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اطالعيه كميته مركزى حزب كمونيست ايران
بمناسبت اول ماه مه
 روز جهانى كارگر

( 2009 ) 
ويژگى
 اول ماه مه
 امسال
 در تقارن با
 بحران جارى!

پيش بسوى برگزارى 
هرچه باشكوهتر مراسم

 اول ماه مه 
روز همبستگى جهانى كارگران
اول ماه مه امسال در تقارن با بحران 
معمولى  روز  يك  جارى،  عظيم 
ميليونها  آن  روز  روز،  اين  نيست! 
دنياست  سرتاسر  در  بيكارى  انسان 
كه گرسنگى مى كشند! روز آن يك 
كه  است  اى  گرسنه  انسان  ميليارد 
روزانه بابت كار شاق شان در گوشه 
مزد  دالر  يك  تنها  دنيا،  اين  گوشه 
مى گيرند! روز مطالبه همه مطالبات 
صاحبان  از  جامعه  اصلى  طلبكاران 
سرمايه و دولت سرمايه داران است! 

    زنده باد اول ماه مه
   ( در آستانة فرا رسيدن روز جهانى كارگر)

دستگيرى اعضاء كميته هماهنگى، ايجاد 
فضاى رعب و وحشت در آستانه اول ماه مه!

اطالعيه كميته مركزى حزب كمونيست ايران
 در ارتباط با دستگيرى و بازداشت موقت
 بيش از 80 تن از فعالين جنبش كارگرى

اوباما و جهان به اصطالح اسالمى

اطالعيه برگزارى
 كنفرانس هشتم تشكيالت خارج كشور حزب كمونيست ايران

آمريكا و تشديد فشار بر جمهورى اسالمى

مضحكه  انتخابات و كشمكش مرتجعين نظام
حمايت يك بد نام از يك جنايتكار رسوا 

اهداف پيدا و پنهان كنفرانس گروه 20
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امسال در شرايطى به استقبال اول ماه مه، روز همبستگى 
كه  رويم  مى  كارگر  طبقه  انترناسيوناليستى  و  مبارزاتى 
نظام سرمايه دارى در سطح جهان با يكى از گسترده ترين 

بحران هاى تاريخ خود دست بگريبان است. 
اين بحران كه از ماهيت ذاتى نطام سرمايه دارى ناشى 
و  بانك ها  شدن  ورشكسته  در  ابتدا  چه  اگر  شود،  مى 
سقوط بازار سهام بروز پيدا كرد، اما بسرعت در عرصه 
توليد نيز خود را نشان داد و با ركود و تعطيلى شمار 
زيادى از مراكز توليدى و بيكارسازى هاى بين المللى، 
فقر و بيكارى و ناامنى بيشتر براى اكثريت ساكنان روى 
زمين، كاهش دستمزدهاى واقعى طبقه كارگر و كاهش 
كشورهاى مختلف جهان، ابعاد  قدرت خريد مردم در 
ويرانگر خود را هر چه بيشتر نمايان ساخت. امروز در 
حاليكه جهان غرق ثروت  و نعمت است، اما كارگران 
و اكثريت مردمى كه  توليد همه نعمات زندگى محصول 
كار و تالش بى وقفه آنهاست از آن محروم اند. بدين 
ترتيب  اين بحران بار ديگر جامعه بشرى را در مقابل 
اين تضاد مسخره قرار داده است كه توليد كنندگان در 
نتيجه رشد بار آورى نيروهاى مولده هر روزه بيشتر از 
عظيم  توده  و  مى آيد  پائين  خريدشان  قدرت  قبل  روز 
پيدا  كاهش  شان  مصرف  نيز  شده  توليد  محصوالت 

مى كند. 

حال  عين  در  اقتصادى،  ورشكستگى  و  بحران  اين 
ورشكستگى سياسى و ايدئولوژيك  نظام سرمايه دارى 
را نيز برمال كرد، با خود پايه هاى نئوليبراليسمى كه از 
نظام  ايدئولوژيك  پشتوانه  به  گذشته  قرن  هشتاد  دهه 
تمام  و  فروريخت  را  بود  شده  تبديل  دارى  سرمايه 
بر  مبتنى  توليد  سيستم  قانونمندى هاى  و  ها  پرنسيپ 

رقابت و بازار آزاد را رسوا كرد و به زير سئوال برد.

 بحران اقتصادى جارى عليرغم دشوارى ها و محدوديت 
هايى كه از طريق گسترش فقر  و بيكارى، به مبارزه طبقه 
هاى  زمينه  همانحال  در  اما  است،  كرده  تحميل  كارگر 
عينى گسترش مبارزه و  اعتصابات توده اى طبقه كارگر 
را فراهم آورده است. اعتصابات و اعتراضات ميليونى 
طبقه كارگر و حقوق بگيران فرانسه در برابر طرح دولت 
براى مقابله با بحران، اعتراضات و اعتصابات كارگرى 
در يونان، آلمان، ايتاليا و ديگر مراكز سرمايه دارى جهان 

نشان از آن دارد كه طبقه كارگر در برابر حمالتى 
كه به زندگى و سطح معيشت او تدارک ديده 



نيمه دوم فروردين 1388- نيمه دوم آوريل 2009شماره 225 - صفحه 2         جهان امروز

نشريه سياسى
حزب كمونيست ايران

سردبير: هلمت احمديان

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

براى ما ارسال كنيد.

* جهان امروز تنها مطالبى كه صرفا براى اين 
نشريه ارسال شده باشد را چاپ مى كند.

*استفاده از مطالب جهان امروز با ذكر 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.
كردن  كوتاه  و  ويرايش  در  امروز  جهان    *
از  قبل  امر  اين  است.  آزاد  رسيده  مطالب 

چاپ به اطالع نويسنده مى رسد.
*  مطالب جهان امروز با برنامه "ورد فارسى"  
تايپ مى شود و حداكثر سقف مطالب ارسالى 

سه صفحه آ4 با سايز 13 است.

15 روز يك بار منتشر مى شود!

ha@cpiran.org

جهان امروز

تماس با تماس با 
 كميته تشكيالت داخل كشور كميته تشكيالت داخل كشور

  حزب كمونيست ايران  حزب كمونيست ايران
 norpardazan@yahoo.com

h.faalin@gmail.com
تلفن، فكس و پيامگير

0046.8.43743767

 پيشرو
 ارگان كميته مركزى كومه له

 به زبان كردى 
را مى توان از طريق آدرس 
اينترنتى زير دريافت كرد.

www.komalah.org

شده است ، دست روى دست نمى گذارد و 
ضد حمله خود را سازمان مى دهد. 

اين بحران اقتصادى و ورشكستگى سياسى 
رشد  خود  با  بورژوازى،  ايدئولوژيك  و 
و  عينى  هاى  زمينه  كارگر،  طبقه  اجتماعى  جنبش 
را  سوسياليستى  جنبش  پيشروى  و  تعرض  ذهنى 
فراهم آورده اند. اگر در سال 1990 ايدئولوگ هاى 
سرمايه دارى به كمك ژورناليسم اجيرشان به دروغ 
و به ناحق  سرمايه دارى دولتى را كه در كشورهاى 
و  ناميدند  سوسياليسم  بود،  حاكم  شرقى  اروپاى 
معرفى  سوسياليسم  سقوط  و  شكست  را  آن  سقوط 
كردند و با سرمستى پايان تاريخ، ابديت نظام سرمايه 
دارى و شكست بال هاى سوسياليسم را اعالم كردند، 
و از اين راه شرايط  دشوارى را به فعاليت كمونيستى 
جنبش  و  كارگر  طبقه  نوبت  اين بار  كردند،   تحميل 
سوسياليستى اين طبقه است كه با اعالم ورشكستگى 
اقتصادى، ايدئولوژيك، سياسى و اخالقى بورژوازى و 
اعالم بى كفايتى اين طبقه در اداره جامعه، خود را براى 
تعرض به سرمايه دارى در كليه زمينه ها آماده كند. 

