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فضـــاي شـــهـــرهـــاي       -ايســـکـــرا
کردستان براي برگزاري اول مه امسال      
چگونه اسـت، و بـراي بـرگـزار کـردن                
مراسمهاي وسيع اول ماه مه کارگـران       
چه اقداماتي بايد انجام داد و رهبـران        

 کارگري چه نقشي بايد ايفا کنند؟ 
اول ماه مـه هـم          -يدي محمودي 

اكنون در سراسر دنيا به روز اعتـراض        
عليه نظم موجود تبديل شده، در ايـن      
روز كارگران نـيـروي خـودشـان را بـه               
خيابانها مـي آورنـد تـا بـه دولـت و                  
سرمـايـه داران اعـالم كـنـنـد كـه بـه                   
سيستم نابرابرشان اعتراض دارند، تـا     
بگويند كارگران مي توانند چرخـهـاي       
توليد سرمايه را از كار بـيـانـدازنـد و             
اگر متحد باشنـد مـي تـوانـنـد نـظـم                

قـطـعـا    · كثيف سرمايه را به هم بريزند 
اول مه براي كارگران ايران هم نه تنهـا         
اين اهميت جهاني را دارد، بـلـكـه بـا             

فقر و فالكتي كه رژيم هار اسالمي به        
ميليونها كـارگـر تـحـمـيـل كـرده، بـا                
برخوردهاي خشن و سركـوبـگـرانـه بـه           
هر اعتراض و مـبـارزه كـارگـري، بـا               
برخورد بـرده وار و زنـدانـي كـردن و                 
شالق زدن فعالين كارگري و كسـانـي          
كه تـالش كـرده انـد كـه ايـن روز را                    
گرامي بدارند، اهميت اول مه را صـد       

 ·چندان مي كند
به هر حال در جواب  به سـوالـتـان           
من فكر مي كنم كاري كـه كـارگـران             
كردستان از سالهاي اول دهـه شـصـت          
شروع كرده انـد را بـايـد امسـال هـم                 
انجام دهند، اين يعني برپاي اول مـه          
هاي وسيـع و خـيـابـانـي، يـعـنـي بـه                   
ميدان آوردن توده هرچه وسيعـتـري از        
·  كارگران براي مـراسـمـهـاي اول مـه              

روز جهاني کارگر را به کـارگـران         
و هــمــه مــردم آزاده ايــران و جــهــان              

 .تبريک ميگويم
  

اول مـه روز اعـتـراض کـارگـران             
جهان به دنياي فقرزده، جنگ زده، و         
تيره و تباهي است که سرمـايـه داري          

. بر مردم جهان تـحـمـيـل کـرده اسـت             
دنيائي که براي اکثريت عظيـم مـردم         
دنيا جز فالکت و فـقـر و بـيـحـقـوقـي                

 . حاصلي ندارد
  

امروز نظم نوين سرمايه جهان را       
به پرتگاه فالکت و گرسنگي بيسابقـه       

رئيس بانک جهـانـي   .  اي کشانده است 
به دولتها در مورد شورش گرسنگـان        

هشـدار   در بيش از سي کشور جهـان        

ما سوسياليستها بـه مـردم        .   ميدهد
جهان در مورد خطر تمکـيـن بـه ايـن             

هشـدار در    .   وضعيت هشدار ميدهيم  
ــي      ــائ ــي ــد            مــورد دن ــدون امــي ــه ب ک

ــراخــوان               ســوســيــالــيــســم، بــدون ف
ــدون                ــم، و بــ ــســ ــيــ ــالــ ــيــ ــوســ ســ

بـه مـنـجـالب         سوسياليسـم     "   خطر" 
ــد           ــد شـ ــواهـ ــل خـ ــديـ ــبـ ــورش .   تـ شـ

وضـعـيـت فـالکـت بـاري کـه               علـيـه     

سرمايه به جهـانـيـان تـحـمـيـل کـرده               
است نه خطر بلکه راه رهـائـي مـردم             

 .دنيا است
  
ــوان                ــراخـ ــد و فـ ــيـ ــروز امـ امـ

بــيـش از هـر کشــور            سـوسـيـالـيـسـم      
ديگري در جامعه ايـران نـمـايـنـدگـي            

 تا امـروز مـا       ۵۷از انقالب   .   ميشود
کارگران و اکثريت مردم ايران در گيـر        
مبارزه با رژيمي هستيم کـه مـظـهـر            
تمام و کمال تـوحـش سـرمـايـه داري              

رژيمي قرون وسطائي .   دوران ما است  
که پاسدار نظام ضدانساني سرمـايـه،       

ثروت افسانه اي اقليتي قليـل       حافظ  
و عامل تحميـل فـقـر و بـيـحـقـوقـي                 

. مفرط به اکثريت عظيم مـردم اسـت        

 حميد تقوائی بمناسبت اول مه پيام 
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 يک دنياي بھتر 
 برنامه حزب را بخوانيد 
 و در سطح وسيع توزيع کنيد

مــوج تــازه اي از گــرانــي مــواد            
غذائي و ساير مايـحـتـاج عـمـومـي،            
اکثريت مـردم ايـران را بـا فـالکـتـي                 
بيسابقه تر از وضـعـيـت تـاکـنـونـي،               

در طول سـي سـال       .   مواجه کرده است  
گذشته، اقتصاد بحران زده سـرمـايـه          
داري در ايران بـا تـورم سـرسـام آوري              
توام بوده است، اما ابعاد گـرانـي کـه            
در طول چند هفته اخـيـر شـروع شـده             
است قـابـل مـقـايسـه بـا هـيـچ دوره                  

طبقه سـرمـايـه دار و         .   ديگري نيست 
حــکــومــت اســالمــي اش، اکــثــريــت        
عظيم مردم ايران را در آسـتـانـه يـک              

 . فاجعه بزرگ انساني قرار داده اند
 

تنها کاالئي که در طول اين سـي         
سال ارزان نگهداشته شده نيـروي کـار         
است که به قـيـمـت سـرکـوب هـرروزه              

خـمـيـنـي     .   موفق به اينکـار شـده انـد         
ميگفت اقتصاد زيربناي خر اسـت و         
با شانتاژ زمـيـنـه سـرکـوب مـبـارزه               
کارگران براي مطـالـبـات اقـتـصـادي           
شان را فراهم کرد، سـپـس بـه بـهـانـه               
جنگ هشت ساله ايـران و عـراق هـر            
حرکت کارگران و مردم آزاديـخـواه را          
ــد، دوره                  ــه خــاک و خــون کشــيــدن ب
رفسنجاني به بهانه بازسـازي پـس از          
جنگ مردم را سرکوب کردند، سپـس   
با ترفند اصالحات سياسي خاتمي و       

سرانجام در دوره احمدي نژاد با پـرچـم        
مستضعف پناهي، سرکوب کارگـران     
و مردم را تشديد کردند تا نيروي کـار       

و بـا    .   را هرچه بيشتر ارزان نگهدارنـد     
اين سياست هاي جنايتکارانـه مـردم        
را تا سرحد گرسنگي و دستـمـزد يـک           
سوم خط فقر سوق دادند تا سـودهـاي        
افسانه اي اقليت مفـتـخـور سـرمـايـه            
دار و آقــازاده هــا و آيــت الــه هــا و                  

 . مقامات را بيشتر و بيشتر کنند
 

تنها در يک سال گـذشـتـه درآمـد           
جمهوري اسالمي از نفت يـک و نـيـم            
برابر شد اما سهم کـارگـران و حـقـوق           
بگيران زحمتکش، فقر بيشتر، قدرت     
خريد کمتر و بيکاري فزاينده تر بـوده         

درآمدهاي هنگفت نفت يـا بـه        .   است
جيب مشتي سرمايه دار و مقـامـات        
ريز و درشت حکومت رفته است و يـا         
صرف وزارت اطـالعـات و سـپـاه و               
دادگــاه و زنــدان و ســايــر نــيــروهــاي            
سرکوبگر، عليه کارگران و مردم شـده       

 . است
 

ميگويند گراني در ايـران نـاشـي         
از بحران جهاني گراني مـواد غـذائـي       
است و آمارهاي بانک جـهـانـي را بـه              

امـا اوال نـفـس        .   رخ مردم ميکشـنـد    
بحران جهاني سرمايه داري، حقانيـت      

ما کمونيست هـاي کـارگـري را بـار              
ديگر اثبات ميکند که هميشه گفـتـه        
ايم اين نظام همه جا منشاء بدبخـتـي        
مردم است و بـايـد جـاي خـود را بـه                  

هـرچـه   .   نظام سوسـيـالـيـسـتـي بـدهـد           
بيشتر به بحران جهاني سرمايه داري        
بچسبند، پوسيدگـي نـظـام سـرمـايـه            

ديـگـر   .   داري را بيشتر عيان ميکنند    
چگونه ميتوانند از سيستم سـرمـايـه         
داري دفاع کنند و عليه سوسياليـسـم        
و حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري                 

ثانـيـا، تـورم لـجـام          !   رجزخواني کنند 
گسيخته و بـحـران ايـن سـي سـال را                
چگونه ميخواهـنـد بـا بـحـران اخـيـر               

 ! جهاني توضيح دهند
 

اين وضـعـيـت را بـايـد دگـرگـون               
نبايد اجازه دهيم بـيـش از ايـن            .   کرد

ما را، کودکانمان و سالخوردگـانـمـان     
نـبـايـد اجـازه دهـيـم           .   را قرباني کنند  

بيش از اين زندگي ما را بـه نـابـودي             
بـراي تـخـفـيـف مصـائـب            .   بکشاننـد 

ناشي از گراني و بيکاري کـه زنـدگـي           
اکثريت مردم را تا سرحد انهدام سوق       
داده است، جمهوري اسالمي را بـايـد        
وادار کرد که درآمـدهـاي کـالنـش را            
بجاي پرداخت به نيروهاي سرکـوبـگـر        
و موسسات مذهبي و بجاي چپاول و       
دزدي، صرف تحقق مـطـالـبـات زيـر            

کند و اين اقدامات را فـورا عـمـلـي              
 : کند

 
پرداخت سـوبسـيـد بـه مـواد            -١

غذائي و ساير کاالهاي اساسي مورد      
 نياز مردم
پرداخت کمک هزينه مسکـن       -٢

بطوريکه حـداکـثـر ده درصـد درآمـد             
 خانواده ها صرف هزينه مسکن شود 

افــزايــش حــداقــل دســتــمــزد         -٣
کارگران و معلمان و پرستاران و ساير       
مزدبگيران و حـقـوق بـازنشـسـتـگـان             

 بميزان حقوق نمايندگان مجلس
پرداخت بيمه بيکاري به همه       -٤

بيکاران آماده به کـار تـا پـيـدا شـدن               
شــغــل بــراي آنــان بــمــيــزان حــداقــل             

 دستمزد
رايگان شدن وسائل حـمـل و         -٥

نقل خدمات شهري و طب و آمـوزش         
 در کليه سطوح 

 
اينها مطالبات فوري مردم بـراي      
جلوگيري از فاجعه اي است که طبقـه        
سرمايه دار و دولـت اسـالمـي شـان              

بـايـد در     .   مقابل جامعه قرارداده انـد     
کارخانه و محله، در مدرسه و اداره،         
در دانشــگــاه و هــمــه جــا حــول ايــن              
مــطــالــبــات مــتــحــد شــد و آنــرا بــه             

 . جمهوري اسالمي تحميل کرد

 
اما رهائـي واقـعـي از گـرانـي و               
بــيــکــاري و فــقــر و مــحــرومــيــت و             
تبعيض و نابرابري، فقط با سرنگوني      
جمـهـوري اسـالمـي و بـرقـراري يـک                
جمهوري سوسياليستي امـکـانـپـذيـر         

يک تفاوت مهم ايران بـا سـايـر          .   است
نقاط جهان اين است که يک جـنـبـش           
عظـيـم بـراي سـرنـگـونـي جـمـهـوري                 
اسالمي و برقراري آزادي و بـرابـري و          

