کرده بود  که هميـشـه بـه اخـتـيـارات               
خود بـه چشـم مـوقـت نـگـريسـتـه و                  
هروقت کمون بخواهد آن اخـتـيـارات          

آنـهـا کـه      .   خود را منتقل خواهد کـرد     
مظهر و نمـايـنـده انـقـالب و صـدهـا                
هزارنفر از کـارگـران پـاريـس بـودنـد،             
فرصتهـاي گـرانـبـهـائـي را از دسـت                
دادند و ضد انقالب ساکن در ورسـاي        

در حـالـيـکـه       .   را بحال خود گذاشتند   
ورسائيان براي تبليغات وجـمـع آوري        
نيـرواز پـولـهـاي  بـانـک مـرکـزي در                   
ــد ،                 ــردن ــک ــي ــاده م ــف ــت ــس اس ــاري پ
کموناردها بانـک را دراخـتـيـار خـود             

 . نگرفتند 
 مـارس و اقـدامـات          28انقالب  

کمون ، زمينداران ، سـرمـايـه داران             
وکليه نيروهاي مـرتـجـع مـنـطـقـه را              
متوجـه خـطـر بـزرگـي کـه از طـرف                  

. کارگران آنها را تهديد ميکرد نمود        
روزنامه ها و ارگـانـهـاي وابسـتـه بـه               
طبقات حاکـم، بـا تـنـفـر و خشـم از                  
" کموناردها ياد ميکردنـد و آنـهـارا            

عده اي  از ولـگـردان رذل بـي پـدر و                 
مادر که زمام امور را بدست گـرفـتـه           

و يا  کميته مرکزي گـارد مـلـي            "     اند
افرادي مشکوک ، نـاشـنـاخـتـه و            "   را

نـام  "   جنـايـتـکـاران فـراري از زنـدان               
ميبردند و اقدامات کمون را با نـثـار          

پـروس  .   فحشهاي رکيک رد ميکردنـد    

دهها هزار سرباز اسـيـر فـرانسـوي را            
بمنظور کمک به تي ير از زنـدان آزاد            

تي يـراسـيـران کـمـون را بـدون              .   کرد  
کـمـون   .   محاکمه تيرباران مـي نـمـود       

ناچار شد براي حمايت از جان اسيـران        
خود و در مقابل عمل غـيـر انسـانـي             
ــر، از               ــاردهــاي اســي ــون ــم کشــتــن ک

 . هواداران ورساي گروگان بگيرد 
در هفته آخر ماه مـه تـي يـر بـه                
پاريس لشکرکشي کرد وبا مقـاومـت        
سختي از طرف زنان و مردان پـاريـس       

 روز در جـريـان        8جنگ  .   مواجه شد   
بود که در آن تي ير هزاران نـفـر را بـه               

روز بــعــد از     .   خــاک و خــون کشــيــد         
تسلط تي ير بر پاريس ، حـدود پـنـج             
هــزار نــفــر از اســيــران را قــتــل عــام              

" همان موقع مارکس نوشت   .   کردند  
تاريخ چنان قاتلين کمون پاريس را به       
چهار ميخ کشيده که دعاي کشـيـش         
هــايــش هــرگــز قــادر بــه نــجــات آن              

 ".نخواهد بود 
خاطره مبارزين کمون ، جسـارت      
و فداکاريهاي آنها در دل کـارگـران ،            
محرومين جـامـعـه و آزاديـخـواهـان             

زيـرا  .   براي هميشه زنده خواهد ماند       
که آنها براي رهائي بشريت  مـبـارزه           
کردند و هدف آنها تـاسـيـس دولـتـي              
کامال جديد بود کـه رفـاه و آسـايـش              

زنـده  .   شهروندان از مقدسات آن بـود         
 باد کمون پاريس 

مــنــبــع بــخــشــي از       :   تــوضــيــح    
جـنـگ   "   فاکتهاي اين مقاله کتابهاي     

" بقلم مـارکـس و       "  داخلي در فرانسه  
کـه زيـر نـظـر         "   1871کمون پـاريـس      

-مــانــفــرد  .   آ( ژلــوبــوفســکــايــا و       . ا
تـنـظـيـم گـرديـده ، مـي              )   مولـوک    . آ

