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تشكيالت  هفتم  كنفرانس 
كمونيست  حرب  كشور  خارج 
ايران  سياسى  اوضاع  ايران،  
سياسى  پراتيك  بر  به  كه  را 
در  تشكيالت  هاى  فعاليت  و 
مى گذارند،  تاثير  كشور  خارج 
و  داد  قرار  نظر  تبادل  مورد 
بر اين بستر بحث هاى اصلى 
كميته  گزارش  بر  كنفرانس 
خارج و ترسيم چشم  انداز آتى 
فعاليت حزب كمونيست ايران 
در خارج كشور متمركز گرديد.
اين  بيانيه  به  را  شما  توجه 
كننده  منعكس  كه  كنفرانس 
گيرى هاى  جهت  و  مباحث 
جلب  است،  هفتم  كنفرانس 

مى كنيم.   
                                  

نگاهى به روز جهانى كارگر در ايران!
يازده ارديبهشت، جامعه ايران در اكثر شهرها به ويژه شهرهاى كردستان، شاهد برگزارى مراسم  با 
شكوه اول ماه مه از يك سو و هجوم وحشيانه نيروهاى امنيتى حكومت اسالمى از سوى ديگر بود.

گزارش مراسم
 و تظاهرات اول ماه مه
تشكيالت خارج كشور
 حزب كمونيست ايران

   در صفحه 2

كركسان
 بر فراز 
نفت عراق
 در پروازند!

نفتخوران  عالقه   بدليل  فقط  بوش  دولت   
بزرگ نبود كه به عراق حمله كرد. اين يورش 
كه به عنوان بخشى از طرح خاورميانه بزرگ 
گرديده،  پياده  نوين  كنسرواتيوهاى  توسط 
در  متحده  اياالت  سرگردگى  حفظ  هدفش 
دراز مدت است. بوژوازى اين كشور بدرستى 
يك  بدون  هژمونى  اين  حفظ  كه  مى داند 
اقتصاد نيرومند داخلى و جلوگيرى از قدرتمند 

شدن رقبائى در آينده ممكن نيست.

بيانيه  اتحاديه هاى كارگرى عراق
 در باره  اليحه  قانون نفت در صفحه 11
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تشكيالت خارج كشور حزب كمونيست ايران، كنفرانس هفتم خود را در روزهاى 30 
مارس و اول آوريل 2007، با شركت نمايندگان اعضاى تشكيالت از كشورهاى مختلف 
و همچنين حضور هيئت كميته مركزى حزب و تعداد ديگرى از اعضاى حزب برگزار 

كرد.
كنفرانس كار خود را با سرود انترناسيونال و يك دقيقه سكوت به ياد جان باختگان راه 
آزادى و سوسياليسم آغاز كرد. كنفرانس مقدمتا اوضاع سياسى ايران را كه به خصوص 
بر پراتيك سياسى و فعاليت هاى ما تاثير مى گذارد، مورد تبادل نظر قرار داد و بحث هاى 
اصلى كنفرانس بر گزارش كميته خارج و ترسيم چشم  انداز آتى فعاليت حزب كمونيست 

ايران در خارج كشور متمركز گرديد.

فاكتورهاى اصلى مربوط به اوضاع سياسى ايران (مرورى مختصر)
كنفرانس تشكيالت خارج كشور در شرايطى برگزار مى شود كه اوضاع سياسى در ايران 
كه بخش زيادى از فعاليت تشكيالت خارج تحت تاثير تحوالت آن قرار دارد، آبستن 

تحول است.
الف:  از يك طرف اعمال خفقان و ديكتاتورى بيش از پيش گسترش يافته است و دولت 
احمدى نژاد كه اساسا با اتكاء به دستگاه بزرگ سياسى، نظامى سپاه باسداران بر سر كار 
آمد، در راستاى سياست انطباق با منافع جهانى سرمايه، فضاى اختناق و رعب و وحشت 
را در سراسر ايران تشديد كرده است و بيش از پيش سياست زندانى كردن رهبران و 
فعالين جنبش كارگرى، سركوب اعتراضات كارگرى، سركوب جنبش زنان، جنبش حق 
در  را  توده اى  خواهانه  آزادى  اعتراضات  ديگر  و  دانش جويان  كردستان،  مردم  طلبانه 

اولويت سياست هايش قرار داده است. 
مربوط  هياهوى  و  اتمى  بحران  حربه  از  استفاده  با  اسالمى  جمهورى  رژيم  همچنين 
قدرتى  عنوان  به  شدن  شناخته  برسميت  و  خود  بقاء  استراتژى  اورانيوم  غنى سازى  به 
بزرگ در خاورميانه را با اتكا به منابح بزرگ اقتصادى و با اتكا به سياست دامن زدن 
به ناسيونالسيم ايرانى و تقويت جريان ارتجاع اسالمى در سطح منطقه تعقيب كرده و 
با استفاده از فضاى پيش آمده، يعنى تهديدات آمريكا و دولت هاى غربى، به سركوب 
كارگران و جنبش هاى مترقى و آزادى خواهانه پرداخته و فضاى اختناق و ديكتاتورى را 

بيش از پيش بر جامعه حاكم كرده است.
ب: از طرف ديگر كارگران ايران و جنبش هاى اعتراضى توده اى مبارزات خود را عليه 
سياست هاى ضد انسانى رژيم جمهورى اسالمى، گسترش داده و در تالش هستند كه 

فضاى سياسى جامعه را به نفع پيشروى خود و بر عليه رژيم تغيير دهند.
سياست  عليه  كارگرى  اعتراض  از  اى  گسترده  ابعاد  شاهد  ما  اخير  سال  چند  در   -
بيكار سازى، تعرض به دسمتزد ناچيز كارگران و عدم پرداخت آن و عليه دستگيرى و 
زندانى شدن فعالين كارگرى بوده ايم و گرايش چپ و سوسياليست در جنبش كارگرى 
در اين دوره نفوذ و اعتبار گسترده ترى پيدا كرده است. حركت راديكال و شجاعانه اول 
ماه مه سقز در سال 83 كه سنت اول ماه مه را بار ديگر به خيابان ها كشاند و رهبران و 
فعالين كارگرى را در سطح جنبش كارگرى ايران شناساند از يك طرف و مبارزه گسترده 
رانندگان اتوبوس رانى تهران براى ايجاد سنديكاى شركت واحد و تحميل آن به رژيم، 
و  حمايت  طبقاتى،  ارزشمند  حركات  اين  دوى  هر  با  همبستگى  در  كه  ديگر  طرف  از 
همبستگى بين المللى قابل توجهى به راه افتاد، جنبش كارگرى ايران را گام ها به جلو 
برده است. به ميدان آمدن فعالين كارگرى در سطحى وسيع و ايجاد نهادها و تشكل 
هايى كه امر خود را كمك به پروسه ايجاد تشكل توده اى و طبقاتى كارگران مى دانند 
و هم فكرى و همكارى عملى آن ها به تشكيل "شوراى همكارى فعالين و تشكل هاى 
آورده  بوجود  ايران  كارگرى  جنبش  سطح  در  را  بزرگى  اميدوارى  شد،  منجر  كارگرى" 

است. 
- جنبش زنان در ايران با برپايى مراسم  هشت مارس و تاكيد بر پيوند با جنبش كارگرى 
و تشكيل نهادهاى متعدد دفاع از آزادى و برابرى و حقوق اجتماعى زنان و ده ها مورد 
اعتراض عليه اعدام، سنگسار و غيره به پيشروى و مبارزه خود عليه آپارتايد جنسى ادامه 
داده است. دانشجويان و معلمان مبارز مبارزه بى امان خود را براى خواست هاى سياسى 
و صنفى خود ادامه داده و طاليه هاى رشد افق راديكال را در حركت هاى گسترده خود 

به نمايش گذاشتند.
- جنبش انقالبى در كردستان بر متن سياسى تر شدن فضاى جامعه در همه عرصه هاى 
سياسى، اجتماعى ادامه داشته و تحت تاثير نفوذ جريان راديكال به يكى از كانون هاى 
و  بزرگ  اعتصاب  است.  شده  تبديل  اسالمى  جمهورى  رژيم  عليه  مبارزه  پرقدرت 
سراسرى 16 مرداد 1384  انرژى و پتانسيل عظيم اين جنبش را بار ديگر در مقياس 
توده اى آشكار نمود. جريان راديكال در جنبش كردستان كه با سياست و جهت گيرى 
ها و سنت هاى كومه له و حزب كمونيست ايران تداعى مى شود، نقش بسيار مؤثرى در 

اين جنبش ايفا مى كند.
به  ايران  جامعه  در  را  قوايى  تناسب  اجتماعى  وسيع  و  گسترده  اعتراضات  اين  همه 
شكل عملى و دو فاكتو به نفع جنبش هاى اعتراضى و عليه رژيم بوجود آورده است 
كه زمينه هاى پيشروى جنبش هاى اجتماعى را گسترش داده و افق راديكال در اين 

جنبش ها را تقويت خواهد كرد. 
پيشاپيش همه  نارضايتى عمومى و در  - در عرصه جهانى نيز در بسيارى از كشورها 
طبقه كارگر، عليه نظم سرمايه دارى و سياست هاى اقتصادى نئوليبرالى گسترش يافته، 
اعتراضات كارگرى ابعاد توده اى ترى پيدا كرده است، فوروم هاى اجتماعى و اعتراض 
عليه جنگ و سرمايه رو به گسترش است. همه اين ها بستر اجتماعى مناسبى است كه 
در آن جريان چپ مى تواند رشد كند، چه بسا در برخى كشورها ما شاهد چرخش به 

طرف چپ نيز هستيم. 
كنفرانس هفتم تشكيالت خارج حزب كمونيست ايران تالش براى انعكاس صداى حق 
طلبانه جنبش هاى اعتراضى ايران در عرصه جهان را جزو تالش و فعاليت روتين اعضا و 
فعالين حزب در خارج كشور دانسته و پيشبرد اوليت هاى دور آتى كار و فعاليت تشكيالت 

حزب را به شرح زير مورد تاكيد قرار داد. 

الف:  در زمينه جنبش كارگرى
حزب كمونيست ايران، طبقه كارگر را محور و ديناميسم اصلى تحول بنيادى در همه 
زمينه هاى اقتصادى، سياسى و اجتماعى مى داند و بر همين اساس نيز عرصه اصلى 
فعاليت تشكيالت خارج را همچنان تالش در راستاى تقويت جنبش كارگرى و انعكاس 

مبارزات كارگران و ايجاد همبستگى بين المللى با جنبش كارگرى ايران مى داند.
بحران ساختارى نظام سرمايه دارى ايران و ملزومات تطابق آن با روند جهانى سرمايه 
گرديده است كه در اوج بى عدالتى، رنج كار طاقت فرساى شبانه  شرايطى را موجب 
در  است.  نموده  تحميل  جامعه  اكثريت  دوش  بر  را  زندگى  مشقت  و  فقر  و  روزى  
اند.  گرفته  قرار  جامعه  اقشارتهيدست  و  كارگران  گسترده،  تضييقات  و  فشار  اين  مركز 
بيكارسازى هاى وسيع، عدم پرداخت دستمزدها در مقياس ماه ها و سال ها، تعيين حداقل 
دستمزد در زير خط  فقر از طريق مكانيزم دولت و موسسات وابسته به آن، خارج كردن 
كارگاهاى كوچك از شمول قانون كار، تحميل قراردادهاى موقت و كوتاه مدت، اجراى 
خصوصى سازى ها  ازموعد،  پيش  بازنشستگى  قانون  تصويب  كارگران،  خريد  باز  طرح 
تبديل  شوندگان  استثمار  و  استثماركنندگان  ميان  مناسبات  در  معمولى  روندى  و....به 

شده اند.
درمقابل اين توحش لجام گسيخته و گسترش دامنه تضييقات، ميليون ها انسان كارگر 
و زحمتكش نمى توانند تماشگر فقر و تنگدستى خويش باشند و به اين ترتيب اعتراض 
و مبارزات كارگران ايران روز بروز چه از نظر كمى و چه از نظر كيفى رشد و ارتقا يافته 
است. بويژه در چند سال اخير مبارزات كارگرى گسترش بيشترى پيدا كرده و در پيوند 
با ديگر جنبش هاى اجتماعى تناسب قوا را به نفع جنبش آزاديخواهانه مردم تغيير داده 
متن  بر  ايران  كارگران  است.  كرده  فراهم  پيشروى  براى  را  مساعدترى  هاى  زمينه  و 
كارگرى  نهادهاى  و  تشكل ها  كارگرى،  فعالين  از  زيادى  تعداد  سرسختانه  تالش  يك 
با گرايش راديكال را به جلو صحنه مبارزه سياسى كشانده اند كه تسهيل و كمك به 
امر ايجاد تشكل هاى توده اى و طبقاتى كارگران را وظيفه خود مى دانند. شاخص ترين 
عنصركيفى در دور اخير مبارزات كارگران ايران در كوشش مجدانه جهت ايجاد و تحميل 

تشكل هاى طبقاتى و توده اى كارگرى به دولت و بورژوازى خود را نشان داده 
كميته  كارگرى،  آزاد  تشكل  ايجاد  براى  پيگيرى  كميته  آمدن  بوجود  است. 

بيانيه كنفرانس هفتم تشكيالت خارج كشور حزب كمونيست ايران
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هماهنگى براى ايجاد تشكل كارگرى، اتحاد كميته هاى كارگرى، سنديكاى 
كارگران شركت واحد و همچنين تالش هاى مثبتى كه در ادامه اين پروسه 
بر  وسيعتر  اتحادى  ايجاد  براى  كارگرى  وتشكل هاى  فعالين  از  مجموعه اى 
بستر«شوراى همكارى تشكل ها و فعالين كارگرى» به پيش مى برند، نشانه هاى بارزى 

از رشد كيفى مبارزات و جنبش كارگرى ايران در اين دوره مى باشند.
بر متن اين تحركات جنبش كارگرى در چند سال اخير و بر اساس تجاربى كه فعالين 
مدافع جنبش كارگرى در خارج كشور در دوره هاى گذشته كسب كرده اند، زمينه هاى 
مساعدترى براى همكارى نهادها و فعالين طرفدار جنبش كارگرى در پاسخ به جنب و 
جوش كارگران ايران ايجاد شده و گام هاى ارزنده اى را در رابطه با شناساندن جنبش 
كارگرى ايران در ابعاد جهانى و ايجاد همبستگى بين المللى برداشته شده است كه به 

طور حتم بر جنبش كارگرى ايران تاثير مثبت داشته است. 
ما براين باوريم كه كميت و كيفيت موجود در فعاليت طرفداران و مدافعين جنبش كارگرى 
ايران در خارج از كشور در آن سطحى قرار دارد كه بتوانند فعاليت هاى گسترده ترى را 
مبارزه   در   شركت  و  جهانى   همبستگى  ايجاد  ايران،  در  كارگران  مبارزات  از  دفاع  در 

كارگران دركشورهاى مختلف سازمان دهند.
در چند سال اخير تالش زيادى براى ايجاد ظرف هاى فراگيرى در جهت اتحاد عمل و 
ايجاد همكارى در دفاع از جنبش كارگرى صورت گرفته كه در يك فضاى دوستانه زمينه 
حركت مشترک مجموعه زيادى از فعالين صادق چپ و سوسياليست جهت شناساندن 
پيدا  گسترش  كارگرى  المللى  همبستگى بين  حمايت و  كارگرى ايران و جلب  جنبش 
كرده است و در اين رابطه عالوه برنهادهاى قبلى مجموعه اى از كميته ها و انجمن هاى 
همبستگى با كارگران ايران در كشورهاى مختلف اروپا، كانادا و استراليا بوجود آمده و 

كمپين هاى مشتركى را به پيش برده اند.
اين امر يكى از دستاوردهاى مهم فعالين طرفدار جنبش كارگرى در خارج كشور مى باشد 
و روشن است كه تشكيالت حزب در خارج كشور تالش براى گسترش تعداد و فعاليت 
نهادهاى همبستگى كارگرى و كمك به رشد هماهنگى مابين آنها براى پيشبرد مبارزه 
مشترک را يك وظيفه جدى دانسته و به سهم خود بر متن يك رابطه معنوى و دوستانه 

از طريق فعالين حزبى براى پيشبرد اين امر مهم تالش خواهد كرد.  
درهم  را  كشور  خارج  و  داخل  مرزهاى  خبررسانى  دنياى  وسيع  ابعاد  و  تكنولوژى  رشد 
آميخته و  تشكيالت حزب ما در خارج كشور مى تواند و مى بايست به عنوان سخنگوى 
جنبش  صداى  ايران،  خواهانه  آزادى  جنبش  و  كارگرى  مبارزه  سوسياليستى  قطب 
جنبش  طرفداران  ساير  با  همكارى  در  و  برساند  جهانيان  گوش  به  را  ايران  كارگرى 
كارگرى براى ايجاد همبستگى گسترده تر تالش كرده و براى تاثيرگذارى بر روند رو 
به رشد جنبش كارگرى ايران اداى سهم كند و تماس مستقيم حزب كمونيست ايران با 
اتحاديه هاى كارگرى و احزاب و سازمان هاى چپ و انقالبى را گسترش داده و انعكاس 
مبارزات كارگران ايران و جلب همبستگى بين المللى و تبليغ و تقويت افق سوسياليستى 
در جنبش كارگرى را مهمترين اولويت فعاليت سازمانيافته خود دانسته و براى گسترش 

اين فعاليت ها در اشكال مختلف آن تالش نمايد. 
جنبش جهانى  انترناسيوناليستى شركت فعال در  همچنين تشكيالت ما از يك موضع 
رشد  به  رو  مبارزات  از  حمايت  و  امپرياليستى  جنگ  عليه  و  سرمايه دارى  نظام  عليه 
كارگرى در كشورهاى مختلف عليه دولت ها و گروهبندى هاى سرمايه دارى را وظيفه 
خود دانسته و به سهم خود براى تقويت و تبليغ جهت راديكال و سوسياليستى در اين 

اعتراضات تالش خواهد كرد. 