ايـن نـيـروي      .   رفاه بميدان آمـده اسـت      
. عظيم بايد متحد و متـشـکـل شـود          

حزب کمونيست کارگري طبقه کارگر     
و همه مردم آزاديخواه را فراميخوانـد       
که براي سرنگوني جمهوري اسـالمـي       
و برقراري جمهوري سوسياليسـتـي و        
ايجاد يک جامعه مرفه و انساني، بـه         

 . گرد پرچم اين حزب متشکل شوند
 

 آزادي، برابري، حکومت کارگري     
 مرگ بر جمهوري اسالمي     

 زنده باد جمهوري سوسياليستي       
 

   حزب کمونيست کارگري ايران   
 ۱۳۸۷ ارديبهشت ٥
   ۲۰۰۸ آوريل  ۲۴ 

رژيمي که توحش و جنايت و قسـاوت      
در بـرابـر ايـن      .   به اوج رسانده است    را  

وضعيت جنبـش بـيـوقـفـه و مـبـارزه               
جانانه اي بـا پـرچـم آزادي و بـرابـري                 

. ســوســيــالــيــســتــي در جــريــان اســت       
جنبشي که با سرود انترناسيونال، بـا        

منزلت و معيشـت حـق مسـلـم مـا              " 
آزادي، بـرابـري و هـويـت           " ، با   "   است

سوسيـالـيـسـم يـا        "و با شعار "  انساني
مدتهاست حضور قـدرتـمـنـد       "   بربريت

خود را در صحنه سـيـاسـت جـامـعـه             
  . ايران اعالم داشته است

  
 !کارگران مبارز

اول مه روز قدرتنـمـائـي جـنـبـش          
روز جهاني کـارگـر فـرصـت         .   ما است 

ديگـري بـراي اعـالم کـيـفـرخـواسـت               
سوسياليسم و انسانيت عليه تـوحـش       

اول مـه روزي       .   سرمايـه داري اسـت      
است که ما کارگران در پـيـشـاپـيـش             
مردم متمدن جهان اعالم ميداريم که      

. اين دنياي واژگونه بايد زيرو رو شـود      
اعالم ميکنيم در برابر ايـن بـربـريـت            
راهي بجز سوسياليسم وجود نـدارد و      
مردم دنـيـا را بـه صـفـوف خـود در                   
مــبــارزه عــلــيــه ســرمــايــه داري فــرا           

 .ميخوانيم
  

 !مردم آزاده  زنان، جوانان،
در روز جهاني کارگر همبسـتـه و         
متحد با کارگران به خيابانها بيـائـيـد         
ــلــنــد                و فــريــاد اعــتــراض خــود را ب

حکومت اسـالمـي عـلـيـرغـم           .   کنيد
تمام سرکوبگريهاي ددمـنـشـانـه اش          
نتوانسته است جامعه را به تسلـيـم و          

امـروز حـکـومـت       .   تمکين بـکـشـانـد     
بـا وسـيـع تـريـن و               اسالمي سرمايه 

پيگيرترين اعتصـابـات و مـبـارزات          
کارگري در تـاريـخ دهـه هـاي اخـيـر                

دانشـجـويـان     .   جامعه ايران روبروست  

با پرچم آزادي و برابري و سوسياليسـم   
در برابر بربريت حاکم ايسـتـاده انـد و            
زنان در مقياس مـيـلـيـونـي مـبـارزه               
خســتــگــي نــاپــذيــري را عــلــيــه ايــن           

. حکومت ضد زن به پـيـش مـيـبـرنـد            
روز اول مه روز اعـالم هـمـبـسـتـگـي               
مجدد و برآمد همه اين جنبـشـهـا بـر            
عليه کل نظم ضد انساني مـوجـود و        

 .رژيم اسالمي حافظ آن است
  

رو شود و فـقـر         اين نظام بايد زير   
و گراني و گـرسـنـگـي و بـيـکـاري و                  
بيحقوقي و استثمار جاي خـود را بـه           
يک جامعه آزاد و بـرابـر و انسـانـي و               

مرفه، به يک نـظـام سـوسـيـالـيـسـتـي               
سوسياليسم تنـهـا راه رهـائـي          .   بدهد

مردم در ايران و در سراسـر جـهـان از              
توحشي است که نظم نوين سرمايه بر       

 .دنياي ما تحميل کرده است
اين پيام و فراخـوان روز جـهـانـي            

 .کارگر به مردم دنيا است
  

 ! زنده باد اول مه     
 ! زنده باد سوسياليسم    

  
 حميد تقوائي  

دبير کميته مرکزي حزب        
 کمونيست کارگري ايران  

 ۴، ۲۰۰۸ آوريل  ۲۴

 اعالميه حزب کمونيست کارگری ايران درباره گرانی  

 دنباله پيام  حميد تفوايی 
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طبق اخـبـار رسـيـده بـه كـمـيـتـه                 
كردستان حـزب، فـعـالـيـن حـزب در               
شهر مهاباد از يك هفته قـبـل از اول            
ماه مـه فـعـالـيـت هـائـي را بـه ايـن                     
مناسبت شروع کرده و بـه اسـتـقـبـال             

 . اول مه روز جهاني کارگر رفتند
 

فعالين حزب از جملـه اطـالعـيـه          
حزب به مناسبت اول مه را در سـطـح        
شهر توزيع کردند و در بـرخـي نـقـاط             

 . شهر دست به شعار نويسي زدند
 

دســت ايــن رفــقــا را بــه گــرمــي            
ميفشاريم و از هـمـه فـعـالـيـن حـزب               

ميخواهيم پوستر و اطالعيه حزب به      
مناسبت اول مه را هرچه وسيعتـر در         
شهرهاي مختلف توزيع کنند و در و      

 . ديوار را از شعار پر کنند
 

در مقابل همه محروميـت هـا و          
فقر و بيکاري شديدي که دامن مـردم        

را گــرفــتــه اســت، درمــقــابــل مــوج            

وحشتناک گرانـي کـه کـمـر اکـثـريـت               
مردم را شکسته است، بايد وسيعا به       
استقبال اول مه رفت و خشم و انزجـار        
از اين اوضاع فالکتبار را بـه اتـحـاد             
هرچه بيشتر عليـه سـرمـايـه داري و             

. حکومت اسالمي سرمايه داران کرد    
شهر به شهر و محله به محله خود را          

براي بـرپـائـي هـرچـه گسـتـرده تـر و                   

 . باشکوه تر اول مه مه آماده کنيد
 

کميته کردستان حزب کمونيست        
 کارگري ايران 

 ،  ٢٠٠٨ آوريل  ٢٥
 ١٣٨٧ ارديبهشت ٦

مردم نيروهاي حکـومـت     
را عـقـب رانـدنـد، مـزدوران           

 تيراندازي کردند
 

بنا به خـبـر رسـيـده بـه کـمـيـتـه                   
کردستان حزب، اعتراض مردم شـهـر        
رباط سردشت به مزدوران حـکـومـت         
اسالمي سرانجام با شعارهـاي مـرگ        
بر رژيم اسالمي و مرگ بر خامنه اي         

ديـروز، يـکـشـنـبـه اول           .   بپايان رسيد 
ارديبهشت نيروهاي انتـظـامـي رژيـم         

 صـبـح راهـهـاي ورود و             ۱۱ساعت   

خروج بـه شـهـر ربـاط را مـحـاصـره                  
 بـعـداظـهـر سـه          ۷کردند و در ساعت     

ماشين حاوي بار مشروب و گازوئيل      
متعلق به کسانيکه در محل مشغول      

امـا  .   کاسبي هستند را ضبط کـردنـد      
هــنــگــامــيــكــه نــيــروهــاي حــکــومــت     
ميخواستند از شهر ربـاط بـه طـرف            
سردشت عبور كنند با عکس العـمـل        

مـغـازه هـا      .   وسيع مردم مواجه شدند   
تعطيل شد و همه از زن و مرد و پـيـر             
و جوان جلو مزدوران را گرفتنـد و بـه           
آنها حمله كردند و تـوانسـتـنـد تـمـام               
بارهاي ضبط شـده را از چـنـگـشـان              

مردم خشـمـگـيـن نـه تـنـهـا             .   درآورند
بارها را از آنان گرفتـنـد بـلـكـه چـنـد                
دستگاه خودرو آنها را شكسته و يـك         
موتور سيكلت نيروهـاي رژيـم را بـه            

در جريان اين درگـيـري   .   آتش كشيدند 
بيـن مـردم و بـيـش از صـد نـفـر از                      
نيـروهـاي مسـلـح رژيـم، دو نـفـر از                  
سرکوبگران حـکـومـتـي خـلـع سـالح             

 نفرشان نيز بشدت زخـمـي       سهشدند و   
 . شدند
 

مزدوران رژيم کـه در مـحـاصـره            
مردم قرار گرفته بودند بـطـرف مـردم          

ــجــام                 ــد و ســر ان ــدازي كــردن ــران ــي ت
محـاصـره را شـكـسـتـه و بـه داخـل                   

 ۸پاسگاه فرار كردند، اما تا ساعـت         
 دقيقه در داخل پاسگاه نـيـز در     ۲۰و  

سرانجام مـردم   .   محاصره مردم بودند  
معترض با سر دادن شعارهاي مـرگ        
بر رژيم اسالمي و مرگ بر خامنه اي         

 . محل را ترك كردند
 

در جــريــان زدو خــورد مــردم  و             
نيروهاي رژيم تعدادي از مـردم ربـاط        
بر اثر تـيـر انـدازي مـزدوران بشـدت               

 چـهـار  زخمي شدند که در ميـان آنـان          

كودك و يك زن ديده ميـشـود، و يـک             
 ساله بنام حسين پويايي بـر       ۲۳جوان  

اثر شـدت جـراحـت جـان خـود را از                  
جنايتکاران حـکـومـت از        .   دست داد 

هراس اعتراض مردم خانواده حسـيـن     
پويائي را با زور مجـبـور کـردنـد کـه              

 بــامــداد   ۴بــدون ســروصــدا ســاعــت       
دوشنيـه جـنـازه فـرزنـدشـان را خـاک                

در هــمــيـن رابــطـه امــروز از           .   کـنــنــد 
شهرهاي اروميه و مهاباد نيز به شهر       

 .رباط نيرو گسيل داشتند
 

وقايع ديروز رباط گوشه اي ديگر      
از تنفـر عـظـيـم مـردم از جـمـهـوري                  

 فعالين حزب در مهاباد به استقبال اول مه رفتند
 

 اعتراض گسترده مردم رباط عليه مزدوران حکومت اسالمى   

 

 ٧                        صفحه 
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 منصور ترآاشوند
 

مـوجـودي بـا      .   دنيا وارونـه اسـت     
درك و فهم احمدي نـژاد، مضـحـك و            
در نهايت درجه احمق و جـامـانـده از            
تمدن بشري، امـروز رئـيـس جـمـهـور             

ابلهي كـه    !   ي عالم است و معرف همه 
در تلويزيون و در انظـار عـمـومـي از             

اي بــا وســائــل        كشــف انــرژي هســتــه    
دار    آشپزخانه و توسط دخـتـري خـانـه         

دهد، جاهلي كه با هواپيـمـا        خبر مي 
، و يا در     استدنبال روئيت ماه شوال       

پي آوردن نام موجود ي بـنـام مـهـدي            
در بين سران دنياي فعلي در مـجـمـع           

  مدعي روشـن شـدن         �سازمان ملل 
هاله نور به گرد سر حضار مي شـود،         
فقط از سر وارونـگـيـسـت كـه حـاكـم               

گــويــي در ايــن     .   اســت و ســرشــنــاس    
تـر و       دنياي وارونـه هـر انـدازه جـانـي            

. تر باشي شـهـيـرتـري        تر و ابله    جامانده
ما كه هيچ اصـال كسـي نـيـسـتـيـم،                
حتي رهبران علني كمونيزم كـارگـري      