 .باشد
 

 

 جلسه کمون پاریس در تاالر شھرداری

 پائین کشیدن ستون واندوم



252شماره يسکرا                                             ا                                                  5 صفحه   

 
 
 
 

 اطالعیه تغییر طول موج رادیو انترناسیونال
 ١٣٨٤ فروردین ٧از 

  کیلوهرتز١٣٨٠٠ متر برابر با ٢١
 

 متر ٢١طول موج جدید رادیو . ، طول موج رادیو انترناسیونال تغییر میکند٢٠٠٥ مارس ٢٧ برابر با ١٣٨٤ فرودین ٧باطالع میرسانیم که از تاریخ 
 . کیلوهرتز است١٣٨٠٠برابر با 

 متر ٢١ شب به وقت تھران، روی طول موج کوتاه ٩، ساعت ١٣٨٤ فروردین ٧برنامه های رادیو انترناسیونال از روز یکشنبه 
 . کیلو هرتز پخش میشود١٣٨٠٠برابر با 

 شب روی طول ٨بدلیل فاصله در تغییر ساعت ایران و اروپا، برنامه های رادیو موقتا و بمدت یک هفته، از اول فروردین تا هفتم فروردین، ساعت 
 . کیلوهرتز پخش میشود٧٤٩٠ متر برابر با ٤١موج فعلی یعنی 

 .لطفا ساعت پخش و طول موج جدید رادیو انترناسیونال را وسیعا به اطالع عموم برسانید
 مدیر رادیو انترناسیونال،

 سیاوش دانشور
   ٢٠٠٥ مارس ١٦

خــبــر مــرگ نــابــهــنــگــام صــالــح        
کمانگر که بر اثر تصـادف رانـنـدگـي            

 مــارس، اتــفــاق     ١٩در روز شــنــبــه        
افتاد، خانواده صالح، بستگان و همه      
ما دوستـان و يـارانـش را در غـم و                  

صالح يکـي از     .   اندوه عميقي فرو برد   
چهره هـاي شـنـاخـتـه شـده مـردم در                 

او انسـانـي     .   کامياران و سننـدج بـود      
پرشور و مبارز بود کـه زنـدگـيـش را             

وقف اعتراض و مبارزه با نابرابـري و         
 .ظلم و ستم کرد

خانواده صالح قبال سه نفر ديـگـر        
از عزيزانشان را به اسامـي عـبـداهللا،          
حبيب اهللا و محمـد کـمـانـگـر را در                
مبارزه عليه جمهوري اسالمي ايـران       

 .از دست داده اند
مرگ صالح کمانگر باز هـم يـاد          
عزيزان جانباخته اين خـانـواده را در           

براي من که   .   افکار عمومي زنده کرد   
از نزديک هـمـه ايـن عـزيـزان را مـي                 
شناختم و در کـنـار و بـهـمـراه آنـهـا                   
مبارزه کرده ام، از دست دادن صـالـح          

ايـن  .   عزيز غم و دردي جانـکـاه اسـت         
غم بزرگ را بويژه به کبـري کـمـانـگـر              
مادر داغديده صالح و طوبي کمانگر      
خواهر وي و همه افـراد خـانـواده اش           

 .صميمانه تسليت ميگويم

ياد عـزيـز صـالـح کـمـانـگـر              
 .گرامي باد

محمد آسنگران دبير کميته    
کردستان حزب کمونيست    

 کارگري ايران
  ٨٤ فروردين ٢

   ٢٠٠٥ مارس ٢٢ 

هزاران نفر از مردم شـهـر   :   سنندج
ســنــنــدج در عصــر روز يــکــشــنــبــه            
عليرغم فضا و جو حکومت نظـامـي        

. اعالم نشده به استقبال سال نو رفتند      
از آنجايي که بـرگـزاري مـراسـمـهـا و              
جشن هاي ويـژه سـال تـازه رسـمـا از                
طــرف رژيــم مــمــنــوع اعــالم شــده و           
نيروي انتظامي با حضور گسترده در       
مناطقي نظير، حسن آبـاد، خـيـابـان           
فرودسي، وکيل، ميدان اقبال و چندن      
نقطه شهر مانع برگزاري جشـن هـاي          
شــادمــانــي مــردم شــده بــودنــد، امــا         
نتوانستند جلوي برپايي مراسم هـاي       