به  را  بحران  اين  از  كردن  گذر  كارگر  طبقه  اگر 
اين  در  كند،  واگذار  هايش  حل  راه  و  بورژوازى 
صورت طبقه سرمايه دار با تحميل فقر و سيه روزى 
و  بربريت  تحميل  با  جامعه،  آحاد  اكثريت  به  بيشتر 
سلب امنيت از زندگى انسانها و از كل جامعه بشرى، 
سرانجام متمركزتر و حريص تر شرايط ادامه حيات 
خود را براى يك دوره ديگر فراهم خواهد ساخت. 
اما در مقابل، مبارزه سوسياليستى و انقالب اجتماعى 
از  هم  را  كارگر  طبقه  ميتواند  كه  است  مسيرى  آن 
سرمايه  نظام  شر  از  و  بحران  اين  ويرانگر  عوارض 
اين  سرانجام  هم  و  سازد  رها  بحرانهايش  و  دارى 
نظام را نيز چون نظام هاى گذشته به گورستان تاريخ 

بسپارد.   

جهانى  موقعيت  و  شرايط  اين  در  ايران  كارگر  طبقه 
است كه به استقبال اول ماه مه مى رود. بحران جهانى 
سرمايه دارى از طريق كاهش قيمت نفت، بطور سريع 
جمهورى  رژيم  پاتر  دير  اقتصادى  بحران  مستقيم  و 
با  خواهد  مى  رژيم  است.  كرده  تشديد  را  اسالمى 
رونق  بى  سفره  و  معيشت  سطح  به  تعرض  تشديد 
اقتصادى  نابسامان  وضعيت  جامعه  تهيدست  اقشار 
خود را سرو سامان دهد. اكنون كه در آستانه اول ماه 
مه قرار داريم، ضرورى است كه كارگران كمونيست 
و پيشرو اين موقعيت را دريابند و نگذارند كه سرمايه 
جمهورى  رژيم  مختلف   هاى  جناح  و  ايران  دارى 
اسالمى با پا گذاشتن بر شانه هاى طبقه كارگر، خود 
را از گودال اين بحران رها سازند و به قيمت خانه 
خانواده  ميليونها  زندگى  كشاندن  تباهى  به  و  خرابى 
كارگرى سود آورى سرمايه هاى خود را تامين كنند.

و  اتحاد  به  را  كارگر  طبقه  كه   است  نيازى  چنين 
در  طبقاتى  قدرت  شكوهمند  نمايش  به  همبستگى، 
مقابل سرمايه داران و دولتشان در روز اول ماه مه فرا 
مى خواند. كارگران پيشرو و كمونيست، تشكل ها و 
آرايى  صف  اين  سازماندهى  براى  كارگرى  نهادهاى 
همانحال كه بخش اصلى انرژى خود را  طبقاتى در 

صنعتى  بزرگ  مراكز  كارگران  آوردن  ميدان  به  براى 
بخش هاى  از  هيچكدام  نبايد  اما  كنند،  مى  متمركز 

طبقه كارگر ايران را فراموش كنند.

تاثيرات  تواند  مى  مه  ماه  اول  شكوهمند  برگزارى 
ماندگارى بر فضاى سياسى جامعه داشته باشد، از اين 
بلكه  كارگرى  فعالين  تنها  نه  كه  است  ضرورى  رو  
فعالين سوسياليست و پيشروان جنبش زنان و جنبش 
دانشجويى، مبارزان و فعالين دفاع از حقوق كودكان 
نيز براى هر چه شكوهمند تر برگزار كردن اول ماه 
مه آستين ها را باال بزنند. اين تالشها مى تواند گامى 
در جهت عميق تر كردن پيوند جنبش هاى پيشرو و 

راديكال اجتماعى با جنبش كارگرى باشد.

كارگرى  اعتراضات  و  اعتصابات  رشد  به  رو  روند 
در سالهاى اخير بيانگر اين واقعيت است كه جنبش 
كارگرى ايران ظرفيت و توان اين را دارد كه در روز 
خود  طبقاتى  همبستگى  و  اتحاد  قدرت  مه  ماه  اول 
را بنمايش بگذارد. كارگران كمونيست، تشكل هاى 
فعالين كارگرى، سنديكاها و ديگر نهادهاى كارگرى 
ضرورى  و  الزم  دارند  هم  با  كه  اختالفاتى  عليرغم 
طبقاتى  اتحاد  نمايش  سازماندهى  براى  كه  است 
كارگران در اول ماه مه با هم همكارى و اتحاد عمل 
داشته باشند. منافع طبقاتى كارگران در مقابل سرمايه 
داران  و دولتشان اين نوع اتحاد عمل و همكارى ها 
كه  دهيم  نشان  عمال  بايد  است،  ساخته  ضرورى  را 

هيچ منافعى جدا از منافع طبقه كارگر نداريم.

بايد در روز اول ماه مه به طبقه سرمايه دار و رژيم 
تحميل  با  توانند  نمى  آنها  كه  كرد  اعالم  آنها  حامى 
از  را  خود  كارگر  طبقه  دوش  بر  بحران  سنگين  بار 
مبارزه  كه  كرد  اعالم  بايد  دهند،  نجات  آن  گرداب 
براى افزايش دستمزدها متناسب با سطح تورم واقعى 
ادامه دارد، ضرورى است كه در اين روز بار ديگر بر 
تواند  مى  كه  ايران  كارگر  طبقه  محورى  خواستهاى 
شود.  تاكيد  باشد،  دمكراتيك  كار  قانون  يك  مبناى 
در  كارگرى  فعالين  آزادى  خواست   كه  است  الزم 
بند وسيعا طرح گردد. ضرورت تمركز نيرو و مبارزه 
براى ايجاد تشكل هاى طبقاتى كارگران مورد تاكيد 

بيشترى قرار بگيرد. 

زنده و گرامى باد اول ماه مه

پيش بسوى ايجاد تشكل هاى
 طبقاتى و توده اى كارگرى

زنده باد آزادى، برابرى، 
حكومت كارگرى

كميته مركزى حزب كمونيست ايران
آوريل 2009

ارديبهشت 1388
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اول ماه مه، روز يادآورى اتحاد و همبستگى جهانى 
ميلياردها انسان هم سرنوشتى است كه توسط سرمايه 

و اربابان سرمايه استثمار و تحقير مى شوند! 
روز جشن، نمايش و قدرت نمايى كل طبقه كارگر 
دنيا از هر رنگ و نژاد و مليتى در صفوفى سازمانيافته 

و منسجم عليه سرمايه در ابعادى جهانى است! 
روز اعالم كيفرخواست مشترک كارگران جهان عليه 
سرمايه  پاسدار  هاى  حكومت  و  سيستم  و  سرمايه 

است!
روز ارزيابى ساالنه از ميزان آمادگى كل طبقه كارگر 
حكومت  اعالم  و  سياسى  قدرت  تصرف  براى 

كارگرى است!
استثمار  و  مزدى  كار  لغو  اعالم  به  دادن  نويد  روز 

انسان توسط انسان است!
روز نويد دادن آغاز نوعى از زندگى انسان هاست 
كه در آن هركسى به اندازه توانش كار خواهد كرد 
و به هر كسى به اندازه نيازش خدمات و رفاه تعلق 
مى گيرد! روز نشان دادن آن افقى است كه انسان 

محور است! 
***

جهان  سراسر  در  مه  ماه  اول  روز  در  ساله  هر 
بگير  مزد  و  كاركن  و  كارگر  مرد  و  زن  ميليون ها 
قلمرو توليد و اقتصاد و فرزندان آنها در مراكز كار، 
جايى  هر  در  و  مزارع  در  شهرها،  خيابان هاى  در 
كه امكانش را فراهم كرده باشند گرد هم مى آيند 
و جشن مى گيرند و قدرت و همبستگى كارگرى 
خود را به نمايش مى گذارند و مطالبات سياسى و 
اقتصادى شان را مطرح مى كنند و شايستگى خود 
را براى خلع يد از سرمايه و تصرف قدرت سياسى 

و برپايى حكومت كارگرى اعالم مى كنند.
اول ماه مه امسال در شرايط ويژه اى برگزار مى شود. 
هم اكنون بحران اقتصادى كم نظير و كم سابقه اى 
دنيا  سرتاسر  در  را  انسان  ميلياردها  زندگى  و  كار 
درهم كوبيده و بيشترين سختى ها و دشوارى ها را 

بر آنها تحميل كرده است. 
كه  است  شرايطى  با  همزمان  امسال  مه  ماه  اول 
ترين  اصلى  از  پيامدهايش  و  جهانى  بحران  مسئله 
و  زحمتكشان  و  كارگران  تك  تك  مشغله هاى 
توده هاى تنگدست جوامع است. همه جا صحبت از 

بستن مراكز كار و توليد و بيكار سازيهاى 
هر روزه و از دست دادن سرپناه ها و بى 
خانه و النه شدن هاى ميليونى كارگران 
خدمات  زدن  و  جوامع  زحمتكشان  و 
سرتاسر  در  مردم  رفاهى  و  اجتماعى 

دنياست.
اول ماه امسال همزمان با بحرانى است 

 200 كميت  به  متحد  ملل  سازمان  آمار  به  بنا  كه 
هم  ديگر  ميليون   50 جهان  فعلى  بيكاران  ميليونى 

اضافه شده است.
بنا  كه  است  بحرانى  با  همزمان  امسال  مه  ماه  اول 
تعداد  «فائو»  بار  و  خوار  جهانى  سازمان  آمار  به 

رسيده  نفر  ميليارد  يك  مرز  به  جهان  گرسنگان 
است. 

