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گزارش خبـرنـگـار حـزب از بـرگـزاري             
ــنـــدج                      ــم اول مـــه در ســـنـ ــراسـ  مـ

 
امروز يازده ارديبهشت، اول مـاه مـه         
در شهر سنندج عـلـيـرغـم حـکـومـت            
نظامي حکومت اسالمي دو مـراسـم     
به مناسبت روز جهاني کارگر بـرگـزار     

اينجـا عـيـن گـزارش خـبـرنـگـار               .  شد

حزب کمونيست کارگري را مـالحـظـه    
ميکنيد و جزئيات بيشـتـر در مـورد        
اول مــه ســنـنــدج و سـايــر شــهـرهــاي               
کردستان را بعدا بـه اطـالع خـواهـيـم            

 . رساند
عصـر کـارگـران و           ٥ در ساعت   " 

خانواده هايشان در دسته هاي بـزرگـي   
پـلـيـس    .  در نقاط مختلفي جمع شدند

بنا بر خبـرهـاي دريـافـتـي        
توسط اتحاديه آزاد کـارگـران       
ــم            ــازدهــ ــروز يــ ــران، امــ ايــ

 ١٣٨٩ ارديــبــهــشــت مــاه           
عليرغم فضاي شديد امنيـتـي   
در شهر سـنـنـدج و احضـار و           
دستگيري و تهديد کارگـران و    
اعضاي اتحاديه در اين شـهـر،   
مراسم اول مـاه مـه در شـهـر             
سنندج با راهپيمائي کارگـران  

 . برگزار شد
ــر اســاس ايــن گــزارش             ب
جمعيتي از کارگران که تعـداد  

ــه حــدود           ــهــا ب ــر     ٢٠٠ آن ــف ن
امـروز   ١٨ ميرسيد در ساعت 

در خيابان نمکي از خيابانهاي 
مرکزي اين شهر تجمع کـردنـد   

سـيــاسـتــي را كـه رهـبــري حــزب              
حكمتيست علي العموم و خط و متد 
كورش مدرسي علـي الـخـصـوص در         
قبال جنبش جاري در پـيـش گـرفـت،           
جدا از ايـنـكـه سـيـاسـتـي مـخـرب و                  
ارتجاعي بود در عين حال معلوم هـم    
بود كه در خود اين حزب هم به چالـش  

هر كسي سـري بـه     .  كشيده خواهد شد
هاي اينترنتي ايـن حـزب بـزنـد،          سايت

از پــرداخــتــن ايــن افــراد بــه مســائــل             
كــارگــري تــعــجـــب خــواهــد كـــرد؛                

 یزنده باد روز جھان"طنین
 ! در سنندج" کارگر

 زنده باد اول ماه مه 
 مراسم اول ماه مه در شھر سنندج يورش نيرو ھای امنيتی به 

عليرغم فضای شديد امنيتی در شھر سنندج و احضار و دستگيری و تھديد کارگران، مراسم اول ماه مه با  
 راھپيمائی کارگران در اين شھر بر گزار شد 

 

آينده حزب 
 حكمتيست

 
 
 
 
 
 
 

 ناصر اصغری
 :در صفحات دیگر

 ٢اول ماه مه در سقز و بانه                                                           صفحه 
 ٤آزادی فواد شبکه فر و امجد آذری نيوفر از زندان                            صفحه 
 ٥دستگير شدگان اول مه بايد فورا و بي قيد و شرط آزاد شوند            صفحه  
 ٥گزارش اول ماه مه در مهاباد                                                    صفحه 

هـر کــس اخــبــار و مــبــارزات و             
اعتراضـات جـنـبـش کـارگـري را در               

در ايـران تـعـقـيـب             ٨٩ مقطع اول مه 
کـرده بـاشـد بـا مشـخــصـات و ويــژه                 

. گيهاي متفاوتي مـواجـه شـده اسـت        
اين ويـژهـگـيـهـا حـيـاتـي و اسـاسـي                   

بــخــش .  ســرنــوشــت ســازنــد   . هســتــنــد
پيشرو کـارگـرن در ايـران يـک تـحـول               

. تاريخي مهم را نـمـايـنـدگـي کـردنـد           
هنگاميکه ما مـيـگـفـتـيـم چـپ در              
ــن                    ــي ــاال را دارد هــم ــران دســت ب اي
واقعيت شور انگيز را مـيـديـديـم کـه          

امــروز هــمــه کــس مــيــتــوانــنــد آنــرا            

مـيـرحسـيــن مـوسـوي و مـهــدي             
کروبيدر آسـتـانـه روز کـارگـر مـهـدي              
کروبي و ميرحسين موسـوي، دو تـن       
از رهبران منتقدان به دولت، در مورد 

هـاي کـارگـران         لزوم توجه بـه خـواسـت     

زاده،    نظر جعفـر عـظـيـم      .  سخن گفتند
رئيس هـيـئـت مـديـره اتـحـاديـه آزاد                  
کارگران ايران را در ايـن مـورد جـويـا           

روز جھانی کارگر امسال نويد 
 بخش بود

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 محمد آسنگران

 :زاده مصاحبه با جعفر عظیم
 نگاه فعاالن کارگری

به طرح مشکالت کارگران توسط موسوی 
 و کروبی

 ٢صفحه 
 ٣صفحه 

 ٣صفحه 

 ٦صفحه 

 ٢صفحه



 
517شماره يسکرا                                            ا                                                 2صفحه    

از اول مـه در       ٧گزارش شماره 
 شهرهاي سقز و بانه 

در سـقـز حـداقـل دو تـجـمـع و                
راهپيمائي به مناسبت اول مه برپا 

گزارش يکي از فعاليـن حـزب     .  شد
از يکي از اين مراسم ها را ايـنـجـا      

 : ميخوانيد
بــا تــعــدادي از کــارگــران و                  
فعالين کارگري ابتدا به ميدان کار 
روزانه اين شهر کـه کـارگـران بـراي         
کار هرروز در آنجا تجمع ميکنـنـد   

در آنـجـا يـکـي ازفـعـالـيـن               .  رفتيم
کارگري از شـرکـت دخـانـيـات ايـن           
شهر سخنراني کرد و بدنبـال آن بـا       

راهپيمايي به طرف ميدان عـقـاب،   
 ٢٢ســه راهــي جــامــعــه، مــيــدان            

بــهــمــن، چــهــار راه آزادي حــرکــت            
در حاليکه لباس شخصيها .  کرديم

دور و نزديک همراهيمان ميکردنـد  
فضـاي  .  و تنهايمان نميـگـذاشـتـنـد     

شهـر بسـيـار نـظـامـي بـود انـگـار                  
کـارگـران و فـعــالـيـن هـر کــدام بــا                  

در .  مسلـسـل بـيـرون آمـده بـودنـد             
نـهــايـت مــا بــا شـور و شـادي بــه                  
راهپيمائي خود پـايـان داديـم امـا           
نيروهاي سرکوب با سـرافـکـنـدگـي      

 . به النه هايشان رفتند
مراسم ديگري در ارتقاعات کـوه    

جاقل که تفريحگاه مردم سـقـز اسـت        
به گزارش کميته هماهنگـي  .  برپا شد

براي کـمـک بـه ايـجـاد تشـکـل هـاي                   
کـارگــري، صــبـح روز اول مـه جـمــع                
کثيري از زنان و مـردان کـارگـر بـراي           
گراميداشت روز کارگر از ساعت پنج 
و نيم صبح در باالي کوه جاقل تجمـع  
کردند و مراسمي بـه مـنـاسـبـت روز            

در ايـن    .  جهاني کارگر برگزار کـردنـد    
مراسم ابتدا به احترام جـانـبـاخـتـگـان         
راه آزادي طـبـقـه کـارگـر يـک دقـيـقـه                  
سکوت اعالم شد و با قـطـعـه شـعـري        

سپس مـحـمـود    .  سکوت شکسته شد
صالحي در مورد روز جهانـي کـارگـر      
سخناني ايراد کرد و به دنبال آن شـعـر   
و مقاله اي توسط دو نفر از حاضريـن  

سپس مـطـلـبـي از طـرف          .  قرائت شد
يکي از دانشجويان شرکـت کـنـنـده و         
در انـتــهـا قـطـعــنـامــه تشـکــل هــاي                

 . کارگري قرائت شد
ارديبهشت در شهـر   ١١ روز :  بانه

بـانــه  مـراســمـي بـه مـنــاسـبــت روز                  
جهاني کارگر با حضور دههـا نـفـر از        
فعالين کارگري وخانواده هاي آنها در 

کيلـومـتـري      ۲ مسير جاده سورين در 
در ايـن مـراسـم        .  اين شهر برگزار شـد   

که سه ساعت به طول انـجـامـيـد، بـه          
احـتـرام جـانـبـا خـتـگـان يـك دقـيـقــه                    
سكوت شـد و سـپـس بـرنـامـه هـاي                  

از جملـه نـامـه      .  متنوعي ارائه گرديد
فرزاد كمانگر به معلمان و مطلبي بـه  
نام شرايط زنان كارگر توسط دو نـفـر       

از شرکت کنندگان قـرائـت شـد و در            
انتها قطعنامه اول مـاه مـه تشـکـل             
هاي کارگري در ايران بمـنـاسـبـت اول       
مه خوانده شـد کـه مـورد اسـتـقـبـال                

 . حاضرين قرار گرفت
 

 آزادي، برابري، حکومت کارگري 
 مرگ بر جمهوري اسالمي  

زنده باد انقالب انساني براي  
 حکومت انساني  

 زنده باد جمهوري سوسياليستي  
 

کميته کردستان حزب کمونيست  
 کارگري ايران

ارديبهشت   ١٢ ، ٢٠١٠ مه  ٢ 
 ١٣٨٨ 

 اول مه در شھرھای سقز و بانه 

عصــر تــمــام شــهــر را           ٣ از ســاعــت     
بصورت حکومت نـظـامـي در آورده          

