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 بخش چهارم  / جنبش اول ماه مه در کردستان نسان نودينيان    

 به مناسبت درگذشت رسول فاتحي       

 اخبار ي از شهرهاي کردستان   

 ۳  صفحه 

يکـي ديـگـر از دخـتـران دانـش               
آموز مدرسه شين آباد پيرانشهر نيـز     

زاده در اثـر         ساريـا رسـول    .  درگذشت
هايي که به دستگاه تنفـسـي و       آسيب
 ديـمـاه     ٨ هايش وارد آمده بـود          کليه

ــز               ــيــمــارســتــان ســيــنــاي تــبــري در ب
سيران يگانه دانـش آمـوز     . درگذشت

ديگر اين مدرسه نيز چهار روز بـعـد           
روز .  از آتش سـوزي درگـذشـتـه بـود           

ــهــارم                ۱۵   آذر امســال، کــالس چ
آباد پـيـرانشـهـر       دبستان دخترانه شين  

سوزي شد که در نتيجه آن      دچار آتش 
آموز در ميان شـعلـه هـاي        دانش٣٢ 

روز پــنـجــشـنــبــه هــفـتــم ديــمــاه           
جمهوري اسالمي حداقل شـش نـفـر          
ــدان                    ــدج را در زن ــن ــي ســن ــال از اه

اسـامـي شـش      .  قزلحصار اعدام کرد  
منتـشـر   " هرانا"نفر از آنها که توسط  
بهرام احـمـدي،     :  شده عبارت است از 

اصـغــر رحــيـمــي، بــهـنــام رحــيـمــي،            
محمد ظاهـر بـهـمـنـي، کـيـوان زنـد                

اتهـامـي   .  کريمي و هوشيار محمدي 

که رژيم به آنها نسبت داده قتـل يـک           
اين اتـهـام تـوسـط       .  آخوند بوده است  

هيچ مرجع صالح و دادگاه عـادالنـه       
اي بـررسـي نشـده و اعـدام شـده هـا                  
حـتــي حــق انــتـخــاب وکــيـل را هــم               

اما حتي اگـر ايـن شـش        .  نداشته اند 
نفر در قتل دسـت داشـتـه انـد، امـا                
اعدام همچنان يـک جـنـايـت آشـکـار            
است و بايد بـا اعـتـراض قـاطـعـانـه                

 . مردم پاسخ گيرد
 

رژيم نه جنازه ها را بـه خـانـواده            
هاي آنهـا تـحـويـل داده و نـه اجـازه                  
مراسم و کفـن و دفـن بـه آنـهـا داده                  

ارگانهاي امنيـتـي رژيـم قـرار         .  است
است آنها را دفن کنند و طـبـق ايـن               
گزارش گفته ميشود کـه تـنـهـا يـک              

جزو کساني هستم که کمـونـيـسـم        
رابعنـوان تـنـهـا راهـي کـه مـيـتـوانـد                   
انسان را از بردگي و نـابـرابـري نـجـات         

کـمـونـيـسـت کسـي         .  دهد شناختـه ام    
است که براي تحـقـق اهـداف انسـانـي            
تــالش مــي کــنــد، آنــچــه را کــه از                   
کمونيسم فهميده است پراتيـک کـنـد،         
درشادي و نـارحـتـي هـا ي انسـانـهـا                  
شريک باشد و در مـقـابـل سـرنـوشـت                

اگـر  .  جامعه خـود را مسـئـول بـدانـد            
ــيــروزي کــارگــران و                 ــقــيــت و پ مــوف

زحمتکـشـان جـامـعـه را مـيـبـنـد در                  
شادي و موفقيت آنها خود را شـريـک          
و خوشحال احساس کند ويا برعـکـس    
اگر ستمي به هـر کسـي روا مـيـشـود              
اين ستم را همچون تعرضي بـه حـق و         

 . حقوق خود بداند
چند روز پيش مهمان داشتم  کـه        
در اوج صميميت همه باهم در مراوده     

دو نفر از مهمان هـايـم تـمـام         .  هستيم
. وقت با هم در حال جر و بحث بـودنـد        

از مارکس ميگفتند و لنين را شـاهـد     
ميـگـرفـتـنـد بـدون تـوجـه بـه فضـاي                   
مهماني همـچـنـان سـرگـرم مـجـادـلـه               
نظري بودند و آنـچـه را کـه از کـتـب                   
مارکسيستي خـوانـده و حـفـظ کـرده              

. بودند به رخ همديگر مـي کشـيـدنـد            
بارها اين نوع مناقشات را کـه هـيـچ            
نتيجه اي براي طرفين مناقشه کننـده        

  نفر از اهالي سنندج را اعدام کرد     ٦ حکومت جنايتکار اسالمي    

 ! جان باخت        "  شين آباد        " ساريا رسول زاده يکي ديگر از دانش آموزان                                        
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 کارگر کارخانه نورد لوـلـه   ١٢٠٠ 
 ديـمـاه در       ٩ صفا صـبـح روز شـنـبـه             

اعتراض به عـدم پـرداخـت شـش مـاه             
دسـتـمـزد خـود دســت بـه اعـتـصــاب                

طــبــق گــزارش اتــحــاديــه آزاد          .  زدنــد
کارگران ايران، بدنبال ايـن اعـتـصـاب           
مسئولين کارخانه با حضور در ميـان      
کارگران به آنان وعده دادند شنبه شـب    
يکماه از دستمزد معوقـه کـارگـران را         

. به حساب شان واريـز خـواهـنـد کـرد             
کارفرما به تعهد خود عـمـل نـکـرد و          
کارگران اعتصاب را امروز يکـشـنـبـه        

 .نيز ادامه دادند
  

امروز يکشنبه کارگران بـا روشـن      
کردن الستيک در ورودي کـارخـانـه را          
هم بستند و سپس در تـمـاسـي کـه بـا           
فرمانداري ساوه گرفتند، به آنها گفتـه     
شد که کارفرمـا اعـالم کـرده کـه سـه                
ماه دستمزد شـمـا را پـرداخـت کـرده                
است در حالـي کـه پـولـي بـه حسـاب                 

کـارگــران  .  کـارگـران واريــز نشـده بـود          
 بعدازظهر با سـرويـس هـاي        ٤ ساعت  

خود به مقابل فرمانداري رفتـنـد امـا          
مســئــولــيــن فــرمــانــداري از پــذيــرش         

کـارگـران   .  کارگران خـودداري کـردنـد       
خيابان مقابل فرمانداري را بستند تـا      
به فرماندار و مسئولـيـن فـرمـانـداري          

کارگران نورد لوله صفا نمونه اي از يک        
 اعتراض درخشان را به نمايش گذاشتند      
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 زندگي انساني حق مسلم ماست
  

اين خواست قـلـبـي      .  اين شعار اعتراضات ما كارگران و معلمان است   
ما مصمميم انقالبمان را تـا بـه زيـر كشـيـدن كـامـل                .  همه ما مردم است 

حكومت اسالمي سرمايه داران و آيت اهللا هاي مفـت خـور و رسـيـدن بـه                 
ما انسـانـيـم و حـق بـي چـون و چـراي                      . اهداف انساني مان تداوم بخشيم 

جامعه اي .  خويش ميدانيم در جامعه اي آزاد و مرفه و برابر زندگي كنيم   
جامعـه اي    .  كه انسان و پاسخگويي به نيازهاي همه انسانها اساس آنست   

كه در آن مسكن و غذا و پوشاك و درمان و تحصـيـل بـا اسـتـانـدارد قـرن               
جامعه اي كـه در آن آزادي بـي           .  بيست و يكم حق تك تك شهروندان است 

قيد و شرط است، انديشيدن بي قيد و شـرط اسـت، سـتـم و اسـتـثـمـار و                           
آيـنـده از آن       .  تبعيض عليه شهروندان تحـت هـر عـنـوانـي مـمـنـوع اسـت                    

    .ماست
  

 زنده باد انقالب انساني براي يك جامعه انساني
  زنده باد سوسياليسم

 حزب كمونيست كارگري ايران

 