بر  كه  است  بحرانى  با  همزمان  امسال  مه  ماه  اول 
اساس آمار يونيسف مرگ و مير ساالنه كودكان زير 
گذشته  هم  نفر  ميليون   9 مرز  از  جهان،  سال  پنج 

است.
عوارض  و  جارى  بحران 
زندگى  و  كار  بر  هولناكش 
اقشار  و  مردم  توده  امروز  همين 
كه  طلبد  مى  جامعه،  دست  فرو 
از  امسال  مه  ماه  اول  برگزارى 
باشد.  برخوردار  خاصى  ويژگى 
مراسم هاى  و  آكسيون ها  قطعا 
اول ماه مه امسال، حال و هواى 

ديگرى خواهند داشت و مهر اين دوران ويژه را بر 
خود خواهند داشت!

سرتاسر  در  امسال  مه  ماه  اول  شود  مى  بينى  پيش 
اراده  و  عزم  با  كارگران  از  وسيع ترى  توده  جهان 
از  اى  ويژه  نمايش  و  آيند  ميدان  به  راسخ ترى 
همبستگى طبقاتى در مقياسى جهانى از خود نشان 
در  را  ها  نمايى  قدرت  اين  درآمدهاى  پيش  دهند. 
جارى  بحران  با  رابطه  در  و  اخير  ماه  چند  طول 
از  روزانه  كشورها،  از  بسيارى  كارگران  سوى  از 

كانالهاى تلويزيونى ديده ايم.
كه  شود  مى  برگزار  شرايطى  در  امسال  مه  ماه  اول 
عليرغم تالش 150 ساله بورژوازى منسجم جهانى 
در تقويت ناسيوناليسم و راسيسم و فاشيسم ، دنيا به 
چپ چرخيده است و ماركسيسم در جوامع بشرى 

توجه ميليونى به خود جلب كرده است. 
شود  مى  برگزار  شرايطى  در  امسال  مه  ماه  اول 
خيابانها  در  ميليونى  صفوف  در  اروپا  كارگران  كه 
برخى  در  و  كنند  مى  اشغال  كارخانه  ميروند،  رژه 
كشور ها روز روشن و در حصار پليس كارفرمايان 

را حبس مى كنند.
شان  عظيم  تظاهرات  در  اروپا  كارگران  روزها  اين 
را  ماركس  كاپيتال  هايش  پيامد  و  بحران  عليه 
باالى دست مى گيرند و نام ماركس را جاودانه تر 

مى كنند.
اين روزها روزنامه هاى پر تيراژ بورژوايى، بازگشت 
از  و  زنند  مى  تيتر  را  ماركس 
دست  و  چاپ  تيراژ  رفتن  باال 
كاپيتال  كتاب  شدن  دست  به 
حقانيت  بر  و  ميگويند  ماركس 
گفته هاى ماركس مهر تاييد مى 

زنند. 
جوامع،  چپ  به  چرخش  اين 
و  طبقاتى  آگاهى  ارتقاء  از  اى  درجه  از  نشان 

سوسياليستى كارگران در ابعادى جهانى است. 
اين درجه از راديكاليسم در ميان كارگران، زمينه هاى 
واقعى مطلوبيت كمونيسم و ضديت طبقاتى كارگران 

عليه استثمار است.

مه  ماه  اول  كه  دارند  اين  از  حكايت  قرائن  همه 
امسال، تنها يادآورى يك روز جهانى و روزى براى 
معمولى  جشن  بك  برپايى  و  صرف  گراميداشت 
كارگرى نخواهد بود، بلكه فرياد همبستگى طبقاتى 
همه كارگران دنيا در هم خواهد آميخت و در هر 
جهان  كارگران  شعار:  طنين  دنيا  اين  از  اى  گوشه 
اندام  بر  رعشه  شويد!  متحد 
خواهد  سرمايه  اربابان 

انداخت!
اول ماه مه امسال در تقارن با 
بحران عظيم جارى، يك روز 
معمولى نيست! اين روز، روز 
آن ميليونها انسان بيكارى در 
سرتاسر دنياست كه گرسنگى 
مى كشند! روز آن يك ميليارد انسان گرسنه اى است 
كه روزانه بابت كار شاق شان در گوشه گوشه اين 
دنيا، تنها يك دالر مزد مى گيرند! روز مطالبه همه 
مطالبات طلبكاران اصلى جامعه از صاحبان سرمايه 

و دولت سرمايه داران است! 
اين روز، روز ضديت و اعتراض جدى به نابرابرى 
زن و مرد در هر گوشه اى از اين دنيا و روز مبارزه 
براى برابرى كامل زن و مرد، روز اعتراض به قوانين 
و  اسالمى  كشورهاى  در  دينى  احكام  و  شريعت 
مبارزه براى لغو آنها، روز مبارزه براى آزادى زنان 
شجاعى است كه به جرم مبارزه براى احقاق حقوق 

پايمال شده شان در بندند و شكنجه مى شوند! 
اين روز، روز مبارزه براى جدايى دين از دولت و 

دستگاه قضايى و سيستم آموزشى است! 
روز  اشغال،  و  جنگ  با  ضديت  روز  روز،  اين 
ضديت با سياست هاى جنايتكارانه دولت فاشيستى 

اسرائيل، روز ضديت با تروريسم دولتى است!
اين روز، روز اعتراض به كاشتن مين و روز مبارزه 
براى جمع آورى و خنثى كردن فورى ميادين مين 

گذارى شده در سطح جهان است!
و  ديگر  چيزهاى  خيلى  به  اعتراض  روز  روز،  اين 

روز مبارزه براى مطالبات بازهم بيشترى است!
***

پيش بينى مى شود كه كارگران كمونيست و فعاالن و 
رهبران كارگرى ايران با كاردانى و درايتى كه دارند، 
همزمانى اين روز تاريخى و مهم با بحران اقتصادى 
و  يابند  در  را  امسال  مه  ماه  اول  ويژگى  و  جهانى 
نقش و تأثير تعيين كننده اى در سازماندهى گردهم 
و  گفتارها  مضمون  و  مراسم ها  برگزارى  و  ها  آيى 

سخنرانى ها و قطعنامه ها را داشته باشند!
پيش بينى مى شود كه كارگران كمونيست و فعاالن 
خود  كنونى  تا  مبارزاتى  تجارب  بر  متكى  كارگرى 
حال  در  و  گرفته  شكل  تشكل هاى  به  اتكاء  با  و 
شكل گيرى خويش و نيز متأثر از جنب و جوش هاى 
تدارک  در  جهان،  سراسر  در  هايشان  اى  طبقه  هم 

برگزارى آكسيون ها و مراسم هاى قدرتمند 
و با شكوهى بوده باشند و با آمادگى بيشتر 

ويژگى اول ماه مه امسال در تقارن با بحران جارى!
عطا خلقى 
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و عزمى راسخ تر از هر سال به ميدان آيند 
هر  از  شكوهتر  با  را  امسال  مه  ماه  اول  و 

سال برگزار كنند! 
چنين انتظارى با توجه به وجود و حضور فعاالن و 
چنين  برگزارى  پيشينه  و  كارگرى،  كاردان  رهبران 
روزى توسط كارگران ايران در سال هاى اخير، انتظار 
امكان پذيرى  ايران  كارگران  نيست.  بزرگى  آنچنان 
برگزارى مراسم هاى اين روز تاريخى را با برپايى 
آكسيون هاى موفقى در سال هاى گذشته، به اثبات 

رسانده اند.
واقعيت اين است كه در ايران عليرغم ممانعت ها و 
پيگرد هاى پليسى، سالهاست كه هر ساله به ابتكار 
كارگران پيشرو و فعاالن كارگرى و شركت اقشارى 
از كارگران، هرجايى كه امكانش را داشته اند اول 
ماه مه را برگزار كرده و همبستگى طبقاتى خود را با 