لباس شخصي ها در تمـام شـهـر      . بود
و به چند نـفـر     .  و بازارهاي شهر بودند

بـا  .  بيشتر اجازه جمع شدن نـمـيـدادنـد    
در چـنـد     .  عابرين برخورد مـيـکـردنـد    

مورد کارگران به هم ملحق شـدنـد تـا      
تظاهرات را شروع کـنـنـد کـه لـبـاس             
شخصي ها و پليس سريعا بـه مـحـل        
ميرسـيـدنـد و جـمـعـيـت را مـتـفـرق                   

در اين کشاکش ها يک نفر .  ميکردند
در بازار مجاور پاساژ حامي تـوسـط     

عـوامـل   .  لباس شخصي دستگير شد
انتظامي به تـعـدادي از فـعـالـيـن کـه              
آنها را ميشـنـاخـتـنـد هشـدار شـديـد             

ساعـت شـش و ده دقـيـقـه              .  ميدادند
هـمـگـي در خـيـابـان نــمـکـي جـلــوي                  
رسـتــوران صــدف جــمـع شـديــم و بــه               

در .  يکباره پالکاردها را بلنـد کـرديـم     
ــان پــالکــارد بــدســت               جــلــو صــف زن

. گرفتند و شروع کرديم به شعار دادن  
زنده باد کارگر، زنده باد روز جـهـانـي    "

و به " زنده باد اتحاد کارگري"، "کارگر
طـرف ســه راه خــيــابـان نــمـکــي بــراه                

در ميان راه لبـاس شـخـصـي       . افتاديم
ها وحشيانه همراه با نيروي انتظامـي  
حمله کردند و پالکاردها را گرفتنـد و    
شروع به کتک زدن کردند که کـارگـران   

ولـي سـرانـجـام       .  نيز مقاومت کـردنـد  
 . جــمـــعــيـــت را پــراکـــنــده کــردنـــد               

 
در شروع مراسم همـه شـروع بـه کـف           

سوت ميزديم و يـکـبـاره        .  زدن کردند
بـا  .  گفتيم زنده باد زور جهاني کـارگـر  

شــروع مــراســم تــمــام ســرکــوبــگــران           
جمهوري اسالمي به خـيـابـان نـمـکـي         

هجوم آورند و سه راه نـمـيـکـي بسـتـه         
با اينهمه جمعـيـت خـيـلـي زيـاد           .  شد
لباس شخـصـي هـا بـه چـنـد زن               .  شد

حمله کردند که زنان جانانه مقـاومـت   
امــا بــه زور پــالکــاردهــا را           .  کــردنــد
در همين حيـن يـک بـار نـيـز            .  گرفتند

فـکـر کـنـم بـه          .  چند تير شليک کردند
تا آنجايي کـه مـتـوجـه       .  کسي نخورد

بـه  .  شدم کسي اينجا دسـتـگـيـر نشـد       
جــز هــمــان يــکــنــفــر در بــازار ســراي             

حـالـت جـنـگ و گـريـز بـود                .  حامـي 
تعقيب ميکردند اما کارگران دوبـاره    
پـالکــاردهـا را بــلــنـد کـرده و شــعــار                

لباس شخـصـي هـاي تـمـام          . ميدادند
مــيــدان انــقــالب خــيــابــان نــمــکــي و           
فردوسـي و آزادي را کـامـال احـاطـه                

به ميان مردم آمدند تـا    . کرده بودندد
در ضمـن در    .  افراد را شناسايي کنند

جريان تظاهرات امروز قطـعـنـامـه ده       
تشـکــل کــارگــري در مــورد اول مــه             

 . پخش شد
همچنين مراسم ديگر اول مـه در    

امـروز صـبـح در        .  سنندج برگزار شـد 
ساعت يازده و نيم جمعي از فـعـالـيـن       
کارگري در خيابان نمکي کوچه ميـوه  
فروشان سنندج دست به تجمـع زده و      

بــه .  پـالکـاردهــايـي را بـر افــراشـتــنـد            
مناسبت روز جهاني کارگر قطعنامـه  
اي را خوانده و شعارهاي زنده بـاد اول    

مـردم  .  مه روز جهاني کارگر داده شد
نـيـز دور آنـهــا حـلــقـه زده و شـرکــت                    
کننـدگـان در مـراسـم پـالکـاردهـايـي               
داشتند که نوشته شده بود رفـقـاي در     
بندمان را آزاد کـنـيـد، زنـده بـاد زور              

و مـراسـم بـا تشـويـق            .  جهاني کارگر
ــيــــد                     ــان رســ ــار بــــه پــــايــ  . حضــ

 
الزم به يـادآوري اسـت کـه از ديشـب             
سازمان اطالعات سنندج با فعـالـيـن    
کارگـري و تـمـامـي اعضـاي هـيـات                
مديـره اتـحـاديـه آزاد کـارگـران ايـران                
تماس گرفته و آنـهـا را تـحـت فشـار                

و .  گذاشته که مراسمي گرفـتـه نشـود     
از آنها با تهديد و فشار تعهـد گـرفـتـه       

ــکــنــنــد                . کــه در مــراســم شــرکــت ن
همينطور آنها را تحت فشار گـذاشـتـه    
که مکان و زمان برگـزراي مـراسـم را        

امروز صبح نيز به تـعـدادي   .  بگويند 
ديگر زنگ زدند و با فشار و تـهـديـد        

ــد              ــه اطــالعــات کشــانــدن . آنــهــا را ب
هـمــچـنــيـن صــبـح امـروز نـيــروهــاي              
انـتـظـامـي صـديـق کـريـمـي و فـايــق                   
کيخسروي از اعضاي هـيـات مـديـره         
ــازداشــت              ــه را اطــالعــات ب اتــحــادي

صبح زود به در خانـه صـديـق      .  کردند
ــد             ــودنــ ــه بــ ــتــ ــي رفــ ــمــ " کــــريــ . .. 

 
کميته کردسـتـان حـزب کـمـونـيـسـت             
کـارگـري ايـران بـه کـارگـران و مــردم                 
سنندج سرخ و هـمـه کسـانـي کـه در              
برپايي مراسـم اول مـه در شـهـرهـاي              
مختلف سهيم بودند دورود ميفرستد 
و خواهان آزادي فوري همه دسـتـگـيـر     

اول مــاه مــه امســال        .  شـدگــان اســت   
بيش از هر سال وحشت و نـگـرانـي از      
چهره سران جمـهـوري اسـالمـي پـيـدا           
بود و بيش از هر وقـتـي تـوجـه تـوده            
هاي وسيع مردم به مبارزه انقالبـي و    

 . رهايي بخش طبقه کارگر جـلـب شـد     
 

 زنـــــده بـــــاد اول مـــــاه مـــــه                             
 ســرنــگــون بــاد جــمــهــوري اســالمــي           
 زنده باد جـمـهـوري سـوسـيـالـيـسـتـي               
کميته کردسـتـان حـزب کـمـونـيـسـت             

 ١١ ،   ٢٠١٠ اول مـه    ( کارگري ايران 

و به طرف مـيـدان فـردوسـي         
 .دست به راهپيمائي زدند

بــنــا بــر ايــن گــزارش در          
همان لحظه هـاي اول شـروع       
راهپيمائي به طـرف مـيـدان        
فردوسي در حالي که کارگران 

پالکاردهايي در رابطه با اول   
ماه مه بدست گرفـتـه بـودنـد       

" کارگر اتحاد اتحاد"شعار   و
سر ميدادنـد مـورد تـهـاجـم          
نيروهاي امنيتي و گارد ويژه 

و پس از مـدت       قرار گرفتند
کوتاهي درگـيـري بـيـن ايـن          
نيروها و کـارگـران و ضـرب          
شتم تعدادي از آنـان تـوسـط        
نــيــروهــاي امــنــيــتــي ، ايــن        
نيروها موفق به متفرق کردن 

 . جمعيت تظاهر کننده شدند
ــن گــزارش           ــر اســاس اي ب
کـارگـران تصـمـيـم داشـتـنـد             
راهپيمائي خود را تا سـه راه    
نمکي ادامه داده و سپـس بـا     

تجمع در آنجا اقدام به قرائت 
مــاده اي       ١٥ قــطــعــنــامــه     

مشترک تشکلهاي کـارگـري     
ايران به مناسبت اول ماه مـه  
بکنند که با هجوم نيـروهـاي   

مـواجـه      امنيتي و گارد ويژه

ــد  ــع و          .  شــدن ــجــم ــن ت در اي
راهـپــيــمــائــي بــا مــقــاومــت       
کارگران، نيروهاي امـنـيـتـي     
موفق به دستگيري کـارگـران   

 . تظاهر کننده نشدند
اتــحــاديــه آزاد کــارگــران      
ايران با تبريک اول ماه مه بـه    
کارگران شهر سنندج به همـه  

درود مــي فــرســتــد و            آنــان
خواهـان آزادي فـوري و بـي            
قيد شـرط صـديـق کـريـمـي             
عضو هيئت مديره اتحاديه و 
فواد کيخسـروي از اعضـاي       

 . اتحاديه از زندان است
  زنده باد اول ماه مه

 

 "...کارگر یزنده باد روز جھان"طنین
 زنده باد اول ماه مه  ١از صفحه 

  ١از صفحه 
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بــخــصــوص اگــر ســابــقــه آنــهــا را در              
پرداختن به مسـائـل كـارگـري دنـبـال             

منتها آنچه كه در البـالي    .  كرده باشد
سطور اين نوشته ها گير خواننده مـي  
ــوشــتــن در بــاره مســائــل                 آيــد، نــه ن
ــارگــري و حــتــي يــك مــوضــوع                    ك
مشخص مثل اول مه، بـلـكـه جـنـگ        
دو گرايش است كه انقـالب جـاري در       
اين حـزب ايـن شـكـاف را دامـن زده                