 .  مجازات اعدام بايد فورا لغو گردد     
اعدام يا هر نوع مجازات متضمن      

  تعرض به جسم افراد    
 )  نقص عضو، تنبيه بدني، و غيره  (

 .  تحت هر شرايطي ممنوع است    
 همچنين مجازات حبس ابد      

 .بايد لغو شود 

نفر از اعضاي خانواده اجـازه حضـور           
. در مـراسـم تشـيــيـع جـنـازه را دارد                

چهار نفر ديگر از متهمان اين پـرونـده     
بـه نـام هـاي حـامـد احـمـدي، کـمـال                    
موالئي، جهانگير دهقاني و جمشيـد    
دهقاني نيز به سلول انفرادي مـنـتـقـل        

 . شده اند
 

کميته کردستان حزب کمونيست     
کارگري به خانواده هاي اين شش نـفـر     
صــمــيــمــانــه تســلــيــت مــيــگــويــد و            
جـمـهـوري اسـالمـي را بـخـاطـر ايــن                 

. جنايـت شـديـدا مـحـکـوم مـيـکـنـد                
کــمــيــتــه کــردســتــان حــزب از مــردم            
ــا                  ــر شــهــره ســنــنــدج و مــردم ســاي
ميخواهد اين آدمکشي را بي جـواب      
نگذارند و با اعتراض متحدانـه خـود      
راه اعـدام هـاي بـيـشـتـر و جـنـايـات                    
بـيــشـتــر تــوسـط حـکــومـت کـثــيــف              

رژيم ميـدانـد کـه      .  اسالمي را بگيرند 
مردم از فقر و بيکاري و بيحقوقي در     
حال انفجارند و اين اعدام ها قـبـل از         
هرچيز به قصد مرعوب کـردن مـردم        

ــه کشــيــدن                    ــيــري از زبــان ــلــوگ و ج
ــورت                ــوده اي صـ ــات تـ ــراضـ ــتـ اعـ

بـايـد بـپـاخـاسـت و بسـاط              .  ميگيرد
 . جنايتکاران را جارو کرد

 
 آزادي، برابري، حکومت کارگري   

 مرگ بر جمهوري اسالمي   
 زنده باد سوسياليسم   

 زنده باد انقالب انساني    
 براي حکومت انساني   

 
 کميته کردستان   

 حزب کمونيست کارگري
 ١٣٩١  ديماه ١٠ 

 ٢٠١٢  دسامبر ٣٠  

 ... حکومت جنايتکار اسالمي                   

در ايـن نـوع       .  ندارد را شاهد بوده ام   
بحثهاي بي ثـمـر آنـچـه خـودنـمـايـي              
مي کند فضل فروشي و ارائه ميـزان   

بـي  .  اطالعات براي ابراز فخر اسـت      
پايگي اين نوع از زورآزمايي ذهـنـي    
در اين است که با پـراتـيـک بـيـگـانـه             
اســت، بــه مســايــل روز و فــعــل و                
انفعاالت اجتماعـي کـاري نـدارد و            
خالصه اينکه احساس ميکـنـي کـه         

من که .  از مريخ وارد زمين شده اند   
پشت کامپيوترم نشسته بودم ضمن     
اينکه تا حدي بـحـث آنـان را گـوش              
ميدادم در عين حـال نـوشـتـه هـا و               
خــبــرهــاي جــديــد در ســايــتــهــا  را              

در هميـن لـحـظـه       .  تعقيب مي کردم  
 نفر در سنـنـدج تـوجـه       ٦ خبر اعدام   

مرا جلب کرد و نارحت از ايـن خـبـر            
تلفن را برداشتم تا خبـر را از يـکـي             
رفقايم بپـرسـم و واکـنـش حـزب در               
قبال چنين خبر دردناکي که بخـشـي     

از هزاران درد اجتماعي در جـامـعـه          
به دو دوستم کـه    .  است را جويا شوم  

سرگرم آن مجادله بـي هـدف بـودنـد            
بـاصـداي بــلـنـد ايـن خـبــر نـاراحــت                

مــنــتــظــر   .  کــنــنــده را اطــالع دادم         
واکنش آنها در قـبـال ايـن خـبـر کـه                

 انسان گرفته شده اسـت بـودم      ٦ جان  
واکنشي نديدم انگار مسـئلـه آنـقـدر         
عادي است که نه تنها چنـدان مـهـم            
ــان                  ــه ايــن دوســت ــا ب ــيــســت گــوي ن

 . کوچکترين ربطي هم ندارد
کســانــيــکــه تــمــام گــفــتــه هــاي         
مارکس و لنين را از بـر بـگـويـنـد،               
شب و روز دانسته هاي ذهنـي خـود           
را به مـعـرض نـمـايـش بـگـذارنـد و                  
کاپيتال هم بالش زيرسرشـان بـاشـد،         
ــخــواهــنــد شــد                هــيــچــگــاه قــادر ن
کوچکترين تغييري حتي در زنـدگـي      

بـه ايـن دلـيـل         .  خود بوجود بياورنـد   
ســاده کـــه نـــه شــادي اقــدامـــات                
پيروزمندانه کارگر آنان را بـه شـوق           
مي آورد و نه غم و نگرانيشان آنـهـا         
را نگران ميـکـنـد بـلـکـه تـنـهـا بـي                   

ربطي خود به کمونيسـم پـراتـيـک را           
 .نشان مي دهند

براي کمونيـسـتـهـا تـئـوريـهـا و               
نوشته هاي مارکـس و لـنـيـن بـدون             
بکارگيري آنهـا در جـهـت تـحـول و               
ــان               ــدگـــي انسـ ــي در زنـ دگـــرگـــونـ

داسـتـان   .  هيچگونه خاصيتي نـدارد   
تـئـوري هـاي مــارکسـيـسـتـي بــراي              
کمونيستها تـفـصـيـر و زورآزمـايـي            
نظري حـول آن نـيـسـت بـلـکـه بـراي                  

 . تغيير در زندگي انسان است
طــبــقــه کــارگــر و تــوده هــاي               
مـيــلــيــونـي مــردم بـراي رهــايــي از              
جهنمي که سرمايه داري، مذهـب و      
ناسيوناليـسـم بـرايشـان خـلـق کـرده               
اسـت، کــمـونـيــسـمـي کـه بــخـواهــد               
جامعه را زير ورو کنـد، در مـقـابـل             
هر گونه ستمي قد علم کـرده و يـک             
جامعه انساني بـدور از نـابـرابـري و             
ستم و استـثـمـار را مـتـحـقـق کـنـد                   

 .نيازمند کمونيسم پراتيک است
  

 ٢٠١٢  دسامبر ٣١ 

 کمونيسم پراتيک             

آتــش دچــار آســيــب هــاي جســمــي              
 . شديد شدند

کـــمـــيـــتـــه کـــردســـتـــان حـــزب         
کمونيست کارگري فـاجـعـه دردنـاک         
از دســت رفـتــن ســاريـا رســول زاده              

او و بـه دانـش            عزيز را به خـانـواده      
آمــوزان و مــعــلــمــان ايــن مــدرســه             

تسليت ميگويـد و خـود           صميمانه
. را در غم بزرگ او شـريـک مـيـدانـد             

ما از همه خانواده هايي که فـرزنـدان     
آنــهــا آســيــب ديــده انــد و از مــردم               
ــان                 ــردســت ــتــرض و آزاده در ک مــع
ميخواهـيـم کـه بـراي فـراهـم کـردن                
بـــهــــتـــريــــن امــــکـــانــــات بــــراي             

کـودکــان آسـيـب ديـده و              مـعـالـجـه    
درصورت لـزوم اعـزام آنـهـا بـه يـک                
کشور اروپايي به جمهوري اسـالمـي     

 . فشار بياورند
 

مسئول مستقيم مـرگ سـيـران          
يگانه و ساريـا رسـول زاده  رژيـمـي               
اسـت کــه جــز جـنــايــت، ســرکــوب،             
تحميل فـقـر و بـدبـخـتـي بـه مـردم                   

بـه  .  وظيفه اي براي خود قائل نيست 
. اين وضعيـت بـايـد اعـتـراض کـرد             

نبايد اجازه دهيم عزيزانمان اينگونـه    
قرباني ناامني و بـي مسـئـولـيـتـي               

نبايد اجازه بدهيم باز هـم در      .  شوند
مدرسه اي ديگر همين فاجعه اتفـاق      

مـردم پـيـرانشـهـر و مــردم            .  بـيـفـتـد    
شهرهاي ديگر بـايـد دولـت را وادار           
کنند که عالوه بـر ايـجـاد بـهـتـريـن                 
امــکــانــات بــراي مــعــالــجــه دانــش          
ــه                ــاد، ب آمــوزان مصــدوم شــيــن آب

