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دادگـاه انـقـالب سـنـنـدج           :   ايسکرا
 فروردين در حـکـمـي    ١٧روز دوشنبه   

که صادر کـرد طـيـب مـاليـي عضـو               
هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگـران را       

 سـال    ۵به يک سال حبس تعـزيـري بـا          
حکم تعليقي مـحـکـوم کـرد، صـادر             
کردن اين حکم عليه طيب ماليي کـه      

 به جرم شرکت در اول مـه بـه     ٨٦سال  
زندان و شـالق مـحـکـوم شـده بـود و                 

چـه   ديگر بازداشتهاي فعالين کارگري 
ربطي مي تـوانـد بـه اول مـه داشـتـه                  

 باشد؟ 
 

جـمـهـوري اسـالمـي        :   ناصر اصغري 
البته اكـنـون جـرأت نـدارد كسـي را                 
رسما به جرم شـركـت در مـراسـم اول               
ماه مه دستگير كند؛ بلكه بـه بـهـانـه          

هاي ديـگـر و بـا بـخـود گـرفـتـن پـز                      
ــرم، كــه                  ــون و ن ــا قــان حــكــومــتــي ب
مجرمين مثال باعث اخالل و ايـجـاد        
ترافيـك و غـيـره شـده انـد و شـاكـي                     
خصوصي دارند آنها را محاكمه مـي       

منتها دم خروس اسالمـي شـان     .   كند
با همان كـراهـت اسـالمـي هـمـچـنـان               

كسـي كـه مـثـال در           .   برجسـتـه اسـت     
ترافيك اخالل بـه وجـود آورده شـالق             

ايـن را فـقـط مـيـتـوان بـا                !   مي زننـد  
قانون اسالمـي و آخـونـدي تـوضـيـح               

 . داد

ميزگرد ايسکرا با ناصر اصغري، سروش متين، و خسرو شاد در          
 مورد اول مه روز جهانی کارگر    

 

 ! تطهير قاتالن کارگران و مردم ايران موقوف       
 ! جمهوري اسالمي بايد از سازمان جهاني کار اخراج شود         

( فـرورديـن       ١٦روز يکـشـنـبـه         
خبرگزاري رسمي جمهوري )   آپريل   ٥

اسالمي از قـول جـهـرمـي وزيـر کـار                
ــه        ــرد ک ــکــه         :   " اعــالم ک ــن جــدا از اي

کشورمان در بسياري از کميته هـا و         
کميسيون هاي سازمان بيـن الـمـلـلـي           
کـار در اجــالس هـاي ايــن ســازمــان              

 سـال    ٣٢نقش محوري دارد، پس از       
ايران رياست اجالس ساالنـه سـازمـان        

 ".بين المللي کار را برعهده گرفت
  

ايـــن اظـــهـــارات بـــايـــد مـــايـــه            
شرمساري و افتضـاح بـراي سـازمـان           

مـانـنـد ايـن       .   بين المللـي کـار بـاشـد         
است که دفتر ژنـرال پـيـنـوشـه اعـالم               

سازمان عـفـو      کند که رژيم ايشان در   

دارد و بـه      "   نقش محـوري " بين الملل   
رياست کنفرانس جهاني و سـاالنـه آن          

يا ايـنـکـه وزيـر         !   شده است"   انتخاب" 
رژيم هيتلر اعالم کند دولت مـتـبـوع         
او را به رياست کنفرانس جهاني بـراي      
رسيدگي به امور يهوديان و قربانـيـان         

 ! کرده اند" انتخاب"نژادپرستي 
  

جمهوري اسالمـي رژيـمـي اسـت          
که به صدها هزار کارگر حـتـي هـمـان         
مزد ناچيـزشـان را مـاهـهـا پـرداخـت               

ايـن رژيـمـي اسـت کـه            .   نکـرده اسـت    
فعالين کارگري را به جرم برپـايـي اول        
مـه شـالق زده و يـا بـخـاطـر ايـجــاد                    
سنديکا زبانشان را بـا تـيـغ بـريـده و                 
فعالين کارگري را مداوما مـحـاکـمـه        

اين رژيمي اسـت  .   و زنداني کرده است  
که يک آپارتايد جـنـسـي و تـبـعـيـض                
شرم آورتر از بردگي نژادي را بـعـنـوان         

يـک   حجاب و قـوانـيـن اسـالمـي بـه                
جامعه هفتاد ميليوني تحميل کـرده        

شـهـر خـاتـون آبـاد را بـخـاطـر                 .   است
سرکوب اعتصاب کـارگـران بـا هـلـي            

 ٤کوپتر مـورد هـجـوم قـرار داده و                 
. کـارگـر اعـتـصـابـي را کشـتـه اسـت                 

مـقـام اول      رژيمي کـه سـال گـذشـتـه              
اعدام سرانه را در جهان بـدسـت آورده         
و حتي از اعـدام کـودکـان ابـا نـکـرده              

آيـا آي ال او حـاضـر اسـت در                 .   است
پـيـشـگـاه کـارگـران و مـردم ايـران و                   
جهان در باره ادعاي جهـرمـي اظـهـار         

 نظر کند؟

زنده باد اول مه     

 

روز جهاني کارگر   

 

 اخبار اعتراضات کارگری     

 باز طناب دار بر فراز سر دالرا دارابي و شهال جاهد       
 !  نبايد بگذاريم شهال و دالرا را اعدام کنند      

 حکم اعدام انور حسين پناهي و ارسالن اوليايي لغو شد        

 ۲صفحه 
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 ناصر اصغري

 علي نجاتي از زندان آزاد شد     

 جمهوری اسالمی همچنان  کودک اعدام می کند      

 ۵صفحه 

 ۴صفحه 

 ۵صفحه 

 ۶صفحه 

 ۶صفحه 
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اما چه كسي است كه ندانـد جـرم        
هـاي اول مـاه          اينها شركت در مراسـم   

طيب مالئي و ديـگـر       .   مه بوده است  
دوستانش كـه مـحـكـوم بـه زنـدان و                 
شالق و پرداخت جريمه شدند، قبل از    

هاي اول مـاه مـه نـه         شركت در مراسم 
مورد بازخواست قرار گرفته بـودنـد و      

هـاي مـخـالـف          نه به ارتباط بـه گـروه        
جـمـهـوري    .   رژيم مـتـهـم شـده بـودنـد           

اسالمي قـبـال كسـانـي مـثـل جـمـال                 
چـراغ ويسـي را كـه هـمـچـون طـيــب                  
مالئي امـروزه مـراسـم اول مـاه مـه                 
برگزار كرده بـود را زنـدانـي و اعـدام                

دهها فـعـال كـارگـري ديـگـر را               .   كرد
ها زنداني  تحت پيگرد قرار داد و سال      

آن .   و مــورد اذيــت و آزار قــرار داد               
زمان جـمـهـوري اسـالمـي در تـوازن               
قـوائــي قــرار داشــت كـه راحـت مــي               
توانست رهبران كـارگـري را بـه جـرم              
شركت در مراسم اول مـاه مـه اعـدام             

اكنون به وضعـيـتـي افـتـاده كـه           .   كند
مجبور است بـگـويـد دلـيـل زنـدانـي               
كردن فعال كارگري شركت در مـراسـم      

منتـهـا كسـي بـه         .   اول ماه مه نيست   
. اراجيف اسالمي اينها بـاوري نـدارد        

آن زماني كه فعالـيـن كـارگـري را بـه                
جرم حرف زدن در بـاره اول مـاه مـه                  
زنداني و اعدام مـي كـردنـد، هـمـيـن               
آيــت اهللا خــامــنــه اي شــان رئــيــس                
جمهور بـود و احـمـدي نـژادشـان هـم                 

اكنون هنوز هـم امـور       .  تيرخالص زن 
خـامـنـه    .   هاست دست همين شارالتان 

اي و احمدي نژاد هر كدام يـك پلـه در         
اين حكـومـت تـرور و اعـدام ارتـقـاء                

منتها آنچه كه در اين بـيـن     . يافته اند 
تغيير كرده، توازن قواي بين مـردم و           

مـردم را    .   هـاسـت    حكومت تروريست 
نتوانستـنـد عـقـب بـرانـنـد و بـه ايـن                    
عــادت بــدهـــنـــد كـــه شــركـــت در                 

هائي چون اول ماه مه مـمـنـوع       مراسم
 . است

 
جـمـهـوري اسـالمـي چـه            :   ايسكرا

هـدفــي را بــا اذيــت و آزار فـعــالــيــن                 
كارگري به جرم شركت در و بـرگـزاري         