حجم نوشته هـاي آنـهـا در ايـن           .  است
دوره و مشخصا حمالتشان بـه حـزب       
كمونيست كارگري در واقع پـرداخـتـن    
به مشكل خود و جواب به هـمـديـگـر       

دو شقه شدن و به چالش كشيده .  است
هاي ارتجاعي در ايـن     شدن اين تئوري

حزب اجتناب ناپذير مي بود چـرا كـه     
هر حزب و جريانـي كـه جـمـع دو سـه              
دوست و فـامـيـل نـبـاشـد، در بـرابـر                   
مسائل مهم و مسائلي چـون انـقـالب      
جاري كه توجه كل جـهـان را بـه خـود           
جلب كرد، نمي تواند مثل خط غالب 
بـر حـزب حـكـمــتـيـســت ايـن چـنـيــن                   
غيرمسئوالنه و گاها با زبان لـمـپـنـي       

كساني كه در اوضـاع  )  ١ .(حرف بزند
هـاي     نسبتـا عـادي و آرام زيـر پـرچـم               

دروغــيــن قـــايــم مــي شــونــد، در                   
تـالطـمـات انـقـالبـي و غـيـرعـادي و                  
غــيــرمــتــعــارف دچــار مشــكــل مــي          

مـثـال اگـر كسـي يـك حـزبـي                .  شونـد 
درســت كــنــد و اســم خــودش را هــم               
بگذارد حـزبـي كـه مـخـالـف انـقـالب               
است و تمام هم و غمش ايسـتـادن در       
برابر اعتراضات مـردم خـواهـد بـود،           
تنها كساني را جذب خواهد كـرد كـه       
ــا                     ــقــالب و ب ــا ان ــا ضــديــت ب واقــع

اعتراضات در تار و پـودشـان تـنـيـده            
امـا اگـر حـزبـي بـخـودش             .  شده است

بگويد كمونيست و طرفدار مـنـصـور      
حكمت، شـايـد كسـانـي گـول هـمـيـن               
ظاهر قضـيـه را بـخـورنـد و راسـتـي،                
راستـي بـيـايـنـد حـذب آن حـزب هـم                   

زمــانـي كـه دنــيـا در دســت             .  بشـونـد  
است، رهبـران  "  امن امان" بورژوازي و 

اين حزب مي توانند بـراي اعضـايـش      
هاي آموزشي هم بگذارند؛ امـا     كالس

زماني كه در جـامـعـه جـنـگ بـر سـر              
كـنـار زدن ايـن بـورژوازي در گـرفـتـه                  
است، انسان با عقل سالم انتظار دارد   
كه كسي كه كمونيسـت اسـت، كـاري        

سعي كنـد قـدرت را از دسـت            .  بكند
ــاورد             ــورژوازي در بــــيــ حــــزب  .  بــ

حكمتيست البته اعضاي خـود را بـر         
مـنـتـهـا ايـن        .  عليه مردم بسيـج كـرد    

حزب در اين دوره با دست انـدازهـائـي    
انـقـالب جـاري شـكـسـت           .  روبرو شـد   

نخورد و دست اندازهايي هم كه حزب 
حكمتيست در ابتدا بـا آن روبـرو شـد          
دارند قطار ايشان را با مشـكـل جـدي      

 .روبرو مي كنند
 متد غالب بر حزب حكمتيست

متد كورش مدرسي كه در ابـتـدا     
با انـدكـي دسـت انـداز بـر ايـن حـزب                  
غالب شد اين اسـت كـه از آنـجـا كـه                
جنبش جاري جنبشي است ارتجاعـي  
و جنـگـي اسـت بـيـن رفسـنـجـانـي و                  
خامنه اي و غيره، جـامـعـه را بـه دو             
قطب طرفداران خامنه اي و طرفـداران  
رفسنجاني تقسيـم كـرده اسـت و هـر             
كسي با هـر نـيـت و آرزوئـي دخـالـت               

. كند، به ارتجاع خـدمـت كـرده اسـت        

بيخود و نامربوط بـه مـتـد مـنـصـور           
حكمت در قبال وقايع كردستان عـراق  
در دور جنگ اول خليج مراجعه و بـه      

ايـن خـط عـلـي         .  آن آويزان شده بودنـد 
العموم توسط كورش مدرسي تئوريزه 
ميشد و توسط كسـانـي مـثـل خـالـد           
حاج محمدي، محمـد فـتـاحـي، اسـد          

هاي كـمـتـر شـنـاخـتـه             گلچيني و تيپ
شده ديگري هم همراه با بـددهـنـي بـه         

اين حزب تـا  .  ديگران به پيش برده شد
ــي                آنــجــا پــيــش رفــت كــه ســرنــگــون
جمهوري اسالمي را به ضرر جـامـعـه      
ارزيابي كرد و نتيجه گرفت سرنگونـي  
جمهوري اسالمي نهايـتـا بـه تـقـويـت           

. بورژوازي در ايران خواهد انـجـامـيـد      
حـزبشـان تـحـت        ١٥ روح بيانيه پلنوم 

همـيـن   !"  آنچه كه بايد آموخت"عنوان 
چــنـــيـــن  . " نــكـــتــه را مـــي گـــويـــد            

اي نيازهاي طبقـه کـارگـر و         سرنگوني
مردم انقالبي را پاسخگو نيـسـت، بـه      
عکس ميتواند بـه مسـتـحـکـم شـدن           
قـدرت بـورژوازي مـنـجـر شـود و در                 
واقع حـاکـمـيـت بـورژوازي را نـجـات              

فـعـالـيـن ايـن حـزب در خـارج                ."  دهد
كشور در ابتداي اعتراضات خيابـانـي   
مردم در ايران، همراه با ديگر ايرانيـان  
ــه                   ــراض بـ ــتـ ــور در اعـ ــارج كشـ خـ

هاي جمهوري اسـالمـي و        سركوبگري
در دفــاع از مـــبــارزات مــردم در                   

هاي اعتـراضـي شـركـت مـي           آكسيون
منتها به مرور زمان كـه خـط     .  كردند

كورش مدرسي بـر ايـن حـزب غـالـب            
شــد، ديــگــر كســي از آنــهــا در ايــن                 

 . ها شركت نكرد آكسيون
 

 !خروج از بحران
بهرحال معلوم بـود كـه ايـن خـط           

 ...آينده حزب 
 ١از صفحه 

امسال حتي از سالهـاي قـبـل      .  ببينند
ايـن مشـخـصـات از         . متفاوت تر بود

نـظـر مـن مــهـم انـد و بــايـد آنـهـا را                       
برجسته کرد و آينده را بـر ايـن مـبـنـا          

 . شکل داد
برجسته ترين مسئله اي که قـبـل     
از اول مه بـه اطـالع هـمـگـان رسـيـد                
تحرک تشکلهـا و جـمـعـهـا و مـراکـز                

برجسـتـه تـريـن       . مختلف کارگري بود
اقدام در اين ميان حرکـت هـمـاهـنـگ        
ده تشکل کارگري بود که قـطـعـنـامـه      

پـارسـال   .  مشترکي را منتشـر کـردنـد     
هم اين کار را کرده بودند امـا امسـال     

تفاوتش اين بود که ايـن اقـدام در دل           
يـک حـرکـت اعـتـراضـي قـوي شـکـل                  
گرفتـه بـود کـه مـيـتـوانسـت صـداي                 
جنبش کارگري و ادعانامه آنها عليـه  
سرمايه و نابرابري و اسـتـثـمـار را در           

 . ابعادي توده اي مطرح کند و کرد
تشــخــيــص و اقــدام بــه جــاي                  
تشــکــلــهــا و فــعــالــيــن کــارگــري بــه              
مناسبت اول مـه در زيـر بـيـشـتـريـن                
فشار پـلـيـسـي و امـنـيـتـي و فـقـر و                     

، پيـام ويـژه اي       ... فالکت و بيکاري و
پـيـام آنـهـا ايـن بـود کـه ايـن                   .  داشـت 

. زندگي فالکت بار را تحمل نميکنيـم 

در عين حال اجازه نمـيـدهـيـم اصـالح        
طلبان حکومتي از اعـتـراض بـر حـق         
مـردم بــه نــفــع جـنــگ جــنــاحــيــشــان             

اين اقـدام کـارگـران        .  سواستفاده کنند
در حـکــم اعــالم يـک الـتــيـمـاتــوم بــه                 
حاکـمـان و ايسـت بـه جـنـاح اصـالح                  
طلبان حکومتي و جريانات بورژوايي 

 . بود
جنبش کارگري با مطالبـاتـي کـه      
مطرح کرده بود و با اعتماد به نفسـي  
که رهبران و فعالينـش از خـود نشـان          
دادند، همگي باعث شد که جريـانـات   
بورژوايي با لحن و ادبيات ديگري بـه    

. کارگرو روزجهاني کـارگـر بـپـردازنـد         
کارگر ديگـر بـراي سـلـطـنـت طـلـبـان                

بيسواد هـمـيـشـگـي کـه           "  فعله" همان 

. بايد به آنـهـا خـدمـات بـدهـد نـبـود                
همچنانکه براي حکومت هـم کـارگـر      
ديگرهمان مسلمان نماز خـوان و سـر       
به زير نبود که تسبيح ميـچـرخـانـد و       
اهللا اکبـر مـيـگـويـد و آخـونـد پـروار                 

اين بار کـارگـر روزي داشـت        . ميکند
که روز جهاني کارگر اسم دارد و بايـد  
همه ضـد کـارگـرهـا هـم ايـن روز را                   

 ! تبريک بگويند
مـلـت   " کارگر اين بار بـخـشـي از        

شـده بـود کـه        "  زحمتـکـش  " و "  شريف
 . بايد حقوقش رعايت ميشد

به قول تابناکيـهـاي وابسـتـه بـه           
محسن رضايي اين روز تاريـخـش بـه      
مبارز کارگران شيکا گو در آمـريـکـا    
ــعــدا بــوســيلــه                   ــه ب ــرمــيــگــردد ک ب
سوسياليستـهـا بـه ايـن روز جـهـانـي                