خـانــواده آنــهـا خسـارت بـپــردازد و              
بايد زيـر  .  ايمني مدارس را باال ببرد   

نـظــر مــعـلــمـان و دانــش آمــوزان و               
خانواده دانش آموزان موارد نـاامـن        
و خطرناک اعم از ساختمان مـدارس         
و بخاري ها و غـيـره مـورد بـررسـي              
قرار گيرد و دولت بالفاصله هـزيـنـه          
هاي الزم براي رفع اين نـاامـنـي هـا             

 . را تامين کند
 

 سرنگون باد  
 رژيم جمهوري اسالمي  

 
 کميته کردستان   

 حزب کمونيست کارگري
 ١٣٩١  ديماه ٨ 

 ٢٠١٢  دسامبر ٢٨  

 ... ساريا رسول زاده يکي ديگر از                            
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 ۱ از صفحه  

 آموزش رايگان حق همه کودکان است      
اين حـقـي اسـت کـه مـردم در بسـيـاري                    .  حق برخورداري از آموزش مناسب يکي از ابتدايي ترين حقوق انساني است   

صـدهـا   .  در ايران اما هزينه تحصيل کودکان، باري سنگين بر دوش خانواده هاست.  نقاط جهان به دولتها تحميل کرده اند  
کودکان بسياري ناچارند از سنين بسيار پايين کار کنند تـا بـه     .  هزار کودک به دليل فقر خانواده از مدرسه رفتن محرومند   

شناخته ميشوند و از  همه زندگي و تـامـيـن و      "  کودک کار و خيابان"دهها هزار کودک بعنوان . نان شب خانواده کمک کنند 
هزاران کودک بـه دلـيـل ايـنـکـه پـدرومـادرهـايشـان زاده                   .  شادي کودکانه محرومند و مورد انواع تعرضات قرار ميگيرند   

 . افغانستان و کشورهاي ديگر هستند توسط حکومت اسالمي از حق درس خواندن محروم شده اند
خـرافـه و جـهـل و           .  همه کودکان بدون هيچ استثنائي حق دارند از آموزش رايگان و با استاندارد باال برخـوردار شـونـد           

 . شستشوي مغزي است. اراجيف آخوندهاي حاکم علم نيست
 :با خواستهاي

  تحصيل رايگان براي همه کودکان و ممنوعيت هر نوع اخاذي به اسم شهريه يا تحت عناوين ديگر 
 پرداخت کمک هزينه هاي الزم براي تضمين استاندارد باالي زندگي کودکان  -
 جدايي مذهب از آموزش و پرورش -
 لغو کليه قوانين و مقرارتي که ناقض اصول آموزش و پرورش علمي و غير مذهبي هستند -
 پايان دادن به کنترل و تفتيش دولتي در مدارس  -

 از حقوق خود و آينده کودکانمان دفاع کنيم
 

 حزب کمونيست کارگري ايران    

مصاحبه پـيـشـرو عـلـي پـور بـا                 
محمد امين کمانگر در مـورد بـالي           

 ويرانگر اعتياد جوانان و مردم 
  )٢٠١٢  دسامبر ٣٠ ( 
 

مصاحبـه پـيـشـرە عـلـي پـور بـا                  
ــاط بــا                    ــب ــان در ارت ــي ــوديــن نســان ن
دستگيري فعالين کـارگـري و تـجـمـع           
اعتراضـي کـارگـران مـرزي در شـهـر               

 مريوان 
  )٢٠١٢  دسامبر ٢٨ ( 
 

مصاحبه پـيـشـرو عـلـي پـور بـا                 
ــا                مــحــمــد آســنــگــران در ارتــبــاط ب

 دستگيري فعالين کارگري 
  )٢٠١٢  دسامبر ٢٣ ( 
 

مصاحبه پـيـشـرو عـلـي پـور بـا                 
نسان نودينيان در رابطه با دستگيـري        
اعضاي کميته هماهنگي در بوکان و       
طــرح جــديــد اليــحــه ضــد کــارگــري             

   احمدي نژاد به مجلس
  )٢٠١٢  دسامبر ٢١ ( 
 

مصاحبه پـيـشـرو عـلـي پـور بـا                 
فرامرز قرباني در ارتباط با وضعـيـت         
رضا شهابي و ديگر کارگـران زنـدانـي         

  )٢٠١٢  دسامبر ١٦ ( 
 

مصاحبه پـيـشـرو عـلـي پـور بـا                 
آوات فــرخــي در ارتــبــاط بــا آتــيــش              
گرفتن مدرسه شين آباد پـيـرانشـهـر و        

 وضعيت دانش آموزان 
  )٢٠١٢  دسامبر ١٤ ( 
 

مصاحبه پـيـشـرو عـلـي پـور بـا                 

عبدل گـلـپـريـان در ارتـبـاط بـا آتـش                  
سوزي مدرسه دبستاني در پيـرانشـهـر     

  )٢٠١٢  دسامبر ٩ ( 
 

مصاحبه پـيـشـرو عـلـي پـور بـا                 
ــا                مــحــمــد آســنــگــران در ارتــبــاط ب
کنفرانـس پـراگ و شـرکـت احـزاب و                

 نيروها در آن 
  )٢٠١٢  دسامبر ٢ ( 
 

مصاحبه پـيـشـرو عـلـي پـور بـا                 
عبدل گلپريان در رابـطـه بـا سـرکـوب             
کــارگــران مــرزي تــوســط مــامــوران           

 جمهوري اسالمي 
  )٢٠١٢  نوامبر ٣٠ ( 
 

مصاحبه پيشرو علي پور با يـدي     
محمودي در ارتباط با احتمال اجـراي     

  نفر در سنندج ١٠ اعدام 
  )٢٠١٢  نوامبر ١٨ ( 
 

مصاحبه پـيـشـرو عـلـي پـور بـا                 
محـمـد آسـنـگـران در مـورد اوضـاع                
سوريه و کشـمـکـش احـزاب کـردي و              

 . اپوزسيون بشار اسد

  )٢٠١٢  نوامبر ١٥ ( 
 

مصاحبه پـيـشـرو عـلـي پـور بـا                 
ــان در مــورد فشــار                 ــپــري عــبــدل گــل
جمهوري اسالمي به زندانيان سياسـي     

 . و موج اعدامها
  )٢٠١٢  نوامبر ١٣ ( 
 

مصاحبه پـيـشـرو عـلـي پـور بـا                 
نســان نــوديــنــيــان در مــورد اوضــاع            
سياسي کردستان ترکيه و اعـتـصـاب         

 . زندانيان سياسي
  )٢٠١٢  نوامبر ١٠ ( 
 

مصاحبه پيشرو علي پور با يـدي     
محمودي،موضوع؛مسئله اعـدامـهـا     

 . در ايران و شيوه مقابله با آن
  )٢٠١٢  نوامبر ٧ ( 
 

عالقـمـنـدان مـي تـوانـنـد  بـراي                 
ديدن اين مصاحبه ها به سايت کـانـال      

 .جديد مراجعه کنند
 

h p://
www.newchannel.tv/ 

 ليست مصاحبه هاي تلويزيون ايسکرا       
بفهمانند که نميتوانند بـا کـارگـران          

مسـئـولـيـن     .  اينگونه رفـتـار کـنـنـد        
فرمانداري در فرمانداري را بـه روي     
کـارگــران بــاز کــردنــد و فــرمــانــدار            
مجبور شد در جمع کارگران حاضـر        

فرماندار بـه کـارگـران اعـالم           .  شود
کـارفـرمـاي    )کرد که رستمي صـفـا        

نورد لوله صفا و کارخـانـه پـروفـيـل           
روز سه شنبه در فـرمـانـداري      ) ساوه

حضور خواهـد يـافـت و مـا تـالش               
ميکنيم يکماه از دستمزدهاي شمـا       

 کارگر اخـراجـي   ٢٠ پرداخت شود و    
پــروفــيــل ســاوه نــيــز بــه کــار خــود              