 مراسم اول ماه مه دنبال مي كند؟ 
 

شـركـت در مـراسـم          :   ناصر اصغري 
روز كارگر علي العموم در جـمـهـوري         

شــركــت در   .   اســالمــي جــرم نــيــســت      
مـراســم مســتـقــل اول مـاه مـه جــرم                

 ارديبهشت در قوانـيـن   ١١روز .   است
جـمــهــوري اسـالمــي بــه عــنــوان روز            

. كارگر به رسميت شناخته شده اسـت       
اين را كارگران البته به رژيم تـحـمـيـل         

قبل از به رسمـيـت شـنـاخـتـن         .   كردند
 ارديـبــهـشـت، رژيـم ســعـي كــرد              ١١

روزهاي ديگري را بـه خـورد جـامـعـه            
بعنوان روز كارگر بدهـد كـه پـس زده            
شد و در آخر مجبور شد اين جام زهـر     

هر ساله ما شـاهـد     .   را هم سر بكشند 
هـائـي تـوسـط خـانـه              برگزاري مراسـم  

هــا و عــوامــل شــوراهــاي              كــارگــري 
اسـالمـي كـار هســتـيــم كـه از ســران                 
ــه                 ــم اســالمــي، از جــمل اصــلــي رژي
رفسـنـجـانـي دعـوت مـي كـنـنـد تــا                  

در ايـن    .   شان بشونـد    سخنران مجالس 
مراسم عربده هاي ضد آمـريـكـائـي و         
ضداسرائيلي سر مي دهند، بر عـلـيـه        
كارگران افغاني قطعنامه صـادر مـي       
كنند و به حـال امـامشـان دعـا مـي                

اما اگـر  .  كنند و صلوات مي فرستند 
كـارگــران مــراســم مســتــقــل خــود را            
برگزار كنند بـه جـرم اخـالل و غـيـره                  
دستگير مي شوند و مـورد اذيـت و             

 . آزار قرار مي گيرند
يـك مــثـال گـويـاي ايـن مسـئلــه                

 و بـعـد از         ٨٣مورد سقز در سالهاي     
كارگران و فعالين كارگري بـه    .   آن بود 

جــرم بــرگــزار مــراســم اول مــاه مــه                 
 دستگير و مورد ٨٣مستقل در سال    

تـعـدادي از     .   اذيت و آزار قرار گرفتنـد  
هـاي قـبـل         همين فعـالـيـنـي كـه سـال           

هـاي     دستگير شده بودنـد، چـون سـال         
بعد راضـي شـدنـد در مـراسـم خـانـه                  
كــارگــر شــركــت كــنــنــد، نــه تــنــهــا               
مزاحمتي برايشان ايجاد نشد، بـلـكـه         
با ماشين فرماندار به مـراسـم سـالـن            
كاوه اسكورت شدند و ايـن مـوضـوع           

در نـتـيـجـه مـي        .  را تو بوق هم كردند 
خـواهـم بـگــويـم كـه فشــارهـايــي كــه                
جــمــهــوري اســالمــي بــر كــارگــران و            
فعالين كارگري وارد مي كند، از ايـن        
سر است كه اين كارگـران از بـرگـزاري          
مراسم مستقل اول ماه مه، كه در آن       
قطعنامه دربـاره افـزايـش دسـتـمـزد،             
لــغــو قــراردادهــاي مــوقــت، ايــمــنــي          
محيط كار، آزادي زندانيان سيـاسـي،      

هــا،    در مــحـكــومــيـت بـيــكــارسـازي         
برابري زن و مـرد در مـحـيـط كـار و                 
جــامــعــه، لــغــو فشــار بــه كــارگــران              
افغانستاني و غيره بـه تصـويـب مـي            
رسـد، دسـت بـرداشـتـه و از خـيـر آن                    

شما حتي اگر فعال شنـاخـتـه    .   بگذرند
شده كارگري باشيد و قبال به شمـا در       
دادگاه شان هم گفته باشند كه شما بـا     

فالن و بهمان حزب و دولت تـمـاس و           
هـمـكـاري داشــتـه ايـد، اگــر از خـيــر                 
شركت در مراسم اول ماه مه مستقـل     
و غيردولتي بگذريد، چـنـيـن فشـاري         
كه به طيب مالئي و ديـگـر رفـقـايـش         
وارد كـرده انـد، بــه شــمـا وارد نـمــي                  

 .كنند
 

تـعـدادي از فـعـالـيـن             :   ايسکرا
کـارگـري از جــملـه ابــراهـيــم مــددي،              
منصور اسانلو از سنديـکـاي شـرکـت         
واحد و علي نجاتي از هيـئـت مـديـره          
سنديکاي کارگران نيشکر هفـت تـپـه         

هاي اول مـه       در زندان هستند، مراسم   
در قبال کارگران زنداني چه اقداماتـي      
را در اول مه مـي تـوانـد در دسـتـور                  

  داشت باشد؟
 

اول مـاه مـه سـنـتـا            :   ناصر اصغري 
روزي .   روز اعتراض كارگر بوده اسـت     

كـه كــارگـران در آن بـه مــبـرمــتـريــن                 
مــطــالــبــات پــيــش روي خــود مــي              

مبارزه كارگران در آمـريـكـا       .   پردازند
بر عليه روز كار طوالني بـه تـثـبـيـت              
ــعــنــوان روز كــارگــر                   اول مــاه مــه ب

از آن روز به بـعـد، كـارگـران       .  انجاميد
هر سال در اين روز قطـعـنـامـه هـائـي            
صادر مي كنند كه در آن مـطـالـبـات           
خود را به گوش همه مـي رسـانـنـد و             

. خواهان رسيدگي به آنها مـي شـونـد        
ــران يــك ســري                    ــم كــارگ ــران ه در اي
مطالبـات عـاجـلـي دارنـد كـه آزادي               
فوري و بدون قـيـد و شـرط فـعـالـيـن                  
كارگري بايـد از اصـلـي تـريـن  آنـهـا                   

دوزي بـر عـلـيـه            بـايـد پـاپـوش      .   باشد
دههـا  . فعالين كارگري محكوم بشود 

 ٣فعال كارگري ديگـر، عـالوه بـر آن              
نفري كه شما از آنـهـا اسـم بـرده ايـد،                

از كــار   .   زيـر فشـار قــرار گـرفـتــه انـد             
. به آنها شالق زده انـد   .  بيكار شده اند 

يك پايشان در دادگـاهـهـاي اسـالمـي           
 . است، يك پايشان در بيرون از آن

وضعيتي را كه بر طـبـقـه كـارگـر             
ايران تحميل كـرده انـد، خـود بـخـود               
فعال كارگري تربيت مـي كـنـد و بـه                

. اعـتـراض كـارگـري دامـن مـي زنــد              
همين يـكـي دو روز پـيـش يـكـي از                   
كارگران شركت واحد اتوبوسـرانـي در        
اثر فشارهاي اقتصادي خودش را در        

. اتوبوس حلق آويز كرد و جـان بـاخـت      
روزي دهها نمونه خبر اين چنينـي در        
ــامــه هــاي               حــاشــيــه اخــبــار در روزن

. جمهوري اسالمي درج مـي گـردنـد          
 ٨٨همين يكـي دو هـفـتـه اول سـال                 

شاهد چندين اعـتـراض كـارگـري، از            
ايران صدرا گرفتـه تـا چـيـنـي كـرد و                 

غيره در اعـتـراض بـه بـيـكـار سـازي                 
كــارگــر در بــرابــر چــنــيــن          .   بــوده ايــم  

وضعيتي نمي تواند دست روي دسـت     
در ايــن اعــتــراضــات و              .   بــگــذارد  

تحركات كارگري البته كه بـعـضـي از        
كارگران نماينده ديگـر كـارگـران مـي           

به نظر من طبقه كارگر بايد بـا  .   شوند
ــمــام هــوشــيــاري و قــوا از ايــن                       ت
نمايندگان خود حمايت كند و آنهـا را        
از گزند هر گونه اذيـت و آزاري رژيـم             

. جمهوري اسالمي مـحـافـظـت كـنـد           
كارگران بايد فشار به آنها را فشـار بـه      

 .خود و خانواده خود تلقي كنند
 

بـه نــظـر شـمــا مـوانــع           :   ايســکــرا
توده اي    موجود بر سر راه يک اول مه  

 چيست و راه حل آن در گرو چيست؟
 
 