 . تبديل شد
در اين روز و به اين منـاسـبـت از      
خامنه اي گرفتـه تـا احـمـدي نـژاد و              
ديــگــر ســرداران ســپــاه، از مــوســوي           
گرفته تا رضا پهلوي و تمام جريانـات  
ناسيوناليسـتـي و اسـالمـي هـمـگـي              

يــک دوره   .  مــخــلــص کــارگــر شــدنــد       
خـدا  " خميني هم اعالم کرده بـود کـه       

امسـال هـمـه      " خودش هم کارگر است
اين طيف و خداو سلـطـانشـان کـارگـر        

؟ چرا که گـوشـه کـوچـکـي از            .! شدند
اراده و قـدرت سـيـاسـت کـارگـري و                 
قدرت اين طـبـقـه را مشـاهـده کـرده               

 . بودند
رجبران و پيشروان کارگران هم بـا  
الهام ازهمان متد مـعـروف مـارکـس         
در قــطــعــنــامــه شــان از يــک طــرف               
ادعانامه و نقد خـود از سـرمـايـه را             
بيان کرده بودند و از طـرف ديـگـر بـه         
عنـوان سـخـنـگـويـان و نـمـايـنـدگـان                  
رهايي کل جامعه خواهـان آزادي هـم       
زندانيان سيـاسـي، لـغـو شـکـنـجـه و               
اعــدام، بــرابــري زن و مــرد، حــقــوق              
کــودک وآزادي تشــکــل و تــحــزب و             

شـده  ...  تعيين حـد اقـل دسـتـمـزد و           
 . بودند

ايــن قــطــعــنــامــه نشــان داد کــه            
کارگران به عنوان يک صنف بـه خـود     

نشان داد که کـارگـران   .  نگاه نميکنند
آماده شده اند کـه در نـقـش رهـبـر و                
سخـنـگـوي کـل جـامـعـه بـه مـيـدان                   

ايـن دو فـاکـتـور مـهـمـتـريـن                . بيايند
تحول و دسـتـاوردي اسـت کـه بـا بـه                 

 ٥٧ ميدان آمـدن کـارگـران در سـال                
در سـالـهـاي گـذشـتـه         .  متفاوت است

هم اين نقش کم و بيش عيان بود امـا  
امسال در دل يک خيزش توده اي ايـن    
اتفاق برجسته ميشود و اين يـکـي از     
مهمترين فاکتورهاي عرصه سياسـت  

 . در ايران است
البته همينجا بايد تاکيد کنم کـه    
اين موقعيت اتـفـاقـي و يـا نـتـيـجـه                 
ابتکار اين يا آن مـحـفـل و سـازمـان              

اين يک روند سـيـاسـي و        .  نبوده است
تحول عـمـيـق و ريشـه اي را بـه مـا                   

اين نـتـيـجـه پـيـشـروي          .  نشان ميدهد
سياست و گرايشي است که بـه مـدت     

سال قبل براي آن تالش صـورت     30
يک دنيا نـقـد، ادبـيـات،         . گرفته است

کتاب و مقاله در اين راسـتـا نـوشـتـه        
جانهايي زيادي در ايـن راه    . شده است

در ايـن سـه دهـه قـبـل            .  فداشده است
گرايشاتي حاشيه اي و گرايشـاتـي بـه      

سـنـتـهـايـي      .  جلو سوق داده شـده انـد      
مرده و سنتهاي ديگـر پـا بـه حـيـات            

سازمانهايي از بين رفتـه  .  گذاشته اند
و يا حاشيه اي شده اند و سازمانهـا و    
احزابي در جلو صـحـنـه سـيـاسـت در           

 . ايران رو آمده اند
ميخواهم بگويم اتـفـاق مـهـمـي          
افتاده است که خود چکيده تالش يک 
نسل از کمونيستـهـايـي خـوش فـکـر           
ايران و پيشروي جنبش کمونيستي و   

 . کارگري ايران است

 ...روز جھانی کارگر امسال 
  ١از صفحه 
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بنـا بـر خـبـرهـاي رسـيـده بـه                 
اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران طـي         
ــه                  ــورخــ ــروز مــ ــروز و امــ ديــ

خانوادهاي صـديـق      ١٤/٢/٨٩ 
کـريـمـي و فــواد کـيـخـسـروي در                
معيت تعـدادي از خـانـواده هـاي           
ــه آزاد             ــحــادي کــارگــران عضــو ات
کارگران ايـران و ديـگـر فـعـالـيـن              
کارگري به تجمع در مقابل سـتـاد   
خبري وزارت اطالعـات در شـهـر        
ســنــنــدج ادامــه داده و خــواهــان           

 . از زندان شدند  آزادي عزيزانشان
ــي                  ــبــر در پ ــر ايــن خ ــنــا ب ب

خانواده ها مـبـنـي بـر         ايستادگي
ــت              ــيـ کســـب اطـــالع از وضـــعـ

امروز خانواده صديـق     عزيزانشان
کريمي و فواد کيخسروي موفق به 

ديدار با آنها شدند و فواد شـبـکـه      
فر به همراه امجد آذري نيوفـر کـه     
نامبرده نيز در روز اول مـاه مـه             
دستگير شده بود به دادگـاه اعـزام     
شدند و آقاي فـواد شـبـکـه فـر بـا             
سپردن وثيقه ده ميليون توماني و 
امجد آذري نـيـوفـر بـدون سـپـردن           

 . وثيقه همانجا آزاد شدند
مامورين امنيتي اعالم کـرده    
اند صديق کريمـي عضـو هـيـئـت          
مديره اتحاديه آزاد کارگران ايـران    
و فواد کـيـخـسـروي عضـو فـعـال            
اتحاديه در شهر سـنـنـدج تـا روز           

ارديـبـهـشـت مـاه بـه دادگـاه               ٢٠ 
 . اعزام نخواهند شد
اتـحـاديـه آزاد         کارگران عضو

کارگران ايران در شهـر سـنـنـدج و         

خانواده هاي صديق کريمي و فواد 
کـيـخـسـروي اعـالم کـرده انـد در                
صورت تداوم بازداشت اين دو نفر 
بر دامنه اعتراضات خود خواهند 

همچنين بنا بر خبر تـايـيـد    . افزود
نشده اي فواد کـيـخـسـروي اعـالم        
ــداوم                ــت در صــورت ت ــرده اس ک
بازداشت خود دست به اعتـصـاب   

 . غذا خواهد زد
اتحاديه آزاد کارگران ايران بـا    
مـحـکـوم کـردن تـداوم بـازداشـت              
صديق کريمي و فواد کيخسـروي،  
هر گونه تالش براي پرونده سـازي    

را قـويـا        نسبت به ايـن کـارگـران       
محکوم ميکند و خـواهـان آزادي     
فوري و بي قـيـد و شـرط آنـان از             

 . زندان است
 
  زنده باد اول ماه مه 

  اتحاديه آزاد کارگران ايران

هـمـه مـي      .  دچار مشكل خواهد شـد   
دانستند كه يكي از دو تـحـوالت زيـر      

اول .  مي توانست اينها را نجات دهد
اينكه رژيم جمهوري اسالمي بـزنـد و       
سركوب كنـد؛ طـوري كـه مـردم ايـن              
شـكــســت را بــپــذيــرنــد و جــمــهــوري            
اسالمي حداقـل مـثـل دوره قـبـل از              
انتخابات بـه زنـدگـي نسـبـتـا عـادي                

. براي جمهوري اسالمي، ادامه بـدهـد  
حال اين سركوب چه از طريق كوبـيـدن   
معترضين در خيابان مي بـود و چـه         
از طــريــق دســتــگــيـري و مــحــاكــمــه            
موسوي و كروبي و غيره مي بود كـه    
با اين كـار اگـر مـردم نـيـز دسـت از                   
اعــتــراض بــرمــيــداشــتــنــد و حــزب             
حكمتيست مي توانسـت ادعـا كـنـد         
كه از اول گفته بود كه جنگ بين ايـن    
دو اردو است و اكنـون يـكـي از آنـهـا            
مغـلـوب شـده و اعـتـراضـات پـايـان                 

ــتــه اســت     ــه هــمــيــن هــم اگــر           .  يــاف ب
اعتراضي كه قـرار بـود بشـود، نـمـي            
شد و يا نيروهاي نظامي بـا قـدرت و       
آمادگي بيشتري در برابر اعتـراضـات   
ظاهر مي شدند، اين حزب بـا شـادي       
و دهن كجي به مـردم بـيـانـيـه صـادر           

مــردم دســت از ايــن        " مــي كــرد كــه        
 !" لجبازي ها برداريد

حالت دوم ايـنـكـه تـحـوالتـي در             
جامعه اتفاق بيافتد كه ايـنـهـا دسـت         

پيش بگيرند و بگويند اكـنـون ديـگـر       
هــاي رژيــم       ايــن جــنــگ بــيــن جــنــاح        

نيست، بلكه جبهه هاي جنگ عوض 
شده اند و جنگ بين طبـقـه كـارگـر و         

ظاهرا براي .  بورژوازي در جريان است
بخشي از رهبري حزب حـكـمـتـيـسـت       

تـا آنـجـا      .  اين دومي فراهم شده اسـت 
كه دنبال كرده ام، رحمان حسـيـن زاده     

او .  اين موضع را برجسته كرده اسـت   
به بهانه نقد حزب كـمـونـيـسـت ايـران           
موضع مخالفت بـا خـط ارتـجـاعـي            
كورش مـدرسـي را بـه نـمـايـش مـي                

