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 بھمن خانی:   همکار سر دبير
E- mail: khani@live.nl 

 کميته کردستان حزب کمونيست کارگري ايران                

اول ماه مه روز هـمـبـسـتـگـي              
کارگران براي تغيـيـر جـهـان وارونـه            

ــه داري اســت        ــاي ــنــک در     .   ســرم اي
ــن بســت        ــن      "    اوضــاع ب ــوي ــظــم ن ن

، در دنيـايـي کـه زنـدگـي و              " جهاني
حقوق مردم هرروز در جنگ قـدرت        
تروريسم اسالم سياسي و تـروريسـم        
دولتي غرب لـه مـيـشـود، اول مـه               
بايد روز هـمـبـسـتـگـي کـارگـران و                
صف بشريت آزاديخـواه عـلـيـه ايـن            
قــطــب هــاي ارتــجــاعــي بــورژوايــي       

 . براي يک دنياي بهتر باشد  و
در ايــران، جــايــي کــه اســالم             

سـيــاســي در قــدرت اســت، طـبــقــه           
کارگر ميتواند نـقـشـي کـلـيـدي در             
مقابله بـا جـنـگ تـروريسـت هـا و                
تهديدي که هم اينک با خطـر حـملـه           
آمريکا به ايران، بـر مـردم ايـران و               

. جـهــان ســايــه افــکـنــده ايـفــا کــنــد           
سـرنــگــونـي جــمـهــوري اسـالمــي و           

برقراري آزادي و برابري و حاکـمـيـت         
فوري ترين و عمـلـي         مستقيم مردم 

ترين راه مقابله مردم ايران با تهديـد        
سـرنـگـونـي انـقـالبـي          .   جنگ اسـت   

جمهوري اسالمـي، يـک سـوي ايـن            

کشاکش ارتجاعي را حذف ميکنـد      
شرايط را در منطقه و در سـراسـر          و

تـغـيـيـر خـواهـد            جهان به نفع مردم   
سرنگوني جـمـهـوري اسـالمـي         .   داد

بــقــدرت انــقــالب مــردم مــيــتــوانــد        

 فراخوان حزب کمونيست کارگري به مناسبت روز جهاني کارگر                             

 ! زنده باد اول مه  
 ! نه جنگ، نه جمهوري اسالمي، زنده باد سوسياليسم                                

 

 ۲صفحه  

  

 ميزگردي  با، محمد آسنگران،                       
 بهمن خاني، ناصر اصغري و                  

 منصور فرزاد، در رابطه با اول ماه مه                         
 ۳صفحه  

 تشديد احضار و بازداشت فعالين در شهرهاي کردستان              

 محمد امين کمانگر       

 

 تاريخچه اول ماه مه              

روز دوشــــنـــــبــــه مــــورخـــــه              
 اعضاي هيئت مديـره  ٣/٢/١٣٨٦

اتحاديه سراسري کارگران اخـراجـي و        
بيکار از ساعـت يـازده صـبـح بـا در                
دست داشتن شاخه هاي گل سـرخ بـه           
زندان مرکزي سنندج مراجعه کـرده و        
خواهان مالقات با محمود صـالـحـي        
شدند، اما اجازه مالقات با مـحـمـود         

همچنين به خانـواده    .   به آنان داده نشد   
محمود و وکيل وي نيز امـروز اجـازه           

اعضـاي  .   مالقات بـا وي را نـدادنـد           
هــيــئــت مــديــره اتــحــاديــه ســراســري         
کـارگــران اخـراجــي و بــيــکـار ضــمــن            

مالقات با خانواده محمود در مقابـل       
 ظـهـر در       ٣٠/١٢زندان، تا ساعت     

در .   آنجا به حضور خود ادامـه دادنـد         
اين مالقات، هيئت مديـره اتـحـاديـه          
ضــمــن ابــراز هــمــدردي بــا خــانــواده           
محمود بر عزم و اراده اين اتحاديه در        
تالش براي آزادي محـمـود صـالـحـي           
تاکيد کرده و مبلغ يک ميلـيـون ريـال           
کمک مالي علي الـحـسـاب اعضـاي           
اتحاديه توسط شيـث امـانـي رئـيـس            
هيئـت مـديـره اتـحـاديـه بـه هـمـسـر                   

 . محمود صالحي تحويل شد
 *  * * 

 

 
 به اعضاي هيئت مديره اتحاديه سراسري                        

 کارگران اخراجي و بيکار             
 اجازه مالقات با محمود صالحي را ندادند                      

 

 اول ماه مه روز جهاني کارگر را گرامي بداريم                

 اميد سرخ    

 ۸صفحه 

 ۸صفحه 

 ۲صفحه  

 فراخوان اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار                        
 به مناسبت فرا رسيدن اول ماه مه                    

 زنده باد اول ماه مه            

 ۶صفحه  



359شماره يسکرا                                            ا                                                  2 صفحه   

جهاني را به دفاع از کارگران و مـردم          
ايران در مقابل آمريکا و متحديـنـش        
به حرکت درآورد و جنبشي عـظـيـم و           

 . جهاني برانگيزد
اکنون جنبش انقالبي عـظـيـمـي         

عليه جمهوري اسالمـي جـريـان دارد          
که طبقه کارگر ستـون آنـرا تشـکـيـل             
مــيــدهــد و شــعــارهــا و مــطــالــبــات          
سوسياليستي و آزاديخواهانه اش بـه       
لطف جنبش کـمـونـيـسـم کـارگـري و              

از اعتصابات  .   حزبش دست باال دارد   
وقفه ناپذير کـارگـران تـا اعـتـصـاب               
سراسري اخير معلمان که کل جامعـه       
را به حرکت درآورده، از کوبيدن مـهـر         

ــريــت          "  ــرب ــا ب ــيــســم ي ــال ــر    " ســوســي ب
اعــتــراضــات دانشــجــويــي تــا طــرح         

زنـان در       راديـکـالــتـريــن مـطــالـبــات       
از باالگرفتن جـنـبـش          هشت مارس، 

و    هايي نظير دفاع از حـقـوق کـودک          
جنبش لغو اعدام با شعارهاي چـپ و        
ســـوســـيـــالـــيـــســـتـــي تـــا خـــوانـــدن         

سـرود بـيـن الـمـلـلـي            "   انترناسيـونـال  " 
کارگران در اجتماعات، همه و هـمـه          
تائيدي بر نقش کليدي است که طبقـه    
کارگر و سوسياليسم اش در اوضـاع          

طـبـقـه       . کنوني ايران ايفاء مـيـکـنـد        
کارگر در ايران ميتواند و بايد تـحـت          
پرچم حـزبـش در پـيـشـاپـيـش مـردم                 
جمهوري اسالمي را سرنـگـون کـنـد،          
جمهوري سوسياليستي را برقرار کند     
و نه فقط خود، بلکه کل جامعه ايران        
و مردم جهان را از سرنوشت مدهشي       
که بن بسـت بـورژواهـا و جـنـگـشـان                

اول .   ميتواند بيافـريـنـد نـجـات دهـد           
ماه مه امسال بايد قـبـل از هـرچـيـز               
ــعــکــاس هــمــيــن عــزم و اراده و                 ان
دخالـتـگـري کـارگـران بـراي تـغـيـيـر                 

 . اوضاع شد
نه به جنـگ، نـه بـه جـمـهـوري               "  

اســـالمـــي، زنـــده بـــاد جـــمـــهـــوري          
جهت گـيـري اول مـه          "   سوسياليستي

اما عالوه بـر     .   امسال را بيان ميکند   

اين بر خواستهـاي بـالفصـلـي نـظـيـر              
تـاکـيـد کـرد          افزايش دستمزدها بايد  

که ميتواند وسـيـعـتـريـن تـوده هـاي               
طبقه از کارگران کارخانه تا معـلـمـان        
و کارگران بـخـش هـاي خـدمـات را                

آزادي بـي قـيـد و شـرط            .   متحد کند 
همه زندانيان سياسي خـواسـت مـهـم          
طبقه کارگر و همه مردم به جان آمـده         
است که در اول مه بايد مثل هميـشـه         

خواست هـاي مـهـم       .   بر آن تاکيد کرد   
ــر آزادي تشــکــل و                 ــظــي ــگــري ن دي
اعتصاب، آزادي بيان، برابري بي قيد      
و شــرط زن و مــرد، لــغــو آپــارتــايــد             
جنسي، لغو اعدام، جدايي مذهب از       
دولــت و آمــوزش و پــرورش، در                   
اجتماعات و قطعنامه هـاي اول مـه          
مورد تـوجـه کـارگـران بـوده اسـت و                 
امسال از اهميت بيشتـري بـرخـوردار         

 . است
اول مه امسال بايد گسـتـرده تـر            

از هر سال، تظاهرات و اجـتـمـاعـات            

اول مـاه مـه بـايـد         .   مستقل برپا شود  
قدرتنـمـائـي طـبـقـه کـارگـر و صـف                  

. آزاديخواهي و برابري طـلـبـي بـاشـد           
درست به دليل حساسيت اوضاع، در       
آســتــانــه اول مــه رژيــم از پــيــش بــه              

. تکاپوي بي سابقـه اي افـتـاده اسـت            
دستگيري فعالين کارگري، حملـه بـه        
دانشجويان، حمله به زنان معترض به      
حجاب، حملـه بـه کـارگـران مـهـاجـر               
افغانستاني و حمله بـه مـعـلـمـيـن و               
رهبرانشان که هم اکنـون مـبـارزه اي           
پرشور را به پيش ميبرند، همه اجـزاء        
يک سياست واحد و انعکاس وحشـت        
رژيم از جنبش انقالبي سـرنـگـونـي و          
خطري است که اول مه امسال برايـش        

بخش هاي مختلف طبـقـه      .   در بردارد 
کارگر در اول مه بايد متحـدانـه و در          
صــفــي پــرقــدرت ظــاهــر شــونــد، بــر           
ضرورت اتحاد کارگـران و مـعـلـمـان            
تاکيد کنند و عـلـيـه گـرايشـاتـي کـه               

" مبارزه صنفـي " ميکوشد تحت لواي  
بخشهاي مختلف طبقـه مـا را پـاره            

معلمان بايد خـود     .   پاره کند بايستند  
مــيــزبــان اول مــه بــبــيــنــنــد و بــا               را

گرايشاتي که سفره معلم را از بـقـيـه             
. جدا ميکند به شدت مقـابلـه کـنـنـد           

يــک اول مــه پــرشــور، پــرجــمــعــيــت،          
متحد، راديکـال و سـوسـيـالـيـسـتـي              
ــجــاد                  ــيــش از هــر زمــان ثــمــره اي ب
همبستگي بين بخش هاي مـخـتـلـف       
جامعه و متحـد کـردن آنـهـا بـه زيـر                 

 . پرچم سوسياليستي کارگران است
حزب کمونيست کـارگـري هـمـه           

مــردم آزاديــخــواه و بــرابــري طــلــب،           
دانشجويان، زنـان و هـمـه             کارگران،

کساني که از جـمـهـوري اسـالمـي و              
نظم ارتجاعي و ضدانساني سـرمـايـه        
داري به تنگ آمده اند را بـه شـرکـت             
هــرچــه گســتــرده تــر در اول مــه                     

صف پـرقـدرت اول مـه          .   فراميخواند
صف قدرتمند همه مردم براي رهايـي      
از شر جمـهـوري اسـالمـي و بـدسـت               
گــرفــتــن اخــتــيــار بــه دســت خــود و             

 .برقراري آزادي و برابري است
  

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ٢٠٠٧ آوريل ١٩

 ١٣٨٦ فروردين ٣٠ 

 

 ۱ازصفحه  . .  . فراخوان حزب کمونيست کارگري به مناسبت روز جهاني کارگر                                

اول ماه مه روز همبستگـي بـيـن          
المللي طبقه کارگر در راه اسـت، ايـن          
روز، روز اعتراض جهاني کارگران بـه        
ــه در آن                    ــه ايســت ک ــاي وارون ــي دن
محروميت توليد کـنـنـدگـان اصـلـي            
ثروت از نعماتي کـه خـود بـه دسـت               
خويش مي آفريننـد، اسـاس زنـدگـي           

دنيايي که در    .   اجتماعي انسانهاست 
آن سهم ما کارگران به عنـوان تـولـيـد           
کنـنـدگـان اصـلـي هـمـه ي نـعـمـات                   
موجود، چيزي جز فقر و فالکت پايان       
ــيــصــال و                 ــيــســت و اســت ــر ن ــذي ــاپ ن
ــا          ــاردهــ ــيــ ــلــ ــيــ ــي مــ ــدگــ ــانــ درمــ

زحمتکش براي گذران زنـدگـي         انسان

در کنار کـوهـي از ثـروت و نـعـمـت                  
سيماي آن است، يک دنيـاي وارونـه و           

نـه  " اول ماه مـه روز        .   ضد انسانيست 
 مـا کـارگـران بـه ايـن دنـيـاي                 " بزرگ

 . وارونه است
  

  کارگران
امسال ما در ايران در حـالـي بـه            
استقبال اين روز جهاني مـيـرويـم کـه           
طــي ســال گــذشــتــه، خــواســت هــا و           

ما در بخشهاي مـخـتـلـف           مطالبات

نه تنها هيچ پاسخي نگرفت بلـکـه از          
سويي بر عـمـق و دامـنـه ي فـقـر و                    
فالکت مـا بشـدت افـزوده شـد و از                 
طرف ديگر اعتراضات برخي مـراکـز        
کارگري و معلمان بـه عـنـوان بـخـش             
مهمي از طبقه ي مـا، بـا خشـونـت               
پاسخ داده شد و در پايان سال هم، در      
حالي که خط فـقـر چـهـار صـد هـزار                
تومان اعالم شده بود حداقل دستمزد      
کارگران را مبلغ يکصد و هشـتـاد و           
 .سه هزار تومان به تصويب رساندند

اين زندگي جهنمي شايسـتـه مـا         
نيست، هر زمان که ميخواهند ما را       
اخراج ميکنند، هر سال بيش از سـال         
پيش به معيشت مـا هـجـوم بـرده و               
سفره خالي ما را خالي تر ميکـنـنـد،           
دستمزدهاي زير خط فـقـر مـا را بـا               
تــاخــيــر هــاي چــنــديــن مــاهــه مــي            
پــردازنــد، اجــازه ايــجــاد تشــکــل در          
مراکز کارگري را به ما نـمـي دهـنـد،            
طبقه بندي مشاغل اجـرا نـمـيـشـود،          
استخدام رسمي رخت بر بسـتـه و هـر            
نوع قراردادي را که دلشان ميخواهـد       