كارگران جهان به نمايش گذاشته اند.
در  مه  ماه  اول  جشن  و  بزرگداشت  هاى  مراسم 
ايران سنت هاى ارزنده اى را تثبيت و بجا گذاشته 
است و در چند سال اخير پرچمدارى برگزارى اول 
كردستان بر دوش داشته اند و  كارگران  ماه مه را، 
شهرهاى  در  مه  ماه  اول  هاى  مراسم  و  آكسيون ها 

كردستان حال و هواى ديگرى داشته است. 
خواست ها و مطالبات و قطعنامه هاى مراسم هاى 
اول ماه مه شهرهاى كردستان همواره مبناى مطالبات 
بسيارى از اعتراضات كارگرى در طول سالهاى اخير 

بوده است.
از  تر  حقوق  بى  مراتب  به  كارگران  كه  ايران  در 
كشورهاى  از  بسيارى  در  خود  هاى  اى  طبقه  هم 
در  مه  ماه  اول  هاى  مراسم  برگزارى  جهان اند، 
ابعادى وسيع، نه تنها زمينه و بستر اتحاد و تشكل 
كارگرى و طبقاتى را هموارتر مى سازد، كه جبهه 

كار عليه سرمايه را نيز تقويت مى كند. 
به  سرمايه،  عظيم  بحران  اين  با  روز  اين  همزمانى 
هر  از  تر  همبسته  كه  كند  مى  حكم  ايران  كارگران 
از  تر  قاطعانه  و  دورانى  هر  از  تر  رزمنده  و  زمانى 
گذشته اعالم همبستگى جهانى و طبقاتى خود را به 

نمايش بگذارند!
 ***

روز  يك  كه  حال  عين  در  روز  اين  ايران،  در 
و  آميختگى  هم  در  روز  است،  كارگرى  سمبوليك 
پيوستگى ديگر جنبش هاى اجتماعى، «جنبش هاى 
زنان، جوانان و دانشجويان، معلمان و دانش آموزان 
و...» نيز با جنبش كارگرى هم هست! در اين روز 
زن،  رهايى  برابرى،  و  آزادى  كارگر،  رهايى  پرچم 
رهايى ستم ملى، بايد در دست كارگران كمونيست 

و پيشرو در اهتزاز باشد.
اين روز، روز اعتراض شديد به موج دستگيرى هاى 
كارگرى،  تشكل هاى  رهبران  و  كارگرى  فعاالن 
و...  دانشجويى  جنبش  فعاالن  زنان،  جنبش  فعاالن 
است! اين روز، روز مبارزه براى آزادى فورى كليه 

مبارزه  روز  سياسى،  زندانيان 
براى آزادى فورى و بى قيد و 
منصور  كارگرى:  رهبران  شرط 
همه  و  مددى  ابراهيم  اسانلو، 
لغو  و  دربند  مبارز  كارگران 
كارگران  تعليقى  زندان  احكام 

است! 
و  تشكل  حق  تثبيت  براى  مبارزه  روز  روز،  اين 
اعتصاب، روز مبارزه عليه بيكارى و بيكارسازى ها، 
و روز مبارزه براى تأمين بيمه بيكارى مكفى براى 

همه بيكار شده ها و كليه افراد آماده به كار است!
ضد  قوانين  فورى  لغو  براى  مبارزه  روز  روز،  اين 
مبارزه  روز  سنگسار،  و  اعدام  ارتجاعى  و  بشرى 
جوان  معلم  شرط  و  قيد  بى  و  فورى  آزادى  براى 
و مبارز و محبوب محكوم به اعدام: فرزاد كمانگر؛ 

است! 
اين روز، روز محكوميت كار كودكان و دفاع 

از حقوق كودک است! 
اين روز، روز مبارزه با مافياى توليد و توزيع 
مواد مخدر، روز اعالم بيزارى از اين سوداگران 
مرگ است كه يك سرشان به سپاه و بسيج و 

وزارت اطالعات وصل مى باشد! 
اين روز، روز مبارزه با مافياى تجارت سكس 
و رواج فحشاء، روز اعالم بيزارى از سردسته 
هاى آنهاست كه در سپاه پاسداران النه دارند!

زيست  محيط  تخريب  با  ضديت  روز  روز،  اين 
است! 

از  بيشتر  بسيار  مطالبات  طرح  روز  روز،  اين 
در  كه  است  هايى  قطعنامه  صدور  روز  اينهاست! 
برگيرنده كليه مطالبات سياسى، اقتصادى اجتماعى 
و  جوانان  زنان،  زحمتكشان،  كارگران،  رفاهى  و 

كودكان، مى باشد!
اول ماه مه امسال كه همزمان با بحران عظيم اقتصادى 
جارى است، مى طلبد كه توده هاى هرچه بيشترى 
از كارگران، زحمتكشان، زنان و مردان آزاديخواه و 
زير  سوسياليست،  و  پرشور  جوانان  طلب،  برابرى 
شعار ـ كارگران جهان متحد شويد! - گرد هم آيند 
را  مطالباتشان  و  خواست ها  رساترى  صداى  با  و 

فرياد بزنند! 
***

شرايطى  در  را  امسال  مه  ماه  اول  ايران  كارگران 
برگزار مى كنند كه از حضور تعداد زيادى از رهبران 
خود  كارگرى  نفوذ  صاحب  و  اتوريته  با  فعاالن  و 
محروم اند. حاكمان سرمايه از مدتها پيش عده اى 
از رهبران تشكل ها و فعاالن و رهبران كارگرى را 
جنبش هاى  كل  سويى  از  تا  اند  گرفته  اسارت  به 
اعتراضى و در رأس آنها جنبش كارگرى را مرعوب 
سازند و از سويى ديگر مراسم هاى اول ماه مه را 
از وجود رهبران و فعاالن خود محروم كنند و مانع 
برگزارى يك نمايش عظيم و سازمان يافته سراسرى 

كارگران در شهرها و روستا ها و مراكز كار شوند.
در برابر اين ترفند رژيم و براى به نمايش گذاشتن 
سازمانيافته  بايد  چنان  كارگرى،  طبقاتى  همبستگى 
هاى  آكسيون  همين  دل  از  كه  ظاهرشد  باقدرت  و 
صفوف  به  شور  پر  و  جوان  فعال  صدها  سراسرى 
رهبران و فعاالن كارگرى اضافه شوند و در رديف 
محبوب  و  نامدار  چهره هاى 

سال هاى گذشته جاى گيرند.
مه  ماه  اول  هاى  مراسم  اگر 
و  قدرتمند  و  وسيع  امسال 
سراسرى برگزار شوند، هر قدر 
خود  به  درد  از  بورژوازى  هم 

از  روز  آن  فرداى  در  كرد  نخواهد  جرأت  بپيچد؛ 
كنندگان  شركت  و  سازماندهندگان  و  رهبران  ميان 
اين مراسم ها هيچ كارگرى را دستگير و زندان كند 

و يا زير شالق بگيرد.
برگزارى مراسم هاى مستقل اول ماه مه، ـ مستقل 
هاى  ارگان  و  كارگر  خانه  فرمايشى  نمايشات  از 
مشابه ـ بسيار مهم است! ترديدى نيست كه فعاالن 
كه  داد  خواهند  تشخيص  محلى  سازماندهندگان  و 

چگونه اين صف مستقل را حفظ كنند. 
ممكن است گروه ها و 
كارگران  از  جمع هايى 
قواى  توازن  اساس  بر 
تشخيص  به  و  محل 
بخواهند  محلى  فعاالن 
بهر  را  روز  اين  مراسم 
امكانش  كه  شكلى 
كنند،  برپا  دارند  را 
هرصورت  در  كه 
اما  اند؛  پشتيبانى  قابل 
هاى  مراسم  ها،  مراسم  مؤثرترين  و  ترين  مطلوب 
متمركز و سازمانيافته و وسيع شهرى خواهند بود. 
مراسم هايى كه اتحاد عمل طيف هاى كارگرى در 
آن قابل رؤيت باشد و كميت بيشترى از كارگران را 
در برگيرد و خصلت سراسرى و مهر هماهنگى با 

مراسم هاى ديگر شهرها را بر خود داشته باشد.
در  امسال  مه  ماه  اول  هاى  مراسم  در  دارد  جا 
كارگرانى  از  عده  آن  جايگاه  و  نقش  گراميداشت 
كه تأثيرى جدى در تثبيت و تداوم سنت برگزارى 
زده  اختناق  ايران  در  تاريخى  روز  اين  مستقل 