 ب: در عرصه مربوط به جنبش زنان
مبارز زنان ستمديده در گوشه و كنار جامعه ايران رو به گسترش است و هر روز بيش 
از گذشته بسوى توده گير شدن گام بر مى دارد. زنان كارگر و زحمتكش تحت ستم 
مضاعف بوده و نه تنها به لحاظ موقعيت نابسامان اقتصادى مورد استثمار و بى حقوقى 
مستمر قرار دارند، بلكه همچنين از جانب فرهنگ و آداب و سنن عقب افتاده جامعه مرد 
ساالرى تحت فشار و ظلم  و بى حقوقى روزانه قرارمى گيرند و در اين راه دهها نفر از 

زنان معترض مورد اعدام و سنگسار و سركوب وحشيانه قرار گرفته اند.
 حركات اعتراضى زنان در ايران بويژه در مراسم روز جهانى زن بر امر  پيوند جنبش 
زنان با طبقه كارگر تاكيد كرده و بيش از گذشته زنان كارگر و زحمتكش را مورد خطاب 
اجتماعى  جنبش هاى  ساير  همچون  نيز  زنان  جنبش  كه  است  روشن  است.  داده  قرار 
گرايشات مختلفى را در خود حمل مى كند كه هركدام استراتژى متفاوتى را در قبال 
اين جنبش قرار داده و روش هاى مجزايى را در پيش مى گيرند. فعالين حزب كمونيست 
در اين عرصه ضرورى است بعنوان سخنگويان گرايش راديكال و سوسياليست جنبش 

زنان براى تقويت يك افق سوسياليستى در اين جنبش تالش كرده و به سهم خود براى 
توده اى شدن جنبش زنان و ايجاد پيوند با جنبش كارگرى تالش نمايند.

تشكيالت ما در خارج كشور الزم است به طور جدى براى متحد كردن پتانسيل موجود 
حزبى  فعاليت  مرزهاى  از  فراتر  همچنين  چه  و  تشكيالت  داخل  در  چه  زمينه،  اين  در 
تالش كرده و براى ايجاد ارتباط و نزديكى و همكارى جريان راديكال و سوسياليست در 
جنش زنان كمك نموده و براى تقويت و توده گير شدن اين جنبش دلسوزانه تالش كند. 
انعكاس زندگى و مبارزه زنان كارگر و زحمتكش، روشنگرى پيرامون زمينه هاى اصلى 
ستم كشى زنان و تالش براى گسترش زمينه ها و بستر همكارى فعالين و تشكل هاى 

راديكال زنان از جمله فعاليت هاى تشكالت ما در خارج كشور خواهد بود.

ج : جنبش انقالبى كردستان
سياست ها  پيرامون  مستمر  تبليغ  و  كردستان  انقالبى  جنبش  شناساندن  براى  تالش 
از  مهمى  عرصه  جنبش  اين  مختلف  جوانب  مورد  در  كومه له  كمونيستى  مواضع  و 
فعاليت تشكيالت خارج را تشكيل مى دهد. انعكاس مبارزه حق طلبانه جنبش انقالبى 
دركردستان و ايجاد حمايت بين المللى براى اين جنبش امر روتين تشكيالت ما در خارج 
كشور خواهد بود. افشاگرى پيرامون نقشه ها و وعده هاى بى پايه و مضر جريانات بورژوا 
اميدوار  آمريكا  امپرياليسم  دخالت  و  سياست ها  به  را  كردستان  مردم  كه  ناسيوناليست 
ساخته و از عرصه مبارزه مستقيم و آگاهانه خود دور نگه مى دارند و در مقابل آن تبليغ 
سياست و مواضع راديكال كومه له – سازمان كردستان حزب كمونيست ايران در قبال 

مسئله كردستان امر روتين كار حزب در خارج كشور خواهد بود.
حضور سياسى در سمينارها، سالگردها و همچنين جلسات رسمى كه با احزاب و جريانات 
كرد به عناوين مختلف برگزار مى شود  بخشى ديگرى از اين فعاليت در رابطه با جنبش 
كردستان است كه در هماهنگى با نمايندگى كومه له در خارج كشور پيش خواهد رفت. 
هيأت هاى نمايندگى ما كه در اين جلسات شركت مى كنند مى توانند و بايد حامل پيام 
سياسى كومه له بر سر مسائل مختلف  بويژه مسائل مربوط به جنبش كردستان كه در 

اينگونه جلسات مطرح خواهند شد، باشند.
 برگزارى موفق مراسم روز كومه له به عنوان يك كمپين تبليغى سراسرى بخشى از 
اين حركت روتين و مستمر خواهد بود كه در آن رئوس مواضع و سياست هاى كومه له 
در قبال وجوه مختلف جنبش كردستان و اوضاع منطقه مورد تاكيد و بررسى قرار خواهد 

گرفت.

د:  دفاع از حقوق و مبارزات پناهجويان
پذير، نسبت به  پناهنده  كشورهاى  اروپايى و بقيه  پذيرى دولت هاى  پناهنده  سياست 
بر  پليسى  فشار  و  سركوب  تركيه  دولت  و  شده  تر  سخت  هم  باز  گذشته  هاى  سال 
جمهورى  جهنم  از  كه  ايرانى  پناهجويان  از  بسيارى  است.  كرده  تشديد  را  پناهجويان 
و  تركيه  در  نامساعد  بسيار  شرايط  و  ديپورت  تهديد  معرض  در  گريخته اند  اسالمى 
ساير كشورها قرار گرفته اند و اعتراض و مبارزه آنها و نهادهاى مدافع پناهندگى مورد 

بى توجهى اين دولت ها و كميسارياى عالى پناهندگى سازمان ملل قرار گرفته است. 
ارتباط با بخش هاى پراكنده شده پناهجويان در تركيه و حمايت و پشتيبانى از مبارزه 
تالش  و  كشورها  ساير  و  اردن  تركيه،  در  پناهجويان  نابسامان  وضعيت  انعكاس  آنها، 
براى تحت فشار گذاشتن كميسارياى عالى سازمان ملل و دولت هاى پناهنده پذير براى 
براى  پناهندگى  مدافع  نهادهاى  با  همكارى  و  ثالث  كشور  به  پناهجويان  اين  انتقال 
كشور  خارج  تشكيالت  جدى  وظيفه  كماكان  را  پناهجويان  سرنوشت  بر  تاثيرگذارى 
مى دانيم و به سهم خود براى پذيرفته شدن تعداد بيشترى از پناهجويانى كه از جهنم 
حكومت جمهورى اسالمى و ساير رژيمهاى ديكتاتورى به آوارگى پناه برده اند، از جانب 

كشورهاى پناهنده پذير، تالش خواهيم كرد. 

روشن است كه فعاليت همه جانبه تشكيالت حزب كمونيست ايران در خارج كشور به 
اين چند عرصه اى كه فوقا ذكر گرديد، محدود نخواهد شد و فعاليت ما در خارج كشور 
از جمله همكارى با جريان چپ و انقالبى، گرامى داشت مناسبت هاى تاريخى، تالش 
براى تقويت و انعكاس هر مبارزه و حركت مترقى وآزاديخواهانه اى كه جنبش انقالبى 
در ايران و منطقه را كمك نمايد و پيشبرد مجموعه اى ديگر از فعاليت هايى كه براى 
را  باشند،  مى  ضرورى  ايران  كمونيست  حزب  سراسرى  و  كمونيستى  استراتژى  تحقق 

نيز شامل خواهد شد.
كنفرانس هفتم تشكيالت خارج كشور حزب كمونيست ايران
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يازدهم ارديبهشت 1386، روز جهانى كارگر، در شرايطى 
برگزار شد كه مامورين امنيتى حكومت اسالمى، محمود 
را  ايران  كارگرى  جنبش  سرشناس  چهره  اين  صالحى، 
ربودند و از شهر سقز به زندان سنندج انتقال دادند. محمود 
و شش تن ديگر از دوستانش به دليل برگزارى اول ماه 
مستقل و غيردولتى در سال 1383 در شهر سقز دستگير 
و پس از تحمل 12 روز زندان آزاد شده بودند، امسال در 
مقطع اول ماه مه، دستگير و زندانى شد نشان دهنده اين 
دستگيرى  از  اسالمى  حكومت  هدف  كه  است  واقعيت 
محمود، جلوگيرى از اول ماه مه و آفريدن رعب و وحشت 

در ميان فعالنى جنبش كارگرى بود.
حكومت اسالمى، با بهانه «مبارزه با بدحجابى»، آن هم 
نشده اى  اعالم  نظامى  حكومت  مه،  ماه  اول  مقطع  در 
كرد.  برقرار  كشور  سراسر  شهرهاى  خيابان هاى  در  را 
فقط  را  غيرانسانى  طرح  اين  اسالمى،  حكومت  تاكنون 
در ايام مذهبى و تابستان به مرحله اجرا مى گذاشت كه 
مرحله  به  مه  ماه  اول  مقطع  در  بار  اولين  براى  امسال 
اجرا گذاشت تا با آفريدن رعب و وحشت در جامعه مانع 

برگزارى مراسم  روز جهانى كارگر شود.
كارگران ايران، در حالى به استقبال 11 ارديبهشت امسال 
رفتند كه سركوب هاى سياسى از يك سو و فقر و فالكت 
اقتصادى از سوى ديگر، زندگى را بر آن ها هر چه بيش تر 

غيرقابل تحمل كرده است.
بيش از  200 كارگر اخراجى شركت "كاغذ سازى كارون" 
دفتر  مقابل  در  ماه  ارديبهشت   3 دوشنبه  روز  از  شوشتر 
و  كرده  تحصن  اسالمى  جمهورى  رييس  نژاد،  احمدى 

خواستار بازگشت به كار خود هستند.
روز شنبه 8 ارديبهشت ماه و زمانى كه كارگران درخواست 
مالقات با يكى از مسئولين دفتر احمدى نژاد را داشته اند 
شتم  و  ضرب  مورد  وى  دفتر  محافط  ماموران  سوى  از 

قرار گرفتند.
شوشتر،  كارون"  سازى  "كاغذ  شركت  اخراجى  كارگران 
اعالم كرده اند تا پايان هفته جارى به تحصن خود ادامه 
خواهند داد و در صورت رسيدگى نشدن به مشكالتشان، 

اعتراض خود را با شيوه هاى ديگر ادامه خواهند داد.
از  بسيارى  در  معلمان  ماه  ارديبهشت   9 يكشنبه  روز 
صنفى  كانون  فراخوان  به  پاسخ  در  و  ايران  شهرهاى 
معلمان از حضور در كالس هاى درس خوددارى كردند.

معلمان  ايران  مختلف  شهرهاى  از  خبرهايى  اساس  بر 
در اصفهان، شهرستان هاى شهريار،  ورامين، پاكدشت، 
اسالمشهر،  كهريزک،  رى،  شهر  ساوجبالغ،  هشتگرد، 
از  منطقه   11 شهر،  فوالد  فالورجان،  شهر،  زرين  كرج، 
مناطق تهران، شهر سارى و شهرستان هاى تابعه، تبريز، 
فريدون شهر و چندين شهر ديگر دست به اعتصاب زده و 

از رفتن بر سر كالس هاى درس خوددارى كردند.
اول ماه امسال، در حالى برگزار شد كه صبح روز يكشنبه 
اعضاى  از  غالم  حسينى»،  «غالمرضا  ماه  ارديبهشت   9
شعبه  در  اتوبوسرانى  واحد  شركت  كارگران  سنديكاى 

ششم دادگاه جمهورى اسالمى در تهران محاكمه شد. 

صبح همين روز، همچنين «مريم ضيا»، از فعاالن جنبش 
سال  خرداد   22 تجمع  شدگان  دستگير  از  يكى  و  زنان 
گذشته در ميدان 7 تير تهران، در شعبه 13 دادگاه رژيم در 
تهران حاضر شد تا پاسخگوى اتهامات انتسابى باشد، اما 
به دليل عدم حضور قاضى جسله دادگاه به زمان ديگرى 

موكول گرديد.
دانشجويان  به  اسالمى،  حكومت  اطالعاتى  عوامل 
كردند  حمله  مازندران  دانشگاه  خواه  آزادى  و  معترض 
اعتراض  كه  ربودند  را  دانشجويان  از  نفر  پانزده  حدود  و 

سراسرى دانشجويان سراسر كشور را به دنبال داشت.
از جنبه اقتصادى نيز فقر و فالكت بيش ترى بر زيست و 
زندگى كارگران و همه مزدبگيران و مردم محروم حاكم 
جهانى  روز  مقطع  در  مهر،  دولتى  اينترنتى  سايت   است. 
كه  «درحالى  نوشت:  ايران،  در  فقر  خط  درباره  كارگر، 
مطلق  فقر  خط  زير  جمعيت  كه  شده  مدعي  رفاه  وزير 
مجلس  اجتماعي  كميسيون  عضو  ندارد  وجود  كشور  در 
شوراى اسالمى از افزايش 13 درصدی افراد زير خط فقر 
خبر داده است. موسي الرضا ثروتى، در گفتگو با خبرنگار 
مهر ، در خصوص تعداد افراد زير خط فقر در جامعه افزود؛ 
براساس برآوردهاى انجام شده در حال حاضر 12 ميليون 
نفر در جامعه زير خط فقر زندگى مى كنند و 2 ميليون 
نفر نيز زير خط فقر خشن هستند. وی خاطرنشان كرد: 
وزارت رفاه خط فقر را درآمد كم تر از 400 هزار تومان 
اعالم كرده است. ثروتى، گفت؛ هر ساله مجلس در قانون 
بودجه به طور متوسط 700 ميليارد تومان برای كمك به 
در  دهد  مى  اختصاص  رفاه  وزارت  به  پذير  آسيب  اقشار 
مردم  از  قشر  اين  مشكالت  تنها  نه  تاكنون  كه  صورتى 
ثروتمندان  كه  شده  مشخص  بلكه  نشده  برطرف  جامعه 
27 برابر فقرا از يارانه استفاده مى كنند. وى، با اشاره به 
اين كه در سال جارى مستمرى مددجويان تحت پوشش 
نهادهاى حمايتى از افزايش برخوردار نبوده است، افزود: 
در حال حاضر يك خانواده 5 نفری تحت پوشش كميته 