واقـعـيـت امـر ايـن          :   سروش متيـن  
اســت کــه وجــود يــک حــکــومــت                   
ارتجاعي و سرمايه داري در ايران کـه     
تماما حفظ منافعش را در سـرکـوب         
و خفقان جـامـعـه مـيـبـيـنـد هـمـواره                  
کوچکترين اعتراضات اجتـمـاعـي را        
سرکوب کرده و فعـالـيـن و پـيـشـروان             
جنبشهاي اعـتـراضـي را بـا زنـدان و               

 

طي تماس هاي غيـر رسـمـي          
که بـا بـرخـي مـقـامـات آي ال او                  

ريـاسـت   " داشته ايم گفتـه انـد کـه            
کنفـرانـس جـهـانـي کـار از پـيـش                 
معلوم و قطعي نيسـت و روز اول           

در " .   تـعـيـيـن مـيـشـود            کنفرانس
عين حال پـنـهـان نـکـرده انـد کـه                  

" . مشاورت هايي در جريان اسـت   " 
ولــي هـــرچــه پشــت اظــهـــارات              
جــهــرمــي و ريــاســت کــنــفــرانــس          
امسال سازمان جهاني کار بـاشـد،     

رژيـمـي   .   يک واقعيت مسلم اسـت     
که بـايـد هـمـچـون رژيـم آفـريـقـاي                 
جنوبي بخاطر تبعيض وحشـيـانـه        
اش عليه زنان و بـخـاطـر جـنـايـت              
هر روزه اش عليه جامعه و بـويـژه         
طـبــقــه کــارگــر در ايــران از هــمــه             
سازمانهاي بين الـمـلـلـي و بـويـژه             
سازمان بين الـمـلـلـي کـار اخـراج              
شـود، حـاال جـاي خـود را آنـقــدر                
خوش مي بيند که از قول وزيـرش     
با اطـمـيـنـان مـيـگـويـد کـه بـراي                  

" آي ال او    " رياست کنفرانـس آتـي        
   !انتخاب شده است

  
ما اعالم ميکنـيـم کـه اجـازه           

ــتــکــاران          نــمــي دهــيــم     ــا جــنــاي ت
اسـالمـي حـاکـم بــر ايـران چـنـيــن                
بيشرمانه و در سطح بين الـمـلـلـي           

جـاي ايـن حضـرات        .   تطهير شوند 
در دادگاه هاي بين المللي جنايـت        

حـــزب .   عــلـــيـــه بشـــريـــت اســت         
کمونيست کارگري همـه کـارگـران        
و مردم جهان و بـويـژه کـارگـران و             
معلمان و زنان و جوانـان در ايـران           

را فــرامــيــخــوانــد تــا وســيــعــا بــه           
افتضاح حضور جمهوري اسالمـي    
در کـنـفـرانـس بـيـن الـمـلـلـي کـار                   

مـــا هـــمـــه     .   اعـــتـــراض کـــنـــنـــد    
نمايندگان کارگري شرکت کـنـنـده        
در نـود و هشــتـمــيـن کـنــفـرانــس               
جهاني کار را فراميخوانيم تـا در          
ــران                 ــران و مــردم اي ــار کــارگ کــن

آدمـکـش و     خواهان اخـراج رژيـم         
آپارتايد جنـسـي     ضد کارگر، رژيم 
مـا هـمـه مـردم         .   از آي ال او شوند 

آزاده ساکن اروپا و بويژه سـوئـيـس       
ــا روز اول                 ــم ت ــي را فــرامــيــخــوان

سـوم  ( کنفرانس بين المـلـلـي کـار           
همراه با حزب کـمـونـيـسـت      )   ژوئن

کارگري در ژنو حـاضـر بـاشـنـد و             
عليه حضور جمهوري اسالمي در    

 . اين کنفرانس اعتراض کنند
  

تــا بــه      مـا مصــمــم هســتــيــم      
نيروي کـارگـران و مـردم ايـران و                
جهان، جـمـهـوري اسـالمـي را از               
سازمان جهاني کار اخراج کنيـم و     
اجازه ندهيم دنيا بـه حضـور رژيـم           
هاي ضـد بشـري چـون جـمـهـوري              
اسالمي در نهادهاي بين الـمـلـلـي          

در اطـالعـيـه هـاي         .  گردن بگذارد 
بـــعـــد جـــزئـــيـــات اقـــدامـــات و            
فراخوانهاي خود براي برپايـي يـک        

را بـه اطــالع       اعـتـراض گسـتـرده         
 .خواهيم رساند

  
 حزب کمونيست کارگري                   

 فروردين          ٢٠،   ٢٠٠٩ آوريل        ٩
١٣٨٨ 

 !تطهير قاتالن کارگران و مردم ايران موقوف        
 

 .  . . ميزگرد ايسکرا در مورد اول ماه مه با            

 ۱از صفحه  
 ۱از صفحه  
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شالق و اعدام روبـرو کـرده اسـت کـه               
مبارزات کارگران در سطوح مختلـف     
نيز از اين قاعده مسـتـثـنـي نـبـوده و              
اتفاقا بيشترين سـرکـوبـهـا را شـامـل             
شده است و به اين دليل روز جـهـانـي              

از هـمـان سـالـهـاي          )   اول مـه   ( کارگر   
آغـازيـن شـروع حـاکـمــيـت اسـالمــي               
مــورد يــورش وحشــيــانــه پــاســداران          
سرمايه قرار گرفته تا جايي که سالهـا    
برگزاري اين مراسم توسط کارگـران و     
نيروهاي چپ و سوسياليست يا اصال       
ــا ايــنــکــه در                ــر نــبــود ي امــکــانــپــذي
محفلهاي مخفيانه و کـوچـک انـجـام            
گرديده است و اين امر خود هـمـيـشـه         
مـانــع بــزرگـي بــر سـرراه تــوده اي و                  
فراگيرشدن برگزاري اول مـه در ايـران          

اما آنچه در سالهاي اخـيـر   .  بوده است 
ــم ايــن اســت کــه                   شــاهــد آن بــوده اي
تحوالتي در مبارزات کارگران اتـفـاق      
افتاده است و اعتراضات  کارگران را         
راديکالتر نمـوده و سـطـح مـبـارزات             
کارگران را افزايش داده و هـمـچـنـيـن            
شاهد ابراز وجود عـلـنـي و راديـکـال              
رهبـران عـمـلـي کـارگـران در مـراکـز                 
مختلف کارگري و اقـدامـات عـمـلـي         
براي ايجاد تشکلهاي مستقل خود و       
هـمــچــنــيــن ضــديــت بــا تشــکــلــهــاي          
حکومتي بوده ايم و اين فضا را بـراي     
مبارزات سيـاسـي طـبـقـه کـارگـر در               

امـا بـه نـظـر         .   ايران فراهم نموده است   
ــدن                      ــهـــت تـــوده اي شـ مـــن در جـ
مراسمهاي اول مـه کـه در شـهـرهـاي              
مــخــتــلــف کشــور بــرگــزار مــيــشــود          

. گامهاي مهمي برداشتـه شـده اسـت         
يکي از فاکتورهاي مهم که شاهد بـر          
ــر رنــگ                ايــن مــدعــاســت حضــور پ
کـارگـران در سـطـح خـيـابـانـهـا بـراي                   

ما برگـزاري  .   برگزاري اين جشنهاست  

مراسمهاي اول مـه را در جـمـعـهـاي               
کوچک کارگري در داخل کارخانـه هـا        
يا کارگاه ها نميبينيم که بـه شـکـلـي           
صنفي و نمادين بر پـا گـردد، بـلـکـه                
ــادي از                 ــعــداد زي حضــور مــتــحــد ت
کارگران مراکـز مـخـتـلـف را در ايـن                

ايــن نشــان از     . مـراســمـات شـاهــديــم        
راديکاليزاسيـون روز افـزون جـنـبـش             
اعتراضي طبقه کارگـر دارد کـه ايـن             
مـراسـمـهـا بــه يـک عـمــل مسـتـقـيــم                  
سياسي طـبـقـه کـارگـر تـبـديـل شـده                  

البته هنوز براي هر چه بـيـشـتـر     .   است
تــوده اي شــدن اول مــه و حضــور                    
اکثريت اقشار جامعه در ايـن مـراسـم       
بايد تالش بسيار نمود و ايـن مـيـسـر          
نميشود مگر اينکه طبقـه کـارگـر بـا          
شناخت و انتخاب آلترناتيو مشخص     
سـيــاســي دسـت بــه عــمـل زده و بــه                  
شـکــلــي فــراگـيــر ايــن مـراســمــهــا را              