جمهورى اسالمى داشته اند، به گرمى ياد شود. 
تأثير  اين  نقش  گراميداشت  براى  و  روز  اين  در 
گذاران تثبيت سنت برگزارى اول ماه مه، الزم است 
از كارگر جانباخته جمال چراغ ويسى رهبر كارگرى 
و سخنران مراسم اول ماه مه سال 1368 
سنندج كه در راه آرمان سوسياليستى اش 

جانباخت، به گرمى تجليل شود. 
جا دارد در مراسم هاى اول ماه مه امسال 
از رهبران كارگرى و كارگران مبارزى كه 
در سال 83 در جريان برگزارى اول ماه 
مه سقز دستگير و زندانى شدند؛ همچنين 
از چهره هاى كارگرى به ياد ماندنى 
صالحى،  محمود  چون:  مقاومى  و 
سوسن رازانى و شيوا خيرآبادى و... 
سال  و  پارسال  مه  ماه  اول  در  شركت  جرم  به  كه 
شالق  و  شده  شكنجه  كشيده،  زندان  گذشته  هاى 

خورده اند؛ به گرمى تجليل شود.
جا دارد در مراسم هاى اول ماه مه امسال، همه جا از 
كارگران كردستان كه در دوران حاكميت جمهورى 
اسالمى پرچمدار سنت برگزارى اول ماه مه بوده اند 
و بابت اين پرچمدارى رهبران و فعاالنش خسارات 
غير قابل جبران جانى، جسمى و روحى ديده اند؛ 
از رهبران و فعاالن كارگرى ايكه در چند سال اخير 
جاده هاى  و  كرج  تهران،  در  بزرگى  مراسم هاى 

شمال برگزار كردند، به گرمى تجليل شود.
جا دارد در مراسم هاى اول ماه مه امسال، 
از  حمايت  ها،  قطعنامه  بندهاى  از  بندى 
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تپه»  هفت  كارگران  از  دفاع  «كميته 
و آزادى رهبران سنديكاى كارگران 
كارگران  سنديكاى  و  تپه  هفت 
آزادى  و  حومه  و  تهران  اتوبوسرانى  شركت 
زندانيان  كليه  و  دربند  كارگرى  فعاالن  همه 

سياسى باشد.
امسال  مه  ماه  اول  هاى  مراسم  در  دارد  جا 
طول  در  كه  راديكالى  و  مبارز  كارگران  از 
مهيب  جريان  گرم  گرما  اخير و در  ماه  چند 
كردن  محكوم  در  جهانى،  اقتصادى  بحران 
طبقاتى  همبستگى  در  و  دارى  سرمايه  نظام 
با هم طبقه اى هاى خود در سراسر دنيا، در 
انگليس،  آلمان،  فرانسه،  چون:  كشورهايى 
عليه  و  ريختند  خيابانها  به  و...  ايتاليا  يونان، 
گنديدگى نظام سرمايه دارى شعار دادند؛ به 

گرمى تجليل شود.
امسال،  ماه  اول  هاى  مراسم  در  دارد  جا 
نشست  كارآيى  نا  به  روز  اين  هاى  سخنران 
اين  اهداف  و  كنند  اشاره   G 20 به  موسوم 
نشست ها را افشاء نمايند و بگويند كه اين 
گونه نشست ها جز براى يك خط شدن كل 
سازى  باز  و  جويى  چاره  براى  جز  سرمايه، 
بيشتر،  چه  هر  سودآورى  و  سرمايه  گردش 
جز براى تعرض هر چه وسيع تر به معيشت 
كارگران و توده هاى مردم، جز براى سرشكن 
كردن بار بحران بر زندگى فقيرانه توده كارگر 
و زحمتكش، چيزى ديگر نبود؛ و نتايج اين 
نشست و نشست هاى مشابه جز طرح ها و 
كمپانى  دادن  سامان  و  سر  براى  پروژه هايى 
ورشكسته  هاى  مؤسسه  و  بانك ها  و  ها 
بودجه  شديد  كاهش  جز  مردم،  بخرج  مالى 
براى  طرحى  هيچ  مردم،  عمومى  خدمات 
ميليون ها  و  شده  بيكار  كارگر  زندگى  تأمين 
خانوارى كه يك شبه مسكن و مأوايشان را از 
دست داده اند، در دستور نداشته و نخواهند 

داشت!
در مراسم هاى اول ماه مه امسال، الزم است 
عريان تر  چه  هر  كارگرى  فعاالن  و  رهبران 
و  دارى  سرمايه  نظام  گنديدگى  از  پرده 
"بركات" هميشگى اين نظام بر زندگى كارگر 
و زحمتكش بردارند و بحران هاى دوره اى 

كاركرد سرمايه را توضيح دهند.
با  هايى  مراسم  چنين  كه  است  اين  واقعيت 
و  توقع  همه  اين  ظرفيت  ايكه  ويژگى  چنان 
اين همه مطالبه را در خود داشته باشند، برپا 
نخواهند شد؛ مگر با شركت وسيع و پرشور 
اقشار وسيعى از كارگران و خانواده هايشان و 
همگامى و همراهى كمونيست ها و انسان هاى 
شريفى كه عليه استثمار و بهره كشى قد علم 
در  را  ها  انسان  برابرى  آرزوى  و  اند  كرده 

دل دارند. 
مه  ماه  اول  هاى  مراسم  در  وسيع  شركت  با 
امسال، يك گام خود را به اين آرزوى بزرگ 

ـ آرزوى برابرى انسان ها ـ نزديك كنيم!

تا زمانى كه رژيم جمهورى اسالمى بر سر كار است، 
حركت  از  لحظه  يك  آن  ارعاب  و  سركوب  ماشين، 
براى  هماهنگى  كميته  گزارش  به  بنا  ايستد.  نمى  باز 
كمك به ايجاد تشكل هاى كارگرى، امروز صبح روز 
رژيم  امنيتى  مامورين   1388 ماه  فروردين   28 جمعه 
جمهورى اسالمى در شهر سنندج منزل غالب حسينى 
از فعالين كارگرى كه هم اكنون در زندان بسر مى برد 
را به محاصره در آورده و ده ها نفر از فعالين و اعضا 
كميته هماهنگى كه براى عيادت و اعالم همبستگى با 
خانواده غالب به آنجا رفته بودند را دستگير و به مركز 

نيروى انتظامى اين شهر منتقل مى كنند. 
 

و  عمليات،  اين  انجام  حين  در  رژيم  امنيتى  نيروهاى 
اعضاى  و  فعالين  و  شده  نامبرده  منزل  وارد  حشيانه 
هاى  تشكل  ايجاد  به  كمك  براى  هماهنگى  كميته 
كارگرى را دستگير مى كنند. ماموران رژيم در حين 
هماهنگى يك تشكل  بازجويى، با اعالم اينكه كميته 
غيرقانونى است با فشار و تهديد از آنها مى خواهند 
كه با نوشتن تعهدنامه  از همكارى با اين تشكل دست 
كه  كنند،  گيرى  كناره  آن  در  عضويت  از  و  برداشته 
مى  روبرو  كارگرى  فعالين  جمعى  دسته  مخالفت  با 
شوند. فعالين كميته هماهنگى اعالم مى دارند كه «هيچ 
نخواهد  نوشته  ما  توسط  رابطه  اين  در  تعهدى  گونه 
شد، چرا كه  ما خود همگى كارگر بوده و به عنوان 
هم  منافع  از  كه  دانسته  خود  وظيفه  كارگرى  فعالين 
سرانجام  رژيم  .ماموران  كنيم»  دفاع  هايمان  اى  طبقه 
را  كارگرى  فعالين  همگى  دقيقه   30 و   5 ساعت  در 

آزاد مى كنند.