. رقص و پايکوبي مـردم را بـگـيـرنـد            
مــردم بــا آگــاه شــدن از مــحــاصــره               

محالت شلوغ و پـرجـمـعـيـت شـهـر،              
اقدام به برپايي مراسمهاي سال نو در        

عـلـيـرغـم     .   محالتي ديـگـر نـمـودنـد         
کنترل شديد شهر جوانان و مردم شهر       
اقدام با آتش زدن السـتـيـک و تـالش             
بــراي رانــدن نــيــروهــاي نــظــامــي از            
محالت نموده و اقدام به شـعـار دادن          

نيـروهـاي رژيـم      .   بر عليه رژيم نمودند   
در ادامه حمالتشان به مـردم و بـراي           
برهم زدن تجمعات ضد رژيم تعـدادي       

 .را دستگير کرده اند
مردم بـوکـان در روز اول           :   بوکان

فروردين و همزمان بـا تـحـويـل سـال              
تازه اقدام بـه رقـص و پـايـکـوبـي در                

صـدهـا تـن از        .   سطح شـهـر نـمـودنـد        

ــع                    ــجــم ــه در ت ــردم ک ــان و م ــوان ج
اعتراضـي اقـدام بـه دادن شـعـار بـر                 
عليه رژيم کرده بودند، با حمله نيروي       
نــظــامــي مــواجــه شــده و تــعــدادي             

الزم به توضيح اسـت      .   دستگير شدند 
که در شـهـرهـاي بـانـه، قـروه، پـاوه،                  
مــريــوان، کــامــيــاران، دهــگــالن،             
سردشت، و سقز مـردم و جـوانـان بـه              
استقبال سال تازه رفته و در اکثر ايـن          
مراسمها بر عـلـيـه رژيـم شـعـار داده               

 .اند
 ١٣٨٤ فروردين  ٢
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در جشن نوروز مريوان 
پاسداران حکومت از 

دست جوانان کتک 
 خوردند 

در کامياران جشن و 
شادی مردم تا ديروقت 

 ادامه داشت 
امــروز در شــهــرهــاي مــخــتــلــف        
کردستان بـا شـرکـت هـزاران نـفـر از                
مردم نوروز با شادي و رقص و روشـن         

در .   کــردن آتــش جشــن گــرفــتــه شــد          
مــريــوان تــعــداد زيــادي از مــردم بــا           
روشن کردن آتش و رقص و پايکـوبـي         

بـا وسـعـت      .   نوروز را جشن گـرفـتـنـد        
گرفتن جشن و شادي مردم، نيروهـاي       
جمهوري اسالمي به سوي مردم آمـده    

. و تالش داشتند جشن را برهم بزنـنـد        
اما اين تالش آنها با عکـس الـعـمـل            

جوانان .   خشمگينانه مردم مواجه شد   
که در چهارراههاي مختلف از جـملـه      

بايوه و تازه آبـاد السـتـيـک آتـش زده               
بودند، صورتهاي خودرا بسته بـودنـد        
و به نيروهاي انتظامـي بـا سـنـگ و              

. مــواد آتــش زا حــملــه مــيــکــردنــد            
نيروهاي مسلح حـکـومـت شـروع بـه           
شليک هوايي کردند تـا جـمـعـيـت را              
متفرق کنند اما بر تعداد مردم هرچه       

چنـديـن نـفـر از         .   بيشتر افزوده ميشد  
مامورين جمهوري اسـالمـي زخـمـي         
شدند و چند دستگاه موتور سيکـلـت        

. آنها در اثر حمله مردم از کـار افـتـاد           
درگيـري و حـملـه بـه مـامـوريـن تـا                   

  .ساعتها ادامه داشت
روز قبل نيز در در شهرک هجـرت       
يــکــي از مــحــالت اطــراف مــريــوان          
جشن و شادي با شرکت شمار زيـادي         