البته همانـطـور کـه در        .   سازمان دهد 
سطور باال اشاره کـردم راه روزبـه روز            
براي اين امر هموار گشته و مـن ايـن          
را ثمـره حضـور و فـعـالـيـت پـررنـگ                  
حزب کمونـيـسـت کـارگـري ايـران در              

. بطن مبارزات جاري کارگران ميدانم   
خوشبختانه امروز با وجود تلويـزيـون        
پر بيننده ي کانال جديد و فعاليتـهـاي     
حزب، مواضع و رهنـمـونـهـاي حـزب           
بـيـشــتـر در دسـتــرس کـارگــران قــرار               
ميگيرد و اثـرات آن را مـيـتـوان در                 

 .پيشروي مبارزات کارگران ديد
 

در جنبش کـارگـري و در          :   ايسکرا
ميان تشکلها و فعاليـن کـارگـري بـر             
ــرگــزاري اول مــه                ــگــي ب ســر چــگــون
اختالفي مي بـيـنـيـد؟ اگـر آري، ايـن              
اختالف در چه چـيـزي خـود را نشـان              

 مي دهد، راه غلبه بر آن کدام است؟

 
از نظر من در ميان :  سروش متين   

فعالين کارگري و تشکلهاي موجود   
بر سر لزوم برگزاري اول مه اختالفي        
وجود ندارد، به اين معني که تمامي     
گرايشات مختلف موجود در جنبش    
کارگري معتقد به برگزاري مراسم    
روز جهاني کارگرهستند به طوري که     
حتي شوراهاي اسالمي کار و خانه   
کارگريهاي حکومتي که به دروغ  
خود را نمايندگان کارگران   
ميخوانند، چون از اشتياق کارگران     
براي برگزاري وسيع روز جهاني    
کارگر خبر دارند، خود مجبور شده   
اند که براي تصاحب اين مراسم در        
جهت خارج کردن گرايشات راديکال   
ازاعتراضات اين روز، خود فراخوان     
به برگزاري اول مه بدهند که بدليل       
آگاهي باالي کارگران و وجود رهبران       
راديکال کارگري وحضور همواره   
کمونيستهاي کارگري هر ساله     

اما . طرحهايشان شکست ميخورد   
همانطور که اشاره کردم به هرحال     
چون گرايشات مختلفي درجنبش   
کارگري وجود دارند مسلما بر سر   
چگونگي برگزاري مراسم اول مه نيز     

اين امر   . اختالفاتي بوجود مي آيد 
متاسفانه باعث اين مِسئله گشته که    
بعضا شاهد آنيم که جمعهاي     
مختلف گاه براي انجام مراسم با هم        
متحد نميشوند، البته همگي    
خواهان برگزاري هر چه راديکالتر اول         
مه هستند حتي گرايش     
سنديکاليستي که مستقل از    
حاکميت هستند نيز سعي بر آن    
دارند که ميزان راديکاليسمشان را        
در اين مراسم به نسبت گرايشات       

اما راه  .  سوسياليست تقويت کنند 
حل غلبه بر اين مشکل را نيز من در        
تقويت ميزان نفوذ و تاثير آن دسته از     
فعاليني در جنبش کارگري ميدانم   
که به دليل نگرش صحيح و تحزب 
يافته از مسائل کارگري حاضر به       
کاستن از ماکزيماليسم و     
راديکاليسمشان نيستند و تا به        
امروز نيز فعاليت حزب کمونيست 
کارگري در ميان مبارزات کارگران     
توانسته است تاثيرات زيادي در رفع       

به هر حال با   . اين امر داشته باشد  
توجه به اوضاع بحران زده سرمايه   
داري و همچنين باال رفتن سطح       
مطالبات و اعتراضهاي کارگران از        
يک سو، و همچنين تسريع در امر  
نفوذ و دخالت مواضع و سياستها و 
نقش عملهاي حزب کمونيست   

کارگري ايران در بطن مبارزات   
کارگران، ما امسال مسلما شاهد       
اول مه نسبتا توده اي و با شکوهتر    
.نسبت به سالهاي قبل خواهيم بود     

 
ــرا  ــک ــه           :   ايس  ١١دو هــفــتــه ب

ارديبهشت مانده است،از هـم اکـنـون          
فــعــالــيــن کــارگــري،فــعــالــيــن چــپ و          
کمونيست چه اقداماتي براي هـر چـه         
بهتر برگزار کردن اول مه با شـکـوه را           

 ميتوانند در دستور بگذارند؟
 

ازهـم اکـنـون بـايـد          :   خسرو شـاد   
فعالين کارگري و کارگران پـيـشـرو و            
همچنين فعالين چپ و کمونيست بـا         
توجه به تجربياتي که از سالـهـا قـبـل             
در اختيار دارند که توانستند اين روز      
را به يک  سنت تبديل کنند و به رژيـم      

همچنين بـا اتـکـا بـه           . تحميل نمايند 
حزب کمونيست کارگري و اسـتـفـاده          
از تريبوني که در اختيـار دارنـد و بـا               
گرفـتـن رهـنـمـود از کـانـال جـديـد و                    
برقراري ارتبـاط و رسـانـدن اخـبـار و               
گزارشات به تلويزيون، بايد بـالدرنـگ    

. جـلــسـات خــود را تشـکــيــل دهــنــد            
صرفنظر از اينکه فالن رهبر يا فـعـال           
کارگري چـه گـرايـش و سـيـاسـتـي را                 
دنبال مي کنـد و بـدور از هـر گـونـه                   
برخورد سکت و فرقه اي بايد درصدد       
بـاشــنـد کــه ايــن مـراســم هــر چـه بــا                   
شـکـوهــتـر و وسـيــعـتــر و بــا قــدرت                 

 بيشتري برگزار شود
 

بـراي شـرکـت در يـک اول             :   ايسکرا
مه وسيع و تـودهـاي چـه رهـنـمـودي               
داريد؟ قطعـنـامـه هـاي ايـن روز چـه                
خواستهايي را مي تـوانـد سـر لـوحـه              

 خود قرار دهد؟ 
 

بـه نـظـر مـن بـايـد             :   خسرو شـاد   
فعالين کارگري و بخش آگاهترطـبـقـه      
کارگر بتوانند کـارگـران را هـمـراه بـا               
خانواده هايشان به خيابان بکشانند و    
با طيف وسيعي از رهبران و فـعـالـيـن         
ــان،              جــنــبــشــهــاي دانشــجــويــي ، زن

غـيـره ارتـبـاط         پرستاران ، معلمـان و     
برقرار نمايند و دعوت به عمل آورنـد       
تا مراسم اول ماه مه را آنقدر گسترده       
برگزار کنند که به روز کيفـر خـواسـت       
مردم ستمديده و طبقه کـارگـر عـلـيـه            
رژيم حامي سرمايه داران تبديل شود       
تا رژيم و خيل مفت خـوران سـرمـايـه          
دار متوجه باشند که با صف چنـد ده        
ميليون نـفـري طـبـقـه کـارگـر طـرف                  
هستند و نتوانـد از پـس ايـن طـبـقـه                  

طبقه کارگر بايد از   .   طلبکار بر بيايد  
طريق رهبران پيشرو خود و آن بـخـش       
اگاهش ، بـا تـوجـه بـه تـوازن قـواي                    
موجود دريابد که اگـر در دوره هـاي            
قبل بعضا دچار توهماتي ميشـد کـه          
مثال اگـر تشـکـل ايـجـاد کـنـد، اگـر                  
دسـت بــه اعــتــصــاب بــزنــد و يــا در                

 مارس، اول مـاه    ٨مناسبتهايي چون  
مــه و غــيــره شــرکــت داشــتــه بــاشــد              
احتماال از کار اخراج شـود و بـيـکـار            
بماند و نـان شـب بـچـه هـايـش را از                    
دست بدهد اما امروز با تثـبـيـت ايـن        
سنت در جنبش کارگري و اعتراض و    

 .مبارزه هر روزه کارگران روبرو است
اکــنــون ديــگــر بــا بــحــرانــي کــه             
سرمايه داري در آن گـيـر کـرده اسـت               
بخش زيادي از کارگران بـيـکـار شـده            
اند و يـا در مـعـرض خـطـر اخـراج و                   
بيـکـاري بـه سـر مـي بـرنـد بـايـد بـا                       
حضور وسيع و توده اي در آن روز بـه          