و  فشار  موج  به  شرايطى  در  اسالمى  جمهورى  رژيم 
ابعاد  كارگرى  جنبش  پيشروان  و  فعالين  ببند  و  بگير 
آستانه  در  ايران  كارگر  طبقه  كه  بخشد  مى  اى  تازه 
اول ماه مه قرار دارد. رژيم جمهورى اسالمى از اينكه 
در  كارگر  طبقه  همبستگى  و  اتحاد  قدرت  نمايش 
روز اول ماه مه را پيش بينى مى كند به هراس افتاده 
است، از اينرو پيشا پيش براى مقابله با نمايش قدرت 
كارگران در اين روز به مقابله برخاسته است.  رژيم 
اسالمى زبون و درمانده از اينكه نتوانسته با دستگيرى 
و  فعالين  دادن  قرار  پيگرد  تحت  و  كردن  زندانى  و 
مرعوب  را  ايران  كارگرى  جنبش  كارگرى،  رهبران 
بند  به  و  دستگيرى  ابعاد  كه  است  تالش  در  كند، 
كشيدن فعالين كارگرى را گسترش دهد. دستگيرى و 
بازداشت موقت بيش از 80 تن از اعضا و فعالين كميته 
هدف  اين  آن،  مدت  دراز  اهداف  از  جدا  هماهنگى 
فورى و بالفصل را تعقيب مى كند كه تالش و مبارزه 
فعالين و رهبران كارگرى و تشكل هاى كارگرى، براى 
سازماندهى نمايش قدرت كارگران در روز اول ماه مه 

را به شكست بكشاند.
نگاهى اجمالى به تاريخچه برگزارى مراسم اول ماه مه 

در سه دهه گذشته نشان مى دهد كه جنبش كارگرى 
ايران و پيشروان و رهبران اين جنبش در دل اختناق 
نيروهاى  با  گريز  و  جنگ  در  و  اسالمى  جمهورى 
امنيتى رژيم، برگزارى مراسم و آكسيون هاى اول ماه 
مه را به يك سنت جاافتاده تبديل كرده اند. اين رژيم 
ويسى  چراغ  جمال  مه،  ماه  اول  جنبش  با  مقابله  در 
سخنران مراسم اول ماه مه 1368 را به جوخه اعدام 
سپرد، فعالين و سازماندهندگان اول ماه مه 1383 در 
سال  دو  انداخت،  زندان  به  و  دستگير  را  سقز   شهر 
پيش در آستانه اول ماه مه محمود صالحى از رهبران 
شناخته شده جنبش كارگرى را روانه زندان كرد تا با 
برگزارى  مانع  كارگرى  فعالين  از  گرفتن  چشم  زهر 
آكسيونهاى اول ماه مه شود،  در همان سال با صدور 
حكم زندان و شالق براى 11 تن از فعالين و برگزار 
كنندگان اول ماه مه سنندج نشان داد كه براى سركوب 
ورزد.  نمى  دريغ  جنايتى  هيچ  از  مه  ماه  اول  فعالين 
اين رژيم شيوا خيرآبادى و سوسن رازانى را تنها به 
جرم شركت در مراسم اول ماه مه سال گذشته به زير 
تازيانه شالق برد و عبداهللا خانى و سيد غالب حسينى 
از ديگر  دستگير شدگان اول ماه مه سنندج را به زندان 
با  مقابله  در  خود  ددمنشى  تا  كرد،  محكوم  تعزيرى 
جنبش اول ماه مه را بنمايش بگذارد. عليرغم همه اين 
جنايات و سركوبگرى ها مبارزه براى برگزارى مراسم 

اول ماه مه ادامه خواهد داشت.

اقدام رژيم مبتنى بر دستگيرى و بازداشت موقت بيش 
از 80 نفر از فعالين كارگرى، و تشديد فضاى فشار و 
ارعاب در آستانه اول ماه مه اين ضرورت را ايجاب 
مى كند كه براى مقابله با فشارهاى رژيم همه فعالين 
كارگرى، همه نهادها، سنديكاها و تشكل هاى كارگرى 
دست در دست هم و در همكارى و هماهنگى كامل با 
هم امر سازماندهى نمايش قدرت اتحاد و همبستگى 
با  و  ببرند  پيش  را  مه  ماه  اول  در  كارگران  طبقاتى 
تالشها و فعاليت متحدانه خود توطئه هاى رژيم براى 
مرعوب كردن و زهر چشم گرفتن از كارگران را خنثى 

كنند.
كميته مركزى حزب كمونيست ايران

28 فروردين 1388
17 آپريل 2009

اطالعيه كميته مركزى حزب كمونيست ايران
در ارتباط با دستگيرى و بازداشت موقت 
بيش از 80 تن از فعالين جنبش كارگرى
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آماده  كارگر  جهانى  روز  مراسم  برگزارى  براى  را  خود  حالى  در  كارگران  ما 
هاى  سازى  اخراج  و  شغلى  امنيت  عدم  معيشتى،  بد  وضعيت  كه  مى كنيم، 

گسترده بيداد مى كند.
سرمايه دارى ايران تهاجم لجام گسيخته خود را به زندگى و معيشت كارگران 
روز به روز افزايش مى دهد. اين نظام انسان ستيز، به يُمن نيروى كار بسيار 
ارزان، بيكارى سرسام آور، و نبود تشكل هاى مستقل كارگرى، تاكنون توانسته 
كه  كار،  موقت  قراردادهاى  جمله  از  كارگرى،  ضد  قوانين  تصويب  با  است، 
مى رود، تمام و كمال، جاى خود را به قراردادهاى سفيد امضاء و با شرايطى به 
مراتب دهشتناک تر بدهد، خارج كردن كارگران بيشترى از شمول قانون كار،  
بيكارسازى ها و تعطيلى كارخانه ها، با ابزارى به نام خصوصى سازى، تعيين 
دستمزدهاى نازل، كه حتى ديگر زندگى آميخته با فقر را كم كم براى كارگران 
تحكميل  كارگر  طبقه  به  را  دشوارترى  و(شرايط  است  كرده  رؤيا  به  تبديل 

كند).
اما به تناسب همين تهاجم، كارگران نيز واكنش هاى اعتراضى خود را به لحاظ 
كارزار  اين  اهميت  عمق  تدريج  به  كارگران  اند.  داده  گسترش  كيفى  و  كمى 
طبقاتى را درمى يابند. آنان در سايه اين تهاجم عريان به سفره خالى شان، درک 
مى كنند كه در برابر اين يورش خانمان برانداز، راهى به جز مقاومت و پايدارى، 
دفاع از مطالبات و متشكل شدن سراسرى خويش ندارند و به اين مهم دست 

جهت  در  ابزارى  هر  به  يازيدن  دست  از  ايران  در  دارى  سرمايه  كه  يابند  مى 
كارگران  را  اين  نمى كند،  درنگ  اى  لحظه  كارگران  سركوب  و  تهديد  فريب، 

نيشكر هفت تپه و الستيك سازى البرز به عينه نشان داده اند.
عنان  يورش  اين  وسعت  بر  كه  روز  هر  و  طبقاتى است  كارزار  يك  اين  آرى، 
طبقاتى  آگاهى  به  بيشترى  كارگران  مى شود،  افزوده  دارى  سرمايه  ى  گسيخته 
دست مى يابند. سرمايه دارى ايران به اين مى انديشد كه در برابر راديكال تر 
شدن تحركات اعتراضى، وحدت و همبستگى طبقاتى و متشكل شدن سراسرى 
كارگران، هيچ گزينه اى به جز تهديد و سركوب در پيش رو ندارد، بنابراين 
عزم خود را در پيشگيرى از عزم طبقاتى كارگران جزم كرده و مى خواهد به 
هر قيمتى كه شده، از ظهور طبقه اى كه فردا، مقتدرانه در برابر او صف آرايى 

خواهد كرد جلوگيرى كند.
هم سرنوشتان:

بياييم، با حضور متحدانه و سراسرى، و سرشار از همبستگى طبقاتى، خود را 
براى برگزارى هر چه  باشكوه تر مراسم اول ماه آماده كنيم و به سرمايه دارى 
نشان دهيم كه از پيگيرى مطالبات انسانى مان، لحظه اى آرام نخواهيم نشست.