در  مى كنند  دريافت  تومان  هزار   54 فقط  ماهانه  امداد 
حالى كه اين مبلغ كفاف نان شب آنان را نيز نمى كند. 
حال  در  مجلس،  اجتماعى  كميسيون  عضو  اقرار  به  بنا 
حاضر تعداد زيادى از كارمندان دولت كم تر از 300 هزار 
تومان حقوق دريافت مى كنند به همين دليل مى توان 
گفت تعداد زيادى از اين اقشار نيز زير خط فقر هستند.  
البته ناگفته نماند كه دستمزد كارگران 183 هزار تومان 

در ماه است.
تامين  و  رفاه  وزير  مصرى،  عبدالرضا  است،  ذكر  شايان 
سازمان  استانى  مديران  سراسرى  همايش  در  اجتماعى 
تامين اجتماعى كه در تاريخ 21 اسفند ماه سال گذشته 
براساس  بود  كرده  اعالم  خبرنگاران  جمع  در  شد  برگزار 
تعاريف جهانى، افرادى كه روزانه كم تر از يك دالر درآمد 
داشته باشند جزء جمعيت فقر مطلق هستند، بنابراين در 
فقر  خط  زير  كسى  و  ندارد  وجود  امر  اين  مصداق  ايران 

مطلق نيست.
از سوى ديگر نايب رييس اتحاديه كاركنان بيمارستان ها 
و مراكز درمانى، به خبرنگار ايلنا، گفت  : «رونق و شكوفايى 
اقتصاد تنها مربوط به قانون كار ثبت شده در وزارت كار 
و رفع موانع قانونى نمى شود. وى افزود: در حال حاضر 
وزارت كار با مجوز عنان گسيخته دولت، چوب حراج به 
هزاران ميليارد تومان بودجه بيت المال زده و با دميدن در 
شيپور اشتغال، سال گذشته بيش از 10 هزار ميليارد تومان 
اعتبار را بين بنگاه هاى كوچك و كارفرمايان توزيع كرده 
كاهش  و  اشتغال  بازار  در  را  تحولى  هيچگونه  اما  است، 
كار  وزارت  كه  اين  بيان  با  وى  نيستيم.  شاهد  بيكارى 
ميليون  يك  حدود  كوچك  هاى  بنگاه  اين  در  دارد  ادعا 
شغل ايجاد شده است، تصريح كرد  : ساالنه بيش از400 
هزار پرونده در هيات هاى تشخيص و ادارات كار مطرح 
مى شود كه به معناى اخراج قانونى ساالنه 400 هزار نفر 

با همكارى وزارت كار است...» 
در سال گذشته، بسيارى از ارقام مورد نياز مردم در بازار 
از  برخى  و  دولتى  رسانه ها  حتى  كه  شد  گران  حدى  به 
اقرار  آور  سرسام  گرانى  اين  به  نيز  حكومتى  مقامات 
مى كردند، دولت به خصوص احمدى نژاد بى شرمانه آن 

را تبليغات رسانه اى مى دانست.
در چنين شرايطى، در ميان فقر و فالكت كمرشكن و با 
وجود اين همه سركوب و وحشى گرى سران و نيروهاى 
و  كارگرى  جنبش  فعالين  اسالمى،  حكومت  سركوبگر 
تشكل هاى مستقل كارگرى مرعوب اين فضاى رعب و 
وحشت سرمايه داران و حكومت آن ها نشدند و با قدرت 
به برگزارى مراسم مستقل و غيردولتى خود تاكيد كردند. 
برگزارى مراسم مستقل اول ماه مه

 در برخى از شهرهاى ايران
يازده ارديبهشت امسال، جامعه ايران در اكثر شهرها به 
ويژه شهرهاى كردستان، شاهد برگزارى مراسم هاى با 

شكوه اول ماه مه از يك سو و هجوم وحشيانه 
سوى  از  اسالمى  حكومت  امنيتى  نيروهاى 

نگاهى به روز جهانى كارگر در ايران!
بهرام رحمانى
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ديگر بود.
روز جهانى كارگر، ده ها هزار كارگر از تهران و 
كرج تا سنندج و مريوان، همراه با خانواده هاى 

خود به استقبال اين روز جهانى شتافتند.
و  تهران  از  هايشان  خانواده  و  كارگران  از  نفر  هزاران 
كرج، براى گرامى داشت روز جهانى خود، در تفريحگاه 
ماه،  ارديبهشت  هفتم  جمعه  كردند. روز  تجمع  آبشارخور 
مراسم گرامى داشت اول ماه مه روز جهانى كارگر با حضور 
بيش از هزاران نفر از كارگران كارخانه هاى سايپا، ايران 
هماهنگى  كميته  خودرو،  پارس  آموزشى،  صنايع  خودرو، 
كارگرى، كميته تشكل هاى مستقل كارگرى، سنديكاى 
از  هايى  جمع  تهران،  اتوبوسرانى  واحد  شركت  كارگران 
و  اخراجى  كارگران  سراسرى  اتحاديه  كارگرى،  فعالين 
بيكار و كارگرانى از ساير مراكز توليدى و صنعتى، جمعى 
كارگران  اتحاديه  افغانى،  مهاجر  كودكان  و  كارگران  از 
ساختمان  و  تاسيسات  كارگران  صنف  اخراجى،  و  بيكار 
تزئينات،  و  نقاش  كارگران  تهران،  برق  كارگران  تهران، 
تعداى از كارگران فعال سايپا ديزل و ايران خودرو، فعالين 
اعضاى  و  فعالين  از  جمعى  معلمان،  صنفى  انجمن هاى 
حقوق  از  دفاع  كانون  كودک،  حقوق  مدافع  نهادهاى 
كودكان و زنان، كودكان كار و خيابان نعمت آباد، انجمن 
خواه  آزادى  دانشجويان  از  جمعى  رى  شهر  كودكان 

دانشگاه هاى تهران و ... برگزار شد. 
به  منتهى  هاى  راه  اسالمى،  حكومت  انتظامى  ماموران 
آبشار خور را مسدود كرده بودند  و از ساعت 9 صبح نيز 
به  ماموران،  داشتند.  نظر  زير  را  مراسم  برگزارى  محل 
جمع آورى پالكاردهاى نصب شده در اين محل پرداختند 

كه با اعتراض و مقاومت كارگران روبرو شدند.
ماموران همچنين صديق كريمى، جميل محمدى، حسين 
و  نعمتى  محمد  سوارى،  خالد  زاده،  عظيم  جعفر  قادرى، 
سراسرى  اتحاديه  مديره  هيئت  اعضاى  از  فرجى  محمد 
كارگران اخراجى و بيكار را براى مدت كوتاهى بازداشت 
آزاد  كارگران  و  شدگان  بازداشت  اعتراض  با  اما  كردند، 
برنامه هاى  بر  عالوه  تجمع  محل  در  كارگران  شدند. 
تفريحى و جشن و سرور به بحث و گفتگو در مورد مسايل 

كارگرى پرداختند.  
و  دولتى  مراسم  راديكال  كارگر  هزاران  تهران،  در 
در  كه  را  اسالمى  حكومت  كارگر  خانه  ضدكارگرى 
استاديوم شيرودى برگزار شده بود، با سر دادن شعارهاى 
تبديل  آن  گردانندگان  و  برگزاركنندگان  عليه  بر  پيشرو 
سخنرانى  خود،  انداز  طنين  شعارهاى  با  كارگران  كردند. 
محجوب، دبير كل خانه كارگر و نماينده مجلس ارتجاع 

را قطع كردند.
كارگران در حين سخنرانى وى در يك حركت نمادين به 
وى پشت كردند. در اين ميان فرياد هاى «كارگر زندانى 
آزاد بايد گردد» و «محمود صالحى آزاد بايد گردد»، مانع 

از رسيدن سخنرانى دبيركل خانه شدند.
هزاران كارگر پس از بر هم زدن مراسم دولتى، در حدود 
ساعت 10:30 با شعارهاى كارگر دانشجو، اتحاد اتحاد و 
كارگر معلم، اتحاد اتحاد و ...، از ورزشگاه خارج شدند و به 
سمت ميدان هفت تير راهپيمايى كردند. حضور پليس در 
خيابان ها بسيار زياد بود. جمعيت كارگران در حدى بود 

كه خيابان مفتح را مسدود كرده بود. 
كارگران در صفى متحد و مستقل به سوى ميدان 7 تير 
راهپيمايي كردند. آنان در مسير راهپيمايي خود از جمله 
كارگر  گردد؛  بايد  آزاد  صالحى  محمود  دادند:  مى  شعار 

زندانى آزاد بايد گردد؛ زندگى شايسته انسان حق ماست؛ 
مرگ بر حامى سرمايه دار؛ كارگر مى ميرد ذلت نمى پذيرد؛ 
كارگر معلم اتحاد اتحاد؛ جهرمى جهرمى استعفا استعفا؛ 
وزير بى لياقت استعفا استعفا؛ اعتصاب تشكل حق ماست؛ 
ملغى  موقت  قرارداد  اتحاد؛  اتحاد  معلم  دانشجو  كارگر، 
افزايش  گردد؛  بايد  اعالم  دستمزدها  افزايش  گردد؛  بايد 
انتظامى،  نيروى  درصد؛  صد  تورم  درصد  ده  دستمزدها 

خجالت، خجالت ...
مانع  با  نقطه  چندين  در  كارگران  مستقل  راهپيمايى 
با  كارگران  اما  شد،  مواجه  سركوبگر  نيروهای  هجوم  و 
نيرو هاى  زدند.  مقاومت  به  دست  ها  آن  برابر  در  قدرت 
انتظامى و امنيتى همچنين در ايستگاه متروى هفت تير 
قصد بازداشت منصور اسانلو را داشتند كه با مقاومت وى 
بازداشت  را  اسانلو  نتوانستند  و  شد  مواجه  همراهانش  و 

كنند. 
سرانجام كارگران مدتى بعد از حضور در ميدان هفت تير 
و سر دادن شعارهايى كم كم  پراكنده شدند. مراسم اول 
نيز  خارجى  خبرى  هاى  شبكه  از  تهران،  امسال  مه  ماه 

گزارش شده است. 
محمود  دستگيرى  با  اسالمى،  حكومت  كه  حالى  در 
صالحى، اين فعال سرشناس جنبش كارگرى ايران قصد 
داشت مانع برگزارى مراسم روز جهانى كارگر به ويژه در 
شهر سقز شود؛ حكومت اسالمى، از چند روز قبل ماموران 
خود را از ديگر مناطق ايران به سقز انتقال داده و حالت 
فوق العاده نظامى اعالم نشده اى در اين شهر حاكم كرده 
بودند؛ اما كارگران و مردم مبارز و برابرى طلب اين شهر 
با ابتكارات خود مراسم هايى را در سطح اين شهر برگزار 

كردند.
نوشته  ها  آن  روى  بر  كه  پالكاردهايى  و  شيرنى  پخش 
شده بود «محمود صالحى بى قيد و شرط آزاد بايد گردد و 
گرامى باد اول ماه مه روز همبستگى كارگران جهان»، در 
مناطق ميدان يادبود،  ميدان كارگران، ميدان سرپوشيده 
غرفه ميوه فروشان، پاركينگ و خط واحد اتوبوس رانى، 
ميدان بزرگ ميوه و تربار، چهار راه آزادى، ميدان جمهورى 
«هه لو»، بازار تاجوانچى، بخشى از محله كريم آباد  و 
بخشى ديگر از خيابان هاى سقز، جلو ه هاى با شكوهى 
را از همبستگى طبقاتى و قدردانى از محمود صالحى، به 

نمايش گذاشتند. 
نيروهاى انتظامى در شهر سنندج، هجوم وحشيانه اى به 
مراسم روز جهانى كارگر آوردند. ماموران حكومت، يكى 
از دختران دستگير شده را در كالنترى 12 به شدت مورد 

ضرب و شتم قرار دادند.
صديق كريمى، اقبال لطيفى، يداهللا مرادى، نجمه الدين 
و  امجدى  صديق  مفاخرى،  انور  گويلى،   فاروق  رجبى، 
شركت  بازنشسته  كارگران  از  يكى  كلكانى  اهللا  حبيب 
بازداشت  جمله  از  است  شده  زخمى  شدت  به  كه  شاهو 

شدگان تجمع روز جهانى كارگر در شهر سنندج بودند.
گفته مى شود كه ماموران رژيم از گاز فلفل براى متفرق 
كارگرى  فعالين  دستگيرى  مخصوصا  و  مردم  كردن 

استفاده كردند.
خانواده دستگير شدگان و جمعى از شركت كنندگان در 
ستاد  مقابل  در  سنندج،  شهر  كارگر  جهانى  روز  مراسم 
دستگير  آزادى  خواستار  و  كردند  تجمع  شهر  اين  خبرى 

شدگان شدند.
در جريان درگيرى شديد ميان مردم و مامورين در خيابان 
صفرى، يك جوان به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته 

و زخمى شد. 
 11 شنبه  سه  روز  اسالمى،  حكومت  سركوبگر  نيروهاى 
ارديبهشت، كارگران مريوان را ضمن محاصره مراسم روز 
جهانى كارگر محاصره و مورد ضرب و شتم قرار دادند و 
جريان  در  درسيد  كاروان  و  همتى  كاميل  قادرى،  سالم 

هجوم ماموران بازداشت شدند.
صبح روز سه شنبه 11 ارديبهشت ماه، روز جهانى كارگر، 
گروهى از كارگران و فعالين كارگرى شهر بوكان جهت 
شركت در مراسم روز جهانى كارگر در «ميدان كارگر» يا 

«دروازه قبران»، در جاده سقز حضور يافتند.
فرماندار بوكان  قبل از حضور كارگران در محل مراسم، 
همراه با شمارى از ماموران و لباس شخصى ها در محل 

حاضر شده بودند.
در ادامه اين تجمع يك نفر از كارگران قطعنامه هاى اول 
ماه مه شامل قطعنامه اتحاديه سراسرى كارگران اخراجى 
تشكل  ايجاد  براى  هماهنگى  كميته  قطعنامه  بيكار،  و 
كارگرى و قطعنامه فعالين كارگرى شهر بوكان كه شامل 

17 بند بود را به مقامات دولتى تسليم كردند.
محل  در  همچنان  شخصى  لباس  نيروهاى  كه  حالى  در 
مراسم حضور داشتند، فعالين كارگرى به دو دسته تقسيم 
و  فرماندارى  ميدان  سوى  به  حركت  مسير  در  و  شده 
مه  ماه  اول  قطعنامه  پخش  به  اقدام  آباد  على  منطقه 
به  را   كارگر  جهانى  روز  و  نموده  خود  حركت  مسير  در 

كارگران اين شهر تبريك گفتند. 
مه  ماه  اول  با  برابر  ماه،  ارديبهشت   11 شنبه  سه  روز 
روز  مناسبت  به  را  مراسمى  مريوان،  شهر  زنان  انجمن 

جهانى كارگر برگزار كرد.
در جريان اين مراسم كه در ميدان «شبرنگ» كه محل 
شد،  برگزار  است  مريوان  شهر  كارگران  اكثريت  تجمع 
به  كارگر  جهانى  روز  تبريك  ضمن  شركت كنندگان 

كارگران حاضر در محل، اين روز را گرامى داشتند.
در  را  سخنانى  كنندگان  شركت  از  يكى  مراسم  ادامه  در 
آزادى  براى  درخواست  همچنين  و  مه  ماه  اول  با  رابطه 
بى قيد و شرط «محمود صالحى» و ضرورت همبستگى 

كارگران ايراد كرد كه به تائيد شركت كنندگان رسيد.
در  كه  مراسم  اين  از  پس  مريوان،  زنان  انجمن  اعضاى 
چندين  به  رسيد،  پايان  به  حاضرين  شوق  و  شور  ميان 
به  را  كارگر  جهانى  روز  و  رفته  ديگر  كارگرى  محل 

كارگران مريوان تبريك گفتند.
روز  شدگان  بازداشت  مريوان  از  ديگرى  خبر  اساس  بر 
تومانى  ميلون   3 وثيقه  قرار  با  شهر  اين  كارگر  جهانى 