صف هزاران نـفـره     خيابانها بريزند و با 
ــزرگ                 ــجــات و مــراکــز ب از کــارخــان
کارگري با پـالکـاردهـا و شـعـارهـاي               
راديکال و حق طلبـانـه و انسـانـي بـه               
سرمايه داران و حاکمان بفهماننـد کـه      
اگر تا ديروز از قبل رنـج و زحـمـت و             
بي حقوقي و گرسنگي و محرومـيـت       
هر چه بيشتـرمـا کـارگـران مـيـلـيـارد              
ميليارد مي دزديدند و جـيـبـهـايشـان       
را پـر مـي کـردنـد يـا در بـانـکـهــاي                     
خارجي اندوخته مي کردند سـهـم مـا          
بيشتر از اين نـبـود کـه در آن بـه سـر                 

بنابراين اجازه نخواهيم داد   .   مي بريم 
که به قيمت تحميل فقر و گرسنگي و    
بدبختي بيشتر به طـبـقـه کـارگـر ايـن              

ــد  . بــحــران را از ســر بــگــذرانــنــد             بــاي
درکيفرخواستشان به دولت و سرمايـه     
داران اعالم نمايند کـه مـا کـار مـي                
خواهيم و حقوق متناسب با نرخ تورم   
سرسام آوري که به جـامـعـه تـحـمـيـل              
کرده ايد را خواهانيم و بيمه بـيـکـاري        
حق ماست و در قطعنامـه هـا اعـالم          

آزادي مجمع عمومي و   .١: گردد که  
آزادي تــجــمــع    . ٢ايــجــاد تشــکــل             

آزادي . ٣،اعــتــصــاب و تــظــاهــرات           
زندانيان سياسي و رهـبـران کـارگـري            

برابـري کـامـل حـقـوق زن و مـرد                 . ٤
لـغـو کـار      . ٦دادن بيـمـه بـيـکـاري          . ٥

لغو احکام اعـدام،زنـدان و     . ٧کودکان  
شالق و شکنجه از باالي سر جـامـعـه       
و طبقـه کـارگـر و دهـهـا خـواسـت و                   
مطالبه ديگر را بـا قـدرت اتـحـاد و                
همبستگي خود از حلقومشان بـيـرون      

 .  بکشيم
 
 

 .  . . ميزگرد ايسکرا در مورد اول ماه مه با            

  

 ۲از صفحه  
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خبر اعدام قـريـب الـوقـوع امـيـر              
امراللهي در رسانه هاي خـبـري ايـران         

 سالگـي  ۱۶امير در سن . منتشر شد 
در جريان يک نزاع غيـر مـتـرقـبـه کـه                
منجر به قتل جـوانـي بـنـام مـحـسـن               
گرديد متهم شـنـاخـتـه شـد و اكـنـون               
امـيــربـعــنـوان مـجــرم وطــبـق قـانــون              
قصـاص، مــحـکــوم بـه  اعــدام شــده               

از آنجا كه اميـر در زمـان ايـن          .   است
 ســال داشــتــه اســت، تــا           ۱۶حــادثــه   

رسيدن به سن قانوني در زنـدان نـگـه             
داشته مي شود و بـعـد از آن بـنـا بـه                 
همين قانون، حـكـم اعـدام در مـورد              

 سـال    ۳اكـنـون        .   وي اجرا خواهد شد 
طـبـق   .   است كه در زندان بسر مي برد  

تـحـت حـاکـمـيـت         "   قصـاص    "   قانون  
رژيم اسالمي، تصميم در مورد بقتـل     
رسـانــدن کســي کــه مــتـهــم بــه قــتــل              
مــعــرفــي شــده اســت را در حــيــطــه                
اختيارات خانواده مـقـتـول قـرار مـي            
دهد و دست خانواده مقتول را بنـا بـه      
شرايط و موقعيتي که در غم و انـدوه      
ــزشــان داغــدار                 از دســت دادن عــزي
هستند باز مي گذارد و اين قانـون بـه      
خانواده مقـتـول ايـن امـکـان را مـي                
دهد که جـان انسـان ديـگـري گـرفـتـه                 

در قانون قصاص حـکـم اعـدام        .   شود

براي متهم بقتل امـري مـحـرز اسـت             
که جمهوري اسالمي با شـريـک کـردن       
خانواده مقتول و براي مشـروع جـلـوه          
دادن قتل عمـد دولـتـي و تـداوم ايـن                
جنايت در باز توليد آن خود را مـبـرا             

 . مي داند
قـرار اسـت نـوجـوان ديـگـري کـه                
طبق قانون کودک محسوب مي شود    
در روز روشن توسط قوانين حکومت     

. ضـد کـودک اســالمـي کشــتـه شــود             
قوانين ضد انساني رژيم اسـالمـي تـا         
کنون دهها کودک زير سن قـانـونـي را        
در زندان نگه داشته است کـه بـعـد از              
رسيدن به سـن قـانـونـي و بـا دخـيـل                   
کردن خانواده مقتول آنهـا را بـه پـاي              
چوبه دار مي برد و عمال قتل ديگري       

مـواردي اتـفـاق      .   را موجب مي شـود   
افتاده است که حتي با گـذشـت کـردن        
خانواده مقتول اما حکـومـت مـتـهـم          
بقتل را اعـدام کـرده اسـت و عـکـس                
اين هم با گرفتن رشوه و باند بازي هـم     

 . صادق بوده است
قـانـون قصـاص، قــتـل در بـرابــر              
قتل، خون در برابر خون که متعلق بـه        

دوران قبايل است در سيستم قضـايـي     
. حکومت اسالمي عجين شـده اسـت     

و سيستم قضايي حکومت هيچگونه    
حق و مشروعيـتـي در رسـيـدگـي بـه               
جرايم را ندارد نه تنها اين بلکه هـيـچ           
کسي و هـيـچ کـودکـي نـبـايـد اعـدام                 

قانون قصاص و ديگر قـوانـيـن       .   شود
اسالمي و ضد انساني اين رژيم هـيـچ      
گونه سنخيتي با نرمهاي مـتـمـدنـانـه         

ــيــاي امــروز نــدارد          حــکــومــت    .   دن
اسالمي از بدو موجوديتش تـاکـنـون         
دهها هزار انسان را بدون اينکه قتـلـي      
مرتکب شده باشند اعدام کـرده اسـت      
و کــودکـان بسـيــاري را اعـدام کــرده               
است يک حکومت قاتل و کودک کش     
و با اتکا به قوانين عصر حجـري اش          

هـر  "   سيـسـتـم قضـايـي       "   تحت عنوان  
بـايـد در     .   روز قتل و جنايت مي کنـد   

مقابل اين قوانين و سيستـم قضـايـي          
حکومت اسالمي ايسـتـاد و بـه ايـن              
قوانين ماقبل قرون وسـطـايـي افسـار          

 .زد
 
 

نهاد کودکان مقدمند به منظـور       
مـهـار ايــن کـودک کشـي و جـنـايــت                 
وحشيانه اي کـه نسـبـت بـه کـودکـان               
اعمال مي شود و در محکـومـيـت و          
متوقف ساخـتـن حـكـم اعـدام امـيـر               
امراللهـي و هـمـچـنـيـن لـغـو صـدور                  
احكام شنيع و ضد انسـانـي اعـدام و            
پايان دادن به قتل عمـد دولـتـي، يـک             
كمپين سراسري را بـراي لـغـو اعـدام              
كودكـان در دسـتـور خـود قـرار داده                

نهاد کودکان مقدمند با اعـالم  .   است
اين کمپين و جلب افکار عمومي، از       
همه نهادها، فعالين دفـاع از حـقـوق            
کودک و سازمانهاي کودک دوست، از    
خانـواده هـاي مـحـکـوم بـه اعـدام و                  
مقتولين و از همه مردم مـي خـواهـد        
کـه بـراي پـايـان دادن بـه ايـن کــودک                   
کشـي دولـتـي، بــراي پـايـان دادن بــه                
فاجعه اي کـه سـالـهـاسـت حـکـومـت               
اسالمي عـلـيـه کـودکـان روا داشـتـه                

 .است، به اين کمپين بپيوندند
 
 

 نهاد کودکان مقدمند                   
۲۰۰۹ آوريل        ۱۲  

 
 بيانيه نهاد کودکان مقدمند                         

 جمهوری اسالمی همچنان  کودک اعدام می کند         

 امير امراللهي    

تضمين رفاه و سعادت  
هرکودک،مستقل از وضعيت  

دولت . خانوادگي، با جامعه است 
موظف است استاندارد واحدي از    

رفاه و امکانات رشد مادي و معنوي  
کودکان و نوجوانان را، در باالترين  

 .سطح ممکن، تضمين کند 

پرداخت کمک هزينه هـاي الزم و         
ارائــه خــدمــات رايــگــان پــزشــکــي و           
آموزشي و فرهنگـي، بـراي تضـمـيـن            
استاندارد بـاالي زنـدگـي کـودکـان و              
ــان مســتــقــل از وضــعــيــت              نــوجــوان