به ما تحميل ميکنند، فعالين ما را        
به دليل اقـدام بـه گـرامـيـداشـت روز               

با اتـهـامـات      )   اول ماه مه  ( جهانيمان
بي پايه روانه زنـدان مـيـکـنـنـد و از                 
سويي با خشونت ميخواهنـد مـا بـه           
اين زندگي جهنمي تمکـيـن کـنـيـم و             

 .صدايمان در نيايد
  

کــارگــران، مــعــلــمــان و عــمــوم           
 زحمتکشان

اول ماه مه به عنوان روز جهـانـي         
کارگـر، فـرصـتـي اسـت کـه طـي آن                  
ميتوانيم بيش از هر زمان ديگري در        
کنار هم و در صفوفي متحد خواسـت     
ها و مطالبات خود را مطرح کـنـيـم،          
خواهان افزايش دستـمـزدهـا بشـويـم،         
آزادي محمود صالـحـي و مـعـلـمـان             
بازداشتي را از زندان يکـصـدا فـريـاد           
زنــيــم، خــواهــان نــظــام هــمــاهــنــگ           
پرداختها، طبـقـه بـنـدي مشـاغـل و              
بازگشت بکار کليه کارگـرانـي شـويـم          
که طي سالهاي گـذشـتـه از کـارهـاي             
خود اخراج شده اند و با هماهنگي بـا         

هم دست به ايجاد تشکلهاي خود در        
 ..... محيطهاي کارمان بزنيم و

اين حق مـاسـت کـه هـمـگـام بـا                
کارگـران سـراسـر جـهـان ايـن روز را                 
گرامي بداريم و آنرا به روز اعـتـراض           
به همه مشقاتي تبديل کنيم که نظـام        
سرمايه داري بـر مـا تـحـمـيـل کـرده                

 . است
اول ماه مه روز ماست و مـا در            
اتحاديه سراسري کارگران اخـراجـي و        
بيکار، ضمن گراميداشت ايـن روز و         
تبريک پـيـشـاپـيـش آن بـه کـارگـران،                
مـعـلـمـان و عـمـوم زحـمـتـکـشـان و                    
انسانهاي برابري طلب، از همه ي آنان       

تـا     در سراسر کشور دعوت ميکنـيـم      
هر جا که هستـنـد از هـم اکـنـون بـه                  
استـقـبـال ايـن روز بـرونـد و آنـرا در                    
صفوفي بهم فشرده، با شـکـوه تـر از             

 . هر سال برگزار کنند
 زنده باد اول ماه مه       

 زنده باد همبستگي کارگري      
 اتحاديه سراسري کارگران     

 ۲/۲/۱۳۸۶اخراجي و بيکار    
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ناصر اصـغـري،     :   عبدل گلپريان   
منصور فرزاد، مـحـمـد آسـنـگـران و             
بهمن خاني با سالم به شما و ممـنـون          
از اينکه در ايـن مـيـز گـرد شـرکـت                  

همـانـطـوري کـه مـي دونـيـد              .   کرديد
کمـتـر ازيـک هـفـتـه بـه اول مـه روز                     

با اجازه شما از   .   جهاني کارگر نمونده  
 .محمد آسنگران شروع مي کنم

اولين سئوال من ايـن هسـت، از           
آنجا که برگزاري  اول مه اکنون ديگـر         
به يک سنت جا افـتـاده در شـهـرهـاي              
کردستان تبديل شده است، فکـر مـي         

 امسـال،  ۸۶کنيد کارگران در اول مه      
چه حضور متفاوتي از سال گذشته را        

 بايد از خود نشان دهند؟
فـکـر نـکـنـم        :   محمد آسنگران   

منظورت از اين سئوال آرزوهـاي مـا          
بــراي چــگــونــگــي بــه مــيــدان آمــدن           

برداشت من از سـوال      .     کارگران باشد 
شما ايـن اسـت کـه نـقـش و حضـور                   
کارگران در اول مه امسال چه تفاوتـي        

. با سالهاي قبل ميتواند داشته باشـد      
اگر اين برداشت من درست باشد، بـه         
همـان نسـبـت کـه اوضـاع سـيـاسـي                 
متفاوت شده اسـت نـقـش و حضـور              
کارگران هم تفاوتهـايـي بـا سـالـهـاي             

امسـال سـايـه      .   قبل بايد داشته باشـد    
خطر جنگ بر کـل جـامـعـه پـرو بـال                

مــردم نــگــران شــروع     .   کشــيــده اســت  
جنگي هستند که هست و نيست اين       

. جامعه را با خطر نابودي روبرو کـنـد        
اين مهمترين تفاوت فضاي سـيـاسـي        

و طبعـأ   .   امسال با سالهاي قبل است    
نقش طبقه کارگر و نيروهاي انقـالبـي        
براي ممانعت از وقوع چنين جنـگـي،     

. در اين اوضاع بسيار حـيـاتـي اسـت           
زيرا اولـيـن قـدم بـراي جـلـوگـيـري و                  
ممانعت از جنگ، سـرنـگـونـي رژيـم            

بايد اين بازي شطـرنـج   .  اسالمي است 
اگر ما بتوانيم يـک طـرف     .را به هم زد 

از دو طرف اين قطبهـاي تـروريسـتـي         
را برداريم اوأل بهانه اي بـراي جـنـگ            
نمي ماند دومأ پيروزي مـردم عـمـأل          
شــکــســت ســيــاســتــهــاي آمــريــکــا و        

زيرا آمريکـا و     .   متحدينش هم هست  
متحدينش تنـهـا هـنـگـامـي پـيـروز              

ميشوند و قدر قدرت دنـيـا خـواهـنـد            
شد کـه مـردم در صـحـنـه سـيـاسـت                  

آنـهـا بـا شـکـسـت يـکـي و                 .   نباشند
ــبــاي ديــگــرشــان             مــطــيــع کــردن رق

. ميخواهند دنيا را مطيع خود کنـنـد    
ما نبايد اجازه اين بازي قـدرت را بـه         

شـعـار   .   هر دو طرف اين جنگ بدهيم     
نه جنگ، نه جمهوري اسـالمـي زنـده          
ــيــســتــي             ــال ــاد جــمــهــوري ســوســي ب
مناسبترين و انسانيتـريـن جـواب بـه           

 . اين فضاي جنگي است
عالوه بـر ايـن در ايـران امسـال               
تعادل قواي متفاوتي نسبت بـه سـال          

امسال کـارگـران    .   قبل در جريان است   
و مـردم چـنـد قـدم بـه جـلـو آمـده و                      
جامعه آگاهانه تر و با اعتماد بنـفـس         

. بـاالتــري پــا بــه اول مــه مــيــگــذارد           
 مـارس سـرخ و         ۸ آذر و    ۱۶جامعه    

امــيــدوار کــنــنــده اي را پشــت ســر              
و همين چند روز قـبـل        .   گذاشته است 

مــبــارزات جســورانــه دانشــجــويــان،        
اعتماد به نفس چپ و راديـکـالـيـسـم            
انسانگرا را نشان داد که با موفقـيـت         

همه اين فاکتورها از يـک       .   پيش رفت 
طــرف و گســتــرش اعــتــراضــات و             
مبارزات کارگري و  معلمان و تـالش        
براي متشکل شـدن بـويـژه تشـکـيـل              
اتحاديه سراسري کارگران اخـراجـي و        
بيکار همگي نمونه هاي نويد بخشـي       
هستند که نشان ميدهد کـارگـران در         
اول مه امسال مـيـتـوانـنـد بـا قـدرت             
بيشتري تجمعات و مراسمهايشان را     

مهمتـريـن مـولـفـه ايـن           .  برگزار کنند 
است که کارگران و معلمان متحـدانـه        
وارد مراسمهاي اول مه بشوند و کـل          
چــپ جــامــعــه از ايــن حــرکــت دفــاع           

بـا تـوجـه بـه         .   آگاهانه و عملي بکـنـد     
اين فاکتورها انتظار معـقـولـي اسـت          
اگر بگوييم امسال ايـن حضـور بـايـد            

 . وسيع و قدرتمند باشد
همانطور كه اشاره   :   ناصر اصغري 

كــرديــد بــرگــزار مــراســم اول مــه در            
. كردستان، سنت جا افتاده بوده اسـت      

اما وضعيت به طور محسوسي فـرق        
در چــنــد ســال گــذشــتــه       .   كــرده اســت  

هـاي     جنبش كارگري شاهد پـيـشـروي      

غيرقابل انكاري، حتي براي پادوهاي     
اگـر  .   جمهوري اسالمي نيز بوده اسـت   

هاي بسته    ها در سالن    قبال اول ماه مه   
ــرگــزار              ــراي تــعــداد مــحــدودي ب و ب

شـود بـه آن          ميشد، امروز ديگر نمـي    
مـراسـم اول     .   بسنده و دل خـوش كـرد       

تـريـن      ماه مه در كردستان در سـخـت        
هاي پـاسـداران در         شرايط، زير چكمه  

فضائي به شدت مـيـلـيـتـاريـزه شـده،             
اگـر قـرار اسـت كـه           .   شـد    برگزار مـي  

امروز هم، در شرايطي كـه جـمـهـوري         
اســالمــي از هــر طــرفــي زيــر فشــار            

هاي اعـتـراضـي قـرار گـرفـتـه               جنبش
است، باز به آن شرايط بـرگـرديـم، بـه             

. نــظــر مــن نــديــدن تــوازن قــواســت            
كارگران بايد با مطالـبـات مشـخـص        

اي    تعرضي و با يك صف عظيم تـوده        
تـر     اين روز را در فضاي باز و با شكوه    

از يكي دو سال گذشته كه به صـورت         
راهپيمائي و برافـراشـتـن پـرچـمـهـاي            

 .سرخ برگزار كردند، برگزار كنند
هـمـانـطـوري کـه        :     منصور فرزاد 

محمد آسنگران گفت، من هـم فـکـر           
مــي کــنــم امســال اول مــاه مــه در               
شرايط و اوضاع سـيـاسـي مـتـفـاوت            
تري نسبت به سال گذشته در ايران بـر         
گـزار خــواهـد شــد زيــرا کـه شــرايــط              
مناسب تري در اثر مبارزات روزمـره        

از جـنـبـه      .   مردم بوجود آمـده اسـت          
ديگري ميخواهم اين را اضافـه کـنـم          
که در سال گذشته ما شاهد مبارزات       
و يا بهتر بـگـويـم پـيـشـرويـهـائـي در                 

احـمـدي   .   عرصه هاي مختلف بوديم    
نژاد که بـا چـهـره دفـاع از طـبـقـات                   
پائين جامعه و مبارزه با فساد اداري       
و همچنين بـازگشـت بـه دوران يـکـه              
ــازي حــزب اهللا در دوران اوائــل                  ت

 بميدان آمده بـود و در نـظـر              ۶۰دهه
داشت که مردم را بتـرسـانـد، بـعـد از             
مـدت کـوتـاهـي نــاتـوانـائـي خـود و                 
ــرکـــوب                ــتـــه اش را در سـ دارودسـ
مبارزات و بعقب راندن خواسته هـاي       

از هـمـان     .   مردم ، آشکارا نشان داد        
ابتدا نـيـز مشـخـص بـود کـه دولـت                  
جديد جمهوري اسالمي با بحراني که      
دامنگير آن شده وبويـژه حضـورمـردم         

در صحنه اعتـراضـات، بـا خـواسـتـه             
هاي پايه اي  و تـوقـع بـاالي مـردم                  

هــم .   ،کــاري از پــيــش نــخــواهــد بــرد        
اکنـون قـدرت مـانـور مـردم مـيـدان                
وسيعتري بخود گرفته و اعـتـراضـات        
همه جانـبـه اي در سـراسـر ايـران در                 

دسـتـگـيـري مـحـمـود          .   جريان اسـت     
صالحي از رهبران کارگري و فعالـيـن        
اول ماه مـه بـمـنـظـور جـلـوگـيـري از                 
برگزاري باشکوه اول مـاه مـه انـجـام             

اما در عين حـال نشـانـدهـنـده           . گرفت
ترس و وحشت رژيم از تجـمـع وسـيـع            
کارگران ، مـعـلـمـان و اقشـار ديـگـر               

دسـتـگـيـري مـحـمـود          .   جامعه است   
صالحي تحرک گسترده اي در ايران و        
سراسـر جـهـان بـراي آزادي او را بـه                  
دنبال داشت و همه شواهد حـاکـي از           
اين است که اول مـاه مـه امسـال پـر               
تجمع تر و سـراسـري تـر از هـر سـال                 

 .ديگر برگزار خواهد شد
بـه نـظـر مـن         :   بهمن خـانـي    

كارگران، امسال در موقعيت بسـيـار        
مساعدتري نسبت به سالهاي گذشته     

فاكتورهاي زيادي اكـنـون     .   قرار دارند 
بــه نــفــع كــارگــران عــمــل مــيــكــنــد،          
جمهوري اسالمي بسيـار بـيـشـتـر از            
قبل ، چه در بعد بين الـمـلـلـي و چـه                 
وضعيت داخليش مورد حـملـه اسـت          
اكنون مبارزات اقشار مختلف مـردم      
در ايران، از جمله معلمان، پرسـتـاران        

و همچنيـن مـبـارزات كـارگـران           . .   و  
شاغل و بيكار طـي سـال گـذشـتـه و               
گستردگي و همه جانبگي و سراسـري       
بـــودن ايـــن مـــبـــارزات، كـــارگـــران          
كردستان را هم در مـوقـعـيـتـي قـرار              
داده كه با جرات بيـشـتـري، بـا طـرح              
خواسته هاي بيشتري به ميدان آينـد،       
عرض اندام كنند و تعرظات خـود را          

دولــت مــوظــف بــه     .   شــروع نــمــايــنــد  
تامين زندگي كارگـران اسـت، دولـت          
موظف بـه تـامـيـن كـار و امـنـيـت                   
شغلـي بـراي كـارگـران اسـت، دولـت               
موظف است به كارگراني كه بيكارند      