نيروهاي انتـظـامـي    .   از مردم برپا بود   
با همکاري ماموريـن اطـالعـات بـه           
سوي مردم آمدند و با تـهـديـد تـالش            
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از سایت کمیته کردستان 
 دیدن کنید

www.iskraa.org 

داشتند مردم را پراکنده کنند و آتـش      
ها را خاموش نمايند اما جشن مردم       

  .ادامه يافت
در کامياران نـيـز مـانـنـد ديـگـر              
شهرهاي کردستان جشن و شـادي بـر          

يک شب قبل از سال نو مـردم         .   پا بود 
در ايــن شــهــر در خــيــابــان هــا بــه                  
مناسبت فرا رسـيـدن سـال نـو آتـش               
روشن کردند و جاده مسير تـرمـيـنـال          

آنچنانکه هيـچ مـاشـيـنـي         .   را بستند 
 .امکان عبور از اين مسير را نداشت 

امروز نيز به مناسبت سال نـو در دو          
روستاي الک و شاهـيـنـي دو مـراسـم             
بزرگ بر پـا بـود کـه از روسـتـاهـاي                  
اطراف و بخشي از مردم شهر در ايـن         
مراسم حضور يافته بودند و تا پاسـي        
از شب مشغـول رقـص و پـايـکـوبـي               

  .بودند
کميته کردستان حزب کمونيسـت     
کارگري ايران با شادبـاش سـال نـو و             

حمايت از حـملـه مـردم مـريـوان بـه                 
ــگــر جــمــهــوري             ــروهــاي ســرکــوب ــي ن
اسالمي، همـه مـردم را بـه مـقـابلـه                
هرچه وسيع تر با نيروهاي جـمـهـوري          
اسالمي و زير پا گذاشتن قـوانـيـن و            
سنتهاي اين حکومت در همه جا فـرا        

  .ميخواند
 

تظاهرات مردم 
 مھاباد بر عليه رژيم

 
براساس اخبار و گزارشات رسيده     
به کميته کردستان حزب کمـونـيـسـت         

 ٣٠کارگري ايران عصر روز يکشنبه       
اسفند ماه عليرغم اعـالم حـکـومـت          
نظامي و کنترل شديـد شـهـر تـوسـط             
نيـروهـاي نـظـامـي جـوانـان و مـردم                 
مهاباد مراسم سال نو را تـبـديـل بـه              

عصـر  .   تظاهرات بر عليه رژيم کردنـد     

روز يکشنبه اسـتـانـداري آذربـايـجـان           
غربي و فرماندار مـهـابـاد بـا صـدور             
اطالعيه هايي اعالم کرده بـودنـد کـه         
برگزاري مـراسـم بـا تـوجـه بـه سـوء                   
استفاد افراد و جريانات سود جود کـه     
منـتـظـر بـرپـا کـردن بـلـوا و آشـوب                    
هستند، در مکانهاي عمـومـي و در          

در .   سطح شهـر مـمـنـوع مـي بـاشـد              
همين زمينه فرمانده نيروي انتظامي     
اقدام به تقويت نيروهاي گشت زني و        

امـا  .   کنترل در سطح شهر نمـوده بـود        
عليرغم همه اين تدابير هزاران نفر از        
مردم مهاباد همزمان با تحويل سـال        
تازه در ميدان شـهـرداري و چـهـارراه             
آزادي مهاباد تجمع کـرده، هـمـراه بـا          
رقص و پايکوبي بـه دادن شـعـار بـر               

نــيــروهــاي .   عــلــيــه رژيــم پــرداخــتــنــد     
انتظامي که سـراسـيـمـه شـده بـودنـد              
اقدام به بـرهـم زدن مـراسـم جشـن و                 

امـا مـردم     .   شادمانـي مـردم کـردنـد        

متفرق نشده و با سردادن شـعـارهـاي          
مرگ بر جمهوري اسالمـي بـه طـرف           

. پــارک مــلــت راهــپــيــمــايــي کــردنــد         
 هزار نفر از جوانـان      ٢همزمان بيش از  

دختر و پسر در منطقه سـد مـهـابـاد             
اقدام به رقـص و پـايـکـوبـي و دادن                 
شعار بر عـلـيـه جـمـهـوري اسـالمـي                