 .خانوادگي
قرار گرفتن کليـه کـودکـان فـاقـد            

خانواده و امکانات خانوادگي، تحـت    
تکفل دولت و زندگي و تـربـيـت آنـهـا            

 .در نهادهاي مدرن و پيشرو و مجهز
ايجاد مهد کودک هاي مـجـهـز و       
مدرن بـه مـنـظـور بـرخـورداري هـمـه                
کودکان از يک محيـط زنـده و خـالق             
تربـيـتـي و اجـتـمـاعـي، مسـتـقـل از                   

 .شرايط خانوداگي
برابري حقوقي کـامـل کـودکـان،           
اعم از اينکه داخـل يـا خـارج ازدواج              

 .بدنيا آمده باشند

ممنوعيـت کـار حـرفـه اي بـراي              
 . سال١٦کودکان و نوجوانان زير 

ممنوعيت هر نوع آزار کـودکـان         
در خـانـواده، مـدارس و مـوسـســات              
آموزشي و در سـطـح جـامـعـه بـطـور               

. ممنوعيت اکيد تنـبـيـه بـدنـي       .   کلي
مـمــنــوعــيــت فشــار و آزار روانــي و              

 .ارعاب کودکان
مقابلـه قـاطـع قـانـونـي بـا سـوء                 

سـوء  .   استـفـاده جـنـسـي از کـودکـان             
اســتــفــاده جــنــســي از کــودکــان جــرم           

 .سنگين جنايي محسوب ميشود
تــعــقــيــب و مــجــازات قــانــونــي           
کساني که به هر طريق و به هر توجيه       
مانـع بـرخـورداري کـودکـان، اعـم از               
دخــتــر و پســر، از حــقــوق مــدنــي و               
اجتماعـي خـويـش، نـظـيـر آمـوزش،              
تفريح، و شـرکـت در فـعـالـيـت هـاي                 

 .اجتماعي مخصوص کودکان گردند
 

 يک دنياي بهتر  

 حقوق کودکان 
 حق هر کودک به يک زندگي شاد، ايمن و خالق          
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شکايت کارگران     

پرريس بدليل ضرب و شتم         
 آنان توسط کارفرما    

 
بنا بر گزارشهاي دريافتي تـوسـط    
ــران روز                ــه آزاد کــارگــران اي اتــحــادي

 ٦ فروردين ماه سـاعـت       ٢٣يکشنبه  
صبح کارگران پرريس پس از ورود بـه     
کارخانه با تهديدات کارفرما مـواجـه      
شدند و هنگامي کـه قصـد ورود بـه              
سالن توليد را داشتند مـورد تـهـاجـم           

 . وي قرار گرفتند
بر اساس اين گزارش کـارفـرمـاي          
پرريـس پـس از حضـور کـارگـران در                
مـحـوطـه کـارخـانـه در مـقـابـل آنــان                  
ايستاد و با تهديد آنان به کتـک کـاري      
تالش نمود مـانـع ورود کـارگـران بـه               
سالن توليد شود امـا کـارگـران بـدون            
توجه به اين تهديدات به طـرف سـالـن       
توليد رفتند و در اين هـنـگـام مـورد              

در ايـن زد و        .   يورش وي قرار گرفتند 
خــورد کــارگــران بــا خــويشــتــنــداري            
مقابله به مثل نکردند و سـه نـفـر از               

 . آنان مصدوم شدند
بدنبال اين درگـيـري بـا خـواسـت             
کارفرما نيروهاي انتظامي در مـحـل        
حاضر شده و کارفـرمـا و تـعـدادي از            
کــارگــران بــه قصــد شــکــايــت عــازم             

در کالنتري کـارگـران     .   کالنتري شدند 
شکايتي را از کارفرما تنظيم کـرده و       
کـالنــتــري آنـان را بــه دادگــاه ارجــاع              

در دادگاه کـارفـرمـاي پـرريـس          .  نمود
تالش نمود مسئله درگيـري خـود بـا            
کارگران را با اشتغال آنان در کارخـانـه     
مرتبط کند اما قاضي دادگاه اعـالم         
کرد مسئله اشتغال کـارگـران بـه ايـن             

و قاضـي دادگـاه        مسئله ربطي ندارد  
پـيـرو شــکـايـت کـارگـران آنــان را بــه                 
پزشـکـي قـانـونـي جـهـت تشـخـيـص                 
ضرب و شتم انـجـام گـرفـتـه بـر روي                 

 . شان معرفي نمود
بنا بر اين خـبـر کـارگـران پـريـس               
امروز پاسخ پزشک قانوني سننـدج را       
دريافت کردند و فردا قـرار اسـت آنـرا             

 . به دادگاه ارائه دهند
در همين حال با توجه بـه حضـور           
کارگران پرريس در کارخـانـه و آمـدن            
نيروي انتظامي با خواست کـارفـرمـا         
به محل، کارگران پرريـس نسـبـت بـه           
اين نيـروهـا مـعـتـرض شـده و اعـالم                 
کردند با حکم دادگاه اجراي احکام بـه    

کارخانه مياينـد و ايـن نـيـروهـا حـق                
 . دخالت در اين مسئله را ندارند

بــر اســاس آخــريــن خــبــرهــاي                 
دريافتي توسط اتحاديه آزاد کارگـران       
ايران نيروهاي انتظامي در هـمـکـاري         
بــا کــارفــرمــا امــروز تــالش کــردنــد             
کارگران را بصورت فـردي راضـي بـه            
امضاي قرار داد مـوقـت کـنـنـد امـا              
کارگران اعالم کردنـد فـقـط خـواهـان             
اجراي حکم ديوان عدالت هسـتـنـد و           
در اعتراض بـه هـمـکـاري نـيـروهـاي               
انتظامي با کارفرما براي عدم اجـراي      
حکم ديوان عدالت، اقدام بـه تـنـظـيـم            
صورت جلسه اي جـهـت شـکـايـت از             
دخالت اين نيروها کردند کـه پـس از            
وعده ايـن نـيـروهـا مـبـنـي بـر قـطـع                     
ــه                دخــالــت در تــرغــيــب کــارگــران ب
امضـاي قـرارداد مــوقـت از نـهــايــي              
ــودداري           ــلـــســـه خـ کـــردن صـــورتـــجـ

کـارگـران پـرريـس مسـئلـه            .   نـمـودنـد   
حضور نيروهاي انتظامي در کارخانـه   
ــز                   ــي ــه دادگــاه اجــراي احــکــام ن را ب
منعکس کـرده انـد و دادگـاه اجـراي               
احکـام اعـالم کـرده اسـت نـيـروهـاي                
انتظامي نبايد در اين مسئله دخالـت      
کــنــنــد و قــرار اســت دادگــاه اجــراي              
احکام ايـن مسـئلـه را بـه نـيـروهـاي                  

 . انتظامي ابالغ نمايد
 

ادامه تجمعات    
اعتراضي کارگران     

 اخراجي چيني کرد      
مقابل کارخانه و    
 استانداري کرمانشاه      

 
بنا بر گزارشهاي دريافتي تـوسـط    
اتحاديه آزاد کارگران ايران، از ساعـت     

 فـرورديـن   ١٩ صبح روز چهارشنبه  ٨
، کارگران اخـراجـي کـارخـانـه        ٨٨ماه  

چيني کرد طبق قرار قبلي که با اداره      
کار داشتند در مقابل کارخانـه جـمـع           
شدند تا نماينده ايـن اداره بـا حضـور             
در محل کارخانه، مسئله اخراج آنـان      

 . را مورد رسيدگي قرار بدهد
ــرخــالف وعــده داده شــده              امــا ب
نماينده اداره کار به کارخانه نيـامـد و      
کـارگـران اقـدام بــه بـر پـائـي تـجـمــع                    
اعتراض آميـز در مـقـابـل کـارخـانـه                

 . کردند
بـدنـبــال ايــن تــجـمــع اعــتـراضــي            
مسئولين کارخانه به نيروي انتظامي     

بـه   خبر داده و بالفاصله اين نـيـروهـا            

مــامــوريــن نــيــروي     .   مــحــل آمــدنــد    
انتظامـي پـس از حضـور در مـحـل                 
تالش کردند از طريق تهديد و مـتـهـم        
کردن کارگران به تجمع غير قـانـونـي،        