. بيمه بيكاري مكفي پرداخت نـمـايـد       
اين خـواسـتـه هـا از ابـتـدايـي تـريـن                   

اما بـدسـت    . نيازهاي هر انساني است   
آوردن آنهـا در حـاكـمـيـت دولـتـهـاي                
ســرمــايــه داري بــخــصــوص از نــوع           
جمهوري اسالمـيـش بـراحـتـي قـابـل             
تحقق نيست، بايد اين خواسته هـا را         
با اتحاد و مـتـشـكـل بـودن بـدسـت                 

اول مـه امسـال مـكـانـي بـراي             .  آورد
ايجاد اتـحـادهـاي پـايـدار و ايـجـاد                
ــه                ــارگــري از جــمل تشــكــل هــاي ك
شوراهاي كـارگـري و سـازمـان دادن             

 .مجامع عمومي است

اول مه يـک روز       :   عبدل گلپريان   
بين المللي و يک ابراز وجود قدرتمنـد        
کــارگــري و طــبــقــاتــي هــم تــاکــيــدي         
برخواست و مطالبات طبقاتـي اسـت        

بـا  .   هم يک گراميداشت بين الـمـلـلـي         
توجه به اين، کـارگـران در شـهـرهـاي             
کردستان چگونه مي توانند اين دو را       
با هم پيش ببرند؟ منظـورم ايـنـه کـه             
جايگاه يک حضور وسيع و اجتمـاعـي     
را در خيابانها بر بستر چنـيـن روزي،          

 چگونه بايد نشان داد؟
ببـيـنـيـد تـمـام         :   محمد آسنگران 

جريـانـات چـپ اپـوزيسـيـون و خـود                
کارگران و مـردم مـعـتـرض هـمـگـي               
آرزوي ايــنــرا دارنــد کــه ايــن حضــور           

اما مشکل اين است کـه  .   وسيع باشد 
تنها با آرزوي وسيع برگزار کردن ايـن         

مـثـل   .   تجمعات کاري پيش نـمـيـرود       
بسياري از   .   دعاي خير مومنان است   

نــيــروهــايــي کــه آرزو و دعــاي خــيــر           
ميکنند، گويي قـرار نـيـسـت راهـي             

زيـرا  .   نشان بدهند و زحمتي بکـشـنـد       
اساسأ مشغله شـان چـيـز ديـگـري و               

 . جنبشهاي ديگري است
اما براي ما و فعالين کارگري در       
ايران و در کـردسـتـان سـوال بـه نـحـو                 

چه بايد بـکـنـيـم       .   ديگري مطرح است  
که امسال تجـمـعـات مـا بـزرگـتـر و                

کـدام  .   وسيعتر و گسـتـرده تـر بـاشـد             
کار، کدام سياست و کـدام اقـدامـات           
بايد انجام بگيرد؟ ما براي رسيدن بـه        
چنـيـن تـجـمـعـات وسـيـعـي و بـراي                   
رسيدن به همه اهداف و استراتـژيـمـان       

سـازمـان   . سالها است که کار ميکنيم    
مينويسيم و آدمها را قـانـع       .   ميدهيم

ميکنيم، نقد ميکنيم راه حـل نشـان          
طـرح و نـقـشـه پـيـشـنـهـاد                .  ميدهيم

مــيــکــنــم و بــراي اجــراي آنــهــا شــب           
.  نخوابي ميکشيم و تالش ميـکـنـيـم        

در پس اين تالـشـهـا مـا و فـعـالـيـن                  
کارگري و ديگر فعالين اجتماعي هـم       
نظر و هم تصوير مي شويم و بـه هـر              
نسبتي که اين تـالـشـهـا بـه نـتـيـجـه                  
رسيده باشد به همان نسبت مـيـتـوان          
در شرايط کنوني تجمعات وسيـع يـا         

ايـن يـک فـعـالـيـت           .   محدودي داشت 
تنها به يـک     .   هميشگي و جاري است   

روز در سال مربوط نيست که يادمـان    
بيفتد کارگر هم روزي دارد و بـرايـش          

کسـي کـه فـقـط         .   دعاي خيـر کـنـيـم       
روزهايي از سال يادش ميـفـتـد بـايـد            
اطالعيه اي بدهد و تـکـانـي بـخـورد             
دارد سنت جـريـانـات حـاشـيـه اي و                
جنبشهاي غير کارگري را به نـمـايـش       

 . ميگذارد که نبايد جديشان گرفت

 

    

 محمد آسنگران       منصور فرزاد     ناصر اصغري     بهمن خاني   

 ميزگردي در مورد  اول ماه مه با ،                    
 منصور فرزاد ، محمد آسنگران، بهمن خاني، ناصر اصغري                                  
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طبعأ مواردي که تاکيـد کـردم و          
ما بايد بطور جدي آنها را دنبال کنيم        
براي اوضاع معيني معنـي دارد کـه          

مثأل بـا    .   اتفاق عجيبي نيفتاده باشد   
شروع جـنـگ مـيـان ايـن دو قـطـب                  
بسياري از فاکتورها تغيير خـواهـنـد         

يا در يک بحران سـيـاسـي هـمـه             .   کرد
گير فاکتورهاي ديگري عمـل کـنـنـد          
کـه فـراتـر از مـا و چـپ جـامـعـه و                       
تــالــشــمــان بــراي ايــن ســيــاســتــهــاي         

مثأل اگر فردا جنگي    .   مشخص باشد 
در ايران بـرپـا بشـود و اوضـاع بـهـم                  
بــريــزد و جــريــانــات قــومــپــرســت بــا          
حمايت آمريکا بخواهند مـردم را بـه          
جان هم بـيـنـدزنـد و خـط کشـيـهـاي                 
قومي و ملي را بـه مـردم تـحـمـيـل                 
کنند و رژيـم اسـالمـي و دسـتـجـات               
فاشيستش زندگي مردم را بـيـش از            
پيش مورد تعرض قرار دهـنـد،  مـا             
هم بايد وظايف ديگري را پيـش روي         
خــود قــرار دهــيــم آن وقــت ديــگــر                
متاسفانه اين نوع فـعـالـيـت کـنـونـي             

و اين يعني وظـايـف       .   جوابگو نيست 
و سياست ديگري که بسيار متفـاوت        

. با اين فعاليتهاي کنوني خواهد بـود    
آن هنگام مثأل نقش اسلحه و نـيـروي         

 . مسلح ميتواند برجسته شود
كـارگـران، و     :   ناصر اصـغـري   

بخصوص فعالين كارگري، اگر اخبـار     
يكي دو هفته گذشته را دنـبـال كـرده            
باشند، متوجه يك نكته ميشـونـد؛ و         
آن هم اينكه با دستـگـيـري مـحـمـود              
صالحي، انتظارات زيادي از آنهـا در        

يـوسـي،      تـي    آي.   رود   روز اول مـه مـي      
هـاي     المللي اتحاديـه    كنفدراسيون بين 
اي كه در خصـوص         كارگري، در بيانه  

دستگيري فعالين اعتـراضـات اخـيـر         
معلمان و محمود صالـحـي انـتـشـار           
داده، گفته است كه اين دستگـيـريـهـا          
براي مقابله رژيم با برگزاري اول مـاه          

همه، چـه در      .  مه صورت گرفته است 
خارج و چه در داخل ايران، انتظار يك        

تر از گـذشـتـه را           اول ماه مه متفاوت   
ــد ــاشــي              .   دارن ــا از ايــن ن ايــن صــرف
شود كـه گـويـا امسـال تصـمـيـم                 نمي
تري بـرگـزار       ايم، اول مه باشكوه     گرفته

كنيم؛ بلكه اعتـراضـات كـارگـري در           
بحرانـهـاي رژيـم ضـرب شـده و يـك                 
چنين انـتـظـار و تـحـلـيـلـي نـتـيـجـه                     

 . شود مي
امروزه برگزاري اول مـه، در يـك           
چنين شرايطي، فقط مسئله برگـزاري      

برگزاري اول  .   يك مراسم عادي نيست   

مه با بحرانهـاي گـريـبـانـگـيـر رژيـم،               
يــعــنــي شــعــار مــرگ بــر جــمــهــوري           
اسالمي، يعني جمهوري اسالمي برو     
گمشو، و يعني نه به جـنـگ و نـه بـه            

ايـن  .   اي و غـيـره         ماجراجوئي هسـتـه   
 .فرصت را نبايد از دست داد

اول ماه مه به يـک      :   منصور فرزاد 
روز گــرامــي و مــهــم در مــبــارزات             
کارگران و اقشار محروم جـامـعـه در           

ايـن روز بـه       .   ايران تبديل شده اسـت       
دليل طرح خواسـتـه هـاي انسـانـي ،              
بدليل اعتـراض بـه نـابسـامـانـيـهـاي              
جوامع کنـونـي در ايـران و جـهـان و                 
بدليـل تـاکـيـد بـر شـرايـط يـکـسـان                   
کارگران و اتحاد آنهـا، يـک روز بـيـن            

روز اعتراض کـارگـران      .   المللي است   
به نابرابري ، سرکوب ، شـرايـط غـيـر            
انسانـي ، روز اعـتـراض بـه دنـيـاي                 

که اکثريت مـردم در       "   متمدني است " 
آن از بهداشت و مسـکـن مـنـاسـب،              

حضـور  .   رفاه و آزداي بـي بـهـره انـد              
کارگران در خيابـانـهـا، مـراسـمـهـا و              
کليه تجمعـاتـي کـه در چـهـارگـوشـه               
جهان شکل ميـگـيـرد، حـلـقـه اي از               
تالش انساني ومداومي اسـت  بـراي          
نشان دادن وارونگي سيستم وحشيانه     

 . کنوني 
اول مـاه مـه روز          :     بهمن خاني 

كارگران است، روزي است اعالم شـده       
، بـه رسـمـيـت شـنـاخـتـه شـده و در                     
كشورهاي زيادي از دنيا  بـه عـنـوان            
روز جهاني  تثبيت شده است، اگر در        
كشــورهــايــي چــون ايــران هــنــوز بــه            
رسميـت شـنـاخـتـه نشـده، نـاشـي از                 
حــاكــمــيــت ديــكــتــاتــوري اســت كــه          
كارگران را از اين حق طبيعي محـروم      
نموده، تحميل برسميت شناخته شـدن   
اين روز نيز بـه جـمـهـوري اسـالمـي،              
بايد در ليست  اولويتهـاي  كـارگـران           

مـادام کـه كـارگـران در           .   قـرار گـيــرد    
تشكلـهـاي خـود، شـورا و مـجـامـع                
عــمــومــي مســتــقــل خــودمــتــشــكــل      
نشوند، برگذاري جشن اول مه هـم بـا          
دشــواريــهــاي زيــادي پــيــش خــواهــد        

خــود بــرگــزاري اول مــاه مــه و           . رفــت
سازمان يابي و برگزاري آن قبل ازهـر         
چيز نيازمند تشكل است، نـيـازمـنـد         
همديگر پيدا كردن اسـت، نـيـازمـنـد           

 .اتحاد است
با اتکا به مکانيزمهاي واقعي و       
اتحاد وسيع و قدرتمندخود کـارگـران        
است که مـي تـوان ايـن جشـن بـيـن                  
المللي كارگري را هرچه قـدرتـمـنـدتـر          

 .برگزار كنند
اول مـه امسـال       :   عبدل گلپريان   

در کــردســتــان، چــه شــعــارهــا و چــه            
خواستهاي معيني را بايـد بـه گـوش           
جـــامـــعـــه کـــارگـــري خصـــوصـــا و           
جنبشهاي اعتراضي اجتماعي بطـور      
عموم برسـانـد؟ در هـمـيـن رابـطـه و                 
قاعدتا، قطعنامه هايي در ايـن روز          

فـکـر   .   از طرف کارگران صادر ميشـه     
مي کنيد اين قطعنامه چـه بـنـدهـاي           
اساسي را بـايـد مـورد تـاکـيـد قـرار                 

 دهد؟ 
خواسته هـا و      :   محمد آسنگران   

مطالبـات زيـادي هـمـچـنـان جـواب              
نگرفته و بايد در يک قانون کـار و يـا             
ديگر قوانين جاري مملکت رسـمـيـت     

اما تا آن هنگام خـواسـتـه        .   پيدا کنند 
ها و مطالباتي عمومي هست کـه از       
اولويت بـيـشـتـري بـرخـوردارنـد مـن               
تالش ميکنم اهم آنها را ايـن چـنـيـن            

 :  بيان کنم
حد اقل دستمزد کارگـران نـبـايـد          

.  هـزار تـومـان بـاشـد           ٦٠٠کمتر از     
تنها مرجع صالحيت دار براي تعيين      
حداقل دستمزد نـمـايـنـدگـان واقـعـي            

عـدم پـرداخـت بـه         .   کارگران هسـتـنـد    
ــرم               ــد جـ ــايـ ــا بـ ــهـ ــوقـ ــقـ ــع حـ ــوقـ مـ

شود  و حقوقهـاي مـعـوقـه           محسوب
قـرارداد  .     بايد فـورا پـرداخـت شـونـد          

هاي موقت کاري، تعرض به پايـه اي         
حـق  .   ترين حقوق مزد بـگـيـران اسـت         

ــرار داد مــوقــت بــراي                   انــعــقــاد ق
ممنوع و کليه    کارفرمايان بايد قانونأ  

قــراردادهــاي مــوقــت بــه اســتــخــدام         
تـعـديـل نـيـروي        .    رسمي تبديل شوند 

کار و اخراج کارگران به هر بـهـانـه اي            
از جــانــب کــارفــرمــا و دولــت جــرم              
محسوب شود و کارگران اخـراجـي و          

. بيکار بايد فورا به سر کار بـازگـردنـد     
آزادي بي قيد و شرط عقيده، بيان، و         
آزادي مطبوعات و ايجاد تشکلـهـاي       
آزاد و مستقل از دولت و کارفرمـا از          

.  حــقــوق پــايــه اي شــهــرونــدان اســت          
ايجاد اشتغال و بيمه بيکاري مکـفـي        

 سال اعم از زن و      ١٦براي افراد باالي    
مرد با حقوق برابر بايد فورا متـحـقـق          

بــرپــايــي مــجــامــع عــمــومــي       .   شــود
کارگري در ساعـات و مـحـيـط کـار              

 .بــايــد بــه رســمــيــت شــنــاخــتــه شــود         
هر گونه تهديد، فشـار و مـزاحـمـت،             
تبعيد و دستگيري و اخراج کـارگـران         