ي اين جانيـان      نيز به هيچوجه به اندازه    
جـز  .   معرف حضور مـردم نـيـسـتـنـد           

وارونــگــي چــيــزي ايــن نــابــرابــري را           
 !توضيح نمي دهد

آخــر تــمــدن و تــكــامــل بشــريــت         
داري و فرهنگ     سرمايه.   اينجا نيست 

 آخـر تـمــدن       �و ادبـيـات و تـمــدنـش          
نـژاد،     بوش و احمدي  .   بشريت نيستند 

اي و      اوباما و خانم كلينتون و خامنـه      
فقط بخشـي از دوران      ...  رفسنجاني  

 .توحش بشرند
اين وارونگی و اين توحـش بـايـد          

نه فقط نابرابري، كـه     .   جايي ختم شود  
اين همه جنايت و حماقت نيز در شان        

انسـان مـي     .   انسان مـتـمـدن نـيـسـت         
تواند وحوش حـاكـم فـعـلـي را بـزيـر                 

 .بكشد و دنياي بهتري بسازد
بي شك اول ماه مه روز آغاز ايـن         

اول مـاه مـه روز         .   بزير كشيدن اسـت    
. آغاز دنياي بهتر براي بشريـت اسـت        

روز بـزرگـداشـت      .   به آينده تعلـق دارد     

بشريت متمدن بـراي    .   بشر آينده است  
داشتن و گـرامـيـداشـت ايـن روز، بـه              

از آغاز قـرن    .   تاريخ خود خواهد باليد   
بيست انسان ياد گرفت به سـازنـدگـان         
زندگي احتـرام بـگـذارد و ايـن آغـاز               
دوران تمـدن واقـعـي بشـريـت اسـت،              

عصــر آغــاز تــاريــخ      .   عصــر بــرابــري   
واقعي تـمـدن، روز تـولـد پـيـامـبـران                

ــســت           ــي ــن ن ــي ــم از          -دروغ ــن ه اي
تمدن تازه آنجا شـروع        -وارونگيست  

ميشود كـه بشـر دنـيـاي بـرابـري را                  
روز آغاز تـاريـخ عصـر        .   ساخته باشد 

برابري، مي تواند اول ماه مه يكي از        
 .همين سالها باشد

ايران امروز بـه مـركـز ثـقـل ايـن               
تمايل به آينـده بـدل شـده اسـت، هـر                
اندازه حاكمانش به گذشته مربوطنـد،      

اگـر  .   فرودستانش به آينده تعلق دارنـد     
زشتي و پليدي نبود، نـيـكـي بـه چـه               

آمد؟ اگر حماقـت و جـهـالـت          كار مي 
در اوج به رياست رسيده است، درايت       

هـاي     و ژرف انديشي اين پاييـن بـوتـه         
 .نيرومندي داده است
ترين تـفـكـرات و          نقد عقب مانده  

هاي بشـر، بـه آمـال و آرزوهـاي                 ايده
شما مـي تـوانـيـد         .   آينده رسيده است  

بين مردم بگرديد و بـه حـرفـهـايشـان             
حماقـت امـثـال احـمـد          .   گوش بدهيد 

بهارلو اين است كه تمسخر خـودشـان        
را بـاور نـمـي        "   عـامـي  " توسط مردم    

مردم بي آنكه الـزامـا آمـال و           ּ   كنند
هاي كمونيزم كارگري را آنطور كه        ايده

منصور حكمت طرح كرده را بدانـنـد،    
ها از بـهـارلـو و          با توسل به همان ايده    

 .اند دوستان دانشمندش نيز گذر كرده
اول ماه مه سالي كه طي آن  چپ         

 نــمــايــي كــرد، اول مــاه مــه                قــدرت
حتـي مـهـم نـيـسـت كـه              .   ديگريست

نگذارند مراسم آنطور كه بايد بـرگـزار        
تـوانـنـد،     شود، كه البته اينرا نيز نمي     

بلكه مهم اين است كه روزي دارد فـرا     
ميرسد كه كارگران آن را ميشناسـنـد        
و طي تمام بيست و چهار ساعتش بـه   

مـهـم ايـن      .   برابري خواهند انـديشـيـد     
است كه حتي اوباشاني مثل احـمـدي        
نژاد و بوش مجبورند بيست و چـهـار          

 . ساعت به آمال اين روز بينديشند
تا آنجا كه به ايران بـر مـيـگـردد             
حضــرات از حــاال تــا اول مــاه مــه                

اول مـاه مـه       .   خوابشان آشفـتـه اسـت      
. زنگ خطر مرگ جانيان اسالميست    

نه، فقط اين قيمت ميخ نـيـسـت كـه             
طــي يــك مــاه بــرابــري تــمــام تــاريــخ            
تــولــيــدش گــران مــيــشــود، جــنــبــش        
كارگـري نـيـز سـخـت و بـرابـر تـمـام                    

امسـال  .   تاريخش تكان خواهد خـورد    
اول ماه مه، بـرگ ديـگـري از تـاريـخ               

تـاريـخ   .   تمدن بشر ورق خواهـد خـورد     
را ما ميسازيم؛ حداقل وقتش رسيـده       

 . كه بسازيم آنچه را كه مي خواهيم
 زنده باد اول ماه مه 

 هفتم ارديبهشت هشتاد وهفت

 
سال گذشته و در آستانـه اول مـه           
روز جــهــانــي کــارگــر، مــامــوران               
حکومت اسالمي محمـود صـالـحـي         
ــدان                   ــه زن ــازداشــت و ســپــس ب را ب

که با يک تالش بـي نـطـيـر         .   انداختند
بيـن الـمـلـلـي، رژيـم سـرمـايـه داري                  
جــمــهــوري اســالمــي نــاچــار شــد در          
مقابل اين همبستگي جـهـانـي زانـو           
بــزنــد و بــعــد از يــکــســال مــحــمــود             
صالحي آزاد و به ميان خانواده و هـم          

 .طبقه اي هايش برگشت
جنب و جوش و تـحـرک کـارگـران           
بخشهاي مختلف در ماههـاي اخـيـر         
براي گرفتن دستمـزدهـاي مـعـوقـه و            
سايـر خـواسـتـهـايشـان در سـرتـاسـر                
کشور و همچنين رفتن به  اسـتـقـبـال           
اول مــه، خــواب ســران حــکــومــت              
اسالمي را بريد و به تقال براي ايـجـاد        
مانع در مقابل اول مـه روز جـهـانـي              

 . کارگر افتادند
 

 ۴بنا به خبري که روز چهارشنبه        
 از طرف اتحاديه آزاد      ۸۷ارديبهشت  

شـيـث   .   کارگران ايـران مـنـتـشـر شـد           
رئيس هيئت مديـره اتـحـاديـه         " اماني

" سراسري کارگران اخراجي و بـيـکـار         
که جهت جابجايي سند وثيقه خود بـه   
دادگاه مراجعـه کـرده بـود هـمـانـجـا               
بازداشت و روانه زندان شد بـر اسـاس          
اين خبر دادگاه تجـديـد نـظـر اسـتـان              
کردستان احکام زندان و جريمه شـيـث     

 مـاه    ٦اماني و صديق کريمي را بـه           
زندان تقليل داده و آنرا جهت اجـرا بـه           
دادگــاه اجــراي احــکــام ارجــاع داده            

 .است
 

بر هيچ کس پوشيده نـيـسـت کـه            
زنــدانــي کــردن شــيــث امــانــي اقــدام          
سرکوبگرانه و ضد انساني نـهـادهـاي         
حکومت در سنندج و در اين مـقـطـع        
زماني، هراس از برگزاري اول مـه در        

. ســنــنــدج و ديــگــر شــهــرهــا اســت            
استيصال و هراس کل اين حـکـومـت       
و دم و دستگاه سرکوبگرش تـنـهـا بـه         
زنداني کردن فعالين کارگري خالصـه      
نشــد و ســعــي در درهــم شــکــســتــن            
تجمعات قبل از اول مـه را در پـارک             

چيتگر و جهان نما داشت و با گسيـل         
نيروهـاي سـرکـوبـگـرش تـالش کـرد              
مـانـع هـرگـونـه تـجـمـعـي در مـيـان                    
کارگران و خانواده هاي کارگري شـود       
اما کارگران با چنگ و دنـدان تـالش           
کــردنــد و مــراســم را در تــجــمــعــات            
کوچکتري برگزار کـردنـد و بـه رژيـم              
اسالمي فـهـمـانـدنـد کـه اول مـه در                 
مقابل هـرگـونـه تـعـرض و تـرفـنـدي                
توسط رژيم، امکان درهم شـکـسـتـن          

 .   ندارد و آنرا برگزار خواهند کرد
 

مردم سنندج، کارگران و خانـواده      
هاي کارگري خوب ميدانند کـه چـرا          
شــيــث امــانــي، مــنــصــور اســانــلــو،         
محمود صالحي و ديگـر فـعـالـيـن و             
رهبران کارگري به زنـدان، جـريـمـه و             
شالق از جانـب ايـن حـکـومـت ضـد               
کارگر مـحـکـوم و مـورد انـواع بـي                 

بـه ايـن     .   حرمتي ها قرار مي گـيـرنـد        
دليل که شيث اماني و ديگر رهـبـران         
کارگري صداي رساي طـبـقـه کـارگـر            
براي بهبـود و تـغـيـيـر مـوقـعـيـت و                   
شرايط زندگي فالکتباري هستند کـه      

 دهــه اســت حــکــومــت اســالمــي           ٣
سرمايه به آنان و کل جامعه تحـمـيـل          

شــيـث امـانــي و ديـگــر          .   کـرده اسـت    
رهبران کارگري به دليل مبارزه عليـه       
بيکاري  اعتراض بـه گـرانـي، تـالش            
براي دسـت يـابـي بـه دسـتـمـزدهـاي                 
پرداخت نشده چندين ماهه، اعتراض     

به نا امني محيـط کـار، خـواسـت و              
مطالبه حق اعتصاب و تشکل، بيمـه     
بيکاري و درماني، برسميت شناخـتـه    
شدن روز جـهـانـي کـارگـر  و دهـهـا                   
خواست و مطالبه ديـگـر کـه دولـت،            
کارفرما و ديگر نهادهاي سـرکـوبـگـر         
آنرا به گرو گرفته اند و ميليونها نـفـر           
در آن جـامـعـه را بـه زيـر خـط فـقـر                      
کشانيده انـد، بـازداشـت، زنـدانـي و              

 .مورد اذيت و آزار قرار گرفته اند
 

کارگران و مردم مبارز و 
 آزاده شهر سنندج 

حکومت اسالمي، شيث امـانـي       
يکي از رهبران کارگري در سنندج را        
به بهانه هـاي پـوچ و واهـي و بـراي                  
ايجـاد فضـاي رعـب در اول مـه بـه                  

نبايـد اجـازه داد       .   زندان انداخته است  
که اين جانيان اينـگـونـه بـا کـارگـران              

شـمـا کـارگـران و شـمـا             .   رفتار کننـد  
مردم به ستوه آمـده از دسـت فـقـر و                
تنگدستي که اين حکومت به جامعه      
و بويژه به مزدبگيران تـحـمـيـل کـرده             
است، بارها نشان داده ايد که تعـرض         
و دست درازي اين رژيـم را بـه حـريـم               

. انساني جامعه تحمل نخواهيد کـرد      
تجارب و اندوخته زيادي را در تقـابـل         

نـبـايـد اجـازه       .   با اين ترفندهـا داريـد      
بدهـيـم کـه شـيـث امـانـي در زنـدان                   

مـا مـردم مـا کـارگـران مـي               .   بمانـد 
تــوانــيــم و بــايــد کــاري بــکــنــيــم کــه            