او در واقع جـواب كسـانـي را          .  گذارد
در صـف آن حـزب مـي دهـد كـه بـه                   
بــهــانــه هــاي مــخــتــلــف هــر حــركــت            
كــارگــري در جــامــعــه را نشــانــي از              
فاصله گـرفـتـن كـارگـران از جـنـبـش                 

رحمان حسـيـن زاده       . جاري مي دانند
" تيم آخـر مسـابـقـه      " در انتهاي نوشته 

ــد     ــد          : " مــي گــوي ــه شــواه ــم در خــات
متعددي نشان ميدهد، طبقه کـارگـر     
ايـران در اول مـه امسـال مـيـرود بـه                   
روشني پالتفرم و صـف طـبـقـاتـي و              

هـاي     سياسي متمايز خود را از جـنـاح  
بورژوازي و جدال آنـهـا و از جـنـبـش              
سبز که موقعيت اپوزيسيوني به خود 

وقوع چـنـيـن    .  گرفته است، نشان دهد
پديـده اي نـقـطـه عـطـف مـهـمـي در                    
راستاي عروج جنبش سوسياليـسـتـي    

کارگري و در راستاي به ميدان آمـدن    
طبقه کارگر آگاه و روشن بين در بطـن  
تحوالت طبقاتي و سيـاسـي جـامـعـه        

با تمام توان بـه اسـتـقـبـال        .  ايران است
ــد رفــت           تــوصــيــه  ."  ايــن تــحــول بــاي

دوستانه من بـه رحـمـان حسـيـن زاده            
اين است كه آنچه به نفع مـوضـعـي را      
كه ايشان مطـرح كـرده، خـط كـورش           
مــدرســي را در آن حــزب تضــعــيــف             
خواهد كـرد، رك و راسـت بـيـان ايـن                
موضوع اسـت و لـزومـي نـدارد كـه                 
موضع خـود را در لـفـافـه حـملـه بـه                  
حــزب كــمــونــيــســت ايــران و حــزب               

خـط  .  كمونيست كـارگـري بـپـيـچـانـد         
بددهني و جلو اعتراض كارگر و زنـان  
و جوانان در آن جامعـه ايسـتـادن، در        
نهايت بازنـده خـواهـنـد بـود و آيـنـده                

 .درخشاني ندارد
 آينده حزب حكمتيست

خط كورش مـدرسـي در دنـيـاي           
. سياست چپ ايران جايـگـاهـي نـدارد      

كمونيستها سياسـت را پـيـشـه نـمـي             
كنند كـه كـارگـران و جـامـعـه عـلـي                   

گـي   العموم را به تعطيالت و بي كـاره 
كسـي كـه ايـن كـار را             .  دعوت كنند

مي كند در عالم واقع يك بـخـشـي از      
سياست طبقات دارا را به پـيـش مـي      

معلوم نيسـت مـوضـعـي را كـه            .  برد
رحمان حسين زاده بيان كرده است چـه  
حال و وضعي در حزب حـكـمـتـيـسـت       
دارد، اما در بـيـرون از چـهـارديـواري          

ها نـبـايـد اجـازه        اين حزب، كمونيست
بدهند هيچ بخـشـي از چـپ جـامـعـه             

. هاي ارتجاعي بشـود    قرباني سياست
بـورژوازي در ايـران بــه انـدازه كـافــي               
ابزار مقابله با كـارگـران را در دسـت            

پيوستن بخشي از چـپ بـه ايـن        .  دارد
در حـزب    .  كمپ ابدا خوشايند نيسـت 

حكمتيست هم تـقـالهـائـي هـر چـنـد            
ضعيف ـ تا آنـجـا كـه بـه بـيـرون درز                 
كرده است ـ بر علـيـه خـط ارتـجـاعـي           
پرو احمدي نژاد كـورش مـدرسـي در          

ــوده اســت        ــان ب امــيــدوارم كــه     .  جــري
اظهارنظر هـر چـنـد ضـمـنـي رحـمـان               
حسين زاده اين تقالها را تقويت كـنـد   
و در برابر خط كورش مدرسي نيـروي  
بيشتري بدور خود گرد آورده و بسيـج  

 .كند
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ

نوشته محمد فتاحي تـحـت   )  ١ ( 
اول مه ادامه عاشورا و نـمـاز     " عنوان 

كه بعدا مـتـوجـه شـدم       !"  جمعه نيست
بخاطر اهميـت  "  آزادي بيان" در سايت 

زيـر  "  از مـيـان مـقـاالت        " آن در ستون 
نورافكن قرار گرفته بود، چنـد نـكـتـه       
داشت كه براي دوستاني كه حـوصـلـه      

" كـلـيـك   " نكرده اند روي اين مـطـلـب        
بكنند، دو مورد آن را اينجا نقل مـي  
كـنـم كـه بــبـيـنـنـد ايــنـهـا داراي چــه                    

در جائـي از    .  هايي هم هستند ظرفيت
ر مـقـابـل      د: " اين مطلـب آمـده اسـت       

پرروياني که از موضـع طـبـقـه شـکـم           
سير جامعه خطاب به کارگر سـکـوي     
موعظه را اشغال کرده و طبقه کـارگـر   
را سرزنش ميکنند کـه چسـبـيـدن بـه          
فقط مطالبات کارگري در حـالـي کـه      

قدرت در خيـابـان هـا دارد دسـت بـه              
دست ميشود بي توجـهـي بـه قـدرت         
سـيـاسـي اسـت، بـايـد گـفـت سـاکـت                   

ايـنـجـا ايشـان الـبـتـه            !".  شويد احمـق 
فقط ادبياتي را كه راحت اسـت بـا آن       
دوستان و كـس و كـارش را خـطـاب               

. قرار بدهد، به نمايش گذاشـتـه اسـت     
اما در بخش ديگري از مطلب ايشـان  
فرهنگ ديگري به نـمـايـش گـذاشـتـه           
شده اسـت كـه گـرچـه مـي دانسـتـيـم                 
ايشان اين ظرفيت دارد اما باور نـمـي   
كـرديـم ايـنــچـنــيـن جــرأت ابــراز آنــرا               

الــبــتــه  : " مــي گــويــد   .  داشــتــه بــاشــد   
کارگري هم که هنوز که هنوز است از 
درک و تشخيص ماهيت طبقاتي ايـن  
جنبش ناتـوان اسـت، او را شـايسـتـه              
اسـت بـرود و در هـمـان خـيـابـان هـا                     

. جانش را فداي جنگ آن لشکر کـنـد    
کارگري که دل بـه ايـن جـبـهـه خـوش             
ميکند و فداکاري بـراي آنـرا وظـيـفـه          
خود ميـدانـد حـق اسـت بـرود و فـدا                 

اين ديگر بحث و نقد سـيـاسـي    ."  شود
دارد در روز روشن و در بـرابـر     . نيست

تمام كساني كه به اينترنت دسـتـرسـي    
دارند آرزوي مرگ كـارگـرانـي را مـي         

واقـعـا   .  كند كه با وي همراه نشده انـد   
معلوم نيست كـه اگـر بـتـوانـد، خـود             
ايشــان ايــن آرزوي خــود را عــمــلــي               

؟ دوسـت دارم كـه         ! خواهد كرد يـا نـه    
خود اعضاي حزب كورش مدرسي به 
اين گفته هاي مـحـمـد فـتـاحـي فـكـر             

 .كنند
 ٢٠١٠ مه  ٤ 

 ...آينده حزب
 ٣از صفحه 

 ...آزادی فواد شبکه فر و امجد آذری نيوفر 
 ١از صفحه 

تــريــن    تــريــن و بــنــيــادي        اســاســي
  مطالبات مندرج در اين قـطـعـنـامـه       

هـاي کـارگـري،        آزادي ايـجـاد تشـکـل      
آزادي تجمع، راهپيمايي، اعتـراض و    

حتي در مـنـشـوري کـه       .  هستند… 
به مناسبت سالگرد انقالب مـنـتـشـر     
کرديـم، خـواسـتـار آزادي تـحـزب در               

در واقـع، امـروز ايـن          .  جامعه شـديـم  
تـريـن خـواسـت         ترين و اسـاسـي    ي  کليد

کارگران است که در ايـن قـطـعـنـامـه           
 .منعکس شده است

ي قـطـعــنـامــه نـيــز بــه              در ادامـه   
ها اشاره شـده، بـه      ي قطع يارانه مساله
ي دستمزدهـاي بـه شـدت زيـر             مساله

خط فقر که االن در سطح يـک چـهـارم      
زير خط فقر قرار دارد، پرداختـه شـده     

ما خواهان دستمزد حداقل يک .  است
. ايـم   ميلـيـون تـومـانـي در مـاه شـده               

ها و محـو    خواهان جلوگيري از اخراج
قراردادهاي موقت و تامين امـنـيـت      

بــه ويــژه کــه ايــن          .  ايــم  شــغــلــي شــده    
قراردادهاي موقت و نـبـود امـنـيـت            

ي کـارگـر ايـران را بـه               شغلي، طـبـقـه     
لحاظ شرايط کـار و زيسـت، بـه روز            

 .سياهي نشانده است
ضمن اين که اول ماه مه اسـت و      
مـا در ايــن قـطــعـنـامـه از کـارگــران                 
مهاجر افغان در ايـران کـه بـه شـدت             

گــيــرنــد،   مــورد تــبــعــيــض قــرار مــي        
خواهان جلوگيري از   .  ايم حمايت کرده

ايـم کـه       ايم و خـواسـتـه        اخراج آنان شده
آنـــان بـــه عـــنـــوان شـــهـــرونــــدان                   

 .الحقوق شناخته شوند متساوي
ــگــي               ــســت ــمــب ــيــن از ه هــمــچــن

ي کـارگـر صـحـبـت            المللي طبـقـه    بين
ايم، از حقوق بازنشستـگـان و از         کرده