. بــه هــر بــهــانــه اي مــحــکــوم اســت            
محاکمه معلمين بازداشتي و فعالين     

همـه  .   کارگري بايد فورا متوقف شود    
کساني که به جرم فعاليت سيـاسـي و          
صنفي در زنـدان هسـتـنـد بـايـد آزاد               

کار کـودکـان مـمـنـوع و جـرم              .   شوند
بـرخـورداري کـودکـان ار         .   تلقي شـود   

محيطي امن و سر شـار از شـادي و             
نشـــاط و امـــکـــانـــات آمـــوزشـــي،          

. بهداشتي و رفاهي حق کودکان است     
از مبارزه معلمان حـمـايـت کـنـيـم و               
خواستار عملي کردن  مطالبات ايـن        

. شريفترين انسانهاي جـامـعـه شـويـم         
مسئله نداشتن مسکن و بيخانمـانـي       
يکي از بزرگترين معضالت کـارگـران    
و اقشار محروم جامعه  است داشـتـن    
مسکن مناسب حق همه شـهـرونـدان         

فضاي جنگي در منطقه خـاور       .   است
ميانه همه مردم و جامعه جهـانـي را          

. با نگرانـي جـدي روبـرو کـرده اسـت              
هيچکدام از طـرفـيـن جـنـگ مـا را                

مـا هـر نـوع        .   نمايندگي نـمـيـکـنـنـد        
جنـگ افـروزي و جـنـگ طـلـبـي را                  

شعار نه جنگ و نه     .   محکوم ميکنيم 
جمهوري اسالمي، زنده باد جمـهـوري      
سوسياليستي بايد با هـر زبـانـي کـه             

.  ميتوانيـم در جـامـعـه بـيـان کـنـيـم                 
زندگي مرفه و انسـانـي حـق مسـلـم               

روز اول   .   همه شهروندان جامعه اسـت    
مه، روز جهاني کارگر بايـد تـعـطـيـل            

بـرپـايـي آزادانـه       .   رسمي اعـالم شـود      
تجمعات و مراسمهاي مسـتـقـل اول          
مـه بـدون دخـالــت دولــت حــق هــمــه              

ايـنـهـا اهـم       .   کارگران و مـردم اسـت        
مطالباتي است که ميتواند بر پـرچـم         
 .کارگران در اول مه امسال حک شوند

بايد حـتـمـا آزادي       :   ناصر اصغري 
فوري و بدون قـيـد و شـرط فـعـالـيـن                 
اعتراضات اخيـر مـعـلـمـان و آزادي             
محمود صـالـحـي و هـمـه زنـدانـيـان                

آزادي .   سياسي ديگر را خواستار شـد     
بدون قيد و شرط تشكلهاي كارگـري،       
لـغـو قــراردادهـاي مــوقـت، تــعـيـيــن             
حداقل دستمـزد تـوسـط تشـكـلـهـاي             
آزاد كارگـري، پـرداخـت فـوري هـمـه              
دستمزدها و حقوق پرداخت نشده، نـه       
به جنگ و نه بـه مـاجـراجـوئـي هـاي               
خارجي، و دهها خواست و مـطـالـبـه           

 .ديگر را مي شود ليست كرد
بـبـيـنـيـد يـك سـري مـطـالـبـات                  
جايگاه مهمتري در بـيـن مـطـالـبـات          

بـراي مـثـال مسـئلـه          .   ديگر را دارنـد   
جنگ يـك نـگـرانـي عـمـومـي شـده                 

كارگران بـه عـنـوان صـاحـبـان            .   است
اصلي و رهبران جامعه بايد پيـشـقـدم     

بـه نـظـر      .   مبارزه عليه جنگ بـاشـنـد      
مـن كــارگــران بــايـد بــطــور روشــن و             
صريح مطرح كنند كه اگر براي رژيـم         

اي حيـاتـي اسـت و بـدون              بمب هسته 
گـذرد،     اي امـورش نـمـي          بمب هستـه  

توانند بـگـويـنـد كـه مـا              كارگران مي 

اي    توانيم بدون داشتن بمب هستـه       مي
هم جامعه را اداره كنيم و لطفا برويـد         

شـود ايـن        كنار تا ببينيد چطوري مي  
مسئله خط فقـر    .   مسئله را ثابت كرد   

و حداقل دستمزدها يـكـي ديـگـر از              
خواست .   مسائل حياتي جامعه است   

ــكــي از               آزادي تشــكــل كــارگــري ي
هــاي هــمــيــشــگــي جــنــبــش        خــواســت

كارگري، بـخـصـوص در مـراسـم اول             
ماه مه بوده است كه نبايـد كـمـرنـگ            

 . بشود
رژيـم جـمـهـوري       :   منصور فرزاد   

اسالمي يک پـاي  جـنـگـهـاي اخـيـر                
دردهه هـاي اخـيـر در  جـهـان بـوده                    

مبارزه با اين رژيم و در عـيـن          .   است  
حال مبارزه با قلدري آشکار غـرب ،          
انعکاسي از دفـاع از مـنـافـع کـلـيـه                
کارگران و اقشار فرو دست در جـهـان          

يکي از ويژگـي هـاي اول مـه            .   است  
امســال مــي تــوانــد ايــن بــاشــد کــه             
کارگران در شهرهاي کردستان وايـران       
با در دسـت داشـتـن پـرچـم دفـاع از                  
آزادي، برابـري، نـه بـه بـمـب، نـه بـه                   
جمـهـوري اسـالمـي،  لـغـو حـجـاب                 
اجباري، آزادي زنـدانـيـان سـيـاسـي،             
آزادي بيان و تشکل، جدائي مـذهـب         
از دولـــت و آمـــوزش وپـــرورش و                
شعارهاي مختلف ديگري در رابـطـه         
با افزايش دستمزد و مسکن مناسـب       
و غيره در صـدر مـبـارزات کـارگـان               

هـمـچـنـيـن تـاکـيـد بـر              .   قرار بگيرنـد  
شعارهاي  سـوسـيـالـيـسـتـي کـه در                 
ــراضــات              ــت ــاري در اع ــوارد بســي م
کـــارگـــران و مـــعـــلـــمـــان بـــر روي              
پالکارتهـاي بـزرگ نـقـش بسـتـه، از               
جمله شعارهائي اسـت کـه اعـتـراض           
عميق اکثـريـت مـردم را نسـبـت بـه                 

ويژگي ديگري  .   جامعه نشان ميدهد    
که در کردسـتـان وجـود دارد، وجـود             
احزاب و سازمانها ي ناسيوناليستـي      
هستند که در جبهه آمـريـکـا و نـظـم              

اين جريانهـا   .   نوين جهاني قرار دارند     
با شکست آلترناتيو دولتي که بر تکه       
تکه کردن مردم بـر اسـاس انـتـسـاب             
آنها به مذهب و مليت قرار داشـت ،           

فدراليسم شعار  .   دچار بحران شده اند     
و سيستم حکومتي که پس از حـملـه          
بـه عـراق از طـرف غـرب بـه شـعــار                   
اصلي آنها تبديل شده بود با ناکامـي        

اين شعار ترجمه منطـقـه   .  مواجه شد  
اي  سياست نظم نوين جهاني آمريکا         

ايــن .   درمــيــان ايــن ســازمــانــهــا بــود       
سياست در عراق به شکسـت مـنـجـر           
شد و عمال سازمانهاي طرفـدار نـظـم        
نوين جهاني و فدارليسم را بـا بـحـران          
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از طرفي فـدارلـيـسـم در          .   مواجه کرد 
ايران از هيچ پايه اي برخوردارنبـود و         

در نـتـيـجـه       .   با اقبالي روبرو نگـرديـد     
نتوانست از مـحـدوده  سـازمـانـهـاي             

بـا ايـن حـال        .   مزبور  آنطرف تر بـرود      
اين سازمانها با کـمـک  جـنـاحـي از               
رژيم  تالش ميکنـنـد کـه مـبـارزات             
مردم را مـحـدود کـنـنـد و بـمـثـابـه                    
بخشي از سـرمـايـه داري بـر عـلـيـه                  
خواسته هاي مشترک مردم فـعـالـيـت         
ميکنند و طبق ماهيت شـان تـالش          
دارند، مردم را به مليتها و مـذاهـب           

امـا نـقـش و        .   مختلف تقسيم کـنـنـد     
تاثيرحزب ما بر مبـارزات کـارگـران،       
طــرح مــطــالــبــات و خــواســتــه هــاي          
اکــثــريــت مــردم در مــراســمــهــا،                
اعتراضات خياباني، قطع نامه هـا ،        
همه حاکي از اين اسـت کـه جـريـانـي              
اجتماعي، راديکـال و قـدرتـمـنـد در             
کــردســتــان وجــود دارد کــه بــر هــم               
سرنوشتي  اکثريت مـردم در سـراسـر           

شــکــل و شــيــوه     .   ايــران تــاکــيــد دارد    
مبارزه، شعارهاي کامال مشـابـه بـا           
ساير نقاط  کشور، بحث از افـزايـش           
دستمزد، برابري حق تشکل و بـيـان و       
پشتيباني و حمـايـت از مـبـارزات و             
ــمــان در                 ــارگــران و مــعــل ــوق ک حــق
سايرنقاط ايران و بلعکـس، حـکـايـت          
از رد و به حاشيه کشاندن گرايشات و        
جريانات قوم پرست و پرو غـرب  در            

با اين حال در اول   . سراسر ايران است  
ماه مه الزم است که بر اين مطالبات        

 .و خواسته ها تاکيد مجدد شود
محمد آسنگران و    :     بهمن خاني   

منصور فرزاد بطور جامع تري اشـاره        
من فقط  بـر چـنـد خـواسـتـه               .   کردند

كليدي که کارگران در اول مـه بـايـد              
روي آن تاکيد بگذارند اشاره مي کنـم        

 :از جمله
آزادي داشتن تشكل و تشـكـيـل          
اجتماعات بدون مزاحمـت نـيـروهـاي          

 دولتي 
آزادي بدون قيد و شـرط بـيـان و             
حق اعتصاب و اعتراض و تظاهـرات       

 هـزار تـومـان در          ۶۰۰حقوق حداقل  
 ماه

بيـمـه مـكـفـي بـيـكـاري، آزادي               
همكاران و فعالين كارگري كه بدسـت    
عوامل جمهوري اسالمـي بـازداشـت        

با بدست آوردن و تـحـمـيـل            .   شده اند 
اين خواسته هـا بـه دولـت، تـمـامـي                
اينها ميتوانـد راه را جـهـت بـدسـت               
آوردن خــواســتــهــاي ديــگــر كــارگــران        

 .هموار نمايند

حـتـمـا اطـالع       :   عبدل گلپريان   
داريد که اتحاديه کارگران اخـراجـي و      
بيکار در سنندج رسما فـعـالـيـتـهـاي            

اين اتحـاديـه    .   خود را آغاز کرده است    
براي اول مه چه اقداماتي را ميـتـونـه          
در دستور کار خود داشته باشه و چـه          
رهنـمـود مشـخـصـي بـراي تـداوم و                
گسترش موفقـيـت آمـيـز نـقـش ايـن               
اتحاديه در آينده بيان مـيـکـنـيـد کـه               

 بتواند کارساز باشد؟ 
قبأل الزم اسـت    :   محمد آسنگران 

به همه دست اندرکاران و فعالين ايـن         
اتــحــاديــه تــبــريــک بــگــويــم و آرزوي           

من در همـيـن   .  موفقيت برايشان دارم 
مصاحبه نظرات و مطالبـاتـي را کـه           
فکر ميکنم بايد مورد تاکيد بـاشـنـد         

هر کارگر و فعال کـارگـري    .   را گفته ام  
ميتواند آنرا بخواند و با اين تاکيدات       
من مخالف يـا مـوافـق بـاشـد و يـا                  

اما .   موارد ديگري را با اهميت بداند     
آنچه مهم است ما بـايـد بـتـوانـيـم و                
تالش کنيم همـه نـيـروي فـعـالـيـن و                
طبقه کارگر و مردم مـعـتـرض را بـه              

براي رسـيـدن بـه ايـن          .   ميدان بياوريم 
هدف اول موانعي سـيـاسـي و سـبـک             
کاري وجود دارد بايد آنهـا را نـقـد و              

من در شمـاره قـبـلـي       . حاشيه اي کرد 
ايسکرا مطلبي در اين رابطه نـوشـتـم         
و انتظار دارم فـعـالـيـن کـارگـري در                
مــورد آن نــقــد و بــررســيــهــايشــان را           

اينکه در اين نقد مـن چـنـد      .     بگويند
نفر و يـا چـنـد درصـد کـارگـران ايـن                  

امـا  .   اتحاديه شريک هستند نمـيـدانـم      
بدون شک اين امـر مـحـرز اسـت کـه                
بايد تالش کرد همه فعالين کـارگـري         
در اول مه در کنار هم قرار بگيـرنـد و           
تالش کنند توده کارگران را به ميدان       

يکي از مـوفـقـيـتـهـاي ايـن              .   بياورند
اتحـاديـه و يـا هـر تشـکـل و جـمـع                     
کارگري ديگر ايـن اسـت کـه تـعـداد               
هرچه بيشتري از فـعـالـيـن کـارگـري              
متحدانه کـارگـران و جـامـعـه را بـه                 
شرکت در ايـن مـراسـمـهـا فـراخـوان                

 . بدهند
در جواب سـئـوال     :   ناصر اصغري  

باال اشاره كردم كه فعـالـيـن كـارگـري            
تــوانــنــد در      چــه مــطــالــبــاتــي را مــي      

امـا تـا     .   هايشان بگنجاننـد    قطعنامه
آنجا كه به تشـكـل مشـخـص مـورد              

رسـد     نظر شما برميگردد، به نظر مـي      
كه يكي از راديكالتريـن تشـكـلـهـاي           

توانـد عـالوه       باشد كه مي    موجود مي 
بر آنچه كه قرار است بـكـنـد، يـعـنـي               
پرداختن مسئله بيـكـاري، بـلـكـه راه            

اي بـراي كــل         نشـان بـدهــد و نــمــونـه         
كسـانـي مـثـل       .   جنبش كارگري باشد  

شيث اماني و خالد سواري در رهبري       
اين تشكل هستند كه در چـنـد سـال             
گذشته اعتراضات موفق كارگـري را       