در ادامــه ايــن تــظــاهــراتــهــا       .   کــردنــد
نيروهاي گارد ويـژه در مسـيـر پـارک             
ملت به جمعيت تظاهر کننـده حـملـه          
کرده و در صـدد دسـتـگـيـري مـردم                

بـر اسـاس گـزارش رسـيـده            .   برآمدنـد 
مــردم و جــوانــان در بــرابــر حــمــالت            
نيروهاي نظامي رژيم مقاومت کـرده       
و توانسـتـنـد تـعـدادي از دسـتـگـيـر                 

در ايـن روز      .   شدگان را آزاد نـمـايـنـد        
شهر مهاباد حالت و فضاي جـنـگ و          
گريز بين جوانان و مردم معتـرض بـا          
نيروهاي نظامي را بـه خـود گـرفـتـه               

ابعاد و دامنه تظاهرات تا حـدي    .   بود

بود که خبرگزاري هـاي دولـتـي نـيـز               
ناچار از مـنـعـکـس کـردن خـبـر ايـن                

بـر اسـاس آخـريـن         .   تظاهـرات شـدنـد     
اخبار رسيده امـروز سـه شـنـبـه دوم               
فروردين ماه دستگير شـدگـان هـنـوز          
آزاد نشده و عده زيادي از دسـتـگـيـر             
شدگان را به زندانهاي اروميه منتقـل       

 ٠کرده اند
کميته کردستان حزب کمونيسـت     
کارگري ايران ضمـن مـحـکـوم کـردن            
حمالت و تعرضات رژيم بـه مـردم از           
مردم مبارز مهاباد مي خـواهـد کـه            
اعتراضات و مـبـارزاتشـان را بـراي             
آزادي همه دستـگـيـر شـدگـان ادامـه             

دستگير شـدگـان بـايـد فـورا            .   بدهند
 .آزاد شوند

کميته کردستان حزب    
 کمونيست کارگري ايران   

 ١٣٨٤ فروردين  ٢
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تـالش  .   چپ مـانـع تـراشـي کـنـنـد            
ميکنند باز هم پاي عوامـل رژيـم         

. را به ايـن مـراسـمـهـا بـکـشـانـنـد                
فعالين کارگري و کمونيست بـايـد        
تالش کنند مسـتـقـل از دولـت و              

. خانه کارگر به خيابانـهـا بـيـايـنـد            
روز جــهــانــي کــارگــر روز مــارش           
عـــمـــومـــي کـــارگـــران و مـــردم            
آزاديخواه عليـه سـرمـايـه داران و            

امسـال  .   جمهوري اسـالمـي اسـت       
بايد با قدرت و وسعت بيشتري بـه        

اول مـــه امســـال       .   مـــيـــدان آمـــد   
ميتواند نقطه آغاز و تحول کـيـفـي       
در رشد و بيان انقالب کارگـري در         

 .ايران باشد
برگزاري مراسمهاي مسـتـقـل،      
 يک پرنسيپ مهم جنبش کارگري

در ايران و در همه مراسمـهـاي        
اول مه، صف کارگران و مـردم از           

صف عـوامـل رژيـم و جـريـانـات               
. وابسطه به رژيـم جـدا بـوده اسـت            

حــکــومــت اســالمــي هــر ســال بــا          
اعالم ميتينگ و مـراسـم بـه اسـم           
خانه کارگر و شـوراهـاي اسـالمـي          
مي کوشد، کارگران را به اين نـوع         
مــراســمــهــا کشــانــده و بــا طــرح             
مطالبات و يـا انـتـقـادات آبـکـي               
خطر جدي و نقد راديکال کـارگـران        

ايـنـهـا امسـال هـم          .   را مهار کـنـد    
تالش ميـکـنـنـد سـر کـارگـران را               

. شيره ماليده و به خـانـه بـفـرسـتـد             
حضور عوامل دوم خرداد به کمـک       
خانه کارگرشان در اين مـراسـمـهـا          
براي رژيم نـعـمـتـي بـوده اسـت تـا               
ــع                 کــارگــران را آرام کــرده و مــان