اين اظهارات با اعـتـراض   . بازگردند
کـارگـران   .  شديد کارگران مواجه شد 

اعالم کردند شش ماه حقـوق طـلـب        
داريم و به اعتصاب ادامه ميدهـيـم       
و ضمن تصميم به ادامه اعتصـاب،     
ده نماينده براي شرکت در جلسه سـه   

. شنبه در فرمانداري انتخاب کردند   
طبق اين گزارش در تجمع کـارگـران      
نورد لوله صفا، تعدادي از کـارگـران     

 .پروفيل ساوه نيز حضور داشتند

  
نبرد ميان کارگران نـورد لـوـلـه           

 کـارگـر     ١٢٠٠ صفا و هـمـيـنـطـور         
کارخانـه پـروفـيـل سـاوه بـراي نـقـد                 
کردن حقوق معوقه خود از يکطرف       
و کارفرما و فـرمـانـداري از طـرف              

 .ديگر ادامه دارد
حزب کمـونـيـسـت کـارگـري بـه             
کارگران نورد لـوـلـه صـفـا بـخـاطـر                 
هوشياري و قـاطـعـيـت شـان درود               
ميفرستد و کارگران کـارخـانـه هـاي         
پروفيل ساوه و نورد لوله صفا را بـه       
مبارزه مـتـحـد و يـکـپـارچـه بـراي                 

. تحقق خواست خود فـرامـيـخـوانـد         
حزب کارگران اين دو کارخانه را بـه          
برگزاري مجمع عمومي و خـانـواده        
هاي آنها را به شرکت در تـجـمـعـات       

 .اعتراضي کارگران فراميخواند
  

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 

 ١٣٩١  ديماه ١٠ 
 ٢٠١٢  دسامبر ٣٠  

 ...  کارگران نورد لوله صفا                       

 

مجموعه مقاالتي که در اين كتاب گردآوري شده اسـت، عـبـارت اسـت از               
 در   ١٣٨٩  خـرداد      ٨  تـا      ١٣٨٨  خرداد ١٩  يادداشت کوتاه که در فاصله ٧٨ 

 مــيــالدي و تــحــت عــنــوان             ٢٠٠٩ حــيــن وقــوع تــحــوالت ايــران در ســال                  
در .   نوشته و بطور جداگانه منتـشـر شـده اسـت        » يادداشتهايي بر يک انقالب « 

اين يادداشتها با اشاره به مهمترين وقايع روز کوشش ميـشـود تـا مـکـانـيـسـم                 
انقالب در حال جريان، نقطه ضعف ها و نقطه قوتها، سير پـيـشـروي و شـرايـط               

 .پيروزي آن مورد بررسي و تحليل قرار گيرد
 

 لينک نسخه پي دي اف
http://www.rowzane.com/Notes%20on%
20a%20Revolution.pdf 

   » يادداشتهايي بر يك انقالب                    » کتاب   
 !از مصطفي صابر منتشر شد                    
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علي نجاتي به شعبه چهارم               
دادياري دادگاه انقالب سنندج                   

   احضار شد     
علي نجاتي عضو هيئـت مـديـره        
سنديکاي کارگران نيشکر هفـت تـپـه         
بــه شــعــبــه چــهــارم داديــاري دادگــاه             

بر اسـاس    .  انقالب سنندج احضار شد  
اين احضاريه وي بايد سه روز پـس از         
رويت اين احضاريه در دادگاه حـاضـر          

 . شود
احضار علـي نـجـاتـي بـه شـعـبـه                
چهارم دادياري دادگاه انقالب سننـدج    
پـيــرو مـحــاکــمــه وي در شـعــبــه اول                
دادياري دادگستري شهرستـان شـوش       

 مهر مـاه سـالـجـاري صـورت          ٢٩ در  
در اين دادگاه در شهرسـتـان   .  ميگيرد

: شوش به علي نجاتي اعالم شده بـود    
بر اساس مستندات يک سـي دي کـه            
بر روي پرونده همـسـرتـان اسـت شـمـا              
سال گذشته به کردستان رفته ايـد ودر       
آنجا سخنراني کرده و ترانه حماسي و      

" دايه دايه وقته جنـگـه   " تحريک کننده   
قاضي اين دادگاه علـي  .  را خوانده ايد 

نجاتي را با وثيقه ده ميـلـيـون ريـالـي          
آزاد کرد و به وي اعالم نمود مـا ايـن           
سي دي را جهت تحقيقات و تکـمـيـل      
پرونده به دادگستري استان کـردسـتـان      
خواهيم فرستاد و چنانچه دادگستـري      
اين استان قصد محاکمه شـمـا را در             
آنجا نداشته باشد همينجـا در شـوش         

 . به پرونده شما رسيدگي خواهيم کرد
ــجــاري          مــهــر    ٢٩ از    مــاه ســال

تاکنون اين چهـارمـيـن بـار اسـت کـه               
عـلـي نـجــاتـي و هــمـســرش شــهـنــاز                
سگونـد بـه دادگـاهـهـاي انـقـالب در                

شـوش، دزفـول و سـنـنـدج             شهرهاي   
احضار و بـا اتـهـامـات واهـي مـورد                

. بازجويي و محاکمه قرار مـيـگـيـرنـد      
اولين محاکمه علي نـجـاتـي بـه جـرم             
مسافرت به کردستان و خواندن سرود       

در يـک مـهـمـانـي در ايـن             "  دايه دايه " 
شهر در حالي صورت گـرفـت کـه وي            

از زنـدان آزاد       تنها يک ماه قبل از آن     
 . شده بود

ــران،             ــه آزاد کــارگــران اي اتــحــادي
احضار و محاکـمـه هـاي پـي در پـي                
عـلـي نـجــاتـي و هــمـســرش شــهـنــاز                
سگوند را با اتهـامـات واهـي ابـزاري            
سيستماتيـک بـراي آزار و اذيـت ايـن               
خانواده معترض کارگري و باال بـردن       
هزينه فعاليتهاي صنفي و اجتـمـاعـي     
براي عـمـوم کـارگـران ايـران ارزيـابـي                
ميکند و با مـحـکـوم کـردن احضـار              
علي نجاتي به دادگـاه انـقـالب شـهـر             
سـنـنـدج ، اعـالم مـيـدارد بــر پـايــي                  
تشــکــل، اعــتــصــاب و تــجــمــعــات             
ــريــن حــقــوق               ــديــهــي ت کــارگــري از ب
اجتماعي کارگران است و بدون ترديـد     
اينگونه آزار و اذيت رهبران و فعالـيـن    
کارگري قادر نخواهد شـد خـدشـه اي            
در مبارزات کارگران ايران براي دسـت   

 . يابي به يک زندگي بهتر ايجاد کند
  –اتحاديه آزاد کارگران ايران        

  ١٣٩١ دهم دي ماه 
 
 

آزادي دو نفر از فعالين               
 کارگري بازداشتي در بوکان                  
 ١١ براساس خبر دريافتي امروز      

 بعد از ظهر محـمـد   ٢ دي ماه ساعت    
پــور از      کــريــمــي و قــاســم مصــطــفــي        

فعالين کارگري و از اعضاي کـمـيـتـه            

هـمــاهـنــگــي بــراي کــمــک بــه ايــجــاد            
تشکل هاي کارگري در بوکان با قـرار        

بــر اســاس ايــن      .  وثــيــقــه آزاد شــدنــد      
گــزارش قــرار اســت کــه فــردا بــقــيــه              

 . بازداشت شدگان نيز آزاد شوند
همانطور که قبال اعالم شـده بـود      

 آذر مــاه، هــادي تــنــومــنــد،           ۲۹ در   
محمد کريمي، قاسم مصطـفـي پـور،         
ابراهيم مصطفي پور و جـمـال مـيـنـا            
ــيــن کــارگــري و از                  شــيــري از فــعــال
اعضاي کميته هماهنگي براي کـمـک      
به ايجاد تشکل هاي کارگري در شهـر   

 .بوکان دستگير شده بودند
کميته هماهنگي بـراي کـمـک بـه           

ضـمـن      ايجا د تشکل هـاي کـارگـري         
تبريـک آزادي ايـن عـزيـزان، خـواهـان               
ــمــامــي                   ــي قــيــد و شــرط ت آزادي ب