انــد و تــا        در ســنــنــدج رهــبــري كــرده      
حــدودي ســمــبــل مــبــارزه كــارگــري          

البته من نمي خـواهـم نـقـش          .   اند  بوده
. دوستان ديـگـر را كـم ارزش بـكـنـم               

صرفا منظورم اين است كـه مـجـمـع            
عــمــومــي ايــن اتــحــاديــه تشــخــيــص       

دهد كه اگر اين تشكل دورنمـائـي        مي
تـــوانـــد از        داشـــتـــه بـــاشـــد، نـــمـــي      

رهبريـش  .   راديكاليسمش كوتاه بيايد  
را آگاهانه به دست دوستاني داده كـه        

 .اند گذشته روشني داشته
اتـحـاديـه    " اكنون كـه بـحـث سـر            

اسـت،  "   كارگـران اخـراجـي و بـيـكـار            
. دوست دارم يك نكته را اشـاره كـنـم           

اول ماه مه با تمام اهـمـيـت خـودش،            
فقط يكي از فعاليتهاي اين اتحـاديـه        

ــاشــد        مــي ــد ب ــوان ــن تشــكــل،      .   ت اي
همچنانكه اشاره كردم، بـايـد نـمـونـه            

هـر  .   رزمندگي جنبش كارگري بـاشـد     
جائي كه اعـتـراض كـارگـري بـاشـد،              
بايد بـه ايـن تشـكـل بـراي رهـنـمـود                  

هـر كـارگـري جـدا از           .   مراجعه كننـد  
موقعيت شغلي اش، بايد خـودش را         

هم به اين   .   جزئي از اين اتحاديه بداند    
دليل كه اين اتحاديه رزمنده اسـت و          
هم به اين دليل كه فـرداي روشـنـي و             
شغل ثابتي جلوي هـيـچ كـارگـري در           

 .ايران امروزه نيست
به اتحاديه كـارگـران اخـراجـي و            
بــيــكــار بــايــد بــيــشــتــر از ايــن و در              

فـعـال تـا      .   چهارچوب ديگري پرداخت  
آنجا كه به سئوال شما مربوط اسـت،         

تشـكـلـي       تأكيد كنم كه در شرايط بي     
در ايران، بخصـوص در كـردسـتـان و             
شهر سنندج، اين اتحاديه كار زيـادي        
را بخصوص در اول مـاه مـه جـلـوي               

 .خود دارد
ايـن اتـحـاديـه       :   منصور فـرزاد  

تازگي شکل گرفته و طبعا مثـل هـر          
تشکل نوپاي ديـگـري نـقـاط قـوت،             
ضعفها و اشتباهات دوران اوليه خود      

امـا تشـکـيـل آن         .   را خواهد داشـت       
حرکت  بجا و مثبتي بود و ميـتـوانـد           
ظــرفــي بــراي اتــحــاد کــارگــران  و                
قدرتمنـد کـردن مـبـارزات کـارگـران             

شرکت فعال ايـن اتـحـاديـه در            .   شود
مراسمهاي اول ماه مه امسال بعد از        
تشکيل آن، اولين حرکت اين اتحاديه      
در سطـح اجـتـمـاعـي اسـت و نـفـس                  
شرکت فعال اين اتحاديه تاثير زيـادي       
در تثبيت و شناساندن خـود در بـعـد            

بويژه اگـر ايـن     .   وسيعتري خواهد شد    
اتحاديه بر خواسته هـاي پـايـه اي و              
سراسري کـارگـران و اقشـار مـحـروم             
جامعه پافشاري کند و مـوقـعـيـت و           
هم سرنوشتي کليه کارگران را تـاکـيـد     
کند، بي شـک راه پـيـشـروي خـود را                

فعالـيـن  اتـحـاديـه          .   هموارتر ميکند 
بايد شيوه کار و حرکـتـي را درپـيـش             
روي خود قـرار دهـنـد کـه پـيـوسـتـن                 
کـارگـران بـي کـار بـه  آن در ابـعـاد                      

جلب اعتمـاد   .   وسيعي صورت بگيرد  
کــارگــران شــاغــل بــه اتــحــاديــه،                

همچنانکه در نوشته هاي کتبي بـه       (   
و جـلـوگـيـري از         )   آن اشاره کـرده انـد      

بروز اختالف بين کارگـران شـاغـل و            
بيـکـار کـه هـمـواره از طـرف دولـت                  
دامن زده ميشود، تاکيد بـر مـنـافـع            
مشترک آنها، يکي از ارکان پـايـه اي           

 .  فعاليت اتحاديه است
بدون شـك ايـجـاد       :   بهمن خاني   

اتحاديه  کارگران اخـراجـي و بـيـکـار           
گام مهمي  در راستاي بـدسـت آوردن          
خواسته هاي برحق كارگران، تشـكـل        
در هر شكل آن بخصـوص شـوراهـاي          

كارگران، مجامع عمـومـي، اسـلـحـه          
ــعــرض              ــران اســت وامــكــان ت ــارگ ك

 كارگران را فراهم ميكند
اگر قرار باشد كارگري در جامعـه       
از فشار طاقت فرسايي كه در زندگـي        
تحت حاكميت جمهوري اسالمـي بـه         
او تحميل شده است ، خـالص شـود،           

 .  چاره اي جز مبارزه متحدانه ندارد
از همين حاال تـبـلـيـغـات وسـيـع             
جـــهـــت بـــرگـــزاري اول مـــاه مـــه،              
سازماندهي سياسي و تداركاتي ايـن       
روز، مبارزه مـتـحـدانـه و قـاطـعـانـه                
جهت آزادي رهبران كارگري از جـملـه        
محمود صالحي، تنظيم قطعنامه بـا     
خواسته هاي مـعـيـن كـه گـام بـگـام                 
 .فعاليتهاي آينده آنها را آسانتر نمايد

 
عزيزان با تشکر     : عبدل گلپريان       

از شما که در اين ميزگرد شرکت       
کرديد و به اميد يک اول مه با شکوه             

. و قدرتمند   
.  موفق باشيد    

 
 *  * * 
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وسيه روزي در بر ندارد معترضيم ميخواهيم قـواعـد وقـوانـيـن بـه وجـود                      
مـيـخـواهـيـم حـق اعـتـراض و تشـکـل                   .   آورنده چنين وضعي را بر چينـيـم       

واعتصاب داشته باشيم وبرايش مبارزه ميکنيم ما علـيـه اسـتـثـمـارگـران                 
اسـتـثـمـارگـران بـايـد          .   وپليس و ارتششان قيام ميکنيم وپيروز خواهيم شد   

فرياد انقالبي ما را شنيده باشند اول ماه مه امسال بايد غرش انقالبي مـا     
  .عليه سرمايه و سرمايه داري باشد

ما به خوبي ميدانيم براي رهايي خودمان تمام جـامـعـه را بـايـد آزاد                     
کنيم و به همين اين دليل از تمام اعتراضات معلمان ،زنان،دانشجـويـان و               
پرستاران وتمامي آنهايي که براي بدست آوردن حقوقشان تالش مـيـکـنـنـد           

صـاحـب   .   آنها نيز جز نيروي کارشان چيز ديگـري نـدارنـد           .   حمايت ميکنيم 
هيچگونه ابزار توليدي نيستند و به يک معني همه بـه يـک طـبـقـه تـعـلـق                        
داريم وبايد از تمام اعتراضاتي که عليه استثمار وبراي آزادي و بـرابـري در                

همه ما به يک سرنوشـت دچـاريـم ويـک راه حـل                  .   جريان است حمايت کنيم   
داريم، آن هم انقالب وسوسياليسم است بدين معني اول ماه مه روز تـمـام                 

روز آنـهـايـي      .   کساني است که ميخواهند وضع موجود را دگرگـون کـنـنـد           
 . است که ميخواهند آزاد، مرفه وشاد باشند

روز تمام آنهاي است که نميخواهند استثمار شوند وبه يک مـعـنـي اول            
ماه مه روز آزاديخواهي و برابري طلبي واقعي جامعه و روز نه به استثـمـار     
،نه به بردگي مزدي،نه به سرمايه وسرمايه داري ونه به جنگ ونه بـه بـمـب            

در اين روز هر طور شده بايـد  .   اتم وزنده باد رهايي و سوسياليسم بايد باشد    
تجمع واعتراض سازمان دهيم وخواسته هايمان را با صداب هر چه رسـاتـر           
و انقالبي تر بيان کنيم طوري که گوش سرمايه داران را کر کند و تـن انـهـا             

اينها عملي و شدني است اگر همه ما در يک صـف و در      .   را به لرزه درآورد 
پراتيک انسـانـي و       .   براي چنين روزي بايد تالش کنيم     .   کنا هم قرار بگيريم   

 . تغيير دهند رسيدن به اين اهداف را ممکن ميکند
 

 زنده باد اول ماه مه
 زنده باد سوسياليسم
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شکوفايي ايده يک روز تـعـطـيـل            
کار بعنوان حرکتي که بتواند ساعات      
کار کـارگـران را کـاهـش دهـد بـراي                
اولين بار در ميان کار گران استرالـيـا         

کـارگـران پـس از بـحـث            .     شکوفه زد 
وبررسيهاي فراوان در مـيـان خـود بـر            
سر اينکه يک روز تـمـام را  بـه ايـن                   
مسئله اختصاص دهند يا اينکه چـه         
روز مشخصي را  تـعـطـيـل نـمـايـنـد               

بـاالخـره  در       .     مدتها در جدل بـودنـد      
 تصميم گرفـتـنـد تـوقـف          ۱۸۵۶سال  

دسته جمعي يک روز کامل کار را بـا        
جلسات وتفريحـات بـعـنـوان تـجـلـي             
موافق با هشت سـاعـت کـار در روز             

 .سازماندهي کنند 
 آوريـل را بـراي بـر            ۲۱کارگران   

در .   پايي اين جشن تـعـيـيـن کـردنـد              
ضمن  کارگران استراليايي اين روز را       

 در نظر گرفتـه  ۱۸۵۶فقط براي سال    
امـا تـعـطـيـلـي ايـن روز در                .     بودنـد 

کارگران آنـچـنـان روحـيـه شـادمـانـي              
ايجاد کرد و آنچنان اعتماد بـنـفـسـي           
بر آنها مستـولـي شـد کـه  تصـمـيـم                  
گرفتند هر ساله اين جشـن را تـکـرار            

آنهـا نـيـرو و قـدرت خـود را                .   کنند  
.  عمالً ديده بودند  و به آن باور کـردنـد   

در نتيجه با شهامت و ايمان بيشتـري        
 . خواستار تکرار هر ساله آن شدند

اولين مـراکـزي کـه ايـن حـرکـت              
عظيم کارگران استراليايـي را دنـبـال          
کــردنــد حــرکــت خــروشــان کــارگــران          
آمريکايي بود که روز توقف جـهـانـي          

امـا چـرا ؟       .   کار در اول ماه مه شـد          
 وچگونه ؟

جايگاه و اهميت اول مـاه مـه از           
خصلت بيـن الـمـلـلـي وطـبـقـاتـي آن                 

ــود             ــاشــي مــي ش ــک روز       .     ن در ي
مشخص پرولتارياي جهاني دسـت از       
کار مي کشد و همراه وهمصدا علـيـه         
بردگي سرمايه  در سراسر جهـان  در           
مراسمها ، متينگ ها ، تظاهراتها ،       
و بهر شکلي که بتوانند در اين رابطـه         
جمع شوند ، نظام ضد بشري سرمايـه        
داري را باني وباعث گرسنگي، فـقـرو        
فالکت و کشـتـار و دربـدري خـود و                

مـبـارزات   .   همنوعانشان مي دانـنـد       
بي امان و خستگي ناپزير  اين طبـقـه       

 بـر مـي       ۱۸۰۰متـشـکـالً بـه سـال            
 . گردد 

کارگران کـه قـبـالً بـا بـورژوازي              
ليبرال همکاري کرده و عـلـيـه نـظـام              
فئودالـي مـبـارزه مـي کـرد پـس از                  
دوراني ناچار شـد کـه سـازمـانـهـا و                

تشکلهاي ويژه خود را ايجـاد کـنـد و         
)  بـورژوازي    (   بامتحدان قبلي خـود       

. رو در رو وارد مبارزه حاد تري گـردد        
در آن دورانـهـا رشـد سـرمـايـه داري                
بخصوص بازرگاني  بسـيـار تـوسـعـه           
يافته بود و هم چنين اين پديده نويـن،     
مرکز قدرت اقتصادي در دسـت عـده         

دو .   معدودي را فراهم  مي سـاخـت           
کشور اروپايي يعـنـي انـگـلـسـتـان و              

 پشرفته تـريـن     ۱۸۰۰فرانسه در سال    
و با اهميت تـريـن کشـورهـاي اروپـا              

 . بودند
اوضاع اقتصادي اروپا و آمريکـا      
داشت  سريعاً و وسيعاً پيشرفت مـي         

 در کــلــيــه      ۱۸۸۹در ســا ل        .   کــرد   
کشورهاي اروپايي و آمريکا  صنايـع       
بزرگ ايجاد شده بـود و مـيـلـيـونـهـا                
دهقاني که از زمين و کـاشـانـه خـود             
بيرون رانده شـده بـودنـد نـيـروي کـار                
خود را در مجـتـمـع هـاي صـنـعـتـي                

 . عرضه مي کردند 
دوران شکوفايي صـنـايـع بـزرگ           
موجب توسعه  اعتبارات و بـانـکـهـا           

دوران کار خانگي بسر آمده     .   شده بود 
بود و اقتصاد کـارتـلـهـا و تـراسـتـهـا                

شکـوفـايـي وتـوسـعـه         .   آغاز شده بود    
عظيم صنعت بزرگ و در عـيـن حـال            
رشد طبقه کارگر با بهره کشي شـديـد         
، ومزدهاي بسيـار نـازل و پـائـيـن ،                
ساعات کار بسيار طوالنـي وطـاقـت         
فــرســا و فــقــدان هــر گــونــه تــامــيــن             

در سـده    .   اجتماعي و غيره همراه بود 
نوزدهم  پديده مهاجرت  روي داد کـه         
ميليونها مهاجر جهت يافتـن کـار و          
زندگي بخور و نمـيـر، سـرزمـيـنـهـاي             
خود را که ديـگـر قـادر بـه مـانـدن و                  
زندگي کردن در آن نبـودنـد رهـا مـي             
کردند و سرنوشت خودرا بدست شکـم       
گرسنه خـود مـي سـپـردنـد و راهـي                 