حکومت اسالمي شيث را آزاد کند و       
به ميان خانواده و همکاران خـود بـاز          

 .گردد
با تجمع در مقابل زندان و ديـگـر         
نهادهاي دولتي، با جمع آوري تـومـار     
اعتراضي، با تظاهرات و اعتصاب و      
بهر شکل ممکن ديگر، بايـد بـه ايـن           
حکومت هار نشان دهيـم کـه طـبـقـه            
ــخــواه ادامــه               کــارگــر و مــردم آزادي
دستگيري فعالين کارگري را تـحـمـل         

شيث اماني جرمي مرتکـب  .   نميکند
. نشده و بايد فورا از زندان آزاد شـود           

بايد در صفوف هـزاران نـفـره، ضـمـن             
اعتزاض به دستگيري شيث اماني و       
طرح خواست و مطالبات برحق خود،      

. روز جهاني کارگر را گرامـي بـداريـم         
آزادي محمود صالحـي بـا اعـتـراض          
دسته جمـعـي مـا کـارگـران و مـردم                

آزادي شيث اماني نيـز از       .   ميسر شد 
 . همين راه ممکن وميسر خواهد شد

بايد ما کارگران مراکـز مـتـعـدد          
کــارگــري، تشــکــل هــا و نــهــادهــاي          
کارگري و مردم سنندج به دستگيـري       
و بازداشت شيث اماني، بطور متحـد       
و يکپارچه و در صفي واحد اعتـراض        
کرده و اول مـه را بـطـور گسـتـرده و                  

 .قدرتمند برگزار کنيم
 

 ۲۰۰۸ آوريل ۲۸

برای آزادی شيث امانی 
 متحدانه بميدان بيائيم

 
 عبدل گلپريان

 

 جايگاه تاريخی اول ماه مه 
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!   مرگ بر جمھورى اسالمى، زنده باد جمھورى سوسياليستى   

 شھال دانشفر
نود و هفتـمـيـن اجـالس سـاالنـه             

) آي ال او       ( ســازمــان جــهــانــي کــار     
 مـه تـا       ٢٨نزديک است و در فاصلـه        

امسـال  .    ژوئن برگزار خواهد شـد      ١٣
نيز همانند هر سال هـيـات اعـزامـي            
جمهـوري اسـالمـي در ايـن اجـالس              

وقيحانه تر اينکه   .   شرکت خواهد کرد  
مزدوران خـانـه کـارگـر و شـوراهـاي               
اسالمي بعنوان تشکل هاي کـارگـري       
هر ساله در کنـفـرانـس ايـن سـازمـان              
شرکت کرده و از سوي آن به رسـمـيـت           

اين توهيـن آشـکـار       .   شناخته شده اند  
بـايـد   .   به کارگران و مردم ايـران اسـت        

به جهانيان اعالم کرد کـه جـمـهـوري            
اسالمي، قاتل مردم ايران است و اين       
رژيــم آپــارتــايــد جــنــســي، ايــن رژيــم          
سنگسار، اين رژيم اعدام، و اين رژيم       
جنايتکار ، بايد با وسيع ترين تحريـم        
سياسي در سطح بين المـلـلـي پـاسـخ            
گيرد و تحت شديدترين فشارها قـرار        

بايد اعالم کرد که ما خـواهـان        .   گيرد
طرد و اخراج جـمـهـوري اسـالمـي از             
تمامـي سـازمـانـهـا و مـراجـع بـيـن                  
المللي و بستـه شـدن سـفـارت خـانـه               

   .هاي آن در همه کشورها هستيم
پيشبرد و تحميل اين خواست در      
سطح جـهـانـي يـک جـبـهـه مـهـم از                    
مبارزه ما براي به زير کشـيـدن رژيـم            

بايد با تمام قـوا بـراي         .اسالمي است 
آن بــکــوشــيــم و اکــنــون کــه اجــالس            
ساالنه سازمان جهاني کار در پـيـش          
است، بايد با تمام قدرت براي طرح و         
تصويب اين خواست در اجـالس ايـن          

  .سازمان تالش کنيم
ما سالهاست بـرخـواسـت اخـراج          
جمهوري اسالمي از سازمان جهـانـي       

امــا امســال    .کــار تــاکــيــد کــرده ايــم      
برجسته تر از هر وقـت بـر تـحـقـق آن                

. مصريم و براي آن تـالش مـيـکـنـيـم             
چرا که جنبش انقـالبـي در ايـران هـر              
روز قدرتمندتر به جلو ميرود و رژيـم          
اسالمي در ايـران در تـقـابـل بـا ايـن                 
جنبش، با نهايت شقـاوت و تـوحـش           

چـرا کـه امـروز        .   خود ايسـتـاده اسـت      
جامعه در التهاب مبارزه ميسوزد و       
رشد اعتـراضـات کـارگـران و بـخـش              
هاي مختـلـف جـامـعـه و انـعـکـاس                
جـهـانـي آن، بـاعــث شـده کـه تـوجــه                  
جهانيان بيش از هر وقت بـه جـنـبـش            
کارگري و مبارزات حق طلبانه مـردم       

از جـملـه    .   ايران معطوف گرديده است   

 فوريـه   ١٥ما روزهاي جهاني اي چون    
 ٧ ،         ٢٠٠٧ اوت         ٩ ،    ٢٠٠٦

 مارس امسـال  ٦، و ٢٠٠٧سپتامبر  
را در هــمــبــســتــگــي بــا مــبــارزات             
کارگران و مردم در ايـران داشـتـيـم و            
جلب چنين سطحي از هـمـبـسـتـگـي             
جهاني خود يک نقطه قـدرت بـزرگـي           
است که امسال ما را در مـوقـعـيـت             
بسيار بهتري براي پيشبـرد سـيـاسـت          
انزواي جمهوري اسـالمـي در سـطـح            

  .جهاني قرار داده است
واقــعــيــت ايــنــســت کــه در ســال          
گذشته جمهوري اسالمي به سـرکـوب       
جنبش اعتراضي کـارگـران و بـخـش            

. هاي مـخـتـلـف جـامـعـه شـدت داد               
کارگران را بخاطر برگزاري اول مـه و          
دفاع از حقوق برحـقـشـان بـه اسـارت             
گرفت و برايشان احکام شـالق صـادر         
ــه اجــرا                   کــرد و احــکــام شــالق را ب
گذاشت، بـر اجـراي احـکـام اعـدام و               
سنـگـسـار و تشـديـد فشـار بـر روي                  
فعالين و رهبران کارگري و فـعـالـيـن            
اعتراضي در بخـش هـاي مـخـتـلـف             
جامعه شدت داد و امروز مـا شـاهـد           
يک کشاکش هر روزه کارگران و مـردم   

بايد از جهـانـيـان      .   با اين رژيم هستيم   
خواست که در کنار مـبـارزات مـردم           
قرار گيرند و به دولتهاي غرب و همـه         
دولي که سياست مـمـاشـات بـا ايـن              
رژيم را در پيـش گـرفـتـه انـد، فشـار                 
آورد و ســيــاســت تــحــريــم ســيــاســي           
جمهوري اسالمي در سطح جهاني را       

جــمــهــوري .   بــر آنــهــا تــحــمــيــل کــرد        
اسالمي سالهاست کـه ايـادي خـود،           
پــادوهــاي خــانــه کــارگــر را بــعــنــوان          
نمايندگان کارگران به سازمان جهاني     
کار ميفرستد ، اين از اساس تـوهـيـن          
و لگد مال کردن حقوق پايه اي طبقـه         

بـايـد کـارگـران       .   کارگر در ايران است  
اينـهـا نـمـايـنـدگـان مـا             .   اعالم کنند 

اعالم کنـنـد کـه جـمـهـوري            .   نيستند
اســالمــي، حــکــومــتــي اســت ضــد           
کارگري و در مـقـابـل مـردم، اعـالم               
کنند کـه خـانـه کـارگـر و شـوراهـاي                 
اسالمي نمايندگان کارگران نيستنـد،     
بلکه ارگانهاي سرکوب رژيم هستـنـد        
و اعالم کرد که ما کارگران حق داريم        
که نـمـايـنـدگـان واقـعـي خـود را بـه                    

حـزب  .   سازمان جهاني کار بفرسـتـيـم      
کمونيست کارگري ايران نيز بـا تـمـام          

قوا اين سياست را بـه پـيـش خـواهـد              
همانطور که در دو سال گـذشـتـه          .   برد

دو سـال قـبـل بـود کـه              .   چنين کرديم 
بهرام سروش به نمايـنـدگـي از طـرف            
کميته همـبـسـتـگـي کـارگـري حـزب              
کمونيست کارگري ايـران در اجـالس         
ساالنه سازمان جـهـانـي کـار حضـور            
يافت و پشت تريبون رفت و به عنـوان   

. نماينده کارگران در ايران سخن گفـت      
در سال گذشته جليل جـلـيـلـي يـکـي              
ديگر از کادرهاي حزب کـمـونـيـسـت           
کارگري بود که به هـمـراه هـيـاتـي بـه            
اين اجـالس راه پـيـدا کـرد و پـرچـم                   
جـمــهــوري اســالمــي را بــه عــالمــت          
اعتراض کـارگـران و مـردم ايـران بـه               

امسال نـيـز مـا تـالش          .   پايين کشيد 
خواهيم کرد با تدارک همه جانبه تـري        
در کنفرانـس سـازمـان جـهـانـي کـار               
حضور خـواهـيـم رسـانـد و در آنـجـا                 
صداي اعتراض کارگران در ايـران بـه         
حضور هيات جمهـوري اسـالمـي در          
اين اجالس خواهيـم بـود و خـواهـان              

. اخراج آن از اين سازمان خواهيم شـد       
اما مسـالـه ايـنـسـت کـه مـتـحـد ،                    
يکپارچه و يکصدا و با تمام نيرويمان       
براي پيشبرد اين خواست تالش کنيم      
و از آي ال او بخواهيم کـه جـمـهـوري              
اسالمي را بـه رسـمـيـت نشـنـاسـد و                
جمهوري اسالمي را از ايـن سـازمـان          

همانطور که اشـاره کـردم       . اخراج کند 
امسال ما در موقعيت بـهـتـري بـراي           
پيشبرد اين خواست و ايـن سـيـاسـت           
قرار داريم و بايـد کـارگـران در ايـران              
براي طرح اين خـواسـت بـرحـق خـود              
بسيج شوند و صداي اعـتـراض خـود           

از .   را در سطح جهـانـي بـلـنـد کـنـنـد               
جمله بايد فـعـالـيـن و تشـکـل هـاي                 
کارگري علـنـا و عـمـال از آي ال او                  
بخواهند که جمهوري اسالمـي را بـه          
رسميت نشناسد و خواهان اخـراج آن         

  .از آي ال او شوند
نفس وجود حرکتهاي جـهـانـي از         
ســوي اتــحــاديــه هــا در حــمــايــت از            
کارگران ايران و وفوغ اتفاقـاتـي چـون          

 مارس و غيره همانطور کـه اشـاره           ٦
کردم يک گام مهم و به جـلـو در ابـراز           
همبستگي و نزديکي اتـحـاديـه هـاي        

بـايـد   .   کارگري با کارگران ايران اسـت      
بر مبناي اين پيشروي گـام بـعـدي را          

بـايـد بـراي اخـراج         .   به جلـو بـرداشـت      

جمهوري اسالمي از سازمان جهـانـي       
. کار همه نيروي خود را بسيج کـنـيـم          

طبعا هدف ما تحـقـق ايـن خـواسـت             
مهم خواهـد بـود، ولـي مسـتـقـل از                
اينکه همين امسال موفق به عـمـلـي          
شدن آن خواهيم بود يانه، نفس اينکـه        
کارگران در ايران با چنـيـن خـواسـتـي            
جلو بيايند و اعالم کننـد کـه هـيـات           
اعزامي جمهوري اسالمـي نـمـايـنـده          
ما کارگران نيست و بايد از سـازمـان          
جهاني کار اخراج شود يک گـام مـهـم           