شوراى همكارى تشكل ها و فعالين كارگرى
5/2/1387

كارگران !
در مورخه 88/1/28 در پى نشست اعضاى”كميته هماهنگى براى كمك به ايجاد 
اتهام   به  كه  حسينى  غالب  زندانى  كارگر  ى  خانواده  كارگرى”با  هاى  تشكل 
شركت در مراسم  اول ماه مه (11 ارديبهشت) سال 87 دستگير و زندانى شده 
بود، در ساعت 11 خانه آقاى حسينى به محاصره پليس و نيروهاى امنيتى در 

آمد و كليه اعضاى كميته هماهنگى حاضر در آن محل دستگير شدند.
حضور دوستان اعضاى كميته هماهنگى در محل مورد نظر در راستاى پيوند 
طبقاتى و اعالم حمايت از خانواده ى غالب حسينى و عبدهللا خانى و پافشارى 
بر حقانيت اينكه برگزارى مراسم روز جهانى كارگر ابتدائى ترين حق كارگران 
و فعالين كارگرى بوده و با اين باور كه حمايت از دوستان كارگر زندانى جز 

كوچكترين وظائف طبقاتى ما بوده و هست، صورت پذيرفت.
مامورين در  محاصره و  خانه ى آقاى حسينى  متوجه شديم كه  در ساعت 11 
داشت  باز  آقايان  كليه  كه  شدند  متذكر  و  جدا  را  حاضر  زنان  ورود،  ابتداى 

هستند.
وكيل  خيابان  در  واقع   12 كالنترى  به  امنيتى  تدابير  با  شده  دستگير  دوستان 
(كشاورز) سنندج انتقال داده شدند. در آنجا از كليه دستگير شدگان بازجوئى به 
عمل آمده و مامورين لباس شخصى دليل دستگيرى را تجمع غير قانونى عنوان 
كردند كه با مخالفت دوستان مواجه شد و متذكر شدند، مهمانى رفتن از كى 

تجمع غير قانونى اعالم شده؟
بعمل  نگارى  انگشت  و  عكس  و  فيلم  شدگان  بازداشت  كليه  از  آن  از  بعد 
آورده شد. مامورين با ايجاد فضاى رعب و وحشت ياد آور شدند چون كميته 
هماهنگى براى كمك به ايجاد تشكل هاى كارگرى غير قانونى است هر گونه 
مبنى  نوشته  كتبى  تعهد  شما  بايد  و  شده  محسوب  جرم  رابطه  اين  در  تجمع 
بر اين كه از اين تاريخ با كميته هماهنگى همكارى نكنيد، در غير اينصورت 

هيچكدام از شما آزاد نخواهيد شد و برا ى شما توسط مراجع مربوط احكام 
زندان صادر خواهد شد.

دوستان كميته هماهنگى همگى اعالم نمودند كه ما عضو كميته هماهنگى بوده 
و از اين عضويت دفاع ميكنيم و هيچ گونه تعهدى در اين رابطه توسط ما نوشته 
كارگرى  فعالين  عنوان  به  و  بوده  كارگر  همگى  خود  ما  كه  چرا  شد،  نخواهد 

وظيفه خود دانسته كه از منافع هم طبقه اى هايمان دفاع كنيم.
اين  گيرى  كناره  و  تعهد  دادن  بر  مبنى  مامورين  توسط  فشار  و  گفتگو  از  بعد 
اعضا از كميته هماهنگى، كليه اعضاء با صراحت از عضويت خود دفاع كرده 
اعضاى  همگى  ظهر  از  بعد  دقيقه  ساعت 5/30  در  تعهدى  هيچگونه  بدون  و 

دستگير شده آزاد شدند.
الزم به ياد آورى است كه در ميان بازداشت شدگان نوجوان 14 ساله اى به نام 
آمانج نيكدل بود كه متاسفانه با وى هم، همچون ديگر دستگير شدگان رفتار و 

مراحل انگشت نگارى و عكس و باز جوئى از وى نيز بعمل آورده شد.
گرانه  سركوب  خورد  بر  اين  كردن  محكوم  ضمن  هماهنگى  كميته  ما اعضاى 
از استقامت دوستان بازداشت شده در دفاع از مطالبات به حق خود، منجمله 
دفاع از عضويت در كميته هماهنگى و دفاع از كارگران زندانى در بند، شايسته 
ميدانيم به اين عزيزان درود فرستاده و ما از چنين دفاع محكم و طبقاتى در مسير 

آرمان هاى بلند و انسانى طبقه ى كارگر صميمانه پشتيبانى مى كنيم.
زنده باد اتحاد و همبستگى طبقاتى كارگران!

كميته  هماهنگى براى كمك به ايجاد تشكل هاى كارگرى
28/1/1388

www.komitteyehamahangi.com

پيش به سوى برگزارى هر چه باشكوه تر مراسم اول ماه مه، 
روز همبستگى جهانى كارگران!

دستگيرى اعضاء كميته هماهنگى، 
ايجاد فضاى رعب و وحشت در آستانه اول ماه مه!
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اول ماه مه، روز جهانى كارگر در راه است. هر ساله، 
در اين روز خجسته پرولتارياى همه كشورها دست 
در دست همديگر قدرت طبقاتى اشان را به نمايش 
مى گذارند. رژه عظيمى كه گوشه اى از اتحاد طبقاتى 
و انترناسيوناليسم پرولترى را نمايان مى سازد. اين 
براى  سروريست  و  جشن  فقط  نه  بزرگ  همايش 
توليد كنندگان ثروت و نعمات اين دنيا، بلكه اعالن 
و  قدرتمندان  عليه  آنان  بودن  باهم  و  آرائى  صف 

زورگويان، در اين كشمكش طبقاتى است. 
انسانيت  خواست  كيفر  صدور  روز  كارگر،  روز 
سرمايه  نظام  چپاولگرى  و  بربريت  عليه  مدنيت  و 
اساسى  تكليف  تعيين  دهنده  بشارت  و  دارى، 
نمايندگان  و  استثماركنندگان  با  شوندگان  استثمار 
اين  دوريست.  چندان  نه  فرداى  در  آنها  سياسى 
جشن طبقاتى  مفهومى غير از ابراز نفرت كارگران 
و ستمكشان نسبت به نظم وارونه كنونى، مناسبات 
ظالمانه اين عصر و بردگى مزدى نمى تواند داشته 

باشد.
كارگر  جهانى  روز  در  كه  صدائى  آن  شدن  بلند 
مى كوشد تا مرز خود را با رفرميسم و سنديكاليسم 
در درون جنبش هاى كارگرى روشن كند، يا شعارها 
و مطالبات راديكالى كه برخالف اعمال كنترل زياد 
اخطارى  واقع  به  رسند،  مى  گوش  به  اى  اندازه  تا 
عاقبت  بيدادگران،  اى  كه  بورژوازى  طبقه  به  است 
شماها در اين جنگ سرنوشت ساز بازنده خواهيد 
بود؛ چون ما با پشت بستن به نيروى طبقاتى مان، و 
با استمرار بخشيدن به پيكارهايمان حكم تاريخ را 

به جلو مى كشيم. 
شركت وسيع زنان و مردان كارگر، فعالين كارگرى، 
جريانات كمونيست و چالشگران چپ جنبش هاى 
اجتماعى (زنان، دانشجوئى و...) در تظاهرات هاى 
روز جهانى كارگر در ممالك مختلف، حاوى پيغام 
ديگرى نيز هست. اين مناظر مهيج و اين فريادهاى 
و  بورژوا  خرده  نماهاى  چپ  به  خطاب  پرطنين 
بورژوا مى گويند: هرچه سعى كنيد قادر نمى گرديد 
پرولتاريا  طبقاتى  مبارزه  هجونامه هايتان  نگارش  با 
را از جوهر انقالبى اش تهى كنيد. مبارزۀ "طبقاتى 
غير انقالبى" اى كه با استراتژى درهم شكستن جبهه 
بورژوازى، نابودى كاپيتاليسم، از بين بردن سيستم 
ما  ميان  در  است،  بيگانه  طبقات  محو  و  كارمزدى 

جائى و خريدارى ندارد. 
اى آنانكه به جامه مدافعين طبقه كارگر درآمده ايد 
ليكن مبارزات انقالبى كارگران و زحمتكشان عليه 
آوريد،  نمى  تاب  را  هايشان  دولت  و  كارفرماها 
استدالالت  آوردن  و  تزهائى  كردن  رديف  با  و 
سرمايه  استيالى  نابودى  امكان  رد  به  اساسى  بى 
جهان  سراسر  در  يا  جغرافيائى  نقطه  يك  در  دارى 
پاک  براى  خود  سعى  با  كه  شماهايى  مشغوليد. 
انقالب  احاله  با  و  ماركسيسم  انقالبى  روح  كردن 
نامعلوم،  زمانى  به  سوسياليسم  ايجاد  و  كارگرى 

همه اش برآنيد تا طبقه كارگر را از پيكار قهرآميز 
با استثمارگران برحذر داريد؛ آگاه باشيد، دگرگونى 
بنيادى بشرط توسل به عمل و پراتيك انقالبى زمان 
گمراه  تفسيرهاى  و  مغلطه  شناسد.  نمى  مكان  و 
كننده شما از وضعيت حاكم بر گيتى، و تئورى ها و 
رهنمودهايتان به 0هدف به سازش كشانيدن جدال 
هاى طبقاتى محكوم به شكست است، زيرا كارگران 
افشاى  در  ها  ماركسيست  و  كمونيست،  و  پيشرو 
را  شما  دمى  تان  انقالبى  ضد  و  رفرميستى  نظرات 

آسوده نخواهند گذاشت.
در  نهفته  پيام  درباب  مختصر  همين  به  اكتفاى  با 
مراسم هاى روز جهانى كارگر، در اين بخش قدرى 
كرد.  خواهيم  مكث   2009 مه  اول  ويژگى  روى 
كارگران جهان در شرايطى خود را براى استقبال از 
اين روز آماده مى كنند كه بحران سرمايه دارى (بن 
مناسبات  اين  ايدئولوژى  شكست  اقتصادى،  بست 
توليدى و در رأس آن نئوليبراليسم) زندگى دهها و 
صدها ميليون از ايشان را به شدت تهديد مى كند. 