آزاد شده اند. 
طبقه  جهانى  همبستگى  روز  مه،  ماه  اول  شنبه  سه  روز 
نقده،  شهر  كارگرى  فعالين  و  كارگران  از  جمعى  كارگر، 

مراسمى را برگزار كردند.
در جريان اين مراسم كه با يك دقيقه سكوت در گرامى 
شد،  آغاز  برابرى  و  آزادى  راه  جانباختگان  ياد  داشت 
شركت كنندگان حمايت خود را از محمود صالحى، فعالين 
جنبش زنان، معلمان و دانشجويان آزادى خواه و برابرى 

طلب اعالم كردند.
در ادامه اين مراسم قطعنامه اى در 17 بند قرائت گرديده 
روز  اين  مناسبت  به  نيز  كنندگان  شركت  از  نفر  يك  و 
سخنانى را ايراد كرد و با يك قطعه شعر مراسم پرشور 

تر گرديد.
مراسم روز جهانى كارگر در شهر نقده در ميان 
شور و شوق حاضرين و تاكيد به مبارزه در راه 
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رسيدن به يك زندگى شايسته تر پايان يافت.
و  برق  كارگران  صنفى  انجمن  فراخوان  به  بنا 
فلزكار كرمانشاه و جمعى از كارگران پتروشيمى 
كرمانشاه،  سنگين  اتيلن  پلى  و  آمونياک  و  اوره  هاى 
مراسم روز جهانى كارگر در اين شهر برگزار شد. مراسم 
از ساعت 9 صبح روز سه شنبه 11 ارديبهشت، در مقابل 
اداره كار و امور اجتماعى و سخنرانى «جوانمير مرادى»، 
رئيس انجمن صنفى كارگران برق و فلزكار كرمانشاه، در 
كارگران  صنفى  و  معيشتى  مشكالت  و  مسائل  با  رابطه 
آغاز شد، اما بعد از دقايقى يكى از مسئولين اطالعات به 
ميان كارگران رفته و از جوانمير مى خواهد سخنرانيش 

را قطع كند. 
اقدام اين مامور اطالعاتى، با اعتراض كارگران روبرو شده 
كار  اداره  داخل  در  كه  اطالعاتى  نيروهاى  آن  از  بعد  و 
تا  بردند  يورش  مرادى  جوانمير  سوى  به  داشتند  حضور 
وى را بازداشت كنند، اما با مقاومت كارگران روبرو شدند. 
سرانجام نيروهاى اطالعاتى مانع از ادامه برگزارى مراسم 
اين  در  دادند.  پايان  خود  تجمع  به  نيز  كارگران  و  شده 
حركت شجاعانه كارگران، بار ديگر قدرت متحدانه آن ها 

به نمايش گذاشته شد.
پيام محمود صالحى

به مناسبت روز جهانى كارگر
از زندان سنندج 

سال   121 تداعى  مه  ماه  اول  كارگران، 
دارى  سرمايه  نظام  عليه  كارگران  مبارزه 

هاى  صف  در  جهان  سراسر  كارگران  روز  اين  در  است. 
منسجم و منظم به خيابان ها مى آيند تا صداى اعتراض 

خودشان را عليه نابرابرى جامعه سرمايه دارى سر دهند. 
اعتراض كارگران در اول ماه مه پايه هاى نظام سرمايه 
روز  اين  در  كارگران  و  آورد  خواهد  در  لرزه  به  را  دارى 
اين  هستند.  نابرابرى  گونه  هر  از  عارى  دنيائى  خواستار 
روز فرخنده بر همه كارگران جهان گرامى باد. كارگران 

پيروزى از آن ماست.

پيام به كارگران سقز
شما  ميان  در  كارگر  جهانى  روز  در  داشتم  دوست  من 
عزيزان باشم و مثل سال هاى گذشته اين روز  تاريخى را 
جشن بگيرم  اما حاكمان و محافظان سرمايه به بهانه هاى 
واهى من را به زندان ناعادالنه محكوم و در حال سپرى 
كردن  اين احكام ناعادالنه هستم. دوستان، من امروز با 
قطره  آخرين  تا  كه  بندم  مى  پيمان  تجديد  عزيزان  شما 
خونم از حقوق انسانى كارگران و  مردم  زحمتكش دفاع 
كنم و هيچ فشارى نمى تواند من را از اين مبارزه به حق 
باز دارد. عزيزان من و ياران طبقه كارگر در زندان براى 
تجديد پيمان با كارگران جهان در اين شرايط سخت و 
دشوار كه در آن قرار داريم از ساعت هفت بعد از ظهر روز 
دوشنبه لغايت ساعت هفت بعد از ظهر روز سه شنبه به 
مدت بيست و چهار ساعت دست به اعتصاب غذا مى زنيم 
تا با اين عمل همبستگى خودمان را اعالم كنيم. زندانى، 
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دستگيرى هاى پس از اول ماه مه در كردستان
امانى  شيث  زيراست:  شرح  به  شدگان  دستگير  اسامى 
بيكار  و  اخراجى  كارگران  اتحاديه  مديره  هيئت  رئيس 
ايران، صديق كريمى عضو هيئت مديره اتحاديه كارگران 
اخراجى و بيكار ايران، اقبال لطيفى، يداهللا مرادى، نجمه 

الدين رجبى، فاروق گويلى، انور مفاخرى، صديق امجدى، 
حبيب اهللا كلكانى، محى الدين رجبى، صديق صبحانى، 
خالد  ايران،  بيكار  و  اخراجى  كارگران  اتحاديه  اعضاى 
سراسرى  اتحاديه  مديره  هيئت  رئيس  نايب  سوارى، 
فعالين  از  يكى  چتانى،  طيب  بيكار،  و  اخراجى  كارگران 
كارگرى مستقل در شهر سنندج و  كارگر كارخانه پرريس.   
كريمى،  صديق  و  امانى  شيت  بجز  دستگيرشدگان  اين 

بيستم ارديبهشت آزاد شدند.

همبستگى  از  هايى  جلوه  كرديم  اشاره  باال  در  كه  آنچه 
به  را  كارگران  جهانى  روز  در  ايران  كارگران  طبقاتى 

نمايش نشان مى گذارد.
 برگزارى گسترده و با شكوه مراسم مستقل اول ماه مه 
در سراسر كشور را به همه كارگران و مردم آزادى خواه 
و برابرى طلب تبريك گفته و تاكيدمان بر اين است كه 
در راستاى تحقق شعارها و قطعنامه هاى اول ماه مه، به 
ويژه كمپين آزادى محمود صالحى و ديگر دستگيرشدگان 
جنبش كارگرى، آموزگاران، زنان و دانشجويان و همچنين 
ديگر مطالبات بر حق آنان را در داخل و خارج كشور هر 

چه  گسترده تر و جدى تر دنبال نماييم.
مسلم است كه صف بندى طبقاتى در ايران روزبروز عميق 
تر مى گردد. از اين رو، پيوند جنبش هاى اجتماعى حق 
طلب و برابرى طلب با جنبش كارگرى و به وجود آوردن 
مقابل  در  دارى  ضدسرمايه  قدرتمند  طبقاتى  صف  يك 
عاجل  نياز  يك  ها،  آن  حامى  حكومت  و  داران  سرمايه 
جنبش ماست. زيرا پيش شرط رهايى طبقه كارگر و كل 
جامعه، در مبارزه متشكل و اتحاد و همبستگى طبقاتى و 

هدايت و رهبرى آن با گرايش سوسياليستى است.  

 
قطعنامه اول ماه مه 2007 سنندج:

 اول ماه مه، روز جهانى كارگر، روز اتحاد و  همبستگى طبقاتى است، روز «نه بزرگ» 
ما به اين دنياى وارونه است كه زندگى ما را نسل به نسل به تباهى و فالكت كشانده 
است. در اين روز، كارگران عليه همه مناسبات استثمارگرانه دست به اعتراض مى زنند 
شغلى،  ناامنى  تبعيض،  اعتياد،  فروشى،  تن  بيكارى،  فقر،  از  فارغ  دنيايى  ايجاد  براى  و 

تجارت انسان و نبود آزادى بيان مبارزه مى كنند.
شده،  داده  رسميت  امضاى  سفيد  و  موقت  قراردادهاى  فقر،  خط  زير  هاى  دستمزد  ما 
نابرابرى هاى معيشتى در سايه نظام سود و سرمايه و نيز تبعيض هاى جنسيتى و قوميتى 
و تعرض و دستگيرى فعالين كارگرى، معلمان، زنان، دانشجويان و پرستاران كه محمود 

صالحى نمونه بارز دستگير شدگان است را به شدت محكوم مى كنيم.
ما كارگران در ابن راستا و عليه اين مناسبات نابرابر، رئوس مطالبات فورى خود را به 

شرح ذيل اعالم مى داريم:
1. محمود صالحى و تمام فعالين جنبش هاى اجتماعى و كسانى كه براى اعتراض به 
نابرابرى و تبعيض در زندان هستند فورى و بدون قيد و شرط آزاد و كليه احكام صادره 

لغو گردد.
2. آزادى بيان، ايجاد تشكل هاى مستقل كارگرى، اعتراض، اعتصاب و تجمع حق پايه 

ايى كارگران است و بايد به رسميت شناخته شوند. 
3. حداقل دستمزد 183 هزار تومان، تحميل فقر مطلق بر ما كارگران و خانواده هايمان 
است بنابراين دستمزدها بايد فورا افزايش يابد و حداقل دستمزدها مناسب با سطح تورم و 
جوابگوى نيازهاى معيشتى كارگران باشد و تنها مرجع صالحيت دار براى تعيين حداقل 

دستمزدها نمايندگان واقعى كارگرانند.
4. داشتن شغل در جامعه حق هر انسانى است، اخراج و بيكار سازى كارگران به هر بهانه 

اى جرم محسوب شده و تمام اخراجى ها و بيكاران بايد فورا به سر كار برگردند.
5. ما ضمن اعالم حمايت قاطعانه از مطالبات معلمان به عنوان بخشى از طبقه كارگر، 

خود را متحد با آنان دانسته و از همه هم سرنوشتان مى خواهيم كه فعاالنه اعتراضات 
معلمان را مورد پشتيبانى و حمايت قرار دهند.

6 . جنبشهاى اعتراضى - اجتماعى موجود بخشى از مبارزات طبقاتى كارگران هستند. 
ما پشتيبانى خود را از تمامى جنبش هاى دانشجويى، معلمان و زنان اعالم و دستگيرى 

و محاكمه فعالين آنها را به شدت محكوم مى نماييم.
7 . بهداشت و آموزش براى همگان رايگان بايد باشد و بيمه بيكارى مكفى و بيمه تامين 

اجتماعى براى تمامى افراد آماده به كار و زنان خانه دار پرداخت بايد گردد.
8 . كار كودكان پديده اى غير انسانى و از تبعات نظام سرمايه است و بايد ممنوع اعالم 
شود. كودكان بايد از محيطى امن و سرشار از نشاط و شادى و امنيت و امكانات آموزشى 

- رفاهى و بهداشتى برخوردار باشند.
9 . آپارتايد جنسى محكوم است و هر گونه جداسازى جنسى و كليه قوانين تبعيض آميز 
بايد لغو گردد و برابرى حقوق انسانى زن و مرد در تمامى عرصه ها در جامعه بايد به 

رسميت شناخته شود.
10 . هر گونه اعدام و سنگسار به هر بهانه اى محكوم است چون ريشه تمام جرايم و 

ناهنجارى ها در مناسبات غلط سرمايه دارى است.
11 . قراردادهاى موقت كار، تعرض به پايه اى ترين حقوق كارگران است. انعقاد قرارداد 
موقت از جانب كارفرمايان و دولت بايد ممنوع اعالم شود و كليه قراردادهاى موقت بايد 

به استخدام رسمى تبديل شوند.
12.  دستمزدهاى معوقه بايد فورا پرداخت شده و عدم پرداخت به موقع دستمزدها جرم 

است و بايد طرح طبقه بندى مشاغل در همه كارگاها و كارخانجات به اجرا درآيد.
و  مناسب  مسكن  بايد  دولت  است،  انسانى  هر  اوليه  حق  مناسب  مسكن  داشتن   .  13

رايگان را براى همگان تامين كند.
14 . اول ما مه بايد به عناون تعطيل رسمى شناخته شده و در تقويم رسمى كشور قيد 

گردد و هر گونه ممنوعيت و محدوديت برگزارى مراسم هاى اول مه برچيده 
شود.



نيمه دوم ارديبهشت 1386- نيمه دوم مه 2007شماره  189 - صفحه 7جهان امروز

15.  ما بخشى از طبقه جهانى كارگر هستيم و اخراج كارگران مهاجر را به 
مى  محكوم  متفاوت  جغرافيايى  مرز  و  جنسيت  مذهب،  قوميت،  نژاد،  بهانه 

كنيم.
المللى از مبارزات كارگران در ايران،  16. ما ضمن قدردانى از همه حمايت هاى بين 
خواهان ادامه اين حمايت ها بوده و بيش از هر زمان ديگرى بر همبستگى بين المللى 

كارگران براى رهايى از مشقات نظام سرمايه دارى تاكيد مى كنيم.
17. ما كارگران جنگ افروزى، مسابقه تصليحاتى و تحريم اقتصادى را ناشى از بحران 
نظام سرمايه دارى دانسته و آن را محكوم مى كنيم و قربانيان اصلى جنگ، كارگران، 

زحمتكشان و سربازان هستند. ما خواهان شادى و رفاه و آزادى و برابرى هستيم.

كارگران  سراسرى  اتحاديه  سنندج:  در   2007 مه  ماه  اول  كنندگان  برگزار 
اخراجى و بيكار؛ كميته هماهنگى براى ايجاد تشكل هاى كارگرى غرب كشور؛ جمعى 

از كارگران و فعالين كارگرى سنندج.

قطعنامه شوراى همكارى تشكل ها و فعالين كارگرى
 به مناسبت اول ماه مه سال 1386

اول ماه مه ، روز جهانى كارگر را در شرايطى برگزار مى كنيم كه نظام سرمايه دارى در 
همه جاى دنيا با بحران هاى فزاينده اى دست به گريبان است. اين نظام از يك سو 
براى تقليل بحران هاى دامنگيرش، فشار مضاعفى را به كارگران و نيروى كار آن ها در 
جريان توليد وارد مى كند و از سويى ديگر تهاجم به دستاوردهاى اجتماعى اين طبقه را 
كه حاصل نزديك به دو قرن مبارزه و جان فشانى كارگران در ابعادى جهانى ست، به 
منظور بازپس گيرى آن ها در دستور كار خود قرار مى دهد. سرمايه دارى در ايران نيز 
اوضاع و شرايط متفاوتى را طى نمى كند. اين بخش از سرمايه در هماهنگى با سرمايه 
جهانى و در جهت تامين شرايط مطلوب براى انباشت روز افزون سرمايه، كسب سودهاى 
نجومى، كارگران را به شديدترين شكل ممكن مورد بهره كشى و استثمار قرار مى دهد 

و به معناى واقعى كلمه از هستى ساقط مى نمايد.
و  تفرقه  از  سوءاستفاده  و  قدرت  متعدد  هاى  ارگان  به  اتكا  با  ايران  در  سرمايه دارى 
پراكندگى كارگران در غياب تشكل هاى سراسرى و مستقل آنان، شرايط بسيار سخت 

و طاقت فرسايى را به كارگران تحميل مى كند.
دستمزدهاى بسيار نازل و بى مقدار، بيكارسازى و اخراج هاى فردى و دسته جمعى و 
تحميل شرايط به غايت ناعادالنه «قراردادهاى كار»به كارگران تحت عنوان «قراردادهاى 
موقت سفيد امضا» و كار تحت شرايط و ضابطه شركت هاى پيمانكارى، عدم پرداخت 
به موقع دستمزدها و تعويق آن ها گاه براى ماه هاى متمادى و تعرض به ابتدايى ترين 
و پايه اى ترين حقوق و مطالبات كارگران از قبيل آزادى تشكل و اعتصاب، حق آزادى 
بيان و تجمع و ... و در همين ارتباط تهديد و ارعاب و دستگيرى و زندان در پاسخ به 
طبقه،  اقتصادى اين  شغلى و  ناامنى  خويش و  مطلق  حقوقى  كارگران به بى  اعتراض 
تماما ره آوردى ست كه كه سرمايه دارى در قبال انباشت بيش تر و افزون تر سرمايه و 
ارزش اضافى بر كارگران تحميل مى نمايد. حمله به تجمعات كاگران از جمله هجوم به 
اجتماع كارگران جوياى كار معدن مس خاتون آباد و تير اندازى و كشتار آن ها، حمله 
به كارگران شركت واحد اتوبوسرانى تهران و حومه و معلمان سراسر كشور و دستگيرى 
و بازداشت تعدادى از آن ها، تنها به حاطر طرح خواست ها و مطالبات معيشتى شان و 
اخيرا نيز دستگيرى و بازداشت محمود صالحى، يكى از فعالين سرشناس جنبش كارگرى 
كه تنها به جرم گرامى داشت روز جهانى كارگر و برگزارى مراسم در اين روز بازداشت 
و روانه زندان شده است ، خود تنها نمونه هايى از اين برخوردها و تعرضات سركوبگرانه 

و ضد كارگرى در ايران است.
با اين همه كاگران هيچ گاه در برابر اين تهاجمات ساكت ننشسته اند و همواره صداى 
حقوق  و  معيشت  سطح  به  آن  حاميان  و  سرمايه  تعرض  مقابل  در  را  خويش  اعتراض 
پايه اى خويش بلند كردند و به اشكال مختلف دست به مقاومت و پايدارى زدند. تا آن جا 
كه در شرايط حاضر مى توان صداى اعتراض اين طبقه را در بسيارى از مناطق و شهرها 
به ويژه در مراكز كار و توليد كارگران شنيد و نشانه هاى آن را همه جا مشاهده نمود..