روشن است که ما    .   به جلو خواهد بود   
هــمــانــطــور کــه اشــاره کــردم تــالش            
خواهيم کرد که اين خواست را هر چـه     
بيشتر در ميان اتحاديه هاي کارگري      
ــان                 ــدگ ــن ــان ســازمــان ده ــي و در م
کنفرانس آي ال او و سازمان جـهـانـي           
کار مطرح کنيـم، بـا مسـئـولـيـن آن               
تماس بگيريم و تمـام تـالش خـود را             
ــريــم تــا ايــن مــوضــوع در                 بــکــار ب
کنفرانس امسال سازمان جهاني کـار       
طرح و در دستور کار آن قرار گيـرد و           
نفس بـررسـي ايـن خـواسـت در ايـن                 
اجالس، خود يک گام مـهـم بـه جـلـو               
خواهـد بـود و نـقـطـه شـروع خـوبـي                   

امـا اگــر بـراي چـنـيــن           .   خـواهـد بـود     
. خواستـي وسـيـعـا فـعـالـيـت کـنـيـم                 

بخصوص در داخل ايـران، اگـر جـمـع           
ها و همين نهادهاي کارگري موجـود       
که فعالند و دارنـد مـبـارزاتـي را بـه               
پيش ميبرند، پـا پـيـش بـگـذارنـد و                
قويتر از سـالـهـاي قـبـل بـه شـرکـت                  
هيات جمهوري اسالمي در آي ال او         
اعتراض کنند و خواست اخـراج آنـرا          
از کنفرانس اين سازمان علنا و رسما       
از آي ال او بخـواهـنـد، ايـن سـازمـان               
ناگزير خواهد بود که اين موضـوع را         
در دستور بگذارد و بحث حول را آنـرا     

بدون شک با فشار کافي مـا        .   باز کند 
حتما امکان آن خـواهـد بـود کـه در                
ــوضــوع در اجــالس                 ــن م ــورد اي م

راي )   آي ال او    ( سازمان جهاني کـار      
گيري شود و با زمينه هاي تا کنونـي         
که در اتحاديه هاي کارگري در سطـح        
جهاني در حمايت از کـارگـران ايـران            
بوجود آمده است، جمهوري اسـالمـي       
در آي ال او بـه رسـمــيـت شـنــاخـتــه                  

  .نشود
اين حرکتي اسـت کـه بـايـد آنـرا               

. سازمان داد و بـراي آن تـالش کـرد              

اين حرکتي است که حتي اگر امسـال        
به نتيجه فـوري نـرسـد امـا بـا طـرح                 
وسيع موضوع ، زمينه هـاي تـحـقـق           
ــراهــم                  ــزديــک ف ــنــده اي ن ــرا در آي آن

اين سياستـي اسـت کـه در           .   ميسازد
جلب حمايت بين المللي از هر حرکت       
و اعتراضي ميتوان آنرا طـرح کـرد و           

. وسيعترين حمايـتـهـا را جـلـب کـرد             
بــطــور مــثــال هــمــيــن امــروز زنــدان           
نگهداشتن محمود صالحي تنـهـا بـه         
جرم برپايـي اول مـاه مـه و دفـاع از                  
حقوق کارگران در زندان و تهديد خطر       
جاني او به خاطر وخـيـم بـودن وضـع              
جسمـي اش، مـوضـوعـي اسـت کـه               
وسيعترين حمايت جهاني را در دفـاع       
از او و براي خواست انزواي سـيـاسـي           
جمـهـوري اسـالمـي در سـطـح بـيـن                 

بـديـن   .   المللي را جـلـب خـواهـد کـرد           
ترتيب يک خواست فوري مـا در هـر            
کــجــا کــه مــراجــعــه مــيــکــيــنــم و               
ميخواهيم که اتحاديه هاي کـارگـري        
را بسيج کنيم تا از مبارزات کارگران       
ايران حمايت کنند، اين خـواهـد بـود           
که جمهوري اسالمي نه تنها از آي ال         
او بلکه از تـمـامـي نـهـادهـاي بـيـن                  

اين خواستـي  .   المللي بايد اخراج شود 
اســت کــه مــا بــا هــمــه ســازمــانــهــا             
ــه هــاي کــارگــري اي کــه                ــحــادي وات
ميخواهيم همبستگي آنهـا را جـلـب          
کنيم، طرح خواهـيـم کـرد و از آنـهـا                
ميخواهيم که به دولتـهـايشـان فشـار          
بياورند که جمهوري اسالمي را طـرد        
کنند، بخواهند کـه روابـط سـيـاسـي            

بـه  .   شان را با دولت ايران قطع کـنـنـد         
عــبــارت روشــنــتــر ايــن يــک جــنــبــه            
هميشگي و مهم کار ما، در ارتـبـاط         
با جـنـبـش کـارگـري در کشـورهـاي                
مختلف خواهد بود و سياست تحريـم       
جمهوري اسالمي و اخراج آن نه تنـهـا      
از آي ال او بلکه از همه نهـادهـا و از               
جمله سازمان مـلـل و سـازمـانـهـاي              
وابسته به سازمـان مـلـل و غـيـره را                

  .فعاالنه به پيش خواهيم برد
در واقع اين يک کمپـيـن مـهـمـي            

که ما امروز در دستور داريـم و         . است
پيشبرد آن جايگاه مهمي در جـنـبـش         

اين کمپين در    .   کارگري در ايران دارد   
واقع صداي اعتراض کـارگـران ايـران          

بدون شک يـک     .   در سطح جهاني است   
فاکتور و يک عامل مهم موفقيت ما       
در پيشبرد اين کمپين اينست که ايـن   

  !اخراج شوند" از آی ال او"نمايندگان جمھوری اسالمی بايد از 

 ٧                       صفحه 
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 ارديبهشت شـيـث امـانـي         ٤روز  
رئــيــس هــيــئــت مــديــره اتــحــاديــه           " 

" سراسري کارگران اخراجي و بـيـکـار         
که براي جابجايي سنـد وثـيـقـه بـراي             
خود به دادگـاه مـراجـعـه کـرده بـود،               

دسـتـگـيـري     .   دستگير و زنـدانـي شـد       
شيث اماني يکي از رهبران شنـاخـتـه     
شده کارگران در ايران و بخصوص در        
شــهــر ســنــنــدج را شــديــدا مــحــکــوم         

جمهوري اسـالمـي در سـال          .   ميکنم
گذشته با دستگيري محمود صالحي     
تالش کرد مانع برگزاري اول مه شـود        

و فضاي رعب را ايـجـاد کـنـد، امـا                
نتوانست و ما کارگران اين روز را بـا         
مراسم مستقل خود و بـا بـرهـم زدن             
مراسم دولـتـي در تـهـران و بـدسـت                 
گرفتن آن، با شکوه و گسترده بـرگـزار      

امسال نـيـز مـيـخـواهـنـد بـا               .   کرديم
دستگيري شيث اماني در آستانه اول       
مه، با مجوز ندادن بـراي بـرپـايـي و               
گراميداشت اين روز مهم هبسـتـگـي        
بين المللـي کـارگـري، مـا را عـقـب                

اما ما اول مـه امسـال را بـا             .   برانند
شکوه تر از هر سال برپا مـيـکـنـيـم و              

اعالم ميکنيم که گـرامـيـداشـت اول           
 . مه، حق مسلم ماست

دستـگـيـري شـيـث امـانـي، يـک               
تـعـرض آشـکـار بــه حـق مسـلـم مــا                  
کارگران براي گرامـيـداشـت اول مـه،           
روز همبـسـتـگـي جـهـانـي کـارگـر و                 
داشتـن حـق تـجـمـع و اعـتـصـاب و                   

. تشکل و آزادي عقيده و بـيـان اسـت          
دستگيري شيث اماني تالـشـي بـراي         
عقب نشاندن مـا کـارگـران از بـيـان               

بايد بـا   .   خواستها و مطالباتمان است   
تجمعاتمان، با اعتراضـاتـمـان کـاري         

کنيم که جمهوري اسالمي فورا و بـي        
قيد و شرط شيث اماني را از زنـدان            

 . آزاد کند
مردم شهر    !  دوستان کارگر 
 ! سنندج 

ــم کــه جــمــهــوري              ــدهــي اجــازه ن
اسالمي اين چنين به حقوق اوليه مـا         

بياييد تا با هم در کـنـار         !   تعرض کند 
خانواده شيث اماني، در مقابل زندان      
سنندج جمع شويم و يـکـصـدا اعـالم            
! کنيم که شيث اماني آزاد بايد گـردد        
! زنــدانــي ســيــاســي آزاد بــايــد گــردد         

خواهان آزادي فوري و بدون قيد شرط       
شيث اماني، کارگران و دانشـجـويـان         
زنـدانــي و هـمــه زنــدانـيــان ســيـاســي             

ـــــــــــــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــــــــــــــم  .بشــ
. رمز پيروزي مـا در اتـحـاد مـاسـت             

بياييد تا با حرکت متحد خود شـيـث         
را از زندان آزاد کنيم و درب زنـدانـهـا            

 .را بگشاييم
زنــده بــاد اول مــه روز جــهــانــي             

 کارگر
 زنده باد اتحاد کارگري     

 ٨٧ ارديبهشت ٥
محمد نعمتي عضو سابق هيات         

مديره اتحاديه کارگران اخراجي و        
 بيکار 

 

 شيث امانی بايد فورا از زندان آزاد شود

ول ماه مه، روز جهاني کـارگـر،      ا 
در شراِِيطي فرا ميرسد که نشانه هاي       

اقتصادي گستـرده     -يک بحران مالي    
جــهــانــي مشــاهــده مــيــشــود               و   
دولتهـاي     مقامات بانک جهاني به      و

سرمايه داري در بـاره خـطـر شـورش             
گرسنگان به دليل گراني غذا هشـدار        

ايـن چشـم انـداز بـحـران و              !   ميدهنـد 
جهان ما را که في الـحـال در           فالکت  
و آتـش جـنـگ        "   نظم نويـنـي   " قهقراي  

ــتــي غــرب و               ــروريســم دول قــدرت ت
تروريسم اسالمي دست و پا مـيـزنـد،         
از اين هـم کـه هسـت تـيـره و تـارتـر                    

اميد براي تغيير اين اوضـاع      .   ميکند
را بايد اسـاسـا در مـبـارزه و تـالش                 
وقفه ناپذير طبقه اي جستجو کرد کـه        
اکثريت عظيم ساکنان کره زمـيـن را          
تشکيل ميدهد و اين دنـيـاي وارونـه           
بر پايه بردگي مزدي او و براي حـفـظ           

اول مـه روز    . اين بردگي بنا شده است 
اعتراض و اتحاد جهاني ايـن طـبـقـه            
در عين حال روز مـتـحـد شـدن هـمـه               
بشـريــت آزاديــخــواه و مــحــروم بــراي          
تغيير جهان واژگونه فعلي و نهادن آن       

مـا هـمـه کـارگـران          .   بر قـاعـده اسـت      
جهـان و هـمـه بشـريـت آزايـخـواه را                  
فراميخوانـيـم تـا در اول مـه عـلـيـه                  
سرمايه و فجايع سرمايه داري، عليـه       
گرسنگي و جنگ، عليه ترور و جهـل        
و دست باال گرفتن مذهب، عليه بـي         

بـراي تـحـقـق        حقوقي و نـابـرابـري و           
آزادي، برابري و هـويـت انسـانـي بـه               

  . ميدان بيايند
  

در ايران، طبقه کارگـر و اول مـه           
بـا  .   روبـروسـت   عينا با همين اوضاع     

اين تفاوت که در ايران رژيم اسـالمـي         
بــورژوازي در بــن بســت و بــحــرانــي            
عميق اقتصادي، سياسي و فرهنگـي      

و جـنـبـش عـظـيـم و              گرفتـار اسـت       
قدرتمند سرنگوني طلبانه و انـقـالبـي        

حکومـت  " شعار  .   عليه آن جريان دارد   
عــالف " و   "   اسـالمـي نـمـي خـواهـيــم          