 . کارگران و فعالين دربند مي باشد
 

بياينه مشترک سنديکاها،               
اتحاديه ها و ديگرتشکل هاي                   

کارگري پيرامون بي توجهي به                  
   زندگي کارگران و کودکان                

حوادث ناگوار مـرگ کـارگـران و          
کودکان در چند هفته ي اخـيـر يـکـي            
پس از ديگيـر بـيـانـگـر بـي تـوجـهـي                  
مسووالن و کارفرمايان به جان انسـان     

 . هاست
 کارگر افغاني به هنگام کار در    ٥ 

منطقه خاک سفيد تـهـران پـارس زيـر             
به دنبال آن، فاجعه کشـتـه   .  آوار رفتند 

شدن کارگران در معدن زغـال سـنـگ           
طبس و فاجعه هـاي ديـگـري کـه هـر              
روزه در جــاي جــاي ايــران رخ مــي                  

بنا بر آمار منتشره هر روز بـه  ...  دهد
 کـارگـر در اثـر          ٥.٥ طور مـتـوسـط        

حوادث کار و نـبـود شـرايـط ايـمـنـي                
 . جان خود را از دست مي دهند

با توجه به آنکه حکـومـت کـلـيـه             
مسووليت هاي خود را در قبال مـردم    

ونـظــارت بــر ايــمــنـي و بــهــداشــت و               
بهروزي مردم و به خصوص کـارگـران          
و خانواده هايشان را فـرامـوش کـرده            
اسـت و هــر روز شــرايــط بــدتــري بــر                
زندگي اقشار متوسط به پايين سـايـه      
مي افکند و هر روز اخبار وحشتـنـاک    
تري از نابودي انسان ها در محل کـار     
و زندگي و سفر و جاده و خـيـابـان هـا          

 . پخش مي شود
همچنين کنار نـاايـمـنـي شـرايـط            
کار، خبرها حاکي از آن است که جـان       
کودکان در مدارس مـخـروبـه و غـيـر            

قـربـانـيـان      .  ايمن نيز در خـطـر اسـت          
حريق مدرسه ي روستايي شـيـن آبـاد            
در پيرانشهر اروميه در آذربايجـان بـه         

 نفر رسيده است که دو نفر از آنـان    ٣٧ 
متاسفانه مسـووالن بـه       .  فوت کردند 

جــاي آن کــه امــکــانــات رفــاهــي ،                 
شـــرايـــط ايـــمـــنـــي         گـــرمـــايشـــي و    

وگـــرمـــايشـــي کـــالس هـــاي درس             
شــهــرســتــان هــا افــزايــش           روســتــاهــا

دهند، معلـم، مسـتـخـدم يـا بـخـاري               
مدرسه را محکوم کرده اند تـا شـانـه             
از زيــر بــار مســوولــيــت خــود کــنــار             

 . کشند
آينده ي اين دانش آموزان سوختـه    
شـده ، زخــمــي و تـرســيــده و مـعــلــم                 
زحمتکش آنها چه مي شود کـه بـايـد         
با نقص عضو به زنـدگـي در شـرايـط              

 سخت ادامه دهند؟ 
ما تشکل هـاي کـارگـري امضـا            
کننده، ضـمـنـن حـمـايـت از بـيـانـيـه                   
انجمن صنفي معلمـان يـادآوري مـي          

مسووالن مملکتي بايـد بـه      شويم که  
وظايفشان عمل کننـد و از کـارگـران             
وخانواده هاي آسيب ديده اين حـوادث    
مي خواهيم يکديگر را دريـابـنـد، بـه          
هــم بــپــيــونــدنــد و بــراي درمــان ايــن             
دردهاي مشترک تشکل هاي خـود را        

 . تشکيل دهند
براي رسيـدن بـه آيـنـده اي بـهـتـر                 
بــراي زنــدگــي و کــار، چــاره اي جــز                
وحدت، تشکيالت و اتحاد سـراسـري       

پيش به سوي تشکل مستـقـل   . نداريم
 . و سراسري کارگران ايران

سنديکاي کارگران شـرکـت واحـد        
  اتوبوس راني تهران وحومه

ــکــاي              ــدي ــات مــوســس ســن ــي ه
  کارگران نقاش و تزئينات ساختماني

  اتحاديه کارگران پروژه اي
ــزکــار            ــل ســنــديــکــاي کــارگــران ف

  ومکانيک
  اتحاديه آزاد کارگران ايران

  کانون مدافعان حقوق کارگر 
 

 

 

 ننگ بر گراني      
 و عاملين آن   

! پـرسـتـاران   !  معلـمـان  !  كارگران
 !مردم محروم! بيكاران! شاغلين

گراني هرروزه و فـقـر و نـداري             
زندگي همه ما را بـه درد و عـذاب          

تا اين حـكـومـت    . تبديل كرده است 
دزدان و مــفــتــخــوران حــريــص و              
ميـلـيـاردر هسـت، اوضـاع هـرروز             

ثـروتـهـاي    .  بدتر و بدتر خواهـد شـد       
ميلياردي آنها تماما حاصل دزدي    

و مــا   .  نـان شـب فـرزنــدان مــاسـت          
مانده ايم و درد عميق و خشـم بـي          

 . انتهايمان
تنها راه نجات ما از ايـن فـقـر              
و گراني و حسرت و محروميت كـه     
هرروز غير قابل تحمل تر ميشـود،    
ايــنــســت كــه خشــم مــان را فــرو                 

! فـريـاد بـزنـيـم       !  داد بـزنـيـم   . نخوريم
بـه  !  اعتراض كنيـم !  اعتصاب كنيم 

مفتخوران حـاكـم هـرچـه سـزايشـان            
كـوچـه   !  است با صداي بلند بگوييم    

و خيابان و كارخانه و صف خريـد و     
همه جا را به كانونهاي اعـتـراض و           

هـم ايـنـك      . حق خواهي تبديل كنيم 
اينجا و آنجا اعتصابات كارگري و        
اعتراضات و بيرون ريـخـتـن فـريـاد          
خشم عليه مسـبـبـيـن ايـن اوضـاع             

و همين را .  هرروز مشاهده ميشود 
 .بايد ميليوني و سراسري كرد

تك تك ما مردم حق داريـم نـه           
فقط نان و ميوه و  خانه و كـاشـانـه            
مـنـاســبـي داشــتـه بــاشـيـم، بـلـكــه                

. زندگي مرفه و شـاد حـق مـاسـت             
بـرخـورداري از هـمـه نـعـمـات حــق                

بــرخـورداري از پـزشــك و          .  مـاســت 
تحصيل .  داروي رايگان حق ماست 

رايگان و مناسب حق همه فـرزنـدان       
اســتــراحــت و تــفــريــح و          .  مــاســت

مســافــرت و اســتــفــاده از آخــريــن            
دســتــاوردهــاي زنــدگــي حــق هــمــه         

هيچ تك نفـري چـه شـاغـل         . ماست
چه بيكار چه بيمار و چـه مـعـلـول،             
در ايـن جـامـعـه نـبـايـد گـرسـنـه و                    

مـا  .  محروم و حسرت كشيده بماند  
انسانيم و زندگي انسـانـي حـق بـي             

 .چون و چراي تك تك ماست
ايــن حــكــومــت و ايــن نــظــام             
نـــاعـــادالنـــه ســـرمـــايـــه داري را             
ميتوانيم درهم بكوبيـم و جـامـعـه            
اي آزاد و شاد و مرفه و انسـانـي را         

 . برپا داريم
 

زنده باد انقالب انساني براي                           
 !  جامعه اي انساني              

 ! زنده باد سوسياليسم                  
 حزب كمونيست كارگري ايران                         
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 ١٣٦٦ مراسم اول ماه مه سال             

يك اوج با شكوه در جشن اول                 
 مه، سنندج     

شمسي محمدي كارگر قالـيـبـاف      
و فعال برپايي مراسمـهـاي اول مـه و              
عضو حزب كمونيست كارگري ايـران        

چـنـيـن    ٦٦ در مورد مراسم مـاه مـه           
در اين سال دو ماه قـبـل از        " ميگويد؛

 هيـئـت بـرگـزاري اول مـه            ٦٦ اول مه  
براي پيشبـرد امـور اول       .  تشكيل شد 