ايـم    اعتراضات مردمي حمايـت کـرده    

مصاحبه با جعفر 
 ...زاده عظیم

 ٦از صفحه 

 ٥صفحه 
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 زقبال اطالع داديم کـه صـبـح رو         
ــايــق                   ــمــي و ف اول مــه صــديــق کــري
کيخسروي از مسئولين اتحـاديـه آزاد     

بـدنـبـال ايـن       .  کارگران دستگير شدنـد 
دستگيـري خـانـواده هـاي آنـهـا بـراي                
پيگيري وضعيت دستگيري و زندانـي  
ــه جــلــو اداره                      ــفــر ب کــردن ايــن دو ن
اطالعات رفتند و تعدادي از خـانـواده   
هاي کارگري هم براي حمايت به آنـهـا     

به گفته اطالعـات قـرار     .  ملحق شدند
ارديــبــهــشــت صــديــق        ١٢ بــود روز      

کريمي و فايق کيخسروي را دادگاهـي  
 . کنند که دادگاهي نکردند

 
ارديــبــهـشــت خــانــواده        ١١ شـب    

صديق کريمي و فايق کـيـخـسـروي بـه        
 طــرف اطــالعـــات رفـــتــنـــد تـــا از                

اطـــالعـــات درمـــورد    مســـئـــولـــيـــن     
وضعيت عزيزان خود سوال کنند امـا    
با برخورد توهين آميز و غـيـرانسـانـي     

. مامورين اطـالعـات مـواجـه شـدنـد          
 ١٢ الزم به ذکر است کـه روز صـبـح            

ارديبهشت برادر فايق کيخسروي نـيـز   
پــس از اعــتــراض شــديــد بــه نــحــوه               
برخورد ماموران اطالعات با خانواده 
ــرادرش،                   ــيــگــيــري وضــع ب هــا  و پ
مامـوران اطـالعـات او را بـه داخـل                
اطالعات برده و بشـدت کـتـک زده و          

هـمـچـنـيـن      .  سپس او را آزاد کـردنـد          
ارديبهشت قبل از برگـزاري   ١١ عصر 

مراسم يکي ديگر از اعضـاي هـيـئـت       
مديره اتحاديه به اسم سـعـيـد کـرمـي          
توسط اطالعـات مـورد بـازخـواسـت          
قرار گرفـت و پـس از بـازجـويـي آزاد                

 ١٢ امـــا روز بـــعـــد صـــبـــح              .  شـــد
ارديــبــهــشــت دوبــاره بــه اطــالعــات            

ارديبـهـشـت     ١٢ صبح .  فراخوانده شد
فواد شباکي فر نيز که در روز جهـانـي   
کارگر دستگيـر شـده بـود بـه دادگـاه              
برده شد و مورد بازجويي قرار گـرفـت   
و ســپــس او را بــه اداره اطــالعــات                 

 .بردند
 

کميته کردستان حزب کمونيسـت  

ــري ضــمــن مــحــکــوم کــردن                 ــارگ ک
جمهوري اسالمـي کـلـيـه کـارگـران و             
خـانـواده هـاي آنـهــا و مـردم مـبــارز                  
سنندج را فراميخواند که بـراي آزادي    
کارگران زنـدانـي دسـت بـه اعـتـراض               
بزنند و با حضور گسترده  در مـقـابـل    
دادگاه، خواهان آزادي فوري دستگـيـر   

 . شدگان بشوند
 

آزادي بدون قيد و شـرط کـارگـران      
زنداني و کليه زندانيان سياسي، يکـي  
از خواستهاي مهم کارگران در بيـانـيـه    

ايـن  .  هاي روز جـهـانـي کـارگـر اسـت            
خواست نيازمند پشتيباني بخشـهـاي   

 . مختلف مردم است
 

 آزادي، برابري، حکومت کارگري 
 مرگ بر جمهوري اسالمي  

زنده باد انقالب انساني براي  
 حکومت انساني  

 زنده باد جمهوري سوسياليستي  
 

کميته کردستان حزب کمونيست  
 کارگري ايران

 ،٢٠١٠ مه  ٢ 
 ١٣٨٨ ارديبهشت  ١٢ 

  

بنـا بـه گـزارش کـمـيـتـه بـرگـزار                  
مـي شـهـرسـتـان مـهـابـاد،                ١ کننده   

ارديـبـهـشـت سـاعـت            ١٠ جمعه    روز
مــراســمــي در اطــراف          ١٧ تــا      ١٥ 

شهرستان مهابـاد بـه مـنـاسـبـت اول             
ماه مه تـوسـط جـمـعـي از فـعـالـيـن                  
کارگري و اعضاي کميته هماهـنـگـي    

 .برگزار گرديد
در مــکــان بــرگــزاري مــراســم               
: پالکاردهاي سرخ رنگي با مضـمـون    

اول ماه مه روز جهاني کارگر گرامـي  
ما خواستار آزادي کـارگـران در         -باد

تشکلهاي کـارگـري را         –بند هستيم 
با نيروي خود ايـجـاد نـمـايـيـم نصـب            

ــود                        .شـــــــــــــــــــــده بـــــــــــــــــــ
در آغاز مجري بـرنـامـه ضـمـن خـيـر            
مـقـدم بـه حــاضـريـن ، روز جــهـانــي                  
کارگر را تـبـريـک نـمـود و فـهـرسـت                   
برنامه ها را به شـرح زيـر کـه بـرگـزار            
ــمــــــود                   ــد اعــــــالم نــــ ــرديــــ  :گــــ

سرود انترناسيونال سرود همبستـگـي   
 طــــــــــبــــــــــقــــــــــه کــــــــــارگــــــــــر           
يک دقيقه سکوت به يـاد جـانـبـاخـتـه         

ــر                   ــارگــــ ــه کــــ ــقــــ ــبــــ ــان طــــ  گــــ
 سرود نان توسط يـکـي از حـاضـريـن           
تاريخچه و موقعيت جنبش کـارگـري   
تــوســط يــکــي از اعضــاي کــمــيــتــه             
 هــمــاهــنــگــي بــه شــکــل ســخــنــرانــي          
وضعيت جنبش کارگري ايران توسـط  
 يکي از اعضاي کميـتـه هـمـاهـنـگـي         
 شعر ومـوسـيـقـي در مـيـان بـرنـامـه                  
 بحث آزاد راجع بـه جـنـبـش کـارگـري           
قطعنامه مشترک روز جهاني کـارگـر     

تشـکـل کـارگـري بـه             ١٠ که توسـط    
تصويب رسيده بود يکي ا زحاضـريـن   
آن را قرائت نمودند کـه در پـايـان هـر           
بند از قطعنامه با کف زدن حاضـريـن   

 .مـــــــــــــواج گــــــــــــــرديــــــــــــــد               
بعد از قطعنامه با پخش شيـريـنـي و      
خواندن سرود و آهنگ شاد مراسم را   

 .به پايان بردند
کميته هماهنگي براي کـمـک بـه        

 ايجاد تشکل هاي کارگري
 ٨٩ ارديبهشت  ١١ 
 

براي اثبات اين مدعا به ادبـيـات   
گذشته سازمانها و احزاب و افـراد و        

تـا     ٥٧ محافل چـپ ايـران در دوران           
آن چـپ اگـر بشـود          .  کنون نگاه کنيد

اسمش را چپ گذاشت ريشه اي تـريـن   
" سگ زنـجـيـري     " نقدش به سرمايه تز 

ضــديـتــش بــا امــپـريــالـيــسـم و            .  بـود 
. مخالفتش با وابستگي سرمايه بـود   

ــي و                    ــقـ ــلـ ــت خـ ــومـ ــکـ ــپ حـ آن چـ
مـدافـع   .  سوسياليسمش خـلـقـي بـود        

مــدافــع آزادي   .  اعــدام انــقــالبــي بــود     
نه هـمـه   .  زندانيان سياسي انقالبي بود

آن چـپ مـتـحــد        .  زنـدانـيـان سـيـاسـي        
اسالم رهايي بخش و خود بـخـشـي از      

آن چپ سوسياليـسـمـش را از        .  آن بود
آن چـپ    . مواليش علي ياد گرفته بود

شعار برجسته اش نه سوسياليسم کـه    
و .  خودمختاري و حـقـوق مـلـي بـود         

بالخره آن چپ بخش انتگره و جـدايـي     
ناپذيري از جنبش ناسيونالـيـسـتـي و       

 ..... و. اسالمي بود
اگر ايـن تصـويـر ازچـپ گـذشـتـه              

کـارگـر نـفـت       " واقعي است که هست، 

هـــم "  مـــا رهـــبـــر ســـرســـخـــت مـــا           
نميتـوانسـت از ايـن مـحـدوديـتـهـاي               

بـورژوازي  .  فکري فراتر برود و نـرفـت    
جهاني و ايراني با ستـفـاده از هـمـيـن          
توهمات و تلقيات بـود کـه تـوانسـت         
خميني و جريان اسالمي را به قـدرت    
برساند و انقالب آزاديخواهـانـه مـردم      
را بـا يـک نسـل کشـي بــه شــکـســت                   

 . بکشاند
نويد پيروزي ايـنـبـار بـا پـرچـم و             
مطالبات و نقد و تفکر و افق ديگـري  

. جلوي روي جامعه قرار گرفتـه اسـت    
کارگران و رهـبـران و پـيـشـروان ايـن                  
طبقه آغاز اميدوار کننده و زيـرو رو        
کننده اي را بر پرچم خـود حـک کـرده          

 . اند
در پايان بايد بـگـويـم کـه نـبـايـد              
جريانات حاشيه اي که نقش پـارازيـت   

کســـانــي را     .  دارنــد جـــدي گـــرفــت        
ميگويم که پارسال به کارگران گفتنـد  
به خيـابـان نـيـايـنـد و امسـال هـم آن                   