کــه  "    تــا حــاال    ۵۷کــردي مــا را از         
جوانان تهـران هـمـيـن چـنـدي پـيـش                
فـريــاد زدنــد، بـي شــک روح اوضــاع             

طـبـقـه    .   سياسي ايران را بيان ميکنـد     
کارگـر سـتـون فـقـرات ايـن جـنـبـش                  

نه فـقـط      .   انقالبي را تشکيل ميدهد   
بــه دلــيــل اعــتــصــابــات گســتــرده و           

کارگران کـه هـردم راديـکـال            فزاينده  
همچون اعتصاب چنـد روز      -ميشود

کـه تـا     "   کـيـان تـايـر      " پيش کـارگـران       
باريکاد بندي و درگيري مستقـيـم بـا         
نيروهاي جـمـهـوري اسـالمـي پـيـش              

بلکه همچنين به اين دليل کـه         .   رفت
شعارها و خواسته هاي طبقه کارگـر،       

تـا  "   آزادي، برابري، هويت انسانـي    " از  
لـغـو   " ، از     " سوسياليسم يـا بـربـريـت       " 

مـمـنـوعـيـت      " تـا    "   آپارتايـد جـنـسـي      
آزادي زن، آزادي  " ، از   " مجازات اعدام 

معيشـت، مـنـزلـت       " تا  "   جامعه است 
در تظاهرات ها و     "   حق مسلم ماست  

ــان و                ــان، زن ــم ــل ــع ــاعــات م ــم ــت اج
 مـارس    ۸دانشجويان، در اول مـه و          

اين کـه جـمـهـوري        .   طنين مي افکند  
اسالمي اعدام هاي خياباني راه مـي       

بـد  " اندازد، ميليونها زن را به بـهـانـه           
مورد تعرض قرار مـيـدهـد،        "   حجابي

همجنسگرايان را از بـرج بـه پـايـيـن               
پرت ميکند، سنـگـسـار مـيـکـنـد و              
ــه                    ــد، ب ــطــع مــيــکــن ــا ق دســت و پ
دانشـــــــجـــــــويـــــــان چـــــــپ در                

وحشـيـانـه حـملـه مـيـبـرد،                دانشگاه
فعالين معلمان و کارگران و جـنـبـش          

و    زنان را به زندان محکـوم مـيـکـنـد        
کارگر را به جرم برپايي اول مه شـالق          
ميزند، انعکاس تقالي رژيم اسالمـي      
براي متوقف کردن جنبش قدرتمندي     

اول مـه    .   است که از پاي نمي نشيـنـد       
جـدال   در ايران در پـيـشـاپـيـش ايـن               

عظيم اجتماعي است و بـيـش از هـر            

چيزي وحشت و هراس رژيم اسـالمـي        
خــانــه " امســال   .   را بــرمــي انــگــيــزد      

جــمــهــوري اســالمــي حــتــي      "   کــارگــر
جرات برگزار کردن تظاهـرات دولـتـي         
روز کارگـر تـهـران را بـه خـود نـداده                  

کنترل اين نـمـايشـهـاي        است، چرا که    
ــهــاي           ــتــي در ســال گــذشــتــه از     دول
بــه مــارش      دســتــشــان خــارج شــد و       

کــارگــران بــا شــعــارهــاي چــپ و                  
 .سوسياليستي تبديل گرديد

  
امسال بايد کوشيد تا اول مـه را          
هرچه وسيعتر و گسـتـرده تـر بـرگـزار             

بــايــد تــوده وســيــع کــارگــران و         .   کــرد
همينطور همه مردم آزاديخـواه را بـه          

جـنـبـش کـارگـري        .   اول مه جلب کـرد    
اخير بيش از پـيـش        ايران در سالهاي    

مورد حمايت جهاني قرار گرفته است      
و به عـنـوان يـک نـيـروي سـيـاسـي و                  
تحول بخش در جامـعـه مـطـرح شـده             

اينها نقاط اتـکـاي مـحـکـمـي          .   است
براي برپايي هرچه وسـيـعـتـر اول مـه              

اول مــه در ايــران بــا شــعــار              .   اســت
آزادي، برابري، هويـت انسـانـي بـايـد            
نيروي هرچه وسـيـعـتـري را بـه خـود                
جلب کند و به نقطه اميد همـه مـردم            

 . آزاديخواه و محروم تبديل شود
  

ــري             ــارگ ــســت ک ــي ــون ــم حــزب ک
کارگران، دانشجويان، زنان و جـوانـان      
و همه مردم آزاده ايران را بـه بـرپـائـي             
يک اول مه با شکوه و قـدرتـمـنـد فـرا               

   .ميخواند
 !زنده باد اول مه 

 !زندهباد سوسياليسم
  

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ٢٠٠٨ آوريل ١٧

 اعالميه حزب کمونيست کارگرى به مناسبت اول مه 

 

 !اول مه امید دنیاست
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خواست از سوي خود کـارگـران طـرح          
از جمله در خيلي از مـبـارزات       .   شود

کارگري ما شاهد ايـن بـوده ايـم کـه                
ــران شــوراهــاي اســالمــي در              ــارگ ک
کارخانجات را به رسميت نشنـاخـتـه،        
خواهان انحالل آن و ايجاد تشکلهـاي       

ايـن را    .   آزاد و مستقل خود شـده انـد        
در مبارزات کارگران شرکت واحـد و         
هفت تپه و خيلي جاهاي ديگر شاهـد        

کارگران رسمـا اعـالم کـرده         .   بوده ايم 
اند که اين هـا تشـکـل مـا کـارگـران                

ايـنــهــا ســرکـوبــگــران مــا       .   نـيــســتــنـد  
کـارگـرانـنـد و بـطـور واقـعـي امــروز                 
خواست انحالل شوراهاي اسالمي در     
جنبش کارگري يک خـواسـت مـطـرح           

اکنون همين خواست ميـتـوانـد    .   است
مـيـتـوان    .   انعکاس جهاني پيدا کـنـد      

آنرا در سطح جهـانـي مـطـرح کـرد و               
خطاب به اتحـاديـه هـا و ارگـانـهـاي               
کارگري در سراسر جهان و در آي ال            
او اعالم نمود که اينها نمايندگان مـا        

شوراهاي اسـالمـي و خـانـه          .   نيستند
کارگري ايادي حکومت هسـتـنـد کـه          
به آي ال او به عنوان نماينده کـارگـران        

اعالم کرد که اين يک     .   اعزام ميشوند 
دروغ و يک توهين آشکـار بـه طـبـقـه              

بـديـن تـرتـيـب        .   کارگر در ايران اسـت     
صداي اعتراض عليه حضـور هـيـات         
جمهوري اسالمي در سازمان جهانـي      

بنابراين .   کار و اجالس آن را بلند کرد      
خــواســت اخــراج هــيــات جــمــهــوري          
اســالمــي از ســازمــان جــهــانــي کــار          
ميتواند و بايد همين امروز از طـرف         
فعالين و نهادها و تشکلهاي کارگري      
که همين امروز در جـنـبـش کـارگـري          
فعالند، مظرح شـود و در واقـع يـک              
شرط مهم براي ايـنـکـه ايـن حـرکـت               

قدرتمند و کارساز و موثـر بـه پـيـش             
رود، قبل از هرچيز بايد طبقه کـارگـر         
بــراي آن بــه تــحــرک در آيــد و ايــن                   
خواست از سـوي کـارگـران در ايـران              

آنوقت حزب مـا نـيـز بـا         .  مطرح شود 
قدرت بيشتري با اتکا به اينـکـه ايـن           
خواست خـود تشـکـلـهـاي کـارگـري،             
فعالين کارگري و جنبش کارگـري در        
ايران است، ميتواند ايـن خـواسـت را         
به پـيـش بـرد و بـه دسـتـور اجـالس                    

در .   سازمان جهاني کار تبـديـل کـنـد         
ادامه نيز اين حرکت خود زمـيـنـه اي        
خواهد بود براي ايـنـکـه يـک کـارزار              

موثر و وسيعي بر سـر ايـن مـوضـوع            
کارزار قدرتمندي کـه در      . شروع شود 

آن طبقه کارگر ايران با پرچم جمهوري       
اسالمي را به رسـمـيـت نشـنـاسـيـد،              
جمهوري اسالمي را از نهادهاي بـيـن        
الـمــلــلــي جــهــانــي اخــراج کــنــيــد، از          
سازمان جهاني کا ر اخـراج کـنـيـد و             
غيره در سطح جـهـانـي ظـاهـر شـود                
واين خواست را بـه گـوش جـهـانـيـان               

  .بايد براي آن حرکت کرد .برساند
 

 *** 

گوشه بسيار مهمي از تالشهـاي ايـن         
چند روزه اي کـه  بـه اول مـه مـانـده                   
است ، كارگـران و رهـبـران كـارگـري              
بايد  در جهت خنثي كردن توطه هاي        
رژيم اسالمي و نيروهاي سركوبگرش     
در مــقــابــل مــمــانــعــت از بــرگــزاري           
مراسمها باشد، كارگران مي تـوانـنـد        
الترناتيوهاي مختلفي داشته بـاشـنـد       
كه در صورت جلوگيري رژيم در يكي       
از محلهاي مراسم سـريـعـا بـتـوانـنـد             
خود را براي مراسم ديگر و در جـاي            
ديگري آماده كنند، كـه مـتـاسـفـانـه             
همين جمعه گذشته در پارك چيـتـگـر         
اين اتفاق افتاد و بدليل معلوم نبـودن      
مــكــان دوم در صــورت مــمــانــعــت            
نيروهاي سركوبگر رژيـم كـارگـران و           
خانواده هايشان نتوانستند انچنان كه     
بايد و شايد خود را به مكان ديـگـري           

قطعا مهم است كه كارگـران     ·   برسانند
تمام تالششان را بكنند كـه ايـن روز            
را در خيابانها و با صداي بلند اعـالم         
كنند كه اين سيستم ظالمانه را نـمـي          
خواهند، برگزاري اول مه مستقل حق      
بي چون و چراي كارگران است، و بـاز           
هم مـطـالـبـات راديـكـال و انسـانـي                

در ·   خودشان را بـه مـيـدان بـيـاورنـد              
مورد فضـاي اول مـه در شـهـرهـاي                

كردستان بايد اين نكته را هم اضـافـه         
كنم كه مهم است با شـعـار نـويسـي،            
آويــزان كــردن بــنــر و پــالكــاردهــاي             
مختص به اول مه بر چهـار راهـهـا و             
ميادين شهرها، با روشن كـردن آتـش         
بر بلنديها نشان دهيم كه روز اول مـه          
روز متفاوتي است و هر ناظر خارجي       
هم بتواند ايـن فضـا و دگـرگـونـي را                

 · مشاهده كند
  

جمهوري اسـالمـي از           -ايسکرا
يک طرف دائما تالش کرده اسـت کـه           
مانع برگزاري مراسـمـهـاي مسـتـقـل           
کارگـران در اول مـه بشـود، امـا از                 
طرف ديگر ارگانهائي مـانـنـد خـانـه            
کارگر و شوراهـاي اسـالمـي امـکـان            
مييابند کـه نـمـايشـهـاي دولـتـي را                
تحت عـنـوان روز کـارگـر  و هـفـتـه                   
کارگر برگزار کنند، دليل اين چيسـت       
و در مقـابـل ايـن تـحـرک ارگـانـهـاي                 

 حکومتي بايد چکار کرد؟
ببينيد اول مـه        -يدي محمودي   

بــراي جــمــهــوري اســالمــي هــمــيــشــه       
مشكـل سـاز بـوده، از سـران ريـز و                  
درشت رژيم تا نوچه هايشان در خـانـه         
كــارگــر و شــوراهــاي اســالمــي ضــد          
كارگريشان، هر ساله كوشيده انـد كـه         
در درجه اول مانع برگزاري هـر گـونـه            
مراسم مسـتـقـل كـارگـري شـونـد، و               
قطعا امسال هم همـيـن سـيـاسـت را             