مه، سازماندهي الزم در عرصه هـاي      
چـنـد نـفـر بـراي          .  زير تدارك ديده شـد     

و هيئتي بـراي  .  سخنراني آماده شدند  
مذاكره با اداره كار و مسـالـه مـحـل              

چنـد نـفـر هـم         . مراسم، انتخاب شدند 
چند نفر از .  مسئول كمك مالي شدند   

كارگران مسئول ارتباط با تشكلـهـاي    
متـن  .  كارگري و تهيه قطعنامه شدند 

نهايي قطفعنامه اول مـه در مـجـمـع             
عمومي هيئت برگزار كننده، نـوشـتـه       

در مـورد    .  شد و بـه تصـويـب رسـيـد            
ارائه قطعنامه به مـراسـم اول مـه دو             
گرايش وجود داشـت؛ يـكـي گـرايـش             
قانونگرا بود كه در رابطـه بـا مسـالـه          
جنگ ايـران و عـراق نـظـر داشـت، و                 
ميگفت كه نبايد مـا جـنـگ ايـران و            

و در مـورد      .  عراق را محكوم كـنـيـم      
ــري حــكــومــت               ــراب ــه آزادي ب مســال

و ســوم،   .  كـارگــري مســالـه داشـتــنـد        
ــود                ــيــل ايــنــكــه مــاه رمضــان ب بــدل
ميگفتند براي اينكه رژيم بـه مـراسـم       
ما حساس نشود، پيشنهاد بكنيم كه    
زنان كـارگـر در ايـن مـراسـم شـركـت                  

و اين گـرايـش قـانـونـگـرا در           !!  نكنند
مورد يك دقـيـقـه سـكـوت در شـروع              
برنامه مخالف بودند و مـيـگـفـتـنـد،          
يك دقيقـه سـكـوت رژيـم را حسـاس               
ميكند، در تقابل با اين نظـر گـرايـش       
راديكال و كمونيستـي اصـرار داشـت          
كه يك دقيقه سكوت سـنـت جـنـبـش            
كارگري در اول مـه اسـت، و هـمـيـن                 

در مـقـابـل ايـن         .  ايده را نيز پيش برد    
گرايش قانونگرا، گرايش ما، گـرايـش    
كـمـونــيـســم كـارگــري وجــود داشــت،            
گرايش كمونيسم كارگري خيلي قـوي      
بود و در هدايت و رهبري مراسمـهـاي    

 .   اول مه دست بااليي داشت
يـك هــفــتــه قــبــل از اول مــه بــه                

اتحاديه ها، و تشكلهـاي كـارگـري از         
جــملــه اتــحــاديــه خــبــازان، اتــحــاديــه          
گرمابه ها، قنادي هـا، بـراي شـركـت            

ايــن .   در اول مــه مــراجــعــه كــرديــم           
اتحاديه ها و كارگران در مـراسـم مـا            
ــد و خــودشــان در                  ــكــردن شــركــت ن
مراسمهاي محـلـي در مـحـل كـار و               
مــحــافــل كــارگــري روز اول مــه را                 

كـارگــران كــارخـانــه     .  گـرامـيــداشـتــنـد    
شاهو، و كارخانه پوشـاك در مـراسـم            
مركزي ما كه در پـاسـاژ عـزتـي بـود               

ــد     كــارگــران شــركــت      .  شــركــت كــردن
نساجي كردستان در مـراسـم مـركـزي          
ما شركت داشتند و در مراسـمـي كـه         
ــرگــزار                   ــه ب در مــحــل كــار هــر ســال

در مورد .  ميكنند، نيز شركت كردند 
محل مراسم، ما با اداره كار مشكـل     

آنها در كار مـا كـارشـكـنـي          .  داشتيم
تالش آنهـا  .  حساب شده اي ميكردند   

اين بود كه به ما محل مراسم ندهـنـد    
و اين لجاجت و دشمني را تا روز اول        

در روز مـراسـم   .  مه با ما ادامه دادند  
خــودمــان پــاســاژ عــزتــي را تصــرف           

 . كرديم و مراسم را گرفتيم
و البته سنتي جا افتاده در مـيـان         

آنـهـم   .   فعالين اول مـه وجـود داشـت          
اين بود كه بـعـد از مـراسـم اول مـه،                  
فعالين اول مه و هيئـت بـرگـزاري اول         
مه، جلسه اي گـرفـتـيـم و مـراسـم و                   
جزئيات كـار را مـورد بـررسـي قـرار                

اين نوع كارها باعث مـيـشـد،      .  داديم
سال بعد با چشم بازتـري بـراي تـدارك           

اين را هم اضافـه كـنـم      ".  اول مه برويم 
كه زنان بخش زيادي از زنـان شـركـت           
كـنــنـدگــان را تشــكـيــل مــيـدادنــد و              
خــودشــان دلســوزانــه بــراي بــرگــزاري         
ــول جــمــع                    ــاعــات اول مــه پ ــم ــت اج

و يا در تبليـغ و تـدارك آن         .  ميكردند
 ١٣٦٨ حـتـي در       .  شركت ميكـردنـد   

يكي از زنها سرود خواند و سايرين او     
من خودم در   .  را بسيار تشويق كردند 

 خـواهـان ايـن شـدم كــه             ١٣٦٦ سـال    
سخنراني كنم، اما گفتند كه اين كـار        
خطرناك است مورد حملـه جـمـهـوري           

جـمـهـوري    .  اسالمي قرار مـيـگـيـريـم        
اسالمي نمي تواند حضور زنان را در        

. اجتماعات عمومـي تـحـمـل كـنـنـد            
نماينده وزارت كار گفته بود كه حـتـي    
بايد در سالـن پـرده كشـيـده شـود تـا                 

. زنها و مردها همـديـگـر را نـبـيـنـنـد             
بعضي از افراد مـحـافـطـه در هـيـات              
برگزاري جشن اول مـه  مـوافـق ايـن                

اجتمـاع بـه     "  امنيت"بودند كه بخاطر  

اين خواست جمهوري اسـالمـي بـايـد           
اما اكـثـريـت اعضـاي         . گردن گذاشت 

ــدهــاي                 ــدي ــه ــه ت ــرگــزاري ب ــات ب هــي
 ". جمهوري اسالمي اهميت ندادند

 
مراسم مركزي و ميتينگ بزرگ                

 ! كارگران در پاساژ عزتي              
در فــاصــلــه هشــتــم تــا يــازدهــم            
ارديبهشت ماه، شهر سـنـنـدج شـاهـد         
جــنــب و جــوش تــدارك كــارگــران و               
زحمتكشان اين شـهـر بـراي بـرگـزاري             

. هر چه باشكوهتر مراسم اول مه بـود     
 ارديبهشت سحماي شـهـر     ١١ در روز   

جنـب  .  شكلي بكلي دگرگون شده بود   
و جوش كارگران و مردم شهر و تـوده        
هاي ستمديدي از بعدازظهـر ايـن روز          

كــارگـران و مــردم شــهــر         .  شـروع شـد    
دسته دسـتـه بـطـرف نـقـاط بـرگـزاري                
اجتماعات و گردهمايي ها در حركت       

بزرگترين اجتماع كارگران، بـا     .  بودند
جمعيتي بالغ بر هزار نفر، در سـاعـت        
دو بعدازظهر در پاساژ عزتـي بـرگـزار        

اين مراسم با يك دقيقه سـكـوت     .  شد
بــيــاد كــارگــران شــيــكــاگــو و ديــگــر            
كارگران جانباخته شروع شد و سـپـس       
پيام هيئت بـرگـزاري مـراسـم قـرائـت              

آنـگـاه يـكـي از كـارگـران در               .  گرديـد 
مــورد ضــرورت ايــجــاد تشــكــلــهــاي         
كارگري و نيز ضـرورت شـركـت زنـان             
در همـه شـئـون اجـتـمـاع پـا بـه پـاي                     

بـعـد از     .  مردان، به سخنراني پرداخت 
شنيدن چند ترانه و مـوسـيـقـي يـكـي             
ديگر از كارگران در مورد تـاريـخـچـه          
روز جهاني كـارگـر، سـخـنـانـي ايـراد               