 . ديارديگر مي شدند 
در چنين شرايطي طـبـقـه کـارگـر           
مجبور بود در صدد متشکل شدن و        
گروه بنـديـهـاي مسـتـقـل خـود بـراي                

. دفاع  از زندگي و موجوديتش برآيـد       
در اين دوران با رشد نـظـام سـرمـايـه               
داري جنبشهاي کارگري هم پا به پاي       

سـازمـانـهـاي     .   آن شکـل مـي گـرفـت         
فدراتيو، سنديکا ها يا اتحاديه هـاي        

 . صنفي را در بر مي گرفت 
اين تشکلها اکثراً غـيـر قـانـونـي           

در آن هنگام احزاب سـيـاسـي        .   بودند  
هم  اعالم موجوديت مي کـردنـد کـه           
اساس برنامه هـاي آنـان حـذف بـهـره              

در آلـمـان     .   کشي انسان از انسان بود      
 ۱۸۵۷حزب سوسياليسـت در سـال          

ــال                    ــش در س ــري ــجــاد شــد در ات اي
ايجاد شد ه بود در نـروژ سـال           ۱۸۸۸
 در   ۱۸۹۱ در بــلــغــارســتــان       ۱۸۸۷

ــمــارک      ۱۸۸۴روســيــه ســال         در دان
 و همچنين در ژاپـن در سـال            ۱۸۹۰
 حزب سـوسـيـالـيـسـت اعـالم            ۱۸۸۲

اما جنبش کارگـري    .   موجوديت کرد   
 مي توان گـفـت     ۱۸۸۹آلمان در سال    

که بزرگترين جنبش کـارگـري جـهـان           
 .بود 

تعداد اعضاي سنديکاها در ايـن      
 نفـر بـود و در سـال            ۳۰۰۰۰۰سال    

 اين رقـم بـه چـهـار مـيـلـيـون               ۱۹۱۴
ــود کــه              .   رســيــد  در هــمــيــن ســال ب

مــعــدنــچــيــان وســتــفــالــن دســت بــه           
نـفـر در     ۱۸۰۰۰۰اعتصاب زدند که    

دولت آلمان  جـهـت       .   آن شرکت کردند  
مقابله  پيشرفت سريع سوسيـالـيـسـم         
در ايــن کشــور کــه طــبــقــه کــارگــرآن           
داشت سرنوشت مملکت را رقـم مـي         

 قانون را در مجلـس  ۳زد ، در آن اثنا     
اين کشور بـه تصـويـب رسـانـد  کـه                  

 بيمه بيـکـاري در     ۱:  عبارت بودند از 
 تصادفات نـاشـي از      ۲  .   ۱۸۸۳سال  

 بازنشستگـي  ۳ ، ۱۸۸۴کار در سال   
 ، اين قوانـيـن      ۱۸۸۸کارگران در سال  

تصويب شده در آن زمان جز مسـائـل          
 . پيشرفته آن دوران بودند

 سازمانهاي کارگري آمريکا    واما
فــدراســيــون ســنــديــکــاي صــنــعــتــي        

 کـنـگـره اي        ۱۸۸۴وتجارتي در سال  
ــگــره                   ــن ــن ک تشــکــيــل داد و در اي
تصميمي بـزرگ و تـاريـخـي اتـخـاذ               

بر اساس ايـن تصـمـيـم مـي             .     گرديد
بايست حرکت عمـومـي بـه مـنـظـور             

 سـاعـت کـار عـادي           ۸دستيابي بـه      
 ۱۸۸۶روزانه از اول مـاه مـه سـال                

رهبـران وکـارگـران      .   تدارک ديده شود    
آگاه مي بايست طي اينمدت وسـيـعـاً        
کارگران را جهت اين امر مهم قانع و         
بسيج مي کردند و کار فرمايان هم تا        

 فـرصـت   ۱۸۸۶روز شنبه اول ماه مه      
داشــتــنــد کــه ســاعــات کــار را بــه                

در ضمـن تـا     .  ساعات کاهش دهند۸
قـبـل از ايــن مـوقـع قــرار نـبـود کــه                   
اعتصابي صـورت پـذيـرد ، امـا ااز              
اولين ماه هاي سال اعتصابات شروع      

 هزار کارگر   ۳۰و تا ماه آوريل تقريباً      
 ساعت  ۸به خواسته هاي خود جهت        

کـارفـرمـايـان بـه        .     کار دست يافتند     
عــلــت ايــنــکــه نــمــي خــواســتــنــد کــه         
سنديکاهارا برسميـت بشـنـاسـنـد از           

. مذاکره با آنها اجتناب مي ورزيدند    
در سوم ماه مه در سرتـاسـر آمـريـکـا             

 اعــتــصــاب روي داد کــه بــا            ۵۰۰۰
 کارگر مهر خـودرا    ۳۵۰۰۰۰شرکت  

 . بر حقانيت خود مي کوبيد 
گستـرش ايـن جـنـبـش عـادالنـه               
ووسيع انسانـي و پـيـوسـتـن هـر چـه                 
بيشتر کارگران به آن، بـاعـث تـرس و            
وحشت حکومت شده بود  و بـاعـث            
شــد کــه حــکــومــت طــبــق ســيــاســت          
گذشته وحال،  دسـت بـه حـرکـتـهـاي               

 . اخالل گرانه وجنايتکارانه  بزند 
در روز اول ماه مه در مـيـلـواکـي           
پليس به تظاهر کنند گـان وحشـيـانـه            

حمله )   ؟؟! ! و قاضي (   با اسب وسگ    
کردند و به سوي آنها آتـش گشـودنـد              

 نفر از آنان را کشتـنـد کـه          ۹که جمعاً   
 نفر از آنان کارگران لهستاني و يـک    ۸

نفر کارگر آلماني کشته مي شـونـد و           
 .چند نفر هم زخمي شدند 

در روز سوم ماه مه در شيـکـاگـو          
پليس خصوصي به سـوي اعـتـصـاب          
کنندگان آتش گشود  که شش نفـر از          

ايـن کشـتـار و        .   کارگران را کشتـنـد       
جــنــايــت در مــقــابــل کــارخــانــه مــک         
کورميک روي داد که در آن اعتصـاب        
از ماه فوريه آغاز شده بـود و اسـاسـاً             

 سـاعـت کـار        ۸به ماه مه و جنـبـش         
بـعـد از ايـن جـريـان            .   ربطي نداشـت     

اتــحــاديــه هــاي بســيــاري فــرا خــوان          
تظاهرات فردا را مي دهـنـد و حـتـي            
آنارشيستها اعالمـيـه هـايـي جـهـت            
تظاهرات فرداي آن روز خونين پـخـش    
کردند و در آن از کـارگـران خـواسـتـه               
بودند که در تظاهرات فردا مسلحانـه       

اما فردا تظـاهـرات بـه      .   شرکت کنند   
آرامــي شــروع شــد و کســي هــم                    

شـهـر   .     مسلحانه در آن شرکت نکرد       
دار شيکاگـو هـم در ايـن مـتـيـنـگ                 
حضور داشت امـا پـس از رفـتـن او                
پليس اخـطـار داد کـه هـر چـه  زود                   
ترمتينگ را تمـام کـنـنـد  يـکـي از                 
رهبران کارگران بنام سمـوئـل فـيـلـدن           
پس از سخـنـرانـيـش بـه ايـن اخـطـار                 
پليس اعتراض مي کند  در آخـر بـا             

 پــلــيــس بــا ســگ واســب بــه               ۱۷۰
متينگ تظاهرکنندگان حمله ور شده      
در آن هنگام بمبي در ميان پلـيـسـهـا           
منفجر مي شود که در جا دو پـلـيـس           

 پـلـيـس ديـگـر          ۷۰کشته مي شوند و   
زخمي مي گردند  که در بيـمـارسـتـان           

پـلـيـس    .   شش تن ديگر  جان باختند        
به روي تظاهرکننـدگـان شـلـيـک مـي             
کند که چهار نفر ديگراز آنها کشته و         

 . دهها نفرزخمي مي گردند 
اين واقعه سر آغاز سرکوبـي بـود         

دولـت در    .   که در آمريکا شـروع شـد        
ســـراســــر کشــــور از مــــحــــافــــل              
سوسياليستي گرفته تا آنارشيستي و      
ــه                ــاً شــروع ب ــع ــي وســي ــکــاي ــدي ســن
دستگيري کرد و بـه ايـن شـيـوه مـي               
خواست که اذهان عموم را نسبـت بـه          
اعتصابيون خدشه دار کند و وانـمـود         
کند که آنهـا انـگـيـزه جـنـايـتـکـارانـه                 

به اين ترتيب بود کـه شـرايـط          .   دارند  
اعتصاب بسيـار دشـوار گـرديـد ودر            
اکثر موارد کارگران ناچار شدند تا از        
ادامــه مــبــارزه بــرحــق خــود دســت             

 . بکشند 
اين سرکوب تا جايـي پـيـشـرفـت           
که کارفرمايان براي انتقام گرفـتـن از          
ايــن جــنــبــش انســانــي و انــقــالبــي،            
کارگران خود را اخراج مـي کـردنـد و            
کارگران جـديـدي را اسـتـخـدام مـي               

در آن شــرايــط تــعــويــض          .   نــمــودنــد 
کارگران براي کارفرما با سيل وسـيـع         
ارتش بيکاران و مـهـاجـريـن در پـي               

 .کار، بسيارآسان بود 
جشن ماه مه بعلت سوء قصـدي        
که در شيکاگو انجام گرفت  شکسـت        
خورد و کارگران به خواسـتـهـاي خـود         

چـون دولـت آمـريـکـا          .   دست نيافتنـد  
اين واقعه را توطئـه بـزرگـي قـلـمـداد              
کرده بود، پس براي زهر چشم وانتقـام        
گرفتن از کارگران ورهـبـران آنـان  در           
پي کساني يا جرياني بود که آنهارا به        
عنوان عامالن اين تـوطـئـه مـعـرفـي            

شب  بـعـد از واقـعـه مـامـوران             .   کند
انتظامي  به دفتـر يـک روزنـامـه کـه               
پليس آنرا  آنارشيستـي مـي نـامـيـد             

 نفر که از رهبـران      ۸حمله مي کنند و     
کارگران بودند در آنجا  دستگير کرده        

محاکمه اين عده   .   و با خود مي برند      
 ماه مه آغـاز مـي شـود و تـا                ۱۶از  
در ضمن فـقـط     .    اوت ادامه يافت   ۲۰

يک نفر از آنان در آن متينگ  حضـور          
 .داشت

هيئت منصفه بدون ايـنـکـه جـرم          
 نـفـر را بـه اعـدام             ۷آنها ثابت شـود      

محکوم مي کند و يکي از آنان را بـه           
 ســال زنــدان بــه اعــمــال شــاقــه               ۱۵

ايـن حـکـم غـيـر          .   محکوم مي کـنـد     
منصفانه و غير انساني مـوجـب شـد          
که سنديکاها نـتـوانسـتـنـد سـکـوت             
کنند و شواليه هاي کـار در کـنـگـره              
خود در شهر ريچموند بـه ايـن حـکـم              

 
 تاريخچه اول ماه مه           

 ۷صفحه  

 

 محمد امين کمانگر        
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چه در خود آمريـکـا      .   اعتراض کردند   
و چه  در کشورهاي اروپـايـي بـه ايـن              
حکم غير منصفانه شديداً اعـتـراض        

 نفر از آنان لـغـو     ۳شد در نتيجه حکم   
يکي از آنـهـا در زنـدان            .   اعالم  شد    

 سـال    ۲۳بنام لوئي لينگ که تـنـهـا           
داشت به قول پليس در سلولش  خـود         

 نفـر ديـگـر بـنـامـهـاي             ۴کشي کرد و  
آبرت پارسونز، جورج انگل ، آگوسـت       
سيايز، آدلف فـيـشـر در روز جـمـعـه                 

 مـعـروف بـه        ۱۸۸۷ نوامبر سال  ۱۱
جمعه سياه در زندان شيکاگـو بـه دار         

در تشييع جـنـازه آنـان        .   آويخته شدند 
 هزار نفر از اهالي شيکاگو شـرکـت         ۶

 . کرده بودند
شش سا ل بـعـد از ايـن جـنـايـت                
فرماندار جديد ايلـيـنـويـز بـنـام جـان              
پيترآلتگلد پس از بـررسـي اسـنـاد و             
مدارک اين محاکمه، احکام مذبور را      

 نفر باقـيـمـانـده را         ۳لغو اعالم کرد و     
. بعنوان انسانهاي بي گناه  آزاد کـرد        

بدين ترتيـب جـريـان ايـن مـحـاکـمـه                 
فــرمــايشــي  روشــن شــد وقضــات و            
شاهدان دروغـيـن آن در مـالء عـام               

 .رسوا شدند
آري جــنــبــش اول مــاه مــه ســال           

 کــه بــه صــورت تــظــاهــراتــي         ۱۸۸۶
عظيم و باشکوه تجلي مي کرد مبـدا        

 . يک حرکت عظيم انساني بود
 در کنـگـره لـنـدن         ۱۸۸۸در سال   

هيئت نمايندگي بلژيک قطعنامـه اي       
 پيشنهاد کرد که در آن براي اولين بار 
فکر بر گذاري يک تظاهرات بـيـن        
المللي در اولين يـکـشـنـبـه مـاه مـه                

يکـي از نـمـايـنـده          .   پيش کشيده شده  
 در آن      انسـل   گان کارگران بلژيک بنام   
 : "شرايط چنين مي گويد

کنگره اي که مـا در آن شـرکـت              
کــرده ايـــم نشـــان مـــي دهـــد کـــه                 
انــتــرنــاســيــونــال وجــود دارد و اگــر             

. کارگران بخواهند، دوام خواهد يافت    
چه بايد کرد ؟ يايد روحيه اشـرافـي را      
که هنوز در طبقه کارگـر وجـود دارد           

چگونه مي توان نـا      . از ميان برداشت    
آگاهي کارگران را نسبت به اتـحـاديـه         

 ها از ميان برد؟ 
اتحاديه هـاي    .   کار ساده اي است 

کارگري انگلستان و آمريکا بـايـد بـه          
تمام کارگران نشان دهند کـه هـر جـا            
اتحاديه هاي صنفي نيرومند تـروهـر        
جا که آزادي سياسي بـيـش تـر اسـت             