دستگيري فعالين  ·   ادامه خواهند داد  
كارگري، تهـديـد، و فضـاي رعـب و              
وحشت بخشي از تـالش مـزبـوحـانـه            

اما در كنار ايـن    ·     رژيم بوده و هست   
اقدامات سركوبگرانه رژيـم اسـالمـي        

امسال هم سعي دارد كه بـا بـرگـزاري           
مــراســمــهــاي دولــتــي و تــوســط                 
سازمانهاي ضد كـارگـريـش خـود را            
قاطي اول مه كند و بگويند، ببيـنـيـد     
ما خودمان هم اول مه را برگزار مـي          
كنيم، كه البته اين سياست رژيم براي       
فــعــالــيــن چــپ و اکــثــريــت كــارگــران          
سياستي رسوا شده است و هـر سـالـه         
كارگران با تحريم مراسمهاي دولـتـي        
باعث بي آبرويي بيشتري بـراي رژيـم          
شده اند، و هـمـچـنـان كـه مشـاهـده                 
کردهايم  در مواردي هم مثل پارسال       
كارگران حتي مراسمـهـاي دولـتـي را           
هم به ميدان مبارزه خود تبديل كـرده        
اند و خواب را از چشـمـان ايـن رژيـم               

 سركوبگر و ضد انساني ربوده اند
جــمــهــوري اســالمــي        -ايســکــرا

هــمــواره کــوشــيــده اســت کــه بــطــرق           
مخـتـلـف مـبـارزات کـارگـران بـراي               
رسيدن به خواسته هايشان را سرکوب      

اوال .   کند و جامعه را مـرعـوب کـنـد          
تــا چــه حــد حــکــومــت اســالمــي در           
اينـمـورد مـوفـق بـوده، ثـانـيـا بـراي                   
خــنــثــي کــردن ســيــاســت ارعــاب و            
جلوگيري از تعرض رژيم به رهبـران و         
فعالين کارگري چه سلسله اقدامـاتـي       
را بايد انجام داد؟ تاثير بـرگـزاري اول        
مه يکپارچه و قدرتمـنـد در جـامـعـه             

 چيست؟
تمام دولـتـهـاي        -يدي محمودي   

سركوبگرو ازجمله جمهوري اسـالمـي      
از تمام امكانات سركوبـگـرانـه اشـان          
براي خفه كردن هر مبارزه عادالنه اي       
و از جمله مبارزه كارگران و بـرگـزاري         
اول مه شان استفاده مي كنند، تـرور،        

زندان، شكنـجـه، اعـدام و حـملـه بـه                
مبارزات كـارگـري بـخـشـي جـدايـي              
نــاپــذيــر از رژيــم اســالمــي و هــمــه              

در مـقـابـل     ·   دولتهاي سركوبگر است    
همچنانكه اول مه خود رمز اتـحـاد و      
يــكــپــارچــگــي كــارگــران دنــيــاســت،        
كارگران هيچ راهي بجز تـالش بـراي          
مبارزه متشكل با اين سيستـم غـيـر          
انساني و دولت حاميش ندارند، بايـد       
مراسمهاي اول مه را انچنان گستـرده       
برگزار كرد كه رژيم نتواند به كارگـران        
و صفوفشان حمله كـنـد، بـايـد تـوده              
كارگران از رهبران و سازماندهندگـان      
خود چنان حمـايـتـي بـكـنـنـد كـه بـه                  
فـــرض رژيـــم بـــدانـــد در صـــورت               
دستگيري فالن رهبر كـارگـري شـهـر           
شلوغ خواهد شد، كارگران اعتـصـاب    

قطعا به ميـدان آمـدن       ·     خواهند كرد   
تعداد هـر چـه بـيـشـتـري از رهـبـران                  
كارگري با اسم و رسم خودشان، رژيـم        
را در سياست بـگـيـر و بـبـنـد دچـار                  

مـهـم اسـت كـه           -هراس خواهد كـرد    
رژيم اسالمي بداند كه فقط با تـعـداد         
محدودي از رهبران كارگـري مـواجـه         
نيست، بلكه در هر كارگاهي، در هـر         
كارخانه اي و در هر شهري بـا دهـهـا             
رهـبـر كـارگــري و تـوده وسـيـعـي از                  

بـراي طـبـقـه       .   كارگران مواجه اسـت       
كارگر بجز متشكل شدن و حـمـايـت           
گسترده كردن از رهبـران خـود راهـي           
وجود ندارد، امسال در استانه اول مه       
شاهديم كه چگونه رژيم اسالمـي بـاز         
هم از وحشت اول مـه شـيـث امـانـي               
رئيس هيت مديره اتحاديه سـراسـري        
كارگران اخراجي و بيكاررا بـازداشـت       

كرد، كه قطعـا بـايـد خـواسـت ازادي              
شيث اماني، منصور اسانلو، و هـمـه        
فعالين كارگري و زندانـيـان سـيـاسـي           
يكي از خواست هاي مهم هر تـجـمـع          

 · و مراسم امسال ما باشد
هــــر ســــالــــه در              -ايســــکــــرا

مراسمهاي اول مه کـارگـران از طـرق           
مختلف مطالبات اساسي و ضـروري      

امسـال چـه     .   خود را بـيـان کـرده انـد           
خواسته ها و شعارهائي مـهـم اسـت           

 که در اول مه مطرح شوند؟
راسـتـش رژيـم        -يدي محمودي    

اسالمي چنان بي حقوقـي بـه طـبـقـه             
ــه                 ــرده ك ــل ك ــي ــحــم ــران ت ــراي ــارگ ك
اگركارگـران صـدهـا مـطـالـبـه را در                
قطعنامه ها و مطالبات امسال خـود      
بگنجانند، هنوز تنها بخش نـاچـيـزي       
از حقوق پايـمـال شـده خـود را بـيـان                 

اما اگر بخواهـم مشـخـص       ·   كرده اند   
به سوال شما جواب دهم بايد بـگـويـم           
كه حق تشكل، اعتصاب، تظاهرات،     
برسميـت شـنـاسـي اول مـه بـعـنـوان                 
تعطيلي رسمي و حق بي قيد و شـرط     
ــرپــاي اول مــه هــاي                كــارگــران در ب
مستقل خود، ازادي فوري و بي قـيـد          
وشرط همه فـعـالـيـن كـارگـري، لـغـو               
حكم جنايتكارانه شالق زدن كارگـران      
و محاكمه كليه كساني كه در دستـور      

 تن از كـارگـران       ۵و اجراي شالق زدن     
اول مه پارسال سنندج دسـت داشـتـه           

باالن رفـتـن و تـعـيـيـن حـداقـل                ·     اند
دستمزدها به نسبت تورم و از جـانـب          
نــمــايــنــدگــان خــود كــارگــران، بــيــمــه        
بيكاري مكفي بـراي هـمـه كـارگـران            

 ....بيكارو

اسالمي و نيز تـوحـش و اسـتـيـصـال              
حکومت را در مقابل مردم معتـرض       

 سال است کـه ايـن        ۳۰.   نشان ميدهد 
حکومت با قتل و جنايت و زنـدان و            

امـا مـوج     .   شکنجه سرپا مانده اسـت   
عظـيـم تـنـفـر از رژيـم اسـالمـي در                   

ــراي                 ســراســر ايــران و عــزم مــردم ب
سرنگوني حکومت و بـمـيـدان آمـدن           
کارگر و مردم زحمتکش و آزاديـخـواه        
عليه اين رژيم هر روز و بيش از پيـش     
دوره پــيــشــروي مــردم و شــکــســت             

جـنـايـت    .   حکومت را تاکيد ميـکـنـد      
حکومت در رباط نـبـايـد بـي پـاسـخ              

 .بماند

کميته کردستان حزب جانباخـتـن      
حســيــن پــويــائــي را بــه خــانــواده و              

. دوســتــان وي تســلــيــت مــيــگــويــد          
حکومت اسـالمـي خـانـواده حسـيـن            
پــويــائــي را وادار کــرد کــه جــنــازه               
فرزندشان را بي سر وصدا خاک کنند،       
اما مردم با پشتيباني و هـمـدردي و           
اعتراض به جـنـايـت ايـن حـکـومـت               

مــا مــردم     .   پــاســخ خــواهــنــد داد          
آزاديخواه و شريف رباط و منطـقـه را      
فراميخوانيم که متحد و متشکل بـه        

. جنايت حـکـومـت اعـتـراض کـنـنـد             
حکومتي که حـتـي بـه کـودکـان هـم               
ــي و                  ــون ــد اوج زب ــکــن ــي ــيــک م شــل
درماندگي اش را در مـقـابـل قـدرت             
متحد مردم بنمايش ميـگـذارد، ايـن        

 .حکومت را بايد بزير کشيد
 مرگ بر جمهوري اسالمي     

 زنده باد جمهوري سوسياليستي       
 

کميته کردستان حزب کمونيست        
 کارگري ايران 

   ۱۳۸۷ ارديبهشت ۲
 ۲۰۰۸ آوريل  ۲۱

 
 
 
 
 
 

 یدی محمودی      

 دنباله اطالعيه ربط 

 ......نمايندگان جمهوری
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 !هر روز اول ماه مه است
هــاي     تــقــال و دســت و پــا زدن             

جــمــهــوري اســالمــي در تــقــابــل بــا            
هاي اعتراضي رو بـه رشـد در            جنبش

ايران، ديدني و در عين حال آمـوزنـده        
تقاليش براي خفه كردن صـداي  .   است

كارگران، بخصـوص در اول مـاه مـه             
اي تيپك از رژيمي مستأصـل و          نمونه

در حال غرق شـدن اسـت كـه بـه هـر                  
. خس و خاشاكـي دسـت مـي انـدازد            

مي خواهد به هر ترتيبي كـه شـده از            
برگزاري مراسم مستقل اول مـاه مـه          

از تـرس از دسـت         .   جلوگيري بـكـنـد     
دادن كنترل بر مراسـم دولـتـي، آن را             

مــحــمــود  !   هــم مــلــغــي كــرده اســت         
ــخــاطــر شــركــت و                  ــحــي را ب صــال
سازماندهي مراسم اول ماه مـه سـقـز       

. يك سال تمام در زنـدان نـگـه داشـت            
فعالين كارگري در سـنـنـدج را بـراي             
شركت در مراسم اول مـاه مـه شـالق            

شيث اماني را در آستانه اول مـاه        .   زد
مه امسال دسـتـگـيـر و روانـه زنـدان               

 ٦آئي كارگران در روز      از گردهم.   كرد
ارديبهشت در پـارك چـيـتـگـر بـراي               
بزرگداشت اول ماه مه ممانعت بعمل      

ها مورد اين چـنـيـنـي          اينها و ده  .   آمد
فقط مواردي هستند كه مـا از آنـهـا            

ها و صدها مورد ديگـر   ده.   خبر داريم 
نتوانستند سـد ضـخـيـم سـانسـور و               
فيلترينگ و ارعاب رژيم را بشكنـنـد     

 . و به موقع به دست ما برسند
جمهوري اسالمي شـايـد بـتـوانـد          

هـاي اجـتـمـاعـي را            چند فعال جنبش  
بازداشت و زنداني و كتك كاري كنـد؛        
نان شب فرزندانشان را به گرو بگيـرد؛        
از اعتراض آنهـا جـلـوگـيـري كـرده و               

امـا تـقـال بـراي         .   شان بكـنـد     خاموش
اي كه حكم رفتنش را       سركوب جامعه 

  داده است، تالشـي عـبـث و بـيـهـوده             
شيث امانـي، مـحـمـود        .   بيش نيست 

صالحي، منصور اسانلو و بـخـتـيـار           
رحيمي تنها چند تن از هزاران فـعـال           
كارگري در اين جامعـه هسـتـنـد كـه             
شــرايــط زنــدگــي در ايــران هــر روز              