متاسفانه در اكثريت قريب به اتفاق موارد، اين اعتراضات و اين مقاومت ها هماهنگ و 
متشكل نيستند و از انسجام و به هم پيوستگى الزم جهت پيگيرى و به كرسى نشاندن 
آن خواسته ها و مطالبات برخوردار نمى باشند و حال آن كه پيگيرى حقوق و مطالبات 
متحدانه  سازماندهى  با  تنها  سرمايه،  تهاجمات  قبال  در  پايدارى  و  مقاومت  و  كارگران 
جا  همين  بود.  خواهد  پذير  امكان  كارگران  سراسرى  و  گسترده  هاى  تشكل  ايجاد  و 

يادآورى مى كنيم كه به باور ما رهايى كامل از منجالب و فالكتى را كه نظام سرمايه 
دارى براى كارگران مهيا نموده و به آنان تحميل مى كند، تنها و تنها با الغاى كامل و 
همه جانبه اين نظام نابرابر و استثمارى متحقق خواهد شد و ال غير. ليكن تا آن زمان و 
همراه براى تحقق اين امر خطير ما كارگران براى پيگيرى خواست ها و مطالبات زير و 

به كرسى نشاندن آن ها تالش و مبارزه خواهيم كرد:
و  تومان)  هزار  سال 1386(183  براى  كارگران  دستمزد  حداقل  ميزان  در  بازنگرى   .1

افزايش آن متناسب با حداقل هاى يك زندگى انسانى. 
2. تامين امنيت شغلى براى همه كارگران و مزدبگيران از طريق لغو فورى قراردادهاى 
و  اخراج  ممنوعيت  كشور،  سراسر  در  كارگران  همه  رسمى  استخدام  و  كار  موقت 
بيكارسازى كارگران به اشكال و بهانه هاى مختلف، از جمله به بهانه خصوصى سازى 

و نوسازى صنايع.
3. پرداخت فورى كليه حقوق و مزاياى معوقه كارگران همراه با خسارت هاى وارده به 

آن ها در طول اين مدت.
4. پرداخت بيمه بيكارى مكفى به كليه كارگران آماده به كار، بيكار شده و اخراجى تا 

زمان بازگشت به كار و اشتغال مجدد آنان.
5 . حق ايجاد تشكل هاى آزاد و مستقل كارگرى(مستقل ازدولت و كارفرمايان) و ساير 
حقوق اجتماعى از جمله حق آزادى اعتصاب، تجمع، راهپيمايى، قلم، انديشه، بيان و ...

6 . به رسميت شناختن اول ماه مه (روز جهانى كارگر) به عنوان روز تعطيل رسمى در 
تقويم كشورى و حق برگزارى آزادانه مراسم گرامى داشت اين روز براى تمامى كارگران 

در همه نقاط كشور.
7 . توقف فورى كار كودكان و تامين زندگى شايسته و انسانى براى آنان فارغ از تعلقات 

خانوادگى و كشورى.
8 . حمايت جدى و همه جانبه از حقوق و مطالبات حق طلبانه معلمان، كارگران شركت 
طبقه  اجتماعى  هاى  جنبش  در  درگير  هاى  بخش  ساير  و  پرستاران  اتوبوسرانى،  واحد 

كارگر و در همين رابطه حمايت از مبارزات جارى و مستمر آنان.
9 . حمايت از خواست ها و مطالبات آزادى خواهانه و عدالت طلبانه زنان، دانشجويان و 
همه قشرهاى تحت ستم جامعه و رفع تبعيض و فشار نسبت به آنان در سطوح مختلف 

جامعه.
10 . آزادى فورى و بدون قيد و شرط محمود صالحى از فعاالن جنبش كاگرى از زندان 

و آزادى همه كارگران و معلمان دربند و كليه زندانيان سياسى.

«شوراى همكارى تشكل ها و فعالين كارگرى»: 1-  اتحاد كميته هاى كارگرى؛ 
تشكل  ايجاد  براى  هماهنگى  كميته    -3 كارگران؛  حمايتى  و  فرهنگى  انجمن    -2
فعالين  از  گروهى  كارگرى؛ 5-  آزاد  هاى  تشكل  ايجاد  پيگيرى  كميته  كارگرى؛ 4-  

كارگرى؛ 6- جمعى از دانشجويان آزاديخواه و برابرى طلب دانشگاه هاى ايران.

بايد گردد  محمود صالحي آزاد 
كارگری  جنبش  فعال  صالحى  محمود  روز 86/1/20 
ايران تنها به اين دليل كه 3 سال قبل قصد برگزارى 
مراسم روز اول ماه مه (روز كارگر) را به همراه عده اى 
ديگر در شهرستان سقز داشته؛ محكوم و روانه زندان 
گرديد. برگزارى مراسم روز كارگر در سراسر دنيا بدون 

هيچ مجوزى حق مسلم ما كارگران است. 
نبايد بگذاريم به اين دليل هيچ كارگرى 

در زندان بماند.
در  و  است  كارگری  جنبش  فعالين  تمامى  به  تعرض  صالحى  محمود  شدن  زندانى 
شرايطي كه روز كارگر نزديك مي شود؛ زندانى نمودن محمود صالحى در راستاى 
مرعوب كردن ما كارگران براى برگزارى اين روز است. اما ما كارگران نه تنها اين 
روز را با تمام توان برگزار خواهيم كرد؛ بلكه مطالبه آزادى محمود صالحى را نيز در 

خيابانها فرياد خواهيم زد و بعد از آن نيز مبارزه در اين راه را ادامه خواهيم داد. 

جنبش  فعالين  نمودن  زندانى  ويا  فشار  گونه  هر  و  صالحي  محمود  شدن  زندانى  ما 
كارگری را شديدا محكوم مى كنيم و در مقابل آن ايستادگى خواهيم كرد. 

شوراى همكارى تشكل ها و فعالين جنبش كارگرى
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آلمان : هامبورگ
آلمان  فلزكاران  اتحاديه  مه،  ماه  اول  از  قبل  روز  دو  از 
برگزارى  به  اقدام  دستمزد  افزايش  صد  در   6,5 شعار  با 
از  توليدى  بزرگ  موسسات  در  اعتراضى  ميتينگ هاى 
جمله مرسدس بنز نموده بود. اتحاديه فلزكاران آلمان، با 
6,5 ميليون عضو بزرگترين اتحاديه كارگرى در سرتاسر  
كوم   تله  كنسرن   مديريت  اخير  هفته  چند  در  اروپاست، 
اعالم كرده بود، كه بيش از  50 هزار نفر از كاركنان خود 
را تا از بدنه اصلى كنسرن جدا كرده و در يك موسسه 
جديدى سازماندهى خواهد نمود كه ناشى از اين وضعيت، 
دستمزد  و  كرده  كار  بيشترى  ساعات  بايد  كاركنان 
كوم  تله  كاركنان  خاطر،  اين  به  كنند.  دريافت  كمترى 
در ادامه مبارزات خود در هفته هاى اخير، به طور وسيعى 
اعالم  و  كرده  شركت  امسال  مه  ماه  اول  تظاهرات  در 
نمودندكه جهت مقابله با اين تهاجم مديران كنسرن، خود 

را آماده يك مبارزه، طوالنى مى كنند.
شعار ممنوعيت حزب فاشيستى آلمان (اف . د . پ) و جمع 
ديگرى  نشان  آن،  فعاليت  ممنوعيت  براى  امضاء  آورى 
امسال  مه  ماه  اول  تظاهرات  سياسى  چشمگير  رشد  از 
كه  آلمان،  تموند  دور  شهر  در  خصوص  به  امر  اين  بود. 
فاشيست ها اعالم تظاهرات كرده بودند، به نقطه اوج خود 
رسيد. دراين شهر بيش از 4 هزار نفر از مردم از طريق 
مقابل  در  سدى  اعتراضى،  هاى  ميتينگ  و  تظاهرات 
فاشيست ها ايجاد كرده و اجازه ندادندكه آن ها ميتينگ 

خود را برگزار نمايند.
در هامبورگ بيش از 5500 نفر در تظاهرات شركت كرده 
بودند،كه نزديك به 30 درصد بيش از سال گذشته بود. 
مبارزه  يك  جهت  را  خود  هامبورگ  در  ايرباس  كاركنان 
سخت آماده مى كنند،چرا كه مدريت ايرباس اعالم كرده 
كه نزديك به 2300 نفر ازكاركنان ايرباس بيكار خواهند 

شد. 
در روز جهانى كارگر، اعضاى حزب كمونيست ايران در 
اطالعيه  وسيعى  طور  به  و  كردند  شركت  فعاالنه  آلمان 
اول ماه مه كميته مركزى حزب به زبان آلمانى را در بين 

كارگران و راهپيمايان اول ماه مه توزيع كردند.
اعضاى حزب باحمل پالكاردهائى با عكس بزرگ محمود 
صالحى، يكى از رهبران كارگران ايران و پخش اعالميه ها 
آزادى  شعار  با  همچنين  و  صالحى  محمود  حال  شرح  و 
محمود صالحى، كوشش نمودندكه نظر شركت كنندگان 
در تظاهرات را نسبت به وضعيت كنونى محمود صالحى 
در  نمايند.  جلب  ايران  كارگران  وضعيت  به  همچنين  و 
ايران،  كمونيست  حزب  اعضاى  از  يكى  رابطه  همين 
كميته هامبورگ، با استفاده از بلندگوى حزب ماركسيست 
جلوى  در  اى  اعالميه  طى  قبال  كه   - آلمان  لنينيست 

و  محكوم  را  صالحى  محمود  دستگيرى  ايران  سفارت 
خواستار آزادى اوشده بودند- خطاب به راهپيمايان گفت:

همبستگى  روز  مه،  ماه  اول  جا  اين  در  ما  كه  حالى  "در 
همزمان  گيريم،  مى  جشن  را  جهان  كارگران  مبارزاتى 
مه  ماه  اول  برگزارى  جرم  به  كارگرى  فعالين  ايران،  در 
گيرند.  مى  قرار  اسالمى  جمهورى  دولت  تهاجم  مورد 
به  سقز،  شهر  خبازان  سنديكاى  رئيس  محمودصالحى، 
"جرم" تدارک اول ماه مه سال 2004 در روز 9 آوريل به 

"دادگاه" فراخوانده مى شود و به يك سال زندان محكوم 
مى گردد و زندانى مى شود. اين اقدام رژيم نشان از آن 
دارد، كه رژيم با دستگيرى محمود صالحى خواهان ايجاد 
رعب وحشت در ميان كارگران مى باشد، و از به خيابان 

آمدن كارگران و مردم مزدبگير ممانعت به عمل آورد.
اسالمى،  جمهورى  رژيم  ضدكارگرى  تهاجم  اين  به  ما 
صالحى،  محمود  فورى  آزادى  خواهان  و  داريم  اعتراض 
لغو كليه احكام صادره عليه فعالين كارگرى و به رسميت 
شناخته شدن برگزارى مراسم مستقل اول ماه مه و ايجاد 
تشكل هاى مستقل كارگرى هستيم." او سخنان خود را 

با شعار "زنده بادهمبستگى بين المللى" به پايان برد.
آلمان : كاسل

تظاهرات اول ماه مه روز همبستگى جهانى كارگران در 
شهر كاسل، به دعوت اتحاديه هاى كارگرى و احزاب چپ 
جمعيتى  گرديد.  برگزار  شهر  مركز  در  شبنه  سه  روز  در 
بيش از 2500 نفر از كارگران و مردم آزادى خواه با سر 
شويد"،  متحد  جهان  "كارگران  قبيل  از  شعارهايى  دادن 
"زنده باد اتحاد كارگران"، "نه به جنگ"، "دست سرمايه 
كاسل  شهر  در  غيره  و  كوتاه"  كارگران  زندگى  از  داران 

طنين انداز بود.
اين  در   كاسل،  شهر  در  ايران  كمونيست  حزب  اعضاى 
تظاهرات شركت كرده و با گذاشتن ميز كتاب به پخش 
نشريات و اطالعيه هاى حزب به زبان فارسى، كردى و 
آلمانى پرداخته و پيرامون سياست هاى حزب، زندگى و 
مبارزه كارگران ايران، دستگيرى فعالين كارگرى و پاسخ 

گويى به سئواالت با تظاهركنندگان وارد بحث شدند.
فعالين حزب با آويزان كردن عكس هاى محمود صالحى، 
فعال سرشناس جنبش كارگرى خواستار آزادى بى قيد و 

شرط وى شدند.
فنالند : هلسينكى

سال  هر  معمول  طبق  مه،  ماه  اول  شنبه  سه  روز  در 
در  فنالند،  كميته   - ايران  كمونيست  حزب  تشكيالت 
هماهنگى با كميته برگزارى تظاهرات اول مه كه متشكل 
از حزب كمونيست فنالند، اتحاديه كمونيست هاى فنالند، 
انتگراسيون  انجمن  فنالند،  كارگرى  كمونيست  حزب 
مهاجرين فنالند و ساير اتحاديه هاى كارگرى و احزاب و 

سازمان هاى چپ و راديكال به منظور گرامى داشت روز 
جهانى كارگران و تجديد عهد و پيمان و همبستگى بين 
خود در رژه اى هزار نفرى به استقبال اين روز آمده بودند 
تاصد و بيستمين سال تعرض خود را عليه سرمايه دارى 

به نمايش گذاشته و آن روز را گرامى بدارند.
ميدان  در  صبح   10 ساعت  راس  تظاهركنندگان  ابتدا 
"هاكانيه مى" واقع در مركز شهر هلسينكى با در دست 

داشتن عكس هايى از رهبران پرولتاريا ماركس، انگلس و 
لنين و نيز پرچم هاى سرخ با شعارهاى كارگرى و انقالبى 
بر روى آن ها، تجمع كرده و سپس به طرف محل تجمع 

اصلى در نزديكى راه آهن به حركت در آمدند.
شعار اصلى تظاهرات ''كارگران جهان متحد شويد!'' بود. 
همچنين شعارهاى حزب كمونيست ايران، به  زبان هاى 
فنالندى، كردى و فارسى در تظاهرات عبارت بودند از: 
1- زنده باد اول ماه مه، روز همبستگى جهانى كارگران!، 
2- زنده باد انترناسيوناليسم كارگرى!، 3- زنده باد جنبش 
جهانى كارگران عليه نظام سرمايه دارى!، 4- نه جنگ، 
نه فقر و نه آوارگى، زنده باد جهانى آزاد و برابر!، 5- از 
آزادى  خواهان   -6 كنيم!،  دفاع  ايران  كارگران  مبارزات 