. کارگران از وضع بهتري بر خوردارنـد      
هم چنين بايد به آنها نشان داد هـدف          
و پرچم کارگران انگليسي، فـرانسـوي        

ــکــي اســت           ــمــانــي ي ــه     .   و آل ــايــد ب ب
انگليسي ها نشان داد کـه سـرمـايـه             
داران انگليسي در فـرانسـه کـارخـانـه           

 .تاسيس خواهند کرد 
زيرا در آنجا مـزدهـا پـائـيـن تـر               
است و سرمايه داران فرانسوي هم در        
پــروس دســت بــه ايــجــاد کــارخــانــه            

زيـرا در آنـجـا مـزدهـا            .   خواهـنـد زد    
کــمــتــر اســت، حــتــا اگــرايــن کــار،              
فرانسوي ها و پروسيها را به جان هـم          
بياندازد، طـبـقـه کـارگـر بـا مسـئلـه                 
ــه                ــرواســت و آن روحــي ــگــري روب دي
نابرابري است که در مـيـان کـارگـران            

يک کارگر نـبـايـد تصـور          .   وجود دارد 
کند که چون کار ظريفـي انـجـام مـي             
دهد ويا چـون بـه جـاي گـل بـا طـال                   
سروکار دارد در مـقـام بـاالتـري قـرار            

بايد با طبقات در مـيـان         .   گفته است 
 . طبقه کارگر مبارزه کرد

باالخره چگونه مي توان دولتهاي     
مرتجع را وادار بـه تسـلـيـم کـرد؟ بـا                
بــرگــزاري تــظــاهــرات هــمــبــســتــگــي       
کارگري جـهـانـي مـکـرر، بـايـد ايـن                 
نيروي زنده عظيم بين الـمـلـلـي را بـه              

من پيشنهاد مي کنـم  .   آنها نشان داد 
که به عنوان نخستيـن اقـدام کـنـگـره             
تصميم بگيرد که در اولين يکـشـنـبـه          

 در يـک زمـان و بـا              ۱۸۸۹ماه مـه     
شعارهاي واحـد در کشـورهـايـي کـه             
آزادي اجـــتـــمـــاعـــات وجـــود دارد            
تظاهراتي به نفع آزادي اجـتـمـاعـات           
در کشورهايي کـه ايـن آزادي وجـود             

انــگــلــســتــان، .   نــدارد، بــرگــزار گــردد    
فرانسه، هلـنـد، بـلـژيـک و آمـريـکـا،                
دولتهاي خـودرا وادار سـازنـد کـه از              
طريق دپلماتيک کشـورهـايـي کـه در           
آنها آزادي اجتـمـاعـات وجـود نـدارد            

 .دخالت کنند
در عين حال کارگران کشورهايي     
که در آتـهـا آزادي تـظـاهـرات وجـود               
ندارد، مجـامـعـي تشـکـيـل دهـنـد،              
طومار جمع آوري کنند واز اين طريق       
بــه حــکــام خــود نشــان دهــنــد کــه                
مقاومت در برابر آزادي و مـبـارزه بـا           

. بين الملل چه خـطـراتـي در بـر دارد             
بين الملل مانند مـد دريـا بـاال مـي              
آيد اما نه براي اينکه دنـيـا را بـکـام               
خود بکشد بلکه مي خواهد به طبقـه        
کارگر آزادي و حيثيتـش را بـاز پـس             

اين قسمـتـي از فصـل هـفـتـم              .   بدهد
قطعنامه پيشنـهـادي نـمـايـنـده گـان             

 ۱۳آنجـا    .   جنبش کارگري بلژيک بود   
قطعنامه بر اثـر کـمـي وقـت بـه راي                
ــيــشــتــر روي دو                گــذاشــتــه نشــد وب

قطعنامه مهم تاکيـد شـد کـه يـکـي              
توسط انگليسي ها  پيشنها شده بود       
که بعد از بحث و بـررسـي زيـاد روي              
اهم  نکـات آن، راي کـامـل نـيـاورد                
دومي قطعنامه پسشنهادي از طـرف      
نمايندگان فرانسه بود که مورد تائيـد       
اکثريـت آراي کـنـگـره قـرارگـرفـت و                

 .بتصويب رسيد
آنسل نماينده کارگران بلژيک بـه        

قــطــعــنــامــه پســشــنــهــادي کــارگــران      
فرانسه راي مثبت  داد و در قسمـتـي          
از سخـنـانـش خـطـاب  بـه کـارگـران                  

اگـر شـمـا      .   انگلستـان چـنـيـن گـفـت          
خــواهــان آزادي اقــتــصــادي تــوام بــا          
ــا               ــد، بـ ــيـ ــتـ ــاســـي هسـ ــيـ آزادي سـ
زحمتکشان سـايـر کشـورهـا مـتـحـد             
شويد زيرا آنـهـا خـواسـتـار آنـنـد کـه                 
طبقه کارگر بر بانکها، برکارخانه ها،      
بر ارتش و کالً برجـامـعـه حـاکـمـيـت              

 . کنند
:  پـاريـس     ۱۸۸۹کنگره تاريخي  

انترناسيـونـال دوم در واقـع در سـال               
 در پاريس دو کنگره تشکـيـل   ۱۸۸۹

شـــد کـــه يـــکـــي ازطـــرف جـــنـــاح              
رفرميستي جنبش سـوسـيـالـيـسـتـي           
فرانسه ترتيـب داده شـده کـه تـعـداد               
کمي شرکت کننده خارجي در آن بـود         
و اين کنگره  بيشتـر جـنـبـه صـنـفـي                

 . مسائل را در بر  داشت
اما  کنگره اصلي يا کنـگـره دوم          
از طــرف جــنــاح انــقــالبــي جــنــبــش            
سوسياليستي فرانسـه فـراخـوان داده         

ــه        ــده از           ۳۹۱شــده ک ــن ــاي ــم  ۲۱ ن
کشــورجــهــان در آن شــرکــت نــمــوده            

 . بودند
در اين کنگره انترناسيوناليسـتـي      
ســوســيــالــيــســتــي پــاريــس بــود کــه          
قطعنامه اول مـاه مـه روز جـهـانـي                

الزم بـه ذکـر       .   کارگر بتصويب رسـيـد    
است کـه در هـمـيـن سـال تـاريـخـي                   
نمايشگاهي  بين المللي در پـاريـس          

به هـمـيـن دلـيـل در          .   برگزار مي شد    
مقدمه دستـور جـلـسـه کـار کـنـگـره                
جنبش بين المللي کارگري پاريس که      
قبالً در هلند تهيه و تنظيم شـده بـود            

 : چنين آمده است
طبقه سرمايه دار از صـاحـبـان        "   

ثروت و صاحبان قدرت دعـوت کـرده      
است که به ايـنـجـا بـيـايـنـد ودر ايـن                
نــمــايشــگــاه جــهــانــي حــاصــل کــار           
زحمتکشاني را تحسين کنند  که در        
ميان عظيم ترين ثروتهايي که جـامـه        
بشري تاکنون بخود نديده محکوم بـه       

ما سوسياليسـتـهـا کـه        .   فقر هستند   
هدفمان آزادي کـار، از مـيـان رفـتـن              
مزدوري و ايجاد نظامي است کـه در         

آن همه، صرف نظر از جنس و مليت،        
حقي از کار مشترک داشـتـه بـاشـنـد،            

 ژوئيه در پـاريـس بـا تـولـيـد                ۱۴در  
کننـدگـان وعـده مـالقـات خـواهـيـم                

کارگران همه کشورها متـحـد      .   داشت
 "شويد 

کـنـگـره بـيـن الـمـلـلـي کـارگــري                 
سوسياليستي  پـاريـس بـا تـوجـه بـه               

ارتش دائمي يا نيروي مسلـح      :   اينکه  
در خدمت طبقه حاکمه نفي هـرگـونـه         
رژيم دمکراتيک و جـمـهـوري، بـازوي          
نــظــامــي رژيــمــهــاي ســلــطــنــتــي يــا          
اوليگارشي سرمـايـه داري و وسـيلـه            
کودتاهاي ارتـجـاعـي و سـرکـوبـگـر              
است، با توجه به اينکه ارتش دائـمـي         
نتيجه و علت جنگهاي تجاوز کارانـه       
و خطر دائيم درگيريهاي بين المـلـلـي         
وارکان سياستهاي تـهـاجـمـي اسـت،           
اين سياست تهاجمي بايد جـاي خـود         
را به يک سـيـاسـت دفـاعـي و صـلـح                 
جــويــانــه بــدهــد و آمــوزش نــظــامــي          
وتسليح مردم جهت حـفـظ اسـتـقـالل           
وآزادي و نه براي غـارت و فـتـوحـات             
استعماري، بايد جـاي ارتـش دايـمـي           

 .   گردد 
با توجه به اين مسئله کـه ارتـش           
دايمي از طريق هزينه هـاي فـزايـنـده            
ديون مربوط به جـنـگ کـه بـوسـيلـه               
مالياتها وقرضه ها تائمين مي شـود       

 .، موجب فقر و ويراني است
کنگره طرحهاي جـنـگ طـلـبـانـه           
حاکمين را رد مـي کـنـد، صـلـح را                 
شرط نخست و آزادي کـارگـران مـي            
داند حذف ارتشهاي دايمي وتسـلـيـح         
عمومي مـردم را در خـواسـت مـي               

 .کند
کـنـگـره    :   در جاي ديگر مي گويد    

بين المللي کارگري سـوسـيـالـيـسـتـي           
پاريس، از سـازمـانـهـاي کـارگـري و              
احزاب سوسياليستي کليـه کشـورهـا        
دعوت مي کند که فوراً دسـت بـکـار           

 شوند واز کليه طرق ممکن 
تشکيـل جـلـسـات، روزنـامـه،           (   

جــمــع آوري امضــاء، تــظــاهــرات و            
دولـتـهـاي خـود را مـجـبـور              )   غيره   

به کنـفـرانـس بـيـن        =   الف : سازند که  
 که توسط کشور سـويـس          برن  الدولي

 . پيشنهاد شده به پيوندند
ــرانـــس از         =   ب     ــفـ ــنـ درايـــن کـ

قطعنامه هاي مصوبـه کـنـگـره بـيـن            
در .   المللي پاريس پشتيبـانـي کـنـنـد         

کلـيـه کشـورهـايـي کـه نـمـايـنـدگـان                  
ــيــســم وجــود دارنــد، ايــن            ســوســيــال
نمايندگان بايد در شوراهاي شهري و       
در مجالس قـانـون گـذاري، مسـايـل            
مطروحه  در قطعنامه هـاي کـنـگـره            

در کـلـيـه      .   پاريس را مـطـرح سـازنـد         
انتخابات چه در انـتـخـابـات شـوراي            
شهري،  چه در انـتـخـابـات مـجـالـس            
قانون  گذاري، اين قطعنامه ها بـايـد         
در برنامه کانديداهاي سوسياليستهـا     

در رابـطـه بـا قـوانـيـن            .   گنجانده شود 
بين المـلـلـي کـار، طـرح آن قـوانـيـن                  
توسط جمهوري سوئيس پـيـشـنـهـاد           
شد، يک کمـيـسـيـون اجـرايـي جـهـت               
قطعنامه هاي کنگره پـاريـس ايـجـاد        

اين کميسيـون داراي پـنـج        . مي شود 
عضو است که وظـيـفـه دارد نـظـرات             
ــري و احــزاب              ــارگ ــهــاي ک ــان ســازم
سوسياليستي اروپا و آمريکارا راجـع      
به مباني ضروري حمايت بين المللـي       
از کار، مستقيماً به اطالع کنفـرانـس         

در ضمن بـه ايـن     .   برساند< <   برن  > >   
کميسيون اختيار داده مـي شـود کـه            
کنگره بين المللي کارگـري بـعـدي را           

اين کنگـره در يـکـي از           .   دعوت کند 
شهرهاي بلژيک يا سوئيـس تشـکـيـل          
خواهد شد که بعـداً مـحـل دقـيـق آن             

با همکاري احـزاب    .   تعيين مي گردد  
سوسياليستي که در کنـگـره پـاريـس          
شـرکـت کـرده انــد، هـفــتـه نــامـه اي                 

هشـت  { منتشـر خـواهـد شـد بـنـام               
و وظيفـه آن مـتـمـرکـز          }   ساعت کار   

ساختن اطالعات راجع به حرکـتـهـاي        
مربوط به کـاهـش سـاعـات کـار در               

ايـن  .     کشورهاي مختلف خواهد بـود    
 . قطعنامه هم به تصويب رسيد

کــنــگــره مــوارد زيــررا بــعــنــوان         
 :اساسي ترين قوانين خواستار شد 

محدود کردن ساعات کار بـه       -۱
 ساعت براي بـزرگ سـاالن      ۸حد اکثر  

ممنوعيت کـار کـودکـان کـمـتـر              -۲
سـالـگـي    ۱۸ تـا      ۱۴ سال ، از       ۱۴از

 سـاعـت مـحـدود         ۶ساعت کـار بـه         
حـذف شـبـکـاري بـجـز در             -  ۳.   شود

. رشته هايي که در آن ضرورت بـاشـد         
ممنوعيـت کـار زنـان در رشـتـه              -  ۴

هايي که بويژه اثر سوء بر سـاخـتـمـان            
حـذف کـار       -  ۵.   جسماني زنان دارد   

 ۱۸شبانه زنان و کارگـران کـمـتـر از              
 سـاعـت در       ۳۶استراحـت      -۶.   سال

ــراي هــمــه کــارگــران           -  ۷.   هــفــتــه ب
ممنوعيت بـرخـي صـنـايـع و بـرخـي               
روشــهــاي تــولــيــد کــه مضــر بــحــال            

لغو چانه زنـي در      -  ۸.   کارگران است 
حــذف پــرداخــت   -  ۹.   مــورد مــزدهــا  

مـــزد جـــنـــســـي و تـــعـــاونـــيـــهـــاي           
ــي    ــاي ــرم ــارف ــر        -۱۰.   ک ــات حــذف دف