در مـورد كـار طـاقـت فـرسـا و               .  كرد
ضرورت كاهـش سـاعـت كـار و نـيـز                
ممنوعيت كار براي كودكان و آمـاده        
نمودن تسهـيـالت الزم بـراي پـرورش            
فرزندان كارگران مـانـنـد بـهـداشـت و              

پـس از    . درمان به تفصيل سخن گفت 
سـخـنـان ايـن كــارگـر، رفـيــق كـارگــر                
ديگري در مورد بيمه بيكاري و نبـود    
امــنــيــت شــغــلــي در كــارگــاهــهــاي             

اين كـارگـر     .  خصوصي سخنراني كرد  
در ادامه سخنانش اضـافـه نـمـود كـه            
جــنــگ و ســربــازي بــاعــث شــده كــه              
كـارفـرمـاهــا بـويــژه در كــارگـاهـهــاي             
كـوچـك هـر چـه بــيـشـتـر و شـديـدتــر                    
كارگران را استثمـار كـنـنـد و كـارگـر               

وي گفت؛ .  نتواند هيچ اعتراضي كند   
جنگ ايران و عـراق بـاعـث تشـديـد              " 

مشقات بركارگران شده به بـهـانـه ايـن        
جـنـگ ويـرانـگـر بـيـكـاري و گـرانــي                  
ــن                 ــه عــنــاوي ــزاف ب ــهــاي گ ــات ــي مــال

گونـاگـون، كـمـبـود مـواد اولـيـه كـه                  
باعث سلب امنيت از زنـدگـي مـردم            
شده بيش از پـيـش گسـتـرش يـافـتـه                 

ما كارگران و مـردم خـواسـتـار         . است
كه اين شـعـار از     ".  قطع چنگ هستيم  

. طرف حاضرين چند بار تكرار گرديد      
حاصرين با تاييد اين سخنان بـا شـور         
و شــوق فــراوان كــارگــر ســخــنــران را             

پس از آن نمـايشـنـامـه     . تشويق كردند 
ايي از طرف كارگران بر روي صـحـنـه            

در طول مراسم شعارهايي چـون     .  آمد
و "  بــيــمــه بــيــكــاري بــراي كــارگــران         " 
چاره " ، !" اتحاد!  كارگران جهان اتحاد" 

جـنــگ  " ،   !" اتـحـاد  !  رنـجـبـران اتـحــاد      
ايران و عـراق جـنـگ سـرمـايـه داران                

از طرف حاضرين مداوم تكـرار   "  است
 .ميگرديد

در پايان مراسم قطعنـامـه اي در        
 ماده قرائت شد كه مورد تـاچـيـد     ١٧ 

و تصويب كارگران شركت كننده قـرار      
 . گرفت

در خــالل ايــن مــراســم چــاي و                
شيريني، پـخـش گـرديـد و در بسـتـه                
هاي شيريني اتيكتهايي به مناسـبـت     

 .روز كارگر نصب گرديده بود
عصــر بــا    ٦ مــراســم در ســاعــت        

شعارهاي كارگري و انقالبي شادبـاش      
و تـبـريـك ايـن روز بـا شـور و شــوق                     

 .فراوان به پايان رسيد
 

 كارخانه پوشاك          :  سنندج  
كــارگــران كــارخــانــه پــوشــاك كــه         
بيشتر آنها كـارگـران زن هسـتـنـد در               
اجتماع مستقل خود اول ماه مـه روز       

و .  جهاني كارگر را گـرامـي داشـتـنـد          
چند نفر از كارگران بمناسبت اين روز       
اتحاد جهاني طبقه كارگر سـخـنـرانـي        
دربـاره دسـتـمــزد، بـيـمـه بـيـكـاري و                  
هـمــچــنــيــن تــاريــخــچــه اول مــاه مــه            

پـــس از ايـــن        .  صـــحـــبـــت كـــردنـــد     
سخنرانيها اجتماع اول مـه كـارگـران           
كـارخـانـه پـوشـاك بـا پـخـش چـاي و                    

و كـارگــران    .  شـيـريـنـي ادامــه داشـت         
درباره موضوعات مختلف از جـملـه        
جــنــگ ارتــجــاعــي ايــران و عــراق و             
ــي                 ــيــكــاري و گــران مصــائــب آن و ب

مـراسـم و اجـتـمـاع          .  صحبت كـردنـد    
مستقـل كـارگـران كـارخـانـه پـوشـاك               
سنندج در ميـان سـرور و شـادمـانـي              

 . كارگران پايان يافت
 

 در كارخانه شاهو           :  سنندج  
ــريــت               ــنــكــه مــدي عــلــي رغــم اي
كارخانه شاهو سنـنـدج و هـمـچـنـيـن              
اداره كار با برگزاري مراسـم مسـتـقـل        
كارگران كارخانه شاهو بمناسبـت اول       

امــا .  مــه، مــخــالــفــت كــرده بــودنــد         
كارگران وقعي به تقالهاي مديريـت و     
رژيم نـگـذاردنـد و روز كـارگـر را در                  
درون كـارخـانـه پـوشـاك در اجـتـمـاع                 

 .مستقل شان گرامي داشتند
 

اجتماع كارگران خباز در محل                   
 اتحاديه خبازان به مناسبت اول مه                      

كارگران خباز سنندج در اول مـه،     
در محل اتحاديه خبازان به مناسـبـت    

و روز   .  روز كارگر تـجـمـع مـيـكـنـنـد            
كـارگـران   .  جهاني را جشن ميـگـيـرنـد     

در اين روز به هم تبريك گفتند و چـاي   
 .و شيريني صرف كردند

همچنين در روز اول مه، كارگران       
شـركـت مـاد و كـارگـران مسـكـن و                  
شهرسازي، در محل كـار در مـراسـم            
مسـتــقــل كــارگــري روز اول مــه روز             

 .جهاني را جشن گرفتند
 

اجتماع كارگران دانشگاه رازي                    
 سنندج در روز اول مه            

دانشگاه رازي سنندج، نزديك بـه        
 كارگر داشت كـه، در ايـن سـال          ٤٥٠ 

در محوطه دانشگاه كارگران روز اول      
مه را جشن گرفتنـد، بـه هـم تـبـريـك                
گفتند و در مورد اين روز به بـحـث و         

 .گفتگو پرداختند
 

اجتماع و راه پيمايي            :  سنندج  
زنان مبارز و انقالبي در                
 گراميداشت روز كارگر             

زنان مبارز و انقالبي در يـكـي از        
مــحــالت شــهــر ســنــنــدج بــمــنــظــور           
گـرامـيـداشـت اول مـاه مـه اجـتـمــاع                 
پرشور و باشكوهي تـرتـيـب دادنـد و             

 .سپس دست به يك راه پيمايي زدند
بعدازظهر روز اول مـاه مـه زنـان             
مبارز و آزاده سنندج به سوي محـلـي         
در خيابان سيروس كـه اخ قـبـل بـراي            
گراميداشت روز كارگـر مـعـيـن شـده            

در اين محل بـيـش   . بود به راه افتادند 
ــي و                 ٣٠٠ از    ــالب ــق ــان ان ــر از زن ــف ن

 .كمونيست گرد آمده بودند
محل برگزاري مراسم اول مـه بـا           
ستاره سرخ و تزئينات ديگر و عكـس    
هايي از جانباختـگـان سـوسـيـالـيـسـم             

 .آراسته شده بود
مراسم زنـان سـنـنـدج بـا پـخـش                 

سـپـس   .  سرود هاي انقالبي آغـاز شـد       
حاضرين درباره روز جـهـانـي كـارگـر،            
همبستگي هر چـه بـيـشـتـر در بـرابـر                
رژيم اسالمـي و فشـارهـاي آن و هـم                
چنين بر لـزوم مـبـارزه عـلـيـه جـنـگ                 

 .ايران و عراق صحبت كردند
ايــــن مــــراســــم در ســــاعــــت                

بــعــدازظــهــر پــايــان يــافــت و زنــان             ٦ 

 جنبش اول ماه مه در کردستان                            
 بخش پنجم / نسان نودينيان :  تهيه و گردآورنده  
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656شماره يسکرا                                            ا                                                 6 صفحه   

 

 ! مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 : سوئد 
Sweden 
Post Giro: 6396060-3 
account holder: IKK  
براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانيد با فواد         