اما کـارگـران در     .  آنان را متفرق کنند 
مقابل اين تهديدات ايستادگـي کـرده        

کارخانه مال مـاسـت   :  و اعالم نمودند 
و حق داريم در مـقـابـل يـا داخـل آن                   
تـجـمـع کـنـيـم، مـا کـارمـان را مــي                    
خـواهـيـم مـا را بــه سـر کـارهـايـمــان                   

بـه دنـبـال      .   برگردانيد تا تجمع نکنيـم    
ــارگــران                  ــراض از ســوي ک ــن اعــت اي
نيروهاي انتظامـي در ادامـه تـجـمـع             

 . فقط ناظر بر اوضاع بودند
در همين حال نمايـنـده کـارفـرمـا            
نيز به ميان کارگران آمد و به مذاکـره        
با آنان پرداخت اما اين مذاکره نتيجـه   
اي در بر نداشت و نماينده مـزبـور بـه            
کارگران اعالم کرد شما بـازگشـت بـه          

 . کار نمي شويد
در پــي ايــن وضــعـيــت کــارگــران           

ــداري   دســتــه جــمــعــي عــازم            اســتــان
کرمانشاه شده و با تجمع در مـقـابـل           
اين استانداري خواهـان رسـيـدگـي بـه            

 . خواستهاي خود شدند
بنا بر اين گزارش پـس از تـجـمـع           
ــداري                ــان ــل اســت ــران در مــقــاب کــارگ
کــرمــانشــاه، نــمــايــنــده اداره کــار بــه           
استانداري احضار گرديـد و کـارگـران          
خواهان پاسخ از سـوي ايـن نـمـايـنـده              
براي رسيدگـي بـه خـواسـت هـايشـان               
شدند و نامـبـرده در پـاسـخ کـارگـران              
اظهار داشت بـازگشـت بـه کـار شـمـا              
ممکن نيست، اما مـا نـمـي گـذاريـم            

 ! حق تان ضايع شود
کـارگـران نـيـز مـتـقــابـال بــه ايــن                 
اظهارات نـمـايـنـده اداره کـار شـديـدا               
اعتراض کرده و گفتند، شما از کـدام         

حـق مـا     !   حق ما دفاع خواهيد کـرد؟     
بازگشت بـه کـار اسـت و شـمـا مـي                   
گوئيد امکان ندارد، پس ديگر مـانـع         
ضايع شدن چه حقي مي شـويـد؟ مـا             
کارمان را مي خواهيم و بايـد بـر سـر         

 . کارهايمان باز گرديم
پــس از ايــن اعــتــراض از ســوي             
کارگران، مذاکره نماينده اداره کـار بـا      
کارگران به نتيـجـه اي نـرسـيـد و سـر                 
انجام کارگران چيني کرد حوالي ظهـر    
به تجمع خود در مـقـابـل اسـتـانـداري          
کرمانشاه پايان دادند و اعالم کـردنـد       
به اعتـراضـات خـود بـراي بـازگشـت               

در ايــن   .   بــکــار ادامــه خــواهــنــد داد       
 نـفـر از کـارگـران         ٢٠٠تجمع بيش از  

 . چيني کرد شرکت داشتند
 

 
 نفر از   ٧اخراج  

شير    "کارگران کارخانه  
سنندج و حکم هيئت        " آرا

 تشخيص اداره کار    
 
 

 نـفـر از کـارگـران           ٧بدنبال اخراج  
در آخـريـن روزهـاي      " شير آرا"کارخانه  

سال گذشته و شکايت اين کارگران بـه      
اداره کار سنندج، هـيـئـت تشـخـيـص            

 فروردين ماه براي ٢٣اين اداره ديروز    
رسيدگي بـه شـکـايـت ايـن کـارگـران                
تشکيل جلـسـه داد و در پـايـان ايـن                 
جلسه به کـارگـران اعـالم شـد اخـراج               
آنان از سوي کـارفـرمـا قـانـونـي بـوده               
است و قرار شد روز پنج شنبـه هـفـتـه        
جاري حکم ايـن هـيـئـت بـه کـارگـران                

 . داده شود
بنا بر خبرهاي دريـافـتـي تـوسـط           
اتحاديه آزاد کارگران ايـران، احـتـمـال           

 نفر ديگر از کارگـران  ٥٠اخراج حدود  
اين کارخانه از سوي کـارفـرمـا وجـود         
دارد و شايعـه آن در مـيـان کـارگـران                

 . پخش شده است
کارخانه شير آرا سنندج مـتـعـلـق          
به گروه کارخانجات شير پاک اسـت و          

 نفر از ٦٠ کارگر دارد که حدود ١٣٠
آنان با قرارداد موقت در اين کارخانـه      

 . مشغول بکارند
 کارگر اخراجي کـارخـانـه شـيـر          ٧

 سال سـابـقـه      ١٤از دو تا    آرا هر کدام  
کار دارند و با قرار داد موقت در ايـن     

ايـن  .   کارخانه مشـغـول بـکـار بـودنـد           
کارگران تصميم دارند شـکـايـت خـود         
را در هيئت حـل اخـتـالف اداره کـار               

 . سنندج پيگيري کنند
  

  ٢٤اتحاديه آزاد کارگران ايران                            
   ٨٨فروردين ماه             

com.ettehadeh.www    
com.gmail@ekhraji.k    

   ٠٢١٤٤٥١٤٧٩٥:   فاکس    

 اخبار اعتراضات کارگری   
 بر گرفته از سايت اتحاديه آزاد کارگران ايران       

 

 

 علي نجاتي از زنـدان آزاد شـد          
 اتحـاديـه آزاد کـارگـران          پيام تبريک 

 ايران 
علـي نـجـاتـي رئـيـس هـيـئـت                
مديره سنديکاي کارگران نـيـشـکـر         

 فروردين ماه و ٢٥هفت تپه امروز    
 روز حـبـس از         ٤٠پس از تـحـمـل        

 . زندان آزاد شد
اتــحــاديــه آزاد کــارگــران ايــران        
آزادي علي نجـاتـي را از زنـدان بـه              
عموم کارگران بويژه خانـواده عـلـي         
نجاتي و کارگران نيشکر هفت تـپـه     
ــد             ــبــريــک مــيــگــوي صــمــيــمــانــه ت

خواهان تبرئه فـوري و بـي قـيـد                و
شرط علي نجاتي و سـايـر اعضـاي        
هيئت مديره سـنـديـکـاي کـارگـران           
نيشکر هفت تپه از اتـهـامـات بـي             

اساسي است که بر آنـان وارد کـرده          
 . اند

داشــتــن تشــکــل مســتــقــل و           
اعـتــصــاب و تــجــمــع حــق مســلــم            
کارگران است و بدينوسله اتـحـاديـه        
آزاد کارگـران ايـران خـواهـان آزادي            
فوري بـي قـيـد و شـرط مـنـصـور                  
اسالو و ابراهيم مـددي از زنـدان و            
لغو کلـيـه احـکـامـي اسـت کـه بـر                  
عـلـيـه کـارگـران و فـعـالـيـن سـايــر                   
جنبشهاي اجـتـمـاعـي صـادر شـده            

  . است
  

  ٢٥اتحاديه آزاد کارگران ايران                            
   ٨٨فروردين ماه             

com.ettehadeh.www    
com.gmail@ekhraji.k    

   ٠٢١٤٤٥١٤٧٩٥:   فاکس    

 علي نجاتي از زندان آزاد شد                         
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!  مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی    

جــــــمــــــهــــــوري اســــــالمــــــي          
طـنـاب دار را بـراي شـهـال                 بارديگر

. جاهد و دل آرا دارابي آماده ميـکـنـد      
ــد            ــمـ ــبـــدالصـ ــزارش عـ ــاس گـ بـــراسـ
خرمشاهي وکيل اين دو نفـر، پـرونـده       
هاي شهال و دالرا براي اعدام مجـددا        
به جريان افتاده و اين دو زن بار ديـگـر      

. در آسـتـانـه اعـدام قـرار گـرفـتـه انـد                  
جمهوري اسالمي بارهـا تـالش کـرده         
است به زندگي اين دو زن خاتمـه داده          

و آنها را بـر اسـاس قـانـون اسـالمـي                  
اعـتـراضـات    .   قصاص به دار بـکـشـد       

وسيع داخلي و بين الملـلـي بـه اعـدام            
اين دو زن مهمترين عاملي بـوده کـه          

از مـرگ و         تاکنـون زنـدگـي آنـهـا را           
بـه گـزارش     .   اعدام قطعي نجات دهـد    

خــبــرگــزاريــهــاي رســمــي جــمــهــوري          
 قـاضـي راي بـه          ۲۲اسالمي تاکنون   