کسـانـي را     .  راجيف را تکـرار کـردنـد     
ميگويم که مطالبات کارگران را کـم      

ارزش تلقي کردند چرا که به زعم آنهـا  
" ضد سرمايه داريش کـم اسـت      " آلياژ 

معلوم نيست سرمـايـه و کـارگـر چـه            
موجودات عجيب و غريـبـي غـيـبـي        
اي هســتــنــد کــه ايــن مــحــافــل آنــرا              

 ! ميدانند و دنيا از آن بي خبر است؟
اما کسي تا کنون براي آنـهـا تـره        

همينـهـا قـبـال       .  هم خورد نکرده است
هـمـيــن تشـکــلـهـاي مـوجـود را زيــر                 
ضرب گرفتند و از نظر آنـهـا تشـکـل         
محسوب نـمـيـشـدنـد، و ارزشـي هـم              

همينها بـا افـراد مشـکـوک         . نداشتند
خــود قصــد خــرابــکــاري داشــتــنــد و            

امـا امـروز مـجـيـزگـوي           .  نتوانستنـد 
همان تشکـلـهـاي شـده انـد کـه قـبـال                 

. ميخواستند آنها را مـنـحـل کـنـنـد            
خرابکاري اينها بايد همانطور جـواب    
بگيرد کـه تـا کـنـون جـواب گـرفـتـه                    

بايد به آنها همچنان گفته شـود  .  است
برويد جاي ديـگـر ايـنـجـا جـاي شـمـا               

اکنون هم هر وقت اسم کارگـر  .  نيست
را بيشتر تکرار ميکنند کارگـر بـايـد      

زيرا ميخـواهـنـد    .  بيشتر احتياط کند
. خرابکاري ديگري را تدارک بـبـيـنـنـد     

به قول منصور حکمت بايـد از تـرس       
چــنــيــن افــرادي دســت روي جــيــب               
گـذاشــت و از آنــهــا دور شـد نـکــنــد                 

 .  دسبردي بزنند

 
 

 ...روز جھانی کارگر امسال 
 ٣از صفحه 

دستگير شدگان اول مه بايد فورا و بی قيد 
 و شرط آزاد شوند

  ٨اطالعيه شماره 

 گزارش برگزاری مراسم اول مه مه در مھاباد

ايم که هرگونه اعـتـراض       و اعالم کرده
هـاي اجـتـمـاعـي، حـق             حـقـوقـي     به بي

از .  ي کــارگــر اســت       مــردم و طــبــقــه     
جنبش معلمان، پرستاران و جـنـبـش        

 .ايم ه زنان حمايت کرد
تـوانـم بـگـويـم کـه             به جرأت مـي   

تـــريـــن   تـــريـــن و اســـاســـي         بـــنـــيـــادي
ي کارگر در ايـران،        هاي طبقه  خواسته

. در اين قطعنامه متبلور شـده اسـت      
مان، اگر بخواهيـم بـه      اما نوک مساله

اي به زنـدگـي       صورت روزمره و لحظه
کارگران ايـران نـگـاه کـنـيـم، هـمـيـن                  

ــه  ــيــق               مســال ــل ــع ــا، ت ــزده ــم ي دســت
هـا اسـت کـه بـه             دستمزدها و اخـراج     

صورت روزمره گريـبـان کـارگـران در         
ايــران را گــرفــتــه و شــرايــط بســيــار               

ي کـارگـر در         اي را براي طبقه  جهنمي
 .ايران ايجاد کرده است

کيواندخـت قـهـاري      :  گر مصاحبه
 بابک بهمنش: تحريريه -

مصاحبه با جعفر 
 ...زاده عظیم

 ٤از صفحه 



 
517شماره يسکرا                                            ا                                                 6صفحه    

 ! مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 .شديم
ميرحسين موسوي در يک ويدئـو  

اي در      و مهدي کروبي طي اطـالعـيـه     
آستانه روز جـهـانـي کـارگـر، اول مـاه             

هـاي مـبـرم کـارگـران             مه، به خواست
فعـاالن کـارگـري در ايـن           . اند پرداخته

انـديشـنـد؟ آنـان خـود             مورد چـه مـي    
شـان را چـگـونـه عـنـوان                هاي خواست

 کنند؟ مي
 

ــه   دويــچــه زاده،   آقــاي عــظــيــم    :  وــل
امروز اول ماه مـه، روزي بـراي فـکـر           

ها و مبـارزات    کردن دوباره به خواست
آقايان مهدي کروبي و   .  کارگران است

مــيــرحســيــن مــوســوي نــيــز بــه ايــن            
انـد کـه چـه          هـايـي داده      مناسبت پيـام 

بسا طرح آن از سـوي سـيـاسـتـمـداران           
ســال   ۳۰ جـمــهـوري اسـالمــي، طــي           

واکـنـش   .  سـابـقـه بـوده اسـت           اخير بي
ها چه بـوده    فعاالن کارگري به اين پيام

 است؟
پيش از اين کـه   :زاده جعفر عظيم 

به سـؤال شـمـا پـاسـخ بـدهـم، از ايـن                   
کنم و روز جهانـي    فرصت استفاده مي

ي   کـارگـر و اول مـاه مـه را بـه هـمـه                     
گـويـم و       کارگران در ايران تبريـک مـي    

اميدوارم اول مه امسـال، تـبـديـل بـه            
عـطـفـي شـود کـه کـارگـران در                   نقطه

ايران و سراسـر جـهـان بـه مـطـالـبـات               
 .انساني خودشان دست پيدا کنند

جـا کـه بـه سـؤال شـمـا                 اما تـا آن   
شـود؛ بـه نـظـر مـن، تـا                 مربوط مـي   

جـا کـه ايـن آقــايـان امـروز از                  هـمـيـن   
کـنـنـد،      حقوق کارگران صـحـبـت مـي      

پيش از هـرچـيـز بـيـانـگـر وجـود يـک                
جنبش عظيم و قدرتمند کـارگـري در     

هاي تاثيرگـذاري ايـن       ايران و پتانسيل
جنبش بر اوضـاع و احـوال سـيـاسـي              

 .اجتماعي کنوني در ايران است
امــا تــا جــايــي کــه بــه واکــنــش              

هـاي ايـن آقـايـان           کارگران به صحـبـت  
شود، به هرحال اين آقايـان   مربوط مي

سال گذشته بخـشـي از خـود         ۳۰ طي 
طور که شمـا    اند و همان  حکومت بوده

هــا   گـونـه واکـنـش        اشـاره کـرديـد، ايـن        
نسبت به اول ماه مه از سوي کسـانـي   

سال گذشته در حـکـومـت          ۳۰ که در 
 .سابقه بوده است اند، بي بوده

به هرحال کارگـران از ايـن اتـفـاق           

وقـتـي بـخـشـي از          .  ناراضي نيستـنـد  
اي کـه      ها، از حقـوق طـبـقـه        حکومتي

اش پايمال شده است، صـحـبـت      حقوق
ي آن اسـت کـه           دهـنـده    کند، نشـان   مي

اوضــاع در جــامــعــه دارد عــوض                 
اما واقعيـت ايـن اسـت کـه           .  شود مي

هـاي ايـن آقـايـان در شـرايـط                صحبت
ــران را دوا                   حــاضــر دردي از کــارگ

کند و کارگـران تـا جـايـي کـه بـه                نمي
ها و جنـبـش مـوسـوم بـه           خود اين آدم

شــود،   مــربــوط مــي  "  جــنــبــش ســبــز   " 
 .کنند استقبال چنداني از آنان نمي

زيرا مثـالً قـانـون کـار در پـايـان               
وزيـري آقـاي مـوسـوي،           دوران نخست

در مــجــلــس و مــجــمــع تشــخــيــص             
مصلحت نظام آن دوره تصـويـب شـد؛      
قانون کاري که امـروز مـنـجـر بـه آن              

درصد کـارگـران ايـران بـا          ۸۰ شده که 
گـونـه     قرارداد موقت کار کنند و هيـچ 

 .امنيت شغلي نداشته باشند
از طرف ديگر، تـا جـايـي کـه بـه            
ــارگــران                ــي ک ــشــت ــت مــعــي وضــعــي

سال است که هر سال   ۳۰ گردد،  برمي
ي کـارگـر       وضعيت معيشـتـي طـبـقـه       

ايران نسبت به سال پيـش، بـدتـر شـده         
به اين معنا، کـارگـران بـه ايـن           .  است

هـاي    هـا و دغـدغـه         مساله و صحـبـت  
ــگــاه                 ايــن دوســتــان خــيــلــي جــدي ن

 .کنند نمي
آقـاي مـوسـوي از جـملـه بـه سـه                  

" عـدالـت، تـوسـعـه و آزادي           " مبحث   
. اند  اند و آن را توضيح داده  اشاره کرده

بــه دســتــگــيــري فــعــاالن کــارگــري و           
ــه  ــيــز                مســال ــصــادي ن ــت ي فســاد اق
آقاي کروبي از اسـتـقـالل        .  اند پرداخته
هاي کارگري، به عنوان کلـيـد     اتحاديه

اصـلـي حــل مشـکــالت فـعــلـي، نــام              
فـعـاالن کـارگـري مـايـل بـه              .  انـد   برده

شــنــيــدن چــه مســائــل مشــخــصــي             
ي اسـاسـي عـدم          هستند؟ آيـا مسـالـه     

چه کـارگـران       اعتماد است يا اين که آن
خواهند، از دهان رهبران جـنـبـش        مي

 سبز هنوز بيرون نيامده است؟ 
طبيعي است که اين دوستان االن   

بـه هـرحـال      .  ها را بکنـنـد    اين صحبت
سـيـاسـي      -اوضاع متالطم اجتماعـي 

در ايران موجود است و طبيعي اسـت  
هـاي قـدرت سـراغ نـيـروي              که جـنـاح    

بزرگ اجتماعي بروند که به نظر مـن،  

. ي کارگر اسـت    اي طبقه در هر جامعه
ي کـارگــر آن نـيــروي           در واقـع طـبــقـه       