فورى محمود صالحى هستيم!
محل  در  گرفتن  قرار  و  رژه  اتمام  از  بعد  تظاهركنندگان 
اتحاديه هاى  و  ها  سازمان  احزاب،  نمايندگان  تجمع، 
قرائت  روز  اين  مناسبت  به  را  خود  هاى  پيام  كارگرى 
يا به ايراد سخنرانى پرداختند. پيام كميته مركزى حزب 
ماه  اول  مناسبت  به  فنالندى  زبان  به  ايران،  كمونيست 
مه توسط نوذر نظرى، از تريبون كميته هماهنگى مراسم 
شد.  رسانده  تجمع  محل  در  حاضرين  سمع  به  مه  اول 
ساختمان  كارگران  اتحاديه  رهبران  از  يكى  همچنين 
سازى برزيل كه به دعوت كميته هماهنگى مراسم اول 
جانب  از  هم  زكى  سوران  كرد.  سخنرانى  بود،  آمده  مه 
انجمن انتگراسيون مهاجرين فنالند سخنرانى كرد و در 
سخنانش به بى تفاوتى و سكوت اتحاديه هاى كارگرى 
در قبال بعضى اخراج سازيهاى مشكوک كارگران از جانب 

كارفرمايان صحبت كرد.
اعضا و دوستداران حزب كمونيست ايران و كومه له فعاالنه 
در رژه اول مه هلسينكى، شركت كردند و اطالعيه حزب 
در  فارسى  و  فنالندى  هاى  زبان  به  را  ايران  كمونيست 
است كه  ذكر  شايان  كردند.  پخش  تظاهركنندگان  ميان 
در  ايران  كمونيست  حزب  كشور  خارج  كميته  اطالعيه 
دفاع از محمود صالحى كه به زبان فنالندى ترجمه شده 
هاى  كمونيست  اتحاديه  زبان  فنالندى  روزنامه  در  بود 
و  بود  رسيده  چاپ  به  دارد،  نام  مردم  صداى  كه  فنالند 

در بين تظاهركنندگان توزيع شد و نيز اطالعيه 
حزب كمونيست ايران بمناسبت اول ماه مه در 

گزارش مراسم و تظاهرات اول ماه مه
تشكيالت خارج كشور حزب كمونيست ايران

تشكيالت خارج كشور حزب كمونيست ايران، در كشورهاى مختلف فعاالنه به استقبال روز جهانى كارگر رفت. 
مراسم  تشكيالت خارج كشور حزب، به مناسبت روز جهانى كارگر، با سرود انترناسيونال، يك دقيقه سكوت به ياد جان باختگان راه آزادى 
و سوسياليسم و ديگر سرودهاى انقالبى و با شعار هايى نظير «كارگران جهان متحد شويد»، «زنده باد سوسياليسم»، «زنده باد آزادى، 
برابرى، حكومت كارگرى»، «محمود صالحى و همه زندانيان سياسى آزاد بايد گردد» و...، گرامى داشته شد. همچنين سخنرانان در اين 

مراسم، درباره وضعيت طبقه كارگر ايران و جهان سخن گفتند.
چكيده گوشه هايى از برنامه هاى روز جهانى كارگرى تشكيالت خارج كشور حزب كمونيست ايران، به شرح زير است. 
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شماره بعدى آن درج خواهد شد.
تظاهرات  برنامه  پايانى  بخش 
"باشگاه  در  مراسمى  برگزارى  به 
هرمانى" اختصاص داده شده بود كه مجرى آن 
كميته هماهنگى اول ماه مه بود كه از نمايندگى 
ايران  كمونيست  حزب  كشور  خارج  تشكيالت 
و  حزب  هواداران  و  اعضا  و  فنالند  كميته   -
كومه له دعوت كرده بود تا در آن شركت كنند. 
در مراسم مذكور  نوذر نظرى، به نوبت خود به 
ايراد سخنرانى در مورد تارخچه اول ماه مه در 

جهان و به ويژه در ايران زير حاكميت سياه رژيم هاى 
شاه و اسالمى پرداخت. 

سال  هر  ايران،  اسالمى  رژيم  گفت،  ادامه  در  نوذر، 
فعالين كارگرى را قبل از برگزارى مراسم اول مه به بى 
دادگاه هاى خود احضار مى كند تا به خيال خود آن ها را از 
تظاهرات و برگزارى مراسم روز كارگر منصرف نمايد، اما 
هر سال متحدتر از سال هاى قبل بدون اعتنا به تهديدات 
مردم  ضدامنيت  نيروهاى  واقع  به  كه  (امنيتى)  نيروهاى 
فورى  آزادى  خواهان  و  ريخته  ها  خيابان  به  باشند،  مى 
رفقاى دربندشان، خواهان پرداخت حقوق معوقه شان و 
خواهان جواب گويى به مطالباتشان مى باشند و نفرت و 
انزجار خود را نثار سردمداران و حاكمان سرمايه مى كنند.

سوئد : استكهلم
مراسم جشن اول ماه مه روز اتحاد و همبستگى جهانى 
حزب  كشور  خارج  تشكيالت  طرف  از  جهان  كارگران 
كمونيست ايران در استكهلم، عصر روز شنبه 30 آوريل 
در سالن رستوران موزائيك با شركت و استقبال جمعى از 
اعضا و هوادارن حزب و فعالين چپ و طرفداران جنبش  

طبقه كارگر برگزار گرديد. 
سالن محل برگزارى مراسم، با شعار كارگران جهان متحد 
شويد، زنده باد اول ماه مه و زنده باد سوسياليسم و آزادى 

محمود صالحى تزئين شده بود.
سخنانش   در  محمدى،  صديقه  مه  اول  مراسم  سخنران 
ايران  اسالمى  جمهورى  رژيم  اهداف  شمردن  بر  ضمن 
در ممانعت از برگزارى اول ماه مه و دستگيرى فعالين و 
رهبران كارگرى بر لزوم ادامه كمپين مبارز براى آزادى 
محمود صالحى تاكيد كرده و بر موانع سر راه تشكل يابى 
اول  جشن  گذاشت.  انگشت  كارگران  مبارزه  گسترش  و 
وقت  دير  تا  كنندگان  شركت  استقبال  ميان  در  مه،  ماه 

شب ادامه پيدا كرد.
تظاهرات اول ماه مه در استكهلم

روز سه شنبه مصادف با اول ماه مه، روز همبستگى جهانى 
كارگران شهر استكهلم، شاهد تظاهرات و راهپيمايى هاى 
باشكوهى بود كه از طرف اتحاديه هاى كارگرى، احزاب 
داده  سازمان  سوسياليست  و  راديكال  و  چپ  جريانات  و 
اين  از  يكى  ميدبريارپالتسن،  بزرگ  ميدان  در  بود.  شده 
تجمعات وسيع از طرف جريانات چپ برگزار شد كه در آن 
جريانات  پيام سازمان ها و  كوتاه،  سخنراني هاى  ضمن 
چپ و  كمونيست  به مناسبت روز جهانى قرائت گرديد.

در  ايران  كمونيست  حزب  كشور  خارج  تشكيالت 
استكهلم، با شعارها و صف مستقل خود در اين تظاهرات 
و راهپيمايى شركت داشته و جمع زيادى از اعضا، هواداران 
اين  در  ايران  كمونيست  حزب  و  كومه له  دوستداران  و 
نمايش  بزرگ فعاالنه شركت كرده و با سردادن شعارهاى 
انقالبى و خواندن سرود انترناسيونال، همبستگى طبقاتى 
شعارهاى  گذاشتند.  نمايش   به  جهان  كارگران  با  را  خود 

متعددى در نمايش اهميت روز كارگر و تاكيد بر مطالبات 
كارگران بر روى پالكارد و باندرول هاى بزرگ در صف 
صالحى،  محمود  آزادى  شعار  بود.  شده  نوشته  تظاهرات 
فعال كارگرى همراه با عكس هاى او در حال سخنرانى 

در مراسم اول ماه مه، نماى اصلى اين تظاهرات بود.
تظاهركنندگان در مسير راهپيمايى به طرف پارک مركزى 
استكهلم، با سردادن شعارهايى بر عليه نظام سرمايه داى 
و در دفاع از همبستگى جهانى كارگران و عليه جنگ و 
خواستار  و  دادند  نشان  را  خود  متحدانه  اعتراض   آوارگى 

آزادى بدون قيد و شرط محمود صالحى شدند.
اين مراسم بزرگ تا ساعت ها در پارک مركزى استكهلم، 
با سخنرانى، ميز كتاب و برنامه هاى هنرى ادامه پيدا كرد. 
در  ايران  كمونيست  حزب  تشكيالت  طرف  از  همچنين 
استقال  مورد  كه  بود  شده  گذاشته  كتاب  ميز  محل،  اين 
تعداد زيادى از شركت كنندگان در تظاهرات قرار گرفت. 
در مسير راهپيمايى و در محل ميز كتاب اطالعيه كميته 
تشكيالت  اطالعيه  و  انگليسى  زبان  به  حزب  مركزى 
حزب در استكهلم به زبان سوئدى در بين تظاهركنندگان 

توزيع گرديد.
سوئد : وستروس

شهر  در  كارگر  جهانى  روز  مه  ماه  اول  باشكوه  مراسم 
و  گرم  استقبال  ميان  در  آوريل   28 تاريخ  در  وستروس، 
و  خواه  آزادى  مردم  كارگران،  از  زيادى  جمع  و  پرشور 
دوستداران و عالقمندان اين روز كه هر ساله براى ارج 
نهادن به جايگاه روز جهانى اول ماه مه گرد هم مى آيند، 

برگزار گرديد.
تزيين سالن محل مراسم با شعارهاى انقالبى در دفاع از 
سوسياليستى  و  راديكال  شعارهارى  و  كارگر  جهانى  روز 

توجه شركت كنندگان را به خود جلب نمود.
سكوت اداى احترام به ياد اين عزيزان با سرود انقالبى با 
شكسته شد و  آتشى،  رفيق كالى  آشناى  هميشه  صداى 
مجرى برنامه رفيق سهيال تركيه، ضمن خوش آمدگويى 
شركت  اطالع  به  را  ها  برنامه  فهرست  حاضرين،  به 

كنندگان در مراسم رساند. 
بخش اول مراسم، يك برنامه سياسى بود شامل سخنرانى   
كمالى، پيرامون اول ماه مه و موقعيت طبقه كارگر ايران 

و جهان بود. 
سپس قطعه سرود ديگرى از جانب رفيق كاله آتشى به 

مناسبت  اول ماه مه اجرا گرديد.
در تظاهرات روز سه شنبه اول ماه مه، اعضا و هوادارن 
از  زيادى  تعداد  و  ايران  كمونيست  حزب  و  له  كومه 
با  و  مستقل  صفى  در  خواه  آزادى  و  شريف  انسان هاى 
حمل پرچم و شعارهاى راديكال در كنار اتحاديه كارگرى 
و حزب چپ سوئد از مركز شهر به طرف پارک يه كنه 
برى به حركت در آمده و در مسير راه با دان شعارهاى 
انقالبى و خواندن سرود انترناسيونال رژه رفته و اتحاد و 

همبستگى خود را به نمايش گذاشتند. 
پيام تشكيالت خارج كشور حزب كمونيست ايران در اين 
خطاب به  رمضانى،  سوئدى از جانب كاوه  شهر به زبان 
دنبال  به  و  گرديد  قرائت  تظاهرات  در  كنندگان  شركت 

سرودى از طرف كالى آتشى اجرا شد. 
سوئد : گوتنبرگ 

اول ماه مه روز اتحاد و همبستگى جهانى  طبقه كارگر، در 
شهر يوتبورى سوئد نيز هم صدا با   صف ميليونى كارگران 
و مبارزين راه  آزادى و برابرى در سراسر جهان گرامى 

داشته شد. 
كمونيست  حزب  تشكيالت  فراخوان  به  آوريل،   28 روز 
ايران در شهر گوتنبرگ، يك سمينار كارگرى با شركت 
بعداز   3 ساعت  از  كارگرى  جنبش  فعالين  از  تعدادى 
 Folket Hus hammarkollen لوكال  در  ظهر 
برگزار شد. سخنرانان اين سمينار جمال بزرگپور و حسين 
وضعيت  به  اشاره  با  خود  سخنان  در  كه  بودند  حميدى 
زندگى و معيشت كارگران و زحمتكشان ايران كه اكثريت 
مبارزاتى  موقعت  و  شرايط  و  گيرند  مى  بر  در  را  مردم 
ايجاد  بر  حاكم،  مذهبى  بورژوا  سيستم  مقابل  در  ها  آن 
در  كارگران  ميان  در  كارگرى  مستقل  تشكل هاى  و 
ضمنا  نمودند.  تاكيد  كارگر  طبقه  مبارزات  پيشبرد  جهت 
حاضرين در اين سمينار نيز با شركت در بحث و تبادل 
نظر، مباحثات را پربارتر نمودند. سمينار تا ساعت 6 بعد از 

ظهر ادامه داشت.
همين  به  مراسمى  شب   7 ساعت  از  و  روز  همان  در 
مناسبت در همان سالن بر گزار گرديد. سپس پيام كميته 
مركزى حزب كمونيست ايران، به مناسبت اول ماه مه، 
توسط مجرى برنامه آكو انورى، قرائت گرديد. مراسم در 
ميان شادى و استقبال شركت كنندگان تا پاسى از شب 

ادامه پيدا كرد.
در روز اول مه، از صبح رفقاى ما با برپايى چادر و گذاشتن 
جنبش  از  حمايت  در  هايى  پالكارت  نصب  و  كتاب  ميز 
كارگرى در  ميدان Järntorget شهر گوتنبرگ تجمع 
كردند. الزم به ذكر است كه از همان ابتدا رفقاى ما، با 
پخش عكس محمود صالحى، در ميان شركت كنندگان 
خواستار آزادى هر چه سريعتر  اين فعال جنبش كارگرى 
از زندان رژيم اسالمى شدند. از ساعت 1 بعد از ظهر ما 
نيز در صف فعالين كارگرى و احزاب چپ سوئدى رژه اول 
ماه مه را از ميدان Järntorget  ادامه يافت. همزمان 
با رژه، پيام حزب كمونيست ايران، به زبان هاى سوئدى، 
انگليسى، فارسى و كردى به طور وسيعى در ميان مردم 

پخش گرديد.
با تجمع در ميان مركزى شهر چندين سخنران از جانب 
سخنرانى  به  كارگرى  مختلف  هاى  تشكل  و  احزاب 
پرداختند. آن ها با اشاره به وضعيت طبقه كارگر، فقر و 
فالكت مردم در سطع جهان و نقش و تاثير سياست هاى 
دولت هاى امپرياليستى در اين باره و دامن زدن آن ها 
به جنگ و خشونت، و مسبب دانستن كشورهاى سرمايه 
دارى در راس آن ها آمريكا در اين جنايات، بار ديگر بر 
اتحاد و همبستگى طبقه كارگر به عنوان تنها آلترناتيو در 

ميان توحش سيستم  هار سرمايه دارى تاكيد كردند. 
كانادا : تورنتو

به مناسبت گرامى داشت روز جهانى كارگر، يك شنبه 13 
مه، شب همبستگى با كارگران ايران برگزار شد.
در اين شب، عالوه بر  اجراى موسيقى، اساليد 
و فيلم كوتاهى نيز از ايران به نمايش گذاشته 
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سايت حزب كمونيست ايران

سايت كو مه له

سايت تلويزيون كو مه له

صداى حزب كمونيست ايران
 شب ها: 20 تا 21

صبح جمعه ها: 8 تا 9
75 متر برابر 3880 كيلوهرتز
65 متر برابر4380 كيلوهرتز
49 متر برابر 6430 كيلوهرتز

صداى انقالب ايران
 (راديو كومه له))
ظهرها: 13 تا 14
عصرها: 19 تا 20

شب ها: 22 تا 22,30
75 متر برابر 3880 كيلوهرتز
65 متر برابر4380 كيلوهرتز
49 متر برابر 6430 كيلوهرتز