ــد         . گســتــرش مــبــارزاتشــان شــون
امسال بايد با اين حربه حـکـومـت         

. فعاالنه و آگـاهـانـه مـقـابلـه کـرد              
کــارگــران مــراســمــهــاي مســتــقــل       
بــرگــزار مــيــکــنــنــد و از حــداقــل           
دستمزد مورد نظر خودشـان دفـاع        

امسـال بـايـد تـالش         .   خواهند کرد 
 هزار تومـان حـداقـل      ٤٥٠کرد که   

دستمزد را در مراسمهـاي اول مـه          
در کـنـار ايـن        .   به تصويب رسـانـد     

مــطـــالـــبـــه و هـــمـــزمــان بـــايـــد            
استخدامهاي مـوقـت را مـمـنـوع           

هر کـارگـري کـه قـرار           .   اعالم کرد 
داد کاريش موقت اعالم مـيـشـود        
ــد جــرم مــحــســوب شــود و                 ــاي ب
کـارفـرمـا اجـازه چـنـيـن کـاري را                 

تضمـيـن اجـراي ايـن         . نداشته باشد 
مطالـبـات و ديـگـر خـواسـتـهـاي               
کارگران و مردم تحت سـتـم تـنـهـا            
متشکل شدن و متشـکـل مـانـدن          

بنا بر اين حق آزادي تشکـل       .   است
يکي از مطـالـبـات مـهـم اول مـه               

اين سـه مـطـالـبـه مـهـم             .   ميباشد
امسال در جنبش اول مه بايـد سـر          
لــوحــه پــالکــاتــهــا و شــعــارهــاي            

تعيين حـداقـل       -١:   کارگران باشد 
 ٤٥٠دستمزد کارگـران نـبـايـد از            
 -٢.   هــزار تــومــان کــمــتــر بــاشــد        

قراردادهاي موقت مـمـنـوع بـايـد           
حق آزادي اعـتـصـاب و           -٣گردد  

تشــکــل حــق بــدون قــيــدو شــرط            
ــدان اســت     مــراســمــهــاي   .   شــهــرون

ــوده اي و                 گســتــرده، وســيــع و ت
مستقل بايد بـه دولـت و عـوامـل             
جــنــايــتــکــار آن و هــمــچــنــيــن بــه          
جريانات راست جامعه نشان دهـد       
کــه چــپ و جــنــبــش کــارگــري در            
کردستان قوي است و حرف آخر را        

کمونيستها و فعالين چـپ      .   ميزند
و کارگري بايد با افشاي جريـانـات        
ضد کارگري امثال خانه کـارگـر و          
شوراهاي اسالمي هژموني چپ و      
راديکاليسم را يـک بـار ديـگـر در             

. کردستان به همگان نشـان دهـنـد         
در کردستان بايد با خـوش رقصـي         
هـاي جــريـانـات نـاســيـونـالــيـســت            

بـايـد تـالش      .   مقابله و افشـا کـرد       
ــقــل و               کــرد مــراســمــهــاي مســت

بـايـد تـالش      .   خيابـانـي بـرپـا کـرد         
کنيم اول مـه امسـال بـا قـدرت و               

از .   وسعت در جامعه برگـزار شـود       
همين حاال بايد دست بکار شـد و          
جــمــعــهــاي بــرگــزاري اول مــه را             

 .سازمان داد
!کــارگــران، مــردم آزاديــخــواه       

حکومت اسالمي نـفـسـهـاي آخـر           
کارگران بـايـد در     .  خود را ميکشد 

اول مه امسال مهـر سـرنـگـونـي و            
پــايــان کــار حــکــومــت اســالمــي          

. سرمايه را بر پيکر جامعه بـزنـنـد        
حکومت اسالمي بايد بـرود و بـر           
ويرانه ها آن يک حکومت انسانـي،       
سکـوالر، مـدرن و مـتـمـدن، يـک               
حکومت سوسياليستي بر سر کـار      
آيد که يکي از مهمترين اقدامـات       
آن لغو استثمـار و پـايـان دادن بـه              

بـه اسـتـقـبـال        .   بردگي مزدي اسـت   
اول مه برويـم و روز لـغـو بـردگـي                

 .مزدي را نزديکتر کنيم
 محمد آسنگران  

    ٢٠٠٥ مارس  ٢٢ 

   به استقبال اول ادامه
 ....مه روز 