اگر ميشـد بـا      .   بازتوليدشان مي كند  
ســركــوب و زنــدان جــلــوي اعــتــراض         
جامعه را گرفت، رژيم پهلوي هم مـي     
توانست اين كار را بكند و سـرنـگـون           

اگــر ايــن كــار شــدنــي بــود،            .   نشــود
هاي دسته جمعي دهـه شـصـت           اعدام

مي بايست اين كار را دو دهـه پـيـش          
اگــر اصــوال   .   بــه اتــمــام مــي رســانــد       

ــود، ســركــوب             ســركــوب كــارســاز ب
كارگران شيـكـاگـو و اعـدام رهـبـران              
كارگري اعتراضات آن شهر، بيـش از        

 سال پيش، مـي بـايسـت از بـه           ١٢٠
مــيــدان آمــدن كســانــي چــون شــيــث          
اماني و صديق كـريـمـي و مـحـمـود               

امـا واي    !   صالحي جـلـوگـيـري كـنـد          
بحال رژيمي كه جز سـركـوب مـنـطـق         

 !ديگري ندارد

 شـيـكـاگـو       ١٨٨٦از وقايع سال     
ــيــش از        .  ســال مــي گــذرد         ١٢٠ب

جنبشي بر عليه ساعات كار طوالني      
المللي را از دل خـود بـيـرون       روزي بين 

اينجـا سـنـنـدج       !   روز اول ماه مه   .   داد
مــبــارزه بــر ســر بــه رســمــيــت          !   اســت

. شناخته شدن اين روز در جريان است      
هـا، بـر        مبارزه بر عليه بـيـكـارسـازي       

عليه ديركرد پرداخت دستمزدهـا، بـر        
عليه تحميل دستمزدهاي بـارهـا زيـر        
خط فقر بـه كـارگـران، مـبـارزه بـراي               

هاي كارگري، مبارزه بر علـيـه         تشكل
هاي جنسي در محيط كـار         جداسازي

و زندگي، ابعادي بمراتب وسيعـتـر از         
مبارزه بر عليه ساعات كار طـوالنـي       
در بيش از يك قرن پـيـش در هـزاران              

ها، در شـهـري    فرسنگ، آنور اقيانوس 
. به نام شيكاگو به خود گـرفـتـه اسـت           

شــهــري كــه   !   ايــنــجــا ســنــنــدج اســت     
 تـــوســـط    ۵٧ســـركـــوب انـــقـــالب        

گانگسترهاي اسالمي را بـه چـالـش           
شهري كه رژيم جـانـيـان       !   كشيده است 

اسالمي آرزوي تثبيت حكومت خـود      
شـهـر   !   بر آن را به گـور خـواهـنـد بـرد            

جـمـال چـراغ ويســي؛ شـهــر اول مــاه               
تــريــن    هــاي ســرخ در دل ســيــاه             مــه

ايـنـجــا   !   هـاي دهـه شـصــت          سـركـوب  
سنندج است، و جمهوري اسالمي در       

 !تر از ناتوان برابرش ناتوان
سنندج را نمي شود با دستگيري       
شيث اماني، با شـالق زدن فـعـالـيـن             
كارگري و با اعدام جمال چراغ ويسـي        

نـمـي شـود دسـتـمـزد           .   مرعوب كـرد   
كارگرانش را نداد و از اعتراض آنـهـا          

نـمـي شـود بـا         .   هم جـلـوگـيـري كـرد         
دستگيري شيث اماني و شـالق زدن          
فعالين كارگري مانع متشكل شدن و      

شـان     برگزار كردن مراسم اول مـاه مـه        

نمي شود با اعـدام جـمـال چـراغ            .   شد
نمي شـود؛  .   ويسي شهر را ساكت كرد  

سـاكـت نـمـي       .   نمي شود؛ نـمـي شـود       
شود تا زماني كه جمهوري اسـالمـي         

شيكاگـو و    !   گورش را گم نكرده باشد    
آمريكا و كل جهـان حـتـي بـا اعـدام               
فعالين كارگري سرشناسي چـون جـو         
هيل، اگوست سپايز، مايكل شـواب،   
جورج انگل، لوئي لـيـنـگ و آدالـف             
فيشر هم ساكت نشد، فقط رسيـدگـي        

. شـان كـرد       به مطـالـبـاتشـان سـاكـت         
سنندج و همراه با سراسر ايـران فـقـط           
با رفتن جمهوري اسالمي مي تواننـد    
سبك و سنگين كند كه سـاكـت شـود           

 ؟ !يا نه
شيث اماني را دستگير كـرديـد؟        
جمال چراغ ويسي را كشتيد؟ فعاليـن       
كــارگــري مــراســم اول مــاه مــه ســال           

بــا يــك   !   گــذشــتــه را تــازيــانــه زديــد؟      
ميليون نـفـر ديـگـر در ايـن شـهـر و                   

ها نفر در شهر و روسـتـاهـاي             ميليون
دور و بــرش چــكــار مــي خــواهــيــد              
بكنيد؟ با هفتاد ميـلـيـون جـمـعـيـت             
ايران، كه در نظر داريد بـه تـدريـج از              
گرسنگي بكشـيـد، چـكـار خـواهـيـد             
كرد؟ راه ديگري جـز سـرنـگـون شـدن             

اين ادعاي من نيست، حـكـم     .   نداريد
طبقه كارگر ايران است كه هر روزه از         

هــاي خــودتــان از        زبــان الت و لــوت      
هـايـتـان هـم          بلندگوهاي نماز جـمـعـه      

 . شنيده مي شود
در اول ماه مه مگر قرار است چه        

؟ خــواهــيــم گــفــت كــه بــا          ! بــگــوئــيــم
دستمزدي كمتر از يك ميليون تومـان   

خواهيم گـفـت     .   نمي شود زندگي كرد   
كه دستمزدها به هيچوجـه نـبـايـد بـه             

خـواهـيـم گـفـت كـه           .   تعويق بيافتـنـد   
زندگي انساني و شايسته انسـان مـي         

خواهيم گفت كه تشكل حـق   .   خواهيم
. مــاســت، اعــتــصــاب حــق مــاســت         

خواهيم گفت كه هـيـچ كسـي نـبـايـد              
اش در زنـدان         بخاطر عقايد سيـاسـي    

مــي گــوئــيــم كــه ايــن دنــيــا           .   بــاشــد
خواهيم گـفـت     !   شايسته انسان نيست  

كه كارگر زن، مرد، افغاني و ايـرانـي           
همه بايد از حقوقي برابر و در         .   ندارد

عين حال انسـانـي و در شـأن انسـان               
ايـنـهـا را خـواهـيـم           .   برخوردار باشند 

گفت و در عين حال خواهيم گفت كـه         
جمهوري اسالمي توهين به انسانيـت      

اهللا  اگر بـا گسـيـل گلـه حـزب            .   است
مانع اين شويد كه در روز اول ماه مـه          
بگوئيم، مطمئن باشيـد كـه روز دوم           
مه، سـوم مـه، چـهـارم مـه و غـيـره                    

آنقدر خواهيم گفت كـه     .   خواهيم گفت 
ثابت كنيم تا زماني كه فـقـر هسـت،         
تــا زمــانــي كــه جــمــهــوري اســالمــي         
هســت، هــمــه روزهــا اول مــاه مــه               

 .هستند
 ٢٠٠٨ آوريل ٢٦

 منصور فرزاد 
پرچـم سـرخ مـدتـهـاسـت کـه بـه                  
پرچم جنبش کارگرانـي تـبـديـل شـده             
است که  بر عليه نظم موجود قد علم         
کرده اند و خواهـان بـرپـايـي دنـيـايـي             

تاريخا پرچـم سـرخ در        .   بهتر هستند   
دست کارگران نشاندهنده نارضايـتـي      
عميق آنها از فـقـر ، بـي حـقـوقـي ،                   
جنگ ، بـي کـاري ، فـحـشـا، و بـي                   

هـم  .   عدالتي هاي روزمره بوده اسـت        
اکنون پرچم سرخ سمـبـل مـبـارزه اي            
وسيع و همه جانـبـه اسـت کـه کـلـيـه                 
دردمندان جامعه آنرا در اهتزار نـگـه         

 . داشته اند 
امــا پــرچــم ســرخ را اولــيــن بــار            
دولتهاي ضد کارگري در فـرانسـه بـر           
فراز دادگاههاي نـظـامـي و ويـژه بـر               

 ۱۸در نـيـمـه دوم قـرن             .   افراشتـنـد     

هرگاه که کارگران اعتراض ميکردنـد      
و وقتي که اعـتـصـاب و شـورشـهـاي              
خياباني بر عليه سـرکـوب و شـرايـط            
دشوار کارگران و مردم براه مي افتـاد        

رهـبـران   "   امنيـت    "   ، نيروهاي حافظ    
کارگري را دستگير مـيـکـردنـد و بـه             

پـرچـم سـرخ بـر         .   دادگاه ميکشاندند    
ساختمان دادگاه نشاندهنده ايـن بـود         
که دادگاه ويژه و فوق العاده  بر علـيـه           
" کس و يا کسانـي بـرگـزار شـده کـه                 

هستند و جسارت کرده اند کـه         "   شرور
 .را بر هم زنند " نظم  عمومي "

نگاهـي بـه     "   جواهر لعل نهرو در     
در بخش انقالب فرانسـه   "   تاريخ جهان 
 فـرانسـه     ۱۷۹۲در سال   :   "   مينويسد

ــروس در جــنــگ                   ــا اطــريــش و پ ب
ارتشهاي خـارجـي از نـاحـيـه          . . . . بود  

بلژيـک در سـرزمـيـن فـرانسـه پـيـش                 
رفتند و نيروهاي فرانسه را شـکـسـت          

به قرائن و دالئلي تصور مـي        .   دادند  
رفت که پادشـاه فـرانسـه هـم بـا ايـن                 
نيروهاي در حال جنگ مربوط اسـت        
و تمام سلطنت طلبان و هواداران شـاه     
هم در اين ماجرا خـائـن شـمـرده مـي           

دراين موقع بحرانـي بـود کـه          .   شدند  
کمون انقالبي  پاريس زمـام امـور را           

را "   پـرچـم سـرخ     "   در دست گـرفـت و          
برافراشت و مفهـومـش ايـن بـود کـه              
مــردم دادگــاهــهــاي جــنــگــي و فــوق         
الــعــاده بــر ضــد شــورشــيــان دربــاري          

در آن موقع شاه بـه      .   تشکيل داده اند    
وسيله گارد مـخـصـوص نـگـهـبـانـان             
سويسي خود بـه تـيـرانـدازي بـه روي              

امــا مــردم پــيــروز     .   مــردم پــرداخــت     

مجمع قـانـونـگـزاري      "   کمون"   شدند و   
را مجبور ساخت که پادشاه را خلع و         

ياد آوري کنم که اين     .   (   زنداني کنند   
 بود و با کـمـون     ۱۷۹۲کمون در سال    

)  اشـتـبـاه نشـود         ۱۸۷۱پاريس سال   
من  تصور ميـکـنـم، امـا مـطـمـئـن                 
نيستم که به کار بـردن ايـن پـرچـم از                

نــخــســتــيــن "   کــمــون پــاريــس  "   طــرف   
مصرف آن از طرف مردم بود و از آن           
زمان تدريجا به پرچم کارگران مـبـدل         

 ."گشت 
با اين وصف مشخص است کـه          

پرچم سرخ پرچم جنبشي است کـه بـر           
عليه شرارت  طبقه حاکمه و نـا امـن           
کردن زندگي اکـثـريـت جـامـعـه ، در              

 .اهتزاز است 
 ۲۹/۰۴/۲۰۰۸ 

چرا پرچم 
 سرخ 

  

    !آنجا هم شيكاگو است

ما همه شيث امانی      
 !هستيم

 شیث امانی

 
 
 
 
 
 

 ناصر اصغری           

 

به بازداشت و 
زنداني کردن فعالين 
 کارگري اعتراض کنيد