شد.
سخنرانان مهمان عبارت بودند از: دبرا بورگ، 
كانادا،  پست  كارگران  اتحاديه  كشورى  رئيس 
درک بالكدر، خبرنگارارشد ليبراستارت، نماينده كشورى 

اتحاديه كارگران خدمات عمومى كانادا 
و  دوستان  تمامى  از  بود:  آمده  مراسم  اين  فراخوان  در 
در  كه  مراسم  اين  در  كه  كنيم  مى  دعوت  عالقمندان 
آزادى  براى  جمله  از  ايران  كارگران  مبارزات  از  حمايت 
نيز  و  شده  دستگير  كارگران  تمامى  و  صالحى  محمود 
حمايت از مبارزات معلمان و سنديكاى كارگران شركت 

واحد و... برگزار ميگردد شركت نمايند.
استراليا : سيدنى

برخالف  استراليا،  در  كارگر  جهانى  روز  مه  ماه  اول 
رسمى  تعطيل  عنوان  به  جهان  ديگر  نقاط  از  بسيارى 
اولين  هميشگى  سنت  و  روال  به  اما  نمى شود.  شناخته 
يك شنبه بعد از اول ماه مه، تظاهرات هاى عظيمى در 
گردد.  استراليا برپا مى  گرامى داشت اين روز در سراسر 
گرامى  در  هائى  مراسم  و  ها  جشن  تظاهرات،  بر  عالوه 
داشت اين روز از سوى بسيارى از اتحاديه هاى كارگرى، 
احزاب و نيروهاى چپ و مترقى و فعالين جنبش كارگرى 

برگزار مى گردد. 
بر  نيز  ايران  كمونيست  حزب  كشور  خارج  تشكيالت 
دستاوردهاى  حفظ  و  دفاع  درجهت  كه  رسالتى  اساس 
طبقه كارگر بر دوش دارد؛ در تظاهرات و شب جشن هاى 
اول مه فعاالنه شركت مى كند. اعضاء و هواداران حزب 
صورت  به  سيدنى،  شهر  در  له  كومه  و  ايران  كمونيست 
بار  و  نموده  شركت  تظاهرات  و  ها  مراسم  اين  در  فعال 
ديگر همبستگى بين المللى خود با طبقه كارگر جهانى را 

به نمايش گذاشتند. 
شنبه شب 28 آوريل، جشنى به مناسبت  اول ماه مه روز 
جهانى كارگر در سيدنى برگزار گرديد. از هفته ها پيش، 
قبل از برپائى اين مراسم فعالين جنبش كارگرى با برپائى 
به  نهايتا  كه  بودند  مراسم  اين  تدارک  فكر  در  جلساتى 
تشكيل كميته اى تحت عنوان  كميته برگزارى اول ماه 

مه در سيدنى  منجر و به پيشواز اين شب جشن رفتند.
بياد  سكوت  اى  دقيقه  و  انترناسيونال  سرود  با  مراسم 
جانباختگان راه آزادى و سوسياليسم  آغاز گرديد. بدنبال، 
كردى  و  فارسى  زبان  به  مراسم  برگزارى  كميته  پيام 
قرائت گرديد. پخش پيام محمود صالحى، فعال سرشناس 

جنبش كارگرى ايران كه به مناسبت فرارسيدن اول ماه 
ايشان  دستگيرى  از  قبل  پيام  اين  و  بود  كرده  ايراد  مه 
پيام  همچنين  بود.  برنامه  ديگر  قسمت  بود،  شده  ضبط 
ناصر  پيام  و  كارگرى  جنبش  رهبران  از  سهرابى،  بهزاد 

زرافشان نيز  قرائت گرديد.
قرائت قطعنامه كميته برگزارى مراسم در دفاع از جنبش 
كارگرى و اعالم پيام هاى رسيده به مراسم بخش پايانى 
يادآورى  به  الزم  داد.  مى  تشكيل  را  برنامه  اول  قسمت 
توسط   انقالبى  سرود  چندين  برنامه  فواصل  در  كه  است 
جالل محمدى،  اجرا گرديد. بخش دوم مراسم نيز پخش 

آهنگ هاى شاد و اجراى رقص و پايكوبى بود.
هاى  اتحاديه  دعوت  به  مه،  ماه  ششم  شنبه  يك  روز 
نفرى  هزار  ها  ده  تظاهرات  چپ،  احزاب  و  كارگرى 
كارگران در گرامى داشت روز جهانى كارگر در شهرهاى 
مختلف استراليا  برگزار گرديد. هزاران نفر از كارگران در 
سيدنى، در ساعت 11 صبح در يكى از پارک هاى مركزى 
شهر تجمع و با بلند كردن باندرول ها و پرچم هاى سرخ 
اين روز را گرامى داشتند. اكثر سخنرانان در اين تجمع با 
توجه به قوانين ضد كارگرى دولت ائتالفى نشنال ليبرال  
زندگى  در  قانون  اين  مخرب  عواقب  و  هاوارد"  "جان 

كارگران، حول و حوش اين مسئله سخنرانى مى نمودند 
و بر همبستگى و اتحاد گسترده كارگران در مبارزه براى 
تحت فشار قراردادن دولت در جهت برداشتن اين قانون 
ميليتاريسم  نمودن  محكوم  همچنين  ورزيدند.  مى  تاكيد 
سخنرانان  نكات  جمله  از  پيمانانش  هم  و  آمريكا  دولتى 
را تشكيل مى داد. سخنرانان اصلى اين تظاهرات سناتور 
"كرى نتل" از حزب سبز " و  "جان ساتن" از اتحاديه 

كارگرى CFMEU بودند.
پس  طويل  هاى  صف  در  كارگران  ظهر،  ساعت 12  در 
مجددا  شهر   مركزى  خيابان  چندين  از  نمودن  عبور  از 
با  كارگران  حركت  مسير  در  بازگشتند،  تجمع  محل  به 
سردادن شعارهايى در خصوص اتحاد كارگران، لغو قانون 
كار و... دولت سرمايدارى استراليا را به مصاف طلبيدند. 
له  كومه  و  ايران  كمونيست  حزب  هواداران  و  اعضاء 
بصورت فعال در اين تظاهرات شركت و اطالعيه كميته 
مركزى حزب كمونيست ايران، به مناسبت اول ماه مه به 

زبان انگليسى را در سطح وسيعى  پخش نمودند.
در  شكوه  با  مراسمى  مه،  ششم  شنبه  يك  روز  غروب 
گرامى داشت روز جهانى كارگر در سيدنى برگزار گرديد. 

تشكيالت خارج كشور حزب كمونيست ايران در سيدنى، 
استراليا  در  كمونيست  و  چپ  احزاب  با  همكارى  در 
داده  تشكيل  مراسم  اين  برگزارى  جهت  را  كميته اى 
بودند. سالن مراسم با تصاويرى از رهبران كبير پرولتاريا و 
شعار زنده باد سوسياليسم و زنده باد اول ماه مه و كارگران 
جهان متحد شويد مزين شده بود. ابتداى مراسم مجرى 
برنامه ضمن خوش آمدگوئى و تبريك اين روز فهرست 
از  انتونى"  "دورا  سخنرانى  با  مراسم  و  اعالم  را  برنامه 
حزب كمونيست استراليا آغاز و آنگاه بترتيب رفقا "كان 
سيلوموس"  "مايكل  و  لبنان  كمونيست  حزب  از  سبا" 
ارائه  حضار  به  رو  را  سخنانى  يونان،  كمونيست  حزب  از 

دادند.
ايران  كمونيست  حزب  كشور  خارج  تشكيالت  سوى  از 
و  روز  اين  تبريك  ضمن  مولودى،  عثمان  سيدنى،  در 
كارگرى  جنبش  وضعيت  با  رابطه  در  كوتاه  توضيحاتى 
ايران و دستگيرى فعالين جنبش كارگرى از سوى رژيم 
مركزى  كميته  پيام  همچنين  وى،  دادند.  اسالمى  هار 
حزب كمونيست ايران، به زبان انگليسى را قرائت و مورد 

تشويق حاضرين قرار گرفت.
سوى  از  كوتاهى  هاى  سخنرانى  برنامه  ادامه  در 
"پيترسينتيالس" به نمايندگى از حزب سوسيال دمكرات 
و  قبرس  كمونيست  حزب  از  اناستاسيو"  "جيم  يونان، 
مورد  كه  گرديد  ايراد  مصر،  كمونيست  حزب  از  "لوتفى" 
در  كوبا  سفير  تبريك  پيام  قرائت  شد.  واقع  حضار  توجه 
استراليا، به مناسبت روز جهانى كارگر، بخش ديگر اين 
يك  اعالم  برنامه  اول  قسمت  بخش  پايان  بود.  برنامه 
دقيقه سكوت به ياد تمامى جانباختگان كارگر بود كه با 
مبارزات خويش دستاوردهاى عظيمى را براى هم طبقه 
اى هايشان بوجود آوردند و آنگاه سرود انترناسيونال سرود 
مبارزات  از  تصاويرى  با  همراه  كارگر  طبقه  المللى  بين 
كارگرى در اقصاء نقاط جهان توسط رفيق "كاترينا" اجرا 
و حضار نيز وى را همراهى مى نمودند. قابل ذكر است 
كه تصاويرى از محمود صالحى و مراسم هاى اول ماه 
مه در ايران نيز مزين بخش اين تصاوير بود كه به صورت 

اساليد در سالن پخش شد. 
قسمت ديگر برنامه اجراى موسيقى عربى بود كه در ميان 

شور و شوق حاضرين تا ساعاتى مورد استقبال واقع شد.
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ترجمه  فريدون ناظرىبيانيه  اتحاديه هاى كارگرى عراق در باره  اليحه  قانون نفت (1)

رهبران اتحاديه هاى كارگرى عراق (2) در سمينارى كه 
در دسامبر 2006 در اردن برگزار شد، اين بيانيه را صادر 

كردند.
در  نفت  ثروت  و  است  غنى  عراق  طبيعى  ثروت هاى 
زندگى  براى  ماده  اين  دارد.  را   نخست  مقام  ميان  اين 
همين  به  و  مى باشد  ضرورى  دنيا  و  عراق  اقتصادى 
جهت بويژه كشورهاى صنعتى توجه خاصى به آن نشان 
قبل  سال   80 حدود  كه  كمپانى هائى  نخستين  داده اند. 
امتياز استخراج و سرمايه گذارى در نفت عراق را گرفتند، 
شركت هاى برتيانيائى و آمريكائى بودند. بعدا عراق خود را 
از شر اين شبكه رهانيد، اما اين كمپانى هاى نفتى خارجى 
به اشكال و شيوه هاى غير معقول تالش كردند تا دوباره 
بر اين ثروت نفتى مهم چنگ اندازند. از آنجا كه نفت و 
گاز براى اقتصاد عراق از اهميت بسيار زيادى برخوردارند؛ 
منبع  بعنوان  آن،  نهادهاى  و  دولت  ساختن  كه  آنجا  از 
اصلى درآمد طبيعى، بدان وابسته است؛ بنابراين اين حق 
مردم عراق است كه اليحه  قانون نفت را به دقت مطالعه 
كنند. مردم عراق اجازه نخواهند داد تا آينده  نفتشان در 

پشت درهاى بسته مورد تصميم گيرى قرار گيرد.
قدرت  كه  اينست  مخالف  قويا  عراقى ها  جمعى  نظر 
به  ماده  آن  بر  تسلط  و  نفت  مورد  در  تصميم گيرى 
شركت هاى خارجى واگذار شود تا به هزينه  مردم عراق 
ثروت  آميز  تبعيض  شيوه هاى  به  ببرند،  كالن  سودهاى 
ملى عراق را غارت كنند و قراردادهاى نفتى دراز مدتى را 
بگيرند كه حاكميت دولت و عزت مردم عراق را پايمال 

كنند.
تقسيم  اساس  بر  شركت ها  اين  قراردادهاى  مثال  براى 
تابع  آنها  اختالف  بروز  صورت  در  و  بود  خواهد  توليد 
دادگاه هاى عراقى، بازرس عمومى و يا كنترل دموكراتيك 
نخواهند بود. مالكيت ذخاير نفت در ظاهردر دست دولت 

باقى خواهد ماند، اما در واقع اينطور نيست.
اليحه  اين  عراق  نفت  حرفه ئى  و  كارگرى  اتحاديه هاى 
كردند،  مطالعه  آنرا  در  نهفته  عقايد  و  ايده ها  خواندند،  را 
مالحظه  مورد  را  عراق  جامعه   كل  بر  آن  منفى  تاثيرات 
و  ادارى  لحاظ  به  اليحه  اين  كه  دريافتند  و  دادند  قرار 
فنى مشكالت ژرف و پيچيده ئى دارد. اين اليحه با عجله 
به  عرصه  اين  كارشناسان  و  متخصصين  و  شده  تهيه 
براى  مقبول  طرزى  وبه  يافته  سازمان  و  وسيع  شيوه ئى 
مردم، در فراهم آوردن آن دخالت داده نشده اند. متاسفانه 
حتى رسانه ها به اليحه  قانون نفت نپرداختند. اگر اينكار 
انتقادى  تحليل  در  شرافتمند  قلم هاى  مى گرفت  صورت 

آن بكار مى افتادند.
در اليحه ى قانون نفت سرمايه گذارى در گاز منظور نشده 
و الجرم بايد آنرا در مقياس وسيعى سوزاند. همين سبب 
و  بدهد  دست  از  دالر  ميليونها  روزانه  عراق  تا  مى شود 
نفت  قانون  اليحه  در  ما  شود.  آلوده  نيز  زيست  محيط 
نكات منفى بسيارى يافته ايم كه بعضى از آنها حاكميت 
اقتصادى  لحاظ  به  اليحه  اين  مى كند.  پايمال  را  دولت 
نيز درآمد شهروندان عراق را تحت تاثير قرار خواهد داد. 
درآمد اين شهروندان و قدرت خريد آنان پائين خواهد بود 
تندرستى،  بود  خواهد  كم  كلى  بطور  ملى  درآمد  چون  و 
رشد و وضع اجتماعى و اقتصادى مردم عراق تحت تاثير 
قرار خواهد گرفت. بعالوه اين اليحه مى تواند با تشويق 
انفصال از خدمت، كاهش دادن ميزان كلى كارگران، پائين 

آوردن غرامت و به شيوه هاى ديگر موجبات پايان دادن به 
خدمات كارگران را فراهم آورد. بنابراين اين اليحه، اگر 
بطرزى راديكال تصحيح نشود، فجايعى ببار خواهد آورد 
كه موجب خسارات و محروميت هاى عظيم خواهد شد و 
به مقياس وسيعى بر تعداد آن خانواده هاى عراقى خواهد 

افزود كه زير خط فقر زندگى مى كنند. 
مقابل  در  كه  مسئوليت هائى  اساس  بر  ما،  بنابراين 
داريم،  آنها  اتحاديه هاى  نمايندگان  و  عراق  كارگر  طبقه  
عرضه  مشخص  نكته   چند  در  را  خود  خواست هاى 
و  نفت  ثروت  از  حفاظت  مطالبات  اين  هدف  مى داريم. 
مردم عراق است. ما كارگران [عضو] خود و خانواده هاى 
اجتماعى   – مدنى  نهادهاى  از  و  مى كنيم  بسيج  را  آنان 
انتخاب  مردم  توسط  كه  پارلمان،  [اعضاى]  و  عراق  در 
يارى  بما  و  بايستند  ما  كنار  در  مى خواهيم  گرديدند، 
كارگرى  اتحاديه هاى  همبستگى  و  پشتيبانى  تا  برسانند 

عرب و بين المللى را كسب كنيم.
آنجمله  از  و  عراق  مردم  مطالبات  كه  ما،  خواست هاى 

كارگران عراق مى باشد، به قرار زير است:
نخست: هيچ تسهيالتى براى تصويب اليحه قانون نفتى 
چند  نفت  (كمپانى هاى  نفت  كارتل  به  كه  نكنيد  فراهم 
مليتى) امكان مى دهد تا بر ثروت نفت چنگ اندازند و آنرا 
مورد بهره بردارى قرار دهند. ما خواهانيم كه [تصويب] اين 
اليحه به تاخير افتد تا متخصصين در عرصه ى نفت آنرا با 
دخالت پروفسورهاى حقوق و اقتصاد دانشگاه هاى عراق 
به خوبى بنويسند و اتحاديه هاى كارگرى و اتحاديه هاى 
حرفه ئى نفت عراق با دقت تمام مالحظات خود در مورد 