بزرگ اجتماعي است که هـر رويـکـرد      
اي که پيـدا کـنـد،       سياسي و اجتماعي

در آن جامعه تعيـيـن کـنـنـده خـواهـد            
 .بود

امــا اســاس مــطــالــبــات امــروز          
هــاي کــارگــري و         کــارگــري، تشــکــل    

وضعـيـت مـعـيـشـتـي بسـيـار وخـيـم                  
ايـن  .  ي کـارگـر در ايـران اسـت              طبقـه 

دوستان هـم بـعـضـاً بـه ايـن مسـائـل                 
کـنـنـد، امـا واقـعـيـت ايـن                 اشاره مي

هـا در      است که اين اشارات و صحبـت 
سيـاسـي در       -دل يک بحران اجتماعي

 .شود ايران دارد مطرح مي
هــايــي در      هــا خــود در دوره          ايــن

ــوده      ــد، مــجــلــس در           حــکــومــت ب ان
اختيارشان بـود، مـجـمـع تشـخـيـص              
مصلحـت نـظـام و کـل دولـت را در                  

طور کـه در       اختيار داشتند، اما همان
بخش قـبـلـي صـحـبـت اشـاره کـردم،               

اي کـه امـروز         ي هميـن بـدبـخـتـي        پايه
ي کـارگـر ايـران دارد، از هـمـان                طبقه

هرچـنـد کـه      .  دوران گذاشته شده است
تـر    هاي اخـيـر اوضـاع وخـيـم           طي سال

شده، اما اين چيزي از مسئوليت ايـن  
 .کند دوستان کم نمي

کنـم کـه بـحـران           دوباره تاکيد مي
اي در ايران وجـود دارد کـه           اجتماعي

طي يک سال گذشته عمق و گسـتـرش   
ي حـکـومـت نـيـز            پيدا کرده و به بدنه

کشـيــده شــده و طــبــيــعــي اســت کــه              
هـاي    هاي حـکـومـتـي صـحـبـت           جناح

مختلفي را در رابـطـه بـا مـطـالـبـات            
ــد           ــن ــن ــر دوران    .  مــردم مــطــرح ک اگ

انتخابات را مد نـظـر بـگـيـريـم، ايـن              
دوسـتــان حــتـي زمـانــي کــه خــود را               
کـانــديـداي ريـاســت جــمـهــوري کــرده            
بـودنــد، صـحــبــت از حــقـوق کــارگــر             

کـردنـد کـار        چون فکر نمي  کردند، نمي
اما االن کـه کـار بـه          .  جا بکشد به اين

جـا کشـيـده، صـحـبـت از حـقـوق                   اين
 .کنند کارگر مي

طبيعي است که کارگر هم دنـبـال   
ــبــال حــقــوق                  مــنــافــع خــود و بــه دن

ي تـحـقـق        اش باشد و از زاويـه     انساني
کم و کاست حقوق انسانـي   کامل و بي

تا جايي کـه  .  نگاه کند   خود به مساله
شود، مـا    به کارگران ايران مربوط مي

هــاي آقــاي      هــا و دغــدغــه        صــحــبــت 
مــوســوي، آقــاي کــروبــي و جــنــبــش           

را خـيـلـي      "  جـنـبـش سـبـز       " موسوم به 
دانـيـم     کنيـم و نـمـي        جدي ارزيابي نمي

در پس اين اظهـارات و در پـس ايـن            
ها فردا قدرت بگيرنـد، دوبـاره       که اين

 .چه باليي سر کارگر در ايران بيايد
فعاالن کـارگـري طـي يـک سـال               

اخير، تا چه حد خود را جزيـي از ايـن       
 اند؟  جنبش دانسته

چه را در يـک سـال گـذشـتـه             ما آن
اتفـاق افـتـاد، اعـتـراضـات مـردمـي               

کنيم، نه جنبـشـي بـه نـام           ارزيابي مي
کـه در رأس آن آقـاي           "  جنبش سـبـز    " 

بـه هـر     .  موسوي و کروبي قرار دارنـد   
حال اين اعتراضات مردمي است کـه  

سـال گـذشــتـه، مـطـالـبــات             ۳۰ طـي    
ي آزادي بـيـان،     مردم در ايران در حوزه

ي   ي مطـبـوعـات و در حـوزه           در حوزه
مســائــل کــارگــري انــبــاشــتــه شــده و           
طبيعي است کـه هـر فـرصـتـي بـراي               

ي کـارگـر پـيـش           مردم و بـراي طـبـقـه      
هـاي خـود       بيايد، مطالبات و خواسته

 .کند را مطرح مي
ها و مـطـالـبـات       اگر شما خواسته

يـک ســال گــذشــتــه را نــگــاه کــنــيــد،              
. انـد   عموماً مطالبات مـردمـي بـوده     

مردم از اين شکاف، از بحراني که در   
پس انتخابات پـيـش آمـد، اسـتـفـاده             

هـاي    کردند و مـطـالـبـات و خـواسـتـه           
مـا خـود را       .  خود را مـطـرح کـردنـد        

گــام ايــن اعــتــراضــات          هــمــراه و هــم      
کـارگـر در ايـران،             ي  طبـقـه  .  دانيم مي

هــاي گـذشــتـه پـيــشـگـام و              طـي سـال    
پيشرو اين اعتراضـات و مـطـالـبـات          

 .انساني در جامعه بوده است
ــمــع               ــارگــران اخــراجــي مــجــت ک
صنعتي گوشت فارس در روز اول ماه 
مـه در بــرابـر اسـتــانـداري فـارس در                 

تا حق خود را نـگـيـريـم، از           « : شيراز
 »نشينيم پاي نمي

ي کارگـر تـوانسـتـه طـي           آيا طبقه
هـاي خـود را         يک سال اخيـر خـواسـتـه      

 مطرح کند؟ 
به نظر من، قـطـعـاً مـطـرح کـرده           

اول ماه مه پـارسـال، پـيـش از           .  است
کـارگـر در       ۱۵۰ انتـخـابـات، حـدود         

طــور   ي تــهــران و هــمــيــن           پــارک اللــه   
تعدادي از کارگران در شـهـر سـنـنـدج        

در طول سال گذشتـه،  .  دستگير شدند
کـارگـران اعـتـصــابـات و تـجــمـعــات               
مخـتـلـفـي داشـتـنـد و طـبـيـعـتـاً در                     
تجمعات و اعتراضاتي هـم کـه حـول          
انتخابات شکـل گـرفـت، کـارگـران و            

هــاي کــارگــري نــيــز شــرکــت          خـانــواده 
 .داشتند

البته اين به معناي آن نيسـت کـه     

کـــــارگـــــران لـــــزومـــــاً خـــــود را                  
اي از آقـاي مـوسـوي يـا             زيرمجموعه
داننـد، بـلـکـه مـطـالـبـات               کروبي مي

اي بوده کـه در پـس مسـائـل               انباشته
بعد از انتخـابـات، از طـرف مـردم و             
کارگران در همين تظاهرات خيـابـانـي    

 .مطرح شد
امسال بـه چـه صـورت خـواهـد               
 بود؟ 

امسال با تـوجـه بـه فضـاي حـاد              
اي که وجود دارد، شـرايـط بـه        سياسي

يک معنا بدتر و به يـک مـعـنـا بـهـتـر            
است؛ به ايـن مـعـنـا بـدتـر اسـت کـه                   

امـا  .  احتماالً سرکوب شديدتـر بـاشـد     
ي سـال      به اين مـعـنـا کـه مـا تـجـربـه              

ايـم و      گذشتـه را پشـت سـر گـذاشـتـه              
انــد و     عـمــوم مــردم بــه مــيـدان آمـده            

انـد،    شـان را مـطـرح کـرده            مطـالـبـات   
طبيعـي اسـت کـه فـرصـت هسـت و                 
قطعاً کـارگـران در نـقـاط مـخـتـلـف،               

هــاي اول مـاه مــه را بـرگــزار                مـراسـم  
 .خواهند کرد

هرچند از ديـروز مـثـال در شـهـر            
سنندج، پنج نـفـر از اعضـاي هـيـأت            

ي فــعـالـيــن اتـحــاديـه احضــار             مـديـره  
امروز صبح هم دو نفر، قـبـل   .  اند  شده

از اينکه حـتـي پـاي مـراسـم بـرونـد،                
امـا احـتـمـاال در         .  انـد   بازداشـت شـده    

شهر سنندج و نقاط مخـتـلـف کشـور       
هـايـي بـرگـزار خـواهـد شـد و                  مـراسـم  

کارگران از روز اول مـاه مـه و از ايـن            
فرصـت اسـتـفـاده خـواهـنـد کـرد کـه                  

اي   مطالبات خود را در سطح گسترده
 .مطرح کنند

از طــرف ديــگــر هــم بــراي مــا                
کارگران جـاي خـوشـحـالـي اسـت کـه              

ي   ي کـارگـران دارد بـه مسـالـه            مساله
ي   شود و هـمـه        عموم مردم تبديل مي

هـا بـه اول مـاه مـه و واکـنـش                     توجـه 
ــه                    ــت ب ــن روز نســب ــران در اي ــارگ ک

 .مطالبات خودشان، جلب شده است
ــات            ــب امســال کــارگــران مــطــال

خودشان را به شکل چـه شـعـارهـايـي          
 اند؟  مطرح کرده

تشکل و نهـاد    ۱۰ چند روز پيش 
کارگري در ايران، از جمله سنـديـکـاي    
شرکـت واحـد، سـنـديـکـاي نـيـشـکـر                 

ي آزاد کـارگـران         تـپـه، اتـحـاديـه         هفـت 
اي   مـاده   ۱۵ ي     ا  قطعنامـه …  ايران و

در مورد مـطـالـبـات کـارگـران ايـران              
 .منتشر کردند

 ...زاده مصاحبه با جعفر عظیم
 ١از صفحه 

 ٤صفحه 