 تماس بگيريد، تا با دادن شماره     ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ روشن با شماره تلفن   
حساب خود اتوماتيک هرمقدار که مايل باشيد از حساب شما برداشته          

 . شود
 : آلمان

Germany 
Rosa Mai 
Konto. Nr.: 583657502 
Bankleitzahl: 37010050 
Post Bank 

 
 : کانادا 

Canada 
ICRC 
Scotiabank 
 4900 
Dixie Rd, Mississauga 
L4W2RI 
Account #: 843920026913   

 
 : هلند

Bank: RABOBANK 
Darande hesab: FVIVN 
Shomare hesab: 151350248 
Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL774 RABO  0151350248  

  
 :آمريکا
Bank of America 

 G Street, Blaine, Wa  98230277 
phone # 1-360-332-5711 
Masoud Azarnoush 
Account number : 99-41581083 
wire: ABA routing # 026009593 
swift code : BOFAUS3N 

  
 شماره حساب انگليس    

 : ويژه کمک از انگليس و از هر کشور ديگر    
England 
Account nr. 45477981 
sort code: 60-24-23 
Account hold: wpi 
branch: Wood Green 
Bank: NatWest 

IBAN: GB 77 NWBK6024235477981  NWBK  
BIC: NWBK GB 2L  

 
 : سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد        

  
 : از اروپا  

 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ : سيامک بهاري
  

 : کانادا و آمريکا 
 ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧ : فاتح بهرامي

 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ : مصطفي صابر
  

 : از ايران 
 ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠ عبدل گلپريان  

 ۵ از صفحه   شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي          

 آوات فرخي   :همکار نشريه ايسکرا      
E-Mail: awat.farokhi@yahoo.com 

 

 . اساس سوسياليسم انسان است  
 . سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است     

انقالبي و كمونيست سنندج به نشـانـه     
همبستگي بـا كـارگـران و بـه نشـانـه                 
عزمشان در مابرزه براي رهايي دسـت    
بــه راه پــيــمــايــي بــه ســوي خــيــابــان                

 .فردوسي و ميدان انقالب زدند
 

مـحـالت؛ حسـن آبـاد،             : سنندج
فرح، چهارباغ، غـفـور، شـريـف آبـاد،             
عــبــاس آبــاد، كــلــكــه جــار در ايــن                
محالت كارگران و مردم زحـمـتـكـش           
در اجــتــمــاعــات مــخــتــلــف جشــن و           
گردهمايي هايي در در گـرامـيـداشـت          

 .روز كارگر برپا كردند
 

پيك نيك كارگران و             :  سنندج  
مردم شهر سنندج در گراميداشت                 
اول ماه مه در خارج شهر و مراسم                   

برافروختن آتش در ارتفاعات                
 مسلط به شهر     

در خارج شهر سنندج در شب اول     
ــح روز اول يــازده                       مــاه مــه و صــب
ارديـبــهـشــت اجـتــمـاعــات پـرشــور و             
رزمــنــده اي در گــرامــيــداشــت روز               

 .جهاني كارگر برگزار گرديد
در شب اول ماه مه با بر افروختـن     
آتش بر روي تمـام كـوه هـا و بـلـنـدي                   
اطراف شهر سنندج و محالت مرتفـع     
درون شهر آسمان گلگون سنندج خـبـر         
از جشن سرخ كارگران در روز جـهـانـي      

 .كارگر ميداد
غروب روز دهم  ارديبهشت مـاه،        

در دامنه كوه آبيدر و قلـه مسـلـط بـر           
جاده آسـفـالـت پـاسـداران و مـزدوران               
براي جلوگيري از برپايي آتشهاي ويـژه     
اول ماه مه كه انتظار بر افروختن آنـرا        
داشتند آماده شده بودند و همه جـا را       
تحت كنترل خود گرفته بودند؛ اما بـه      
محض آنكه هوا رو  به تاريكي رفـت،    
شعله هاي آتش يكي پـس از ديـگـري           

. سر بركشيد و منطقه را روشـن كـرد           
كـارگـران و مـردم آزاده بـر فـراز كــوه                  

 بـر    ١١ آبيدر آتشي  بـه شـكـل عـدد               
افروخته بودند تا يادآور شود كه فـردا        

 ارديبهشـت روز جـهـانـي كـارگـر              ١١ 
ــه     ٨،١٠ در ســاعــت       .  اســت  دقــيــق

بعـدازظـهـر بـر قلـه آبـيـدر بـزرگ؛ در                   
 دقــيــقــه بــر قلــه كــو           ٨،٢٠ سـاعــت    

كـــوچـــكـــه ره ش؛ و در ســـاعـــت                    
دقيقـه بـر فـراز آبـيـدر كـوچـك                ٨،٣٠ 

همراه با خواندن سرود انترناسيونـال و       
سرودهاي انقالبي آتش افروخته شد و       

 . بهمراه آن پرچم سرخ به اهتزاز درآمد
برفراز كوه آبيدر اجـتـمـاعـي نـيـز             
گرد آمده بود  و يكي از كـارگـران در          
باره لزوم اتحاد و همبسـتـگـي طـبـقـه             
كــارگــر در بــاره ضــرورت ايــجــاد                   
تشكلهاي كارگري سخنراني كرد و بـا     
شــعــارهــاي زنــده يــاد اول مــاه مــه،               

 . كارگران اتحاد، مراسم بپايان رسيد
ــر فــراز                  جــدا از آتــش افــروزي ب

كوهها، در نقاط بلند درون شـهـر نـيـز        
مانند تپه مشـرف بـر مـحلـه شـريـف              
آباد، محله غفور، تـپـه عـبـاس آبـاد،            
قبرستـان شـيـخـان، قلـه حسـن آبـاد،                 
مركز شهر و بطور كـلـي هـمـه نـقـاط                 
مسلط بر شهر سـنـنـدج آتـش روشـن              

با ديدن آتش مـحلـه غـفـور و           .  گرديد
شـهـرك تـازه سـاخــتـه سـعـدي كـه در                   
نـــزديـــكـــي مـــحلـــه غـــفـــور اســـت،            
ــگــران جــمــهــوري اســالمــي            ســركــوب
نيروهايي به آنجا گسيل داشتند، امـا        
در همانحال بر تپه كوچكـي در بـرابـر           
ــم اســالمــي در               دادگــاه انــقــالب رژي
سنندج آتش ديگـري در مـركـز شـهـر             
روشــن  شــده بــود و مــزدوران رژيــم                
اسالمي  را بيش از پـيـش سـراسـيـمـه           

 .كرد
 ١١ عالوه بر اينـهـا بـامـداد روز             

جــمـعــيــت  ٤ ارديـبــهـشــت از ســاعـت           
وسيعي از مردم سنـنـدج بـطـرف كـوه            

و در ســاعــت      .  آبــيــدر بــراه افــتــادنــد      
دقيقه بامداد اول مـه هـنـگـام           ٤،٣٠ 

روشن شدن هوا با افروختن آتش هـاي      
بزرگ فرا رسيدن سپيده دم اول مـه را         
اعالم نمودند و در واقع از نـخـسـتـيـن         
لحظات روز كـارگـر مـراسـم جشـن و               
شــادي بــا اجــتــمــاع رو بــه افــزايــش               
كارگران و مردم سنندج در پـاي كـوه            

 ادامه دارد         .        آبيد آغاز شد

 ...  جنبش اول ماه مه در کردستان                          

  
 به مناسبت درگذشت       

 رسول فاتحي 
 

اطالع يافتيم که روز جمعه هشتم ديمـاه    
 رسول فاتحـي عضـو تـيـم کـوهـنـوردي              ۹۱ 

در شهرستان بانه بعـلـت سـقـوط       ”  سورکيو“ 
از ارتفاعات يکي از کوههاي مـرتـفـع بـيـن             

 . بانه سقز، جان خود را از دست داد
کميته کردستان حزب جانباختن رسول فاتحي را به همسر، فرزندان و بستگان او، و بـه رفـيـق رحـمـت فـاتـحـي                       

 .تسليت مي گويد و خود را در اندوه آنان شريک مي داند
 

 کميته کردستان حزب کمونيست کارگري ايران                        
 ۲۰۱۲  دسامبر      ۳۰ 

 
 