آنرا بيان نمايند.
دوم: ما خواستاريم كه به هنگام بحث پيرامون اين اليحه 
نفت  حرفه ئى  اتحاديه هاى  و  كارگرى  فدراسيون هاى 
شركت داده شوند به اين منظور كه به عقايد و ايده هائى 
غنا بخشند كه منجر به قانونى كردن "قانون نفت" ميشود؛ 
چرا كه اين كارگران در ميدان عمل بوده و تجاربى عملى 
دارند كه ميتوانند در بحثها آنها را بكار گيرند. بكارگيرى 
نفت  ثروت  تا  كرد  خواهد  كمك  دموكراتيك  شيوه   اين 

براى نسل آينده و كل كشور محافظت شود.
سوم: با توجه به به ماده ى (111) قانون اساسى، كه مردم 
عراق را مالك نفت و گاز معرفى مى كند، ما خواهانيم تا 
اليحه  اين  باره   در  مدنى   – اجتماعى  سازمانهاى  عقايد 
دادن  جلوه  زيبا  و  كارى  دغل  با  نبايد  شود.  داده  دخالت 

مواد [اليحه] به مردم عراق زيان رساند.
چهارم: ما مطمئن هستيم كه برادرانمان، اعضاى پارلمان، 
اليحه  قانون نفت را با دقت و هوشيارى مطالعه خواهند 
كرد و آنرا با توجه به كمبودها و نكات منفى مندرج در 
آن تصويب نخواهند كرد. ما اطمينان داريم كه آنها يك 
كميته  متخصص تشكيل خواهند داد تا اليحه را مطالعه 
كنند و پس از ارائه  مالحظات خويش آنرا در اختيار مردم 

عراق بگذارند.
پنجم: ما قويا خصوصى كردن ثروت نفت خود و همچنين 
قراردادهاى تقسيم توليد  را رد مى كنيم و هيچ جائى براى 
كوچه  مردم  خواست  اين  ندارد.  وجود  آن  پيرامون  بحث 
و خيابان است و خصوصى سازى خط قرمزى است كه 

كسى نبايد از آن عبور كند. 
ششم: ما، با روحيه  برادرى، از رسانه ها دعوت مى كنيم تا 
با انتقال وقايع به مردم عراق نقش خود را ايفا كنند. ما 

ترديد نداريم كه برادران و خواهران دست اندر كار وسايل 
ارتباط جمعى در كنار مردم عراق خواهند ايستاد تا ثروت 

نفت در برابر استثمار حريصانه محافظت شود.
بايد  آن  مناطق  و  دولت  اساسى  قانون  طبق  بر  هفتم: 
كنند؛  سرمايه گذارى  گاز  و  نفت  [صنعت]  در  مستقيما 
و  نفت  وزارت  از  حمايت  و  تقويت  طريق  از  بايد  اينكار 
كه  گردد  حاصل  اطمينان  تا  گيرد  صورت  آن  نهادهاى 

عمليات استخراج با موفقيت صورت گيرد.
هشتم: از آنجا كه كار فعاليتى كيفى است كه به تجربه  
انسانى منجر مى شود و سرچشمه  همه  توليدات، ثروت و 
تمدن است و كارگر بزرگترين سرمايه  در رابطه با وسايل 
توليد است (ما انسانيت را پاس مى داريم)، ما خواهانيم در 
اين قانون [ماده ئى] گنجانده شود كه به روشنى به نقش 
سرمايه گذارى  و  نفت  ثروت  با  رابطه  در  كارگران  همه  
تاكيد شود و لزوم محافظت از آنها و ساختن ظرفيت فنى 

شان در داخل و خارج عراق يادآور گردد.
نهم: مى شود با بستن قراردادهاى خالص عراقى از تجارب، 
فن آورى و تخصص بعضى از كمپانى هاى خارجى نفت 
دولت  موقعيت  و  حاكميت  كه  قراردادهائى  كرد؛  استفاده 
و استقالل تصميمگيرى سياسى و اقتصادى آنرا محفوظ 
نگاه ميدارد. دولت بايد قادر باشد بر اساس داورى منحصر 
اين  ختم  بخواهد  كه  وقت  هر  عراقى  قضائى  دستگاه 

قراردادها را اعالم نمايد.
دهم: بازسازى شركت ملى نفت عراق بر اساس قوانينى 
كه مجلس به همين منظور مى گذراند. اين شركت بايد 
مسئوليت سياستگذارى پيرامون نفت عراق بعهده بگيرد.
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خالده الشهاب احمد 11. نوزاد كريم احمد 12. عمر حسن 
عبدالرحمن 13. ايهان مصطفى عبداهللا. 14. سعديه احمد 
كاظم  جبار  عليه  حسن 16.  رمضان  صديق  محمود 15. 

17. غازى مكلف مقتن 18. محمد حميد على 
 unravelling" سايت  كه  است  متنى  ترجمه   اين   (1)
توسط  متن  است.  كرده   درج  آنرا   "the carbon web

رائد جرار Raed Jarrar به انگليسى ترجمه گرديده و در 
raedinthemiddle. :وبالگ وى قابل دسترسى است

blogspot.com

در   "  People’s Weekly World" روزنامه    .2
گزارش كوتاهى بنام "اتحاديه هاى عراق كنترل خارجيان 
جمله  از   2006 دسامبر   21 در  مى كنند"  رد  را  نفت  بر 
در  زير  كارگرى  تشكالت  باالى  "مسئولين  مى نويسد: 
كارگران  عمومى  فدراسيون  داشتند:  حضور  عمان  جلسه  
شوراها  فدراسيون  نفت؛  اتحاديه هاى  فدراسيون  عراق؛ 
كارگران  سنديكاى  عراق؛  در  كارگران  اتحاديه هاى  و 
عراق.  كردستان  كارگران  سنديكاى  كردستان؛  عمومى 
اين جلسه توسط مركز همبستگى AFL-CIO [اياالت 

متحده] سازمان داده شد."
3. كلماتى كه در داخل [ ] آورده شده از مترجم فارسى 

است.
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اگر مايليد جهان امروز را از طريق پست 
الكتريكى دريافت داريد،آدرس خود

 را براى ما ارسال كنيد.

صرفا  كه  مطالبى  تنها  امروز  جهان   *
را  باشد  شده  ارسال  نشريه  اين  براى 

چاپ مى كند.
ذكر  با  امروز  جهان  مطالب  از  *استفاده 

ماخذ آزاد است.
با  جهان   امروز   *مسئوليت مطالب 
نويسندگان آن است و تنها مطالبى كه با 
نام جهان امروز امضا شده باشد، موضع 

رسمى نشريه است.
* جهان امروز در ويرايش و كوتاه كردن 
مطالب رسيده آزاد است. اين امر قبل از 

چاپ به اطالع نويسنده مى رسد.
"ورد  برنامه  با  امروز  جهان  مطالب   *
فارسى"  تاِيپ مى شود و حداكثر سقف 
مطالب ارسالى سه صفحه آ4 با سايز 14 

است.

15 روز يكبار منتشر مى شود

جهان امروز

ha@cpiran.org

S-E   Ban ken    F-S
53682990054

شماره حساب جهان  امروز

كركسان بر فراز نفت عراق در پروازند!
فريدون ناظرى

 ،Chevron و  Exxon - Mobile دو شركت آمريكائى
شركت  و   British Petroleum بريتانيائى  شركت 
مورد  ثبات  عراق  تا  منتظرند   Royal Dutch – Shell

و  آيند  فرود  نفت  سفره   بر  بتوانند  آنها  و  بيابد  را  نظرشان 
آخوند  بياندوزند.  دالر  ميلياردها  ساله  هر  يغما  خان  آن  از 
نظر  از  يافت؟  خواهد  ثبات  چگونه  عراق  "الكن"  گفتنى 
اجتماعى  و  اقتصادى  انسانى،  مسايل  به  كه  آنجا  تا  آنها، 
منطقه بر مى گردد بهر قيمتى و تا آنجا كه به جان سرباز 
آمريكائى بر مى گردد تا آنجا كه پمپاژ اطالعات و تحليل ها 
از طريق رسانه ها و غيره بتواند افكار عمومى را به  پذيرش  

آن وا دارد. 
دست  به  قيمتى  چه  به  و  است  چقدر  يغما  خان  اين  اما 
مى آيد؟ طبق برآورد وزارت انرژى آمريكا نفت عراق يك 
ذخيره  ثابت شده  116 ميليارد بشكه ئى دارد و يك ذخيره  
100 ميليارد بشكه ئى كه هنوز موجوديتش صد در صد به 
اثبات نرسيده است. بعضى بررسى هاى ديگر اين ذخيره  را 
200 ميليارد بشكه نشان مى دهد. در حال حاضر عراق به 
بشكه  ميليارد  (با 289  عربستان  از  بعد  نفتى  ذخاير  لحاظ 
ذخيره) و كانادا (با 179 ميليارد بشكه ذخيره)مقام سوم را در 
جهان دارد. مخارج استخراج، بازسازى ميدان نفتى و ساير 
هزينه هاى توليد در عراق كمتر از يك دالر در هر بشكه 
هر  در  دالر   16 تا   12 هزينه   با  كنيد  مقايسه  اينرا  است. 
بشكه براى توليد نفت درياى شمال. كارشناسان نوشته اند 
حكومت  و  شد  ملى  عراق  در  نفت  كه  سال 1972  از  كه 
بعث نزديكى به شوروى را آغاز كرد تا كنون شركت هاى 
بزرگ نفتى در روياى تسلط دوباره بر نفت عراق بوده اند. 
سرانجام اين رويا در سال 2000 شواهدى از تحقق نشان 
يعنى  آنها  نزديك  همبستگان  از  نفر  دو  سال  اين  در  داد. 
جرج بوش و ديك چنى، براى نخستين بار در تاريخ اياالت 
متحده، رياست و معاون رياست جمهورى را با هم كسب 
كردند. آنها در ژوئن 2001، درست يازده روز پس از تحليف 
رئيس جمهور تغيير حكومت عراق را در اولويت A گذاشتند 
و دستيارانشان بالفاصله براى عملى كردن آن،  نقشه ها و 
بررسى هاى انجام شده را گشودند و بطور جدى در به روز 

كردن update آنها كوشيدند. 
اما دولت بوش فقط بدليل عالقه  نفتخوران بزرگ نبود كه 
به عراق حمله كرد. اين يورش كه به عنوان بخشى از طرح 
گرديده  كنسرواتيوهاى نوين پياده  خاورميانه بزرگ توسط 
هدفش حفظ سرگردگى اياالت متحده در دراز مدت است. 
بوژوازى اين كشور بدرستى مى داند كه حفظ اين هژمونى 
قدرتمند  از  جلوگيرى  و  داخلى  نيرومند  اقتصاد  يك  بدون 
شدن رقبائى در آينده ممكن نيست. عقيده كنسرواتيوهاى 
نوين بر اينست كه تسلط بر نفت عراق در كنار حفظ سلطه 
بر نفت خليج و عربستان سعودى آمريكا را در موقعيتى قرار 
قسمتى  كه  كند  پياده  را  ديگرطرح  بخش هاى  تا  مى دهد 
نفت  بر  تسلط  ايران،  نفت  بر  تسلط  از  است  عبارت  آن  از 

آسياى ميانه، كه سومين ذخيره نفت دنيا در آن واقع است، 
باورند  اين  بر  آنها  اسرائيل.  نفع  به  فسلطين  مسئله   حل  و 
بيشتر  روز  به  روز  كه  دنيائى  در  گاز  و  نفت  بر  تسلط  كه 
تشنه  انرژى ميشود به آمريكا امكان مى دهد تا در ميدان 
نظير  آينده  احتمالى  رقباى  نظامى  و  اقتصادى  رقابت هاى 
ندهد كه  اروپا كنار زند و اجازه  اتحاديه ى  روسيه و  چين، 
آنها بدون باج دادن به اقتصاد اياالت متحده به راحتى به 

سوخت دسترسى پيدا كنند.
با سقوط حكومت بعث در 20 مارس 2003 بالفاصله كار 
دستور  در  نفت  قانون  و  عراق  اساسى  قانون  روى  كردن 
قرار گرفت. اولى كه مى بايست راه تنظيم دومى را هموار 
مى كرد در فضاى دروغ ها و توهم هائى كه بر بستر جنگ، 
ناامنى و گرسنگى و وعده هاى توخالى عملى شد در اكتبر 
كه  دومى  شد.  رسانده  تصويب  به  رفراندمى  طى   2005
در  اكنون  هم  دارد  نام  عراق"  نفت  قانون  نويس  "پيش 

دستور است.
ماده  و 42  فصل   8 كه  عراق"،  نفت  قانون  نويس  "پيش 
دارد، در 27 فوريه به تصويب كابينه  تحت حمايت آمريكا 
ديك  توسط   "... نويس  "پيش  اصل  كه  نوشته اند  رسيد. 
چنى و دار و دسته اش تهيه شده، به تصويب شركت هاى 
بزرگ رسيده و سپس به يك كميته  سه نفره سپرده شده 
نورى  معاون  و  كردستان  كان  نئو  صالح،  احمد  برهم  كه 
است.  داشته  بعهده  آنرا  سرپرستى  وزير،  نخست  المالكى 
وقت  سفير  خليل زاد،  زالماى  يعنى  االصل  افغانى  نئوكان 
اياالت متحده، در عراق در واقع سرپرستى تهيه  نسخه ئى را 
داشت كه به كابينه ى پوشالى عراق تحويل شد. اين "پيش 
نويس ..." از جهات متعددى مى تواند قابل بحث قرار گيرد 

كه من فقط بدو جنبه  آن اشاره مى كنم: 
كه  كاشت  را  اصل  دو  بذر  اساسا  عراق  اساسى  قانون 
مى شود.  درويده   "... نويس  "پيش  در  آن  محصول  اكنون 
كنسرواتيوهاى نوين قانون اساسى عراق بر اساس قوانين 
طلبى  دموكراسى  عنوان  تحت  و  كردند  تنظيم  آزاد  بازار 
عراق را به صورت فدرال درآوردند. شركت هاى بزرگ نفتى 
حكومت هاى  با  مى توانند  اصل  دو  اين  از  سوءاستفاده  با 
اصل  اساس  بر  و  ساله   35 تا   20 پيمان هاى  منطقه ئى 
تقسيم توليد ببندند و تا پايان دوره ى قرارداد هيچ تغييرى 
در قوانين مملكت شامل حال آنها نشود. در ضمن آنها قرار 
است در برابر قوه ى قضائيه  عراق و يا بازرس عالى عراق 

جوابگو نباشند
تصويب  به  مه  ماه  در  است  قرار   "... نويس  "پيش  اين 
پارلمان برسد. اكنون آمريكا با اعزام 22 هزار سرباز اضافى 
همراه  به  كه  كردستان،  از  زيادى  نيروهاى  آوردن  با  و 
مترجم قرار است در ايجاد آرامش بكوشند، مى خواهد راه 
را براى فرود كركسان هموار كند. "الكن" از يكطرف اين 
اقدامات به موج خشونت ها دامن زده و از طرف ديگر خود 
با  شود،  تصويب  يواشكى  بود  قرار  كه   ،"... نويس  "پيش 

مخالفت سخت ناسيوناليست هاى عراقى روبرو شده 
است. يكى از اين نيروها فدراسيون قدرتمند نفتگران 
عراق است كه به همراه عده ى ديگرى از تشكل هاى 
كارگرى عراق بيانيه ئى صادر كرده اند كه ترجمه آن را 

در صفحه 11 اين شماره جهان امروز مى بينيد.
گزارشگران نوشته اند كه اگر "پيش نويس نفت عراق" 
به تصويب پارلمان برسد پيروزى بزرگى براى دستگاه 
ادارى بوش به حساب خواهد آمد (روش بينان اضافه 

كرده اند) "... البته بر روى كاغذ". 
29 آوريل 2007