بــازرســي از کــلــيــه       -۱۱.   کــاريــابــي 
کارگاها و موئسسات صنعتي و حتا      
کارگاهاي خانگي به وسيله بـازرسـان        

 ۶ازصفحه  تاريخچه اول ماه مه            

 ۸صفحه  
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!  مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی    

دولت که حد اقل نيمي از آنها توسـط         
 .کارگران انتخاب شده باشند 

کنگره همچنيـن اعـالم مـيـدارد          
که کارگران بـايـد کـارگـران زن را بـا                
حقوق برابر در صفوف خود بپذيرند و        
بــراصــل، بــراي کــار مســاوي مــزد             
مساوي صرف نظر ازجنس و مـلـيـت       

و بر اين اصـل  . کارگر پا فشاري کنند 
براي رهايي طـبـقـه کـارگـر، کـنـگـره                
اعــتــقــاد دارد کــه ســازمــان يــافــتــن          
زحمتکشان در کليه سـطـوح اسـاسـي          
اســت در نــتــيــجــه خــواســتــار آزادي            

 . مطلق اجتماعات است
 جـــهـــت    ۱۸۹۰اول مـــاه مــه           

برگزاري تظاهرات تعيين شد که حـول   
 سـاعـت کـار        ۸محور دست يابي به      

در آن زمان مشخص هيـچ کـس         .   بود
تصور نمي کـرد کـه در اول مـاه مـه                 

 چــه شــوري در دنــيــا بــه پــا              ۱۸۹۰
 .خواهد شد 

در اول ماه مـه در    ۱۸۹۰در سال   
شهرهاي آلمان علي رغم تهـديـدهـاي        
قبلي کارفرمايان هزاران کارگر دسـت      
از کار کشيدند و راهـي مـراسـمـهـاي            
ــد و در عــيــن حــال                     اول مــه شــدن
کارفرمايـان هـم تـهـديـدات خـود را               
عملي کردند و يک سـري از کـارگـران          
را اخـراج کـردنـد و در نـتـيـجـه ايـن                    

حرکت اعتصابات ديگري رخ داد  که       
در نيمـه مـاه مـه بـنـدر هـامـبـورگ                  

در کشـورهـاي ديـگـر        .   نماماً فلج شد  
هـم وسـيــعـاً کـارگــران وارد صـحــنــه              

 . جنگ عليه بورژوازي شدند
  نـفـر،       ۱۰۰۰۰۰در استکهلم       

فقط در بلژيک در منطقه زغال سنگ       
و آهـن از يـکـصـد وده هـزار کـارگـر                    

 نفر دسـت بـه اعـتـصـاب            ۱۰۰۰۰۰
نـفـر، در     ۲۰۰۰۰زدند، در نيويـورک      

 نـفـر، در اتـريـش           ۳۵۰۰۰شيکاگو   
 نفر، در تظاهرات مادريـد  ۱۵۰۰۰۰
 نــفـر هــمـراه يــک         ۲۰۰۰۰اسـپـانـيــا      

هيئت به کاخ نـخـسـت وزيـر رفـتـنـد                
وقـطــعــنـامــه کـنــگــره پــاريــس را بــه            
نخست وزير تحويل دادند ، در هاوانا       

 نفر، در انگلستان بـيـش از          ۲۰۰۰۰

 نفر، در ايتالـيـا بـا وجـود         ۴۰۰۰۰۰
اينکه دولت هر گـونـه تـظـاهـرات را              
شديداً مـمـنـوع اعـالم کـرده بـود بـا                 
وجـــود ايـــن، بـــخـــصـــوص در رم                 
ــد و                  ــا گــردي ــر پ ــنــگــهــايــي ب ــي مــت
 . تظاهراتهاي پراکنده اي هم روي داد

در لهستان هم کـه آنـمـوقـع جـزء             
امپراطوري روسيه بود  تظاهـراتـهـاي     

 .پراکنده و کوتاه مدتي روي داد
در رابــطــه ايــن اوضــاع جــهــانــي         
فردريک انگلس ايـن رهـبـر هـمـيـشـه              
کبير طبقه کارگر دراول مـاه مـه در              
مانيفست کـمـونـيـسـت چـنـيـن مـي                

امروز در لحظه اي که ايـن        .   "   نويسد  
سطور را مي نـگـارم ، پـرولـتـاريـاي               
اروپا و آمريکا نيروي خود را که براي        

 زيـر    واحدي  اولين بار بصورت ارتش     

 و بخاطـر نـزديـکـتـريـن            واحدي پرچم  
هدف واحد گرد آمده است ، سان مي        

ايـن هـدف عـبـارت اسـت از              .   بيند   
قــانــونــي کــردن هشــت ســاعــت کــار          
طبيعي روزانه که آنرا حـتـي در سـال           

 کنگره بين الـمـلـل در ژنـو و              ۱۸۶۶
سپـس بـار ديـگـر کـنـگـره کـارگـران                  

 اعـالم داشـتـه      ۱۸۸۹پاريس در سال  
منظره امروز به سرمايـه داران       .   است

ومالکين جهان نشان خواهد داد کـه         
پرولتارياي همه کشورها اکنون واقعاً     

 .متحد شده اند
ايکا ش مارکس اکنون زنده بـود        

ــد                    ــا ايــن مــنــظــره را مــي دي "   ! ت
 ۱۸۹۰انگلس لندن اول ماه مه .ف

 
 *  * * 

بر اساس اخباري که به کميـتـه        
کردسـتـان حـزب رسـيـده اسـت بـه                
دنبـال بـازداشـت و زنـدانـي کـردن               
محمود صالحي يکي از فـعـالـيـن           
کارگري در شهر سقز، حکم حـبـس         
سيد جالل حسيني، برهان ديوارگـر    

اتهام .   و محسن حکيمي تاييد شد    
نامبردگان دعـوت از مـردم بـراي            
برگزاري مراسم روز جهاني کـارگـر       

. عنوان شـده اسـت       ۱۳۸۳در سال   
برهان ديوارگر سال قبل نـاچـار بـه           

 .ترک کشور شد

پيمان نعمتي دانشجوي دانشگـاه     
آزاد سنندج به دادگاه انقالب احضـار        

پيمان نعـمـتـي و جـمـعـي            .   شده است 
ديگر از فعالين اين شـهـر در جـريـان             

 در سـنـنـدج       ١٣٨٦ مارس   ۸مراسم  
پـس از چـنـد روز          .   دستـگـيـر شـدنـد       

بازداشت پيمان بـا قـرار وثـيـقـه آزاد               
طبق مندرجات احضاريه دادگاه    .   شد

 در   ١٣٨٦ارديـبـهـشـت         ۱۸او بايد    
شعبه دوم دادگـاه انـقـالب اسـالمـي             

  .سنندج حاضر شود
جلسه رسيدگـي بـه اتـهـامـات           

اجالل قوامي، تـونـيـا کـبـودونـد و             
کـاوه حسـيــن پـنـاهــي از اعضــاي             

ــتــه           ــه هــف ــري ــحــري ــامــه       هــيــأت ت ن
» پــيــام مــردم      « شــده          تــوقــيــف  

کردسـتـان، در شـعـبـه اول دادگـاه               
انقالب اسالمي سننـدجـي بـرگـزار         

 . شود  مي
ايرج عبادي سردبير پـيـشـيـن دو          
هفته نامه آسو و کـرفـتـو بـه دادگـاه                

ايـن  .   شعبه اول سنـنـدج احضـار شـد          
روزنامه نگار براي بار سوم به دادگـاه         

اتهام نامبرده درج    .   احضار شده است  
مطالب خالف واقع علـيـه جـمـهـوري           
اسالمي در رابطه با قتل هاي زنجيره       

اي در هفته نامه توقـيـف شـده پـيـام              
طــبــق  . مــردم ، عــنــوان شــده اســت        

مندرجات احضاريه دريـافـتـي بـايـد           
 خـود را بـه         ١٣٨٣سوم ارديبهشـت     

شعبه اول دادگـاه انـقـالب اسـالمـي              
 . سنندج معرفي کند

کميته کردستان حزب کمونيسـت     
کـارگـري احـکـام صـادره، احضـار و               
زنداني کردن اين فعـالـيـن را شـديـدأ             
محکـوم مـيـکـنـد و از هـمـه مـردم                   
آزاديخواه ميخواهد که در مقابل اين       

جـمـهـوري    .   موج سرکـوب بـايسـتـنـد        
اسالمي با گستـرش فضـاي تـرس و            
وحشت در آستانه روز جهانـي کـارگـر       

ــا                     ــن روز را ب ــد اي ــن ــک ــي ــالش م ت
محدوديت روبرو کند و مانع برگزاري      
وسيع و گسترده تجمعات در اين ايـام        

همه فعالين کارگري، معلمـان،     .   شود
جوانان و زنان و  مردم آزاديخواه بايـد         
با برگزاري گسترده مـراسـمـهـاي ايـن           
روز جواب قاطع و محکـمـي بـه ايـن             
سرکوبگريها بدهند و خـواهـان آزادي        
محمود صالحي و خاتمه دادن به ايـن       

 .پرونده سازيهاي سرکوبگرانه شوند
  

کميته کردستان حزب        
 کمونيست کارگري ايران       

 ۱۳۸۶شنبه اول ارديبهشت       
 ۲۰۰۷ آوريل    ۲۱ 

 
 تاريخچه اول ماه مه           

 تشديد احضار و بازداشت فعالين                  
  در شهرهاي کردستان            

 ۷ازصفحه 

باز هم سالي گذشت  و      !   کارگران
اول ماه مه ديگري آمـد، امـا انـگـار             
فقر، بدبختي وبـيـکـاري ونـداري مـا             

هر سـال تـورم وگـرانـي          .   پاياني ندارد 
قـيـمـت کـاالهـا بـه           .   بيشتر مـيـشـود    

صورت سر سام آوري افـزايـش پـيـدا             
اما تنها کااليي که قيمـتـش   .  ميکند

نه تنها افزايـش پـيـدا نـکـرده اسـت،               
بلکه روز بـه روز رو بـه افـول اسـت                    

سرمايـه  .   نيروي کار ما کارگران است    
داران تا هنگاميکه که نيروي کار ما       
کارگران را براي انباشت سرمايه الزم       
دارند با قيمتي ناچيز که خود تعيـيـن         

امـا هـمـيـن       .   ميکنند، آن را ميخرند   

قيمت ناچيز را هم در بسياري مـوراد     
 مـاهـه     ۱۰دستمزدهـاي    .   نميپردازند

 ماهه و بيشتر به تعويق افـتـاده          ۱۲و
ما در ايران به امـري عـادي تـبـديـل               

زندگيمان را گرو گرفته اند     .   شده است 
تــا دلشــان بــخــواهــد اســتــثــمــارمــان        
ميکـنـنـد وخـالـصـه هـر بـاليـي کـه                   
دوســت داشــتــه بــاشــنــد بــر ســر مــا             
مياورنـد و هـنـگـامـيـکـه اعـتـراض                
ميکنم با سگ و اسـب و پـلـيـس و                 
آخوند و قرآن و خدا به سراغمـان مـي            
آيند و سرکوب را با مجوز خدا انجـام      

 . ميدهند
ما که حق اعتـراض نـداريـم حـق            

تشکـل نـداريـم تـازه اگـر بـخـواهـيـم                  
حقمان را ادعا کنيم آن وقت است کـه         
ــرنــــد در                 ــبــ ــيــ ــان را مــ ــانــــمــ زبــ
سياهچالهايشان زندانيمان ميکـنـنـد      
وحکم هاي چند سال زنـدان بـرايـمـان            

اما بـا تـمـام ايـنـهـا            .   صادر ميکنند 
بايد قامت راست کنيم و در مـقـابـل            
اين استثمارگران وحشي وانگـلـي کـه         
خون ما را ميمکند بايستـيـم، راهـي          
بجز اعتراض و متشکـل شـدن بـراي           

 . پيروزي وجود ندارد
ما کـه غـيـر از زنـجـيـرهـايـمـان                 
چــيــزي بــراي از دســت دادن نــداريــم            
ناچـاريـم و بـايـد زنـجـيـرهـايـمـان را                   
بگسليم واين خونخواران را به عـقـب          

ما قادريم وبايـد دسـت بـکـار           .   برانيم
شويم،  مگر ميخواهـيـم چـنـد نسـل             

امـروز آن    .   ديگر از مـا نـابـود شـود            
. روزي است که بـگـويـيـم بـس اسـت              

ما ديگـر تـحـمـل       .   استثمار بس است  
 . نخواهيم کرد

صاحبان سرمايه که نه الزم اسـت    
کار کنند ونه عرق ميريزنند صـاحـب       

مـا کـه هـمـه کـاالهـا و               .   همه چيزند 
امکانات مادي براي رفاه و زندگي را       
توليد ميکنيم از همه چيـز بـي بـهـره             

تازه به اين هم راضي نـيـسـتـنـد            .     ايم
وبه هر جا که فکر کنند در آنجا سـود          
هست ميروند و ما با هميـن زنـدگـي           
مشقت بار وضعمان بدتر هم خـواهـد         

اثار زيانبار و هـولـنـاک انسـانـي           .   شد
وگسستن شيرازه اجتـمـاعـي جـوامـع          
برايشان مفهومي ندارد و روز بـه روز         
با کاري که از گرده ما ميکـشـنـد بـر             

سرمايه يشان مي افزايند وبـا کـار و           
نيرو و تـوان مـا و سـود حـاصـل از                   
استثمار نيروي کار ما تسـهـيـالت و           
تسليحات کشتار جمعي و ويـرانـگـر          

و عـلـيـه خـود هـم            .   درست ميکنـنـد   
طبقه هايمان بکار مـيـگـيـرنـد وجـان            
زنان وکودکان و نـوعـان بـيـگـنـاه را                

 .ميگيرند
اما ما با تمام اينها تسليم نشـده        
ايم ونبايد تسليم بشويم بـايـد عـلـيـه             
اين جانيان قيام کنيم وآنان را بـا تـاج           
وتخت و عمامه و قرآن و خدايشان بـه         

حکومتشان را بايد جارو    .   زير بکشيم 
کنيـم و خـدايـان حـاکـم را بـايـد بـر                     

ما بـه   .   صندلي محکومان قرار دهيم   
وضع موجود که چيزي جز بـدبـخـتـي           

 

 اول ماه مه روز جهاني کارگر را گرامي بداريم                        
 اميد سرخ    

 ۵صفحه  