اجراي حکم اعدام شـهـال جـاهـد داده             
قاضياني که هر کدامشان با يـک    .  اند

امضا زندگي صدها انسان را گـرفـتـه          
 .اند

  
ــجــات و                جــنــبــشــي کــه حــول ن

شهـال جـاهـد و          بازگرداندن زندگي به 
دل آرا دارابي شکل گرفته در اعـمـاق         

جامعه ريشه ميگيرد، ميـرود تـا در         
هيبت يک جنبش اعتراضي وسـيـع و          
سـراسـري عـلـيــه اعـدام عـرض انــدام               

در مـورد ايـن دو نـفـر ، فـيـلـم                    . کنـد 
ساخته شده و لحظـات زنـدگـيـشـان و            
دادگاههاي آنها در بسياري از رسـانـه       
هاي داخلي و بين المللـي مـنـعـکـس             

اين فعاليتها بهمراه دهـهـا     .  شده است 
ميتينگ اعـتـراضـي در کشـورهـاي            
مختلف جهان و مالقات و مذاکره بـا   
نهادهاي بين المللي و اعمال فشار بـر     

ــران،         عــمــال     جــمــهــوري اســالمــي اي
سيستم قضايي جمهوري اسـالمـي را       

جمهوري اسالمـي  . متزلزل کرده است 
اکنون قصد دارد اين جـنـبـش شـکـل             
گرفته حول اين پرونده هـاي شـنـاخـتـه         

ــيــرد            ــه گ حــکــومــت   .   شــده را نشــان
اسالمي ايران ميـخـواهـد، بـا ايـجـاد             
فضاي تـرس و وحشـت جـلـوي رشـد                

 .اعتراضات مردم را بگيرد
  

ــبــايــد اجــازه داد جــمــهــوري                 ن
اسالمي به اهداف شـوم و کـثـيـف و               

تـا کـنـون      .   جنايـتـکـارانـه اش بـرسـد          
توانسته ايم و باز هم مـيـتـوانـيـم ايـن            
ضدحمله جمـهـوري اسـالمـي در هـم             

 .شکنيم
  

کميته بين الملـلـي عـلـيـه اعـدام              
کمپين نجات شـهـال جـاهـد و دل آرا               
داربي را با قدرت هر چه بيشـتـري بـه            
پيش ميبرد و از تمام سـازمـان هـا و            

نــهــادهــا و هــمــه مــردم شــريــف و                  
آزاديخواه در سراسر دنيـا مـيـخـواهـد          
که نسبت به تائيد احکام اعدام شهـال     

اعتـراض کـرده        و دل آرادارابي   جاهد
و خواهان آزادي فـوري و بـي قـيـد و                 

 .شرط آنها شوند
 
  

 کميته بين المللي عليه اعدام                            
۲۰۰۹ آوريل        ۱۰  

 باز طناب دار بر فراز سر دالرا دارابي و شهال جاهد          
 !  نبايد بگذاريم شهال و دالرا را اعدام کنند       

 
 
 
 
 
 
 
 

 دل آرا دارابي           

 
 
 
 
 
 
 
 

 شهال جاهد      

 

 سنندج
حکم اعدام انور حسين پنـاهـي     

 ١٦و ارسالن اولـيـايـي کـه حـدود               
مــاه پــيــش بــه اتــهــام ارتــبــاط بــا              
احزاب سـيـاسـي وقـتـل يـک دخـتـر                
روسـتـايــي در روســتـاي قــرو چــاي            
سـنــنـدج در زنـدان بسـر مــيـبــرنــد               

 دادگاه تجديد نـظـر     ٤توسط شعبه  
 .کردستان لغو شد

صالح نيکبخت وکيل مـدافـع     : 
اين دو شهروند سنندجي گفت ايـن        
دو نفر به اتهام همکاري با يکي از    
احزاب سياسي و قـتـل يـک دخـتـر               
نــوجــوان مــحــاکــمــه و بــه اعــدام               
مـحـکـوم شــده بـودنـد کـه پـس از                  
تــجــديــد نــظــر خــواهــي از طــرف               
اينجانب حکم صادره در مورد هـر     
دو نـفـر يـعـنـي اتـهـام مـحـاربـه از                    
جرايم انـتـصـابـي بـه آنـان حـذف و                 
دادگاه در اين موردنقش آنها را بـه        
اتهام تبليغات و هـواداري از ايـن            

 ٥جريان سياسي به ترتيب به يـک و     
سال زندان مـحـکـوم کـه خـود ايـن               
حکم با قسمت اول آن در تـعـارض           
ميباشد و بايد مورد تجـديـد نـظـر           
مـجـدد قـرار گــيـرد و از مـجــاري                

قـانـونـي  بـه آن اعـتـراض خـواهــم                  
 .کرد

نيکبخت در ادامـه بـا اظـهـار            
اميدواري نسبت به لغو اين احکـام    
نگراني خـويـش نسـبـت بـه اجـراي               
حکم اعدام حبيب اهللا لطيفي ابـراز     
نمود و اظهار داشت بر اساس بـنـد       

 قانون آييـن دادرسـي     ٢٧٢ ماده ٢
کــيــفــري حــکــم صــادره در مــورد            
حبيب اهللا لـطـيـفـي خـالف قـانـون               
ميباشد به همين جـهـت در نـيـمـه              
ــرورديــن درخــواســت اعــاده             اول ف
دادرسي خود را بـه ديـوان تـقـديـم               
کرده ايم زيـرا اسـاسـا لـطـيـفـي در                 

زمان انفجـار اتـومـبـيـل دادسـتـان             
سنندج و نـيـز در زمـان حـملـه بـه                  
پاسگاهاي انتظامي درآن قسـمـت         
شهر سننـدج نـبـوده ودر نـقـطـه ي                
ديگري از شهر سننـدج بـوده اسـت           
که شـهـود مـعـرفـي شـده از طـرف                 
اينجانب براي تاييد ايـن مـوضـوع         
مورد توجه مقامات قضايـي قـرار      
نگرفت و از آنان تحقـيـق بـه عـمـل            

 .نمايد
ــان افــزود             نــيــکــبــخــت در پــاي
مـتــاســفــانــه بــا تــوجــه بــه ايــنــکــه             
درخواست نظارت و احکام تجـديـد       
نــظــر بــايــد بــه هــيــات نــظــارت و               
پيگيري اسـتـان تـقـديـم شـود ايـن                 
هيات درخـواسـت اعـاده دادرسـي            

 .ما را رد کرد

 
 بوکان

 ٨٨ فروردين  ٢٤روز دوشنبه 
 بوکان در مقابل   کشاورزان منطقه

درب بانک کشاورزي تجمع اعتراضي     
منظور  اين تجمع به   . برگزار کردند

ابراز اعتراض به عدم پرداخت    
خسارات خشکسالي توسط جهاد   

مسئوالن . کشاورزي، صورت گرفت
ي   بانک کشاورزي تاکنون از ارائه   

هاي   هرگونه پاسخي به درخواست

به . اند کشاورزان خودداري نموده 
همين دليل نيز کشاورزان تصميم     

اند تا زماني که مسئوالن   گرفته
هاي آنان     جهاد کشاورزي به خواسته

جواب ندهند، به اعتراض خود ادامه   
گفتني است خشکسالي سال       . دهند 

گذشته در مناطق مختلف 
هاي    کردستان، خسارات و زيان    

سنگيني به کشاورزان اين مناطق     
.وارد نموده است  

 حکم اعدام انور حسين پناهي و ارسالن اوليايي             
 لغو شد  

 

 

 فـرورديـن نـيـروهـاي          ١٦شب  
سپاه سقز يک دستـگـاه جـيـب کـه              
حــامــل چــنــد ســرنشــيــن کــارگــر           

در عـراق کـار        بنگالدشـي بـود و      
از ايـران     مي کردند، قصد داشتند   

وارد ترکـيـه شـونـد و از آنـجـا بـه                   
در جـاده     بنگالدش برگـردنـد کـه         

ــدازي            ســقــز بــوکــان مــورد تــيــران
و دو      ماموران رژيم قرار گرفتـنـد     

به نـام رسـول      از کارگران، يکي   نفر
کـه رهـنـمـاي        محمدي اهل ربـط       

کارگران بود و يک کارگر ديگر کـه     
اسم او مشخص نشده مـتـاسـفـانـه         

ــفــر از       .   کشــتــه مــي شــونــد        دو ن
کارگران بشدت زخـمـي و دو نـفـر             

 ديگر هم دستگير مي شوند
 

*  * *  

 کشته شدن  دو کارگر بدست ماموران رژيم        

 