پيامدهاى اين بحران همانا بيكارسازى هاى هر روزه، 
پائين رفتن ميزان دستمزدها و اضافه شدن ساعات 
بروز  سبب  سطح،  همين  در  و  اينك  هم  تا  كار 
شمارى  پر  اجتماعى  ناهنجارى هاى  و  معضالت 
توسعه  درحال  و  پيشرفته  دارى  سرمايه  جوامع  در 
سرشكن  و  جارى  بحران  حال  درعين  است.  شده 
و  كارگران  دوش  بر  آن  عوارض  كردن  متوجه  و 
جاى  جاى  در  اعتراضى  برآيندهاى  به  مزدبگيران، 

زمين دامن زده است. 
نمودن  متجلى  همپاى  كارگرى  هاى  تظاهرات  اين 
طبقه  بالقوه  ظرفيت  و  همتا  بى  پتانسيل  ديگربار 
هاى  جدال  از  جديدى  دور  آغاز  مبين  كارگر، 
كارگرى مى باشند. مصاف كارگران فرانسه، بريتانيا 
و يونان عليه هجوم بورژوازى و خدم و حشم اين 
به  را  آفرين  شعف  كارزار  اين  از  اى  گوشه  طبقه 
پيوستگى  شود،  مى  بينى  پيش  و  درآوردند  تصوير 
مبارزات  كثرت  و  تعدد  به  آشفتگى اى  چنين 
كارگرى و به ميدان آمدن جنبش هاى اجتماعى در 
هرچند  گفت،  بايد  اينروى  از  مى افزايد.  دوره  اين 
اى  عديده  مشكالت  دارى  سرمايه  اقتصاد  بحران 
آورد؛  خواهد  و  آورده  بدنبال  كارگر  طبقه  براى 
معهذا برآمدها و واكنش هاى خشم آلود كارگران در 
پهنه گيتى در مقابل نقشه انتقال زيان هاى اين درهم 
سرمايه  بوسيله  زحمت  و  كار  جبهه  به  ريختگى 
نمودن  آزاد  منظور  [به  حاكمه  هيئت هاى  و  داران 
گريبان خود از تأثيرات بحران]، مجال و بستر بسيار 
مساعدى براى تمامى بخش هاى جنبش كمونيستى 
در جهان فراهم كرده تا با كار آگاه گرانه، و هدايت 
آن اعتراضات به كانال صحيح مبارزاتى، چشم انداز 
و بديل خود را در ميان توده هاى ميليونى كارگران 

گسترش دهند.  
چند   تا  است  آن  نوبت  كوتاه،  بحث  اين  اتمام  با 

آستانه  در  ايران  كارگر  طبقه  وضع  به  را  سطرى 
طبقه  دهيم.  اختصاص  مه  ماه  اول  جشن  برگزارى 
كارگر اين ملك نيز با طلوع خورشيد اول مه، و با 
نگاه به افق رهائى خود به پيشواز اين روز فرخنده 
مى شتابد. منتهى كارگران ايران در حالى اول مه را 
جشن مى گيرند كه در سى سال گذشته از وضعيت 
مادى تألم بارترى در مقايسه با هم زنجيرهاى خود 
برخوردار بوده اند، و بى شك بحران سرمايه دارى 
آنان  به  را  ترى  نامطلوب  مادى  موقعيت  كنونى 
اين  طول  در  كشور  اين  كارگران  كند.  مى  تحميل 
سالها سواى تحمل فقر، گرسنگى، بى حقوقى، تجربه 
شرايط برده وار كار، سركوب و كشتار هيچگاه روى 
رفاه و آسايش را بخود نديده اند و در اين سه دهه 
به  تا  نبوده  روزى  اخير  سال  بيست  در  مخصوصا 
بهانه هاى مختلف مانند خصوصى سازى، كسادى 
بازار و فروش نرفتن محصوالت، كمبود مواد اوليه 

و... بيكار، اخراج و روانه خانه هايشان نشوند. 
با اين احوال و در بطن اين شرايط دهشتناک، همگان 
ناظر اعتصابات كارگرى در مراكز بزرگ و كوچك 
برابر  در  متعدد  تجمعات  و  ها  بندان  راه  توليدى، 
وزارتخانه ها و سازمان هاى رژيم جهل و سرمايه 
بوده اند. اگرچه همچنان طبقة كارگر ايران از نبود 
تشكل هاى طبقاتى و سراسرى رنج مى برد با اين 
همه در چهار، پنج سال اخير شاهد بوديم كه چندين 
كميته مركب از فعالين و پيشروان كارگرى در داخل 
بازگشائى  واحد  شركت  سنديكاى  گرفت،  شكل 
شد و بتازگى هم سنديكاى شركت نيشكرهفت تپه 
تأسيس گرديد. اين حماسه آفرينى ها، اين تالش ها 
و اين جدال هاى پرشور و بدون درنگ برغم وجود 
خفقان حاكم، مرارت ها، سختى ها و موانع فراوان، 
دال بر ارادۀ خلل ناپذير توده هاى كارگر جامعه در 
استثمار  از  يافتن  خالصى  و  شدن  متشكل  راستاى 

طبقاتى است. 
هرچه  برگزارى  ضمن  امسال  مه  اول  در  تا  بيائيد 
خواست  بر  پيش  از  رساتر  روز،  اين  شكوهتر  با 
افزايش  و  طبقاتى،  و  مستقل  هاى  تشكل  ايجاد 
دستمزدهايمان تأكيد كنيم. بيائيد تا همزمان با بيان 
حمايت از مبارزات زنان و دانشجويان عليه رژيم، 
يك بار ديگر پيمان همبستگى خود را با پرولتارياى 

جهان [تحت اين موقعيت ويژه] تجديد نمائيم. 
بيائيد تا در اين روز به بورژوازى همة كشورها در 
هر لباسى (ليبرال، محافظه كار و ...) بفهمانيم كه ما 
كمونيست ها و فعالين چپ و راديكال جنبش هاى 
زنان و دانشجوئى در ايران، به مصاف هاى خود به 
در  كارگرى  انقالب  تحقق  تا  كارگر  طبقة  رهبرى 
اين سرزمين ادامه مى دهيم و در امر پرتوان كردن 
انهدام  براى  جهان  كمونيستى  و  كارگرى  جنبش 
هميشگى نظام طبقاتى لحظه اى نيز تعلل نخواهيم 

كرد.                                
   زنده باد آزادى، برابرى، حكومت كارگرى

               زنده باد اول ماه مه
   ( در آستانه فرا رسيدن روز جهانى كارگر)

«پرولتاريا مراحل گوناگون رشد و تكامل را مى پيمايد.             فرشيد شكرى
مبارزه اش بر ضد بورژوازى موازى با زندگيش آغاز 

مى گردد».            مانيفست حزب كمونيست
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باراک اوباما روز دوشنبه 6 آوريل، برابر با 17 
فروردين، وارد تركيه شد. او طى سخنانى در 
پارلمان تركيه گفت:  «آمريكا با اسالم در جنگ 
نيست». او ادامه داد كه رابطه  آمريكا با جهان 
اسالم بر اساس مخالفت اين كشور با القاعده 
كنفرانس  يك  ضمن  او  نمى شود.  ريزى  طرح 
جمهور  رئيس  گول،  عبداهللا  با  مشترک  خبرى 
تا  خواست  كشور  اين  كاربدستان  از  تركيه، 
نزديك  بهم  را  غرب  و  اسالمى  كشورهاى 

كنند. 
"كشورهاى  و  اسالم"  "جهان  اصطالحات 
توسط سياستمداران و كسانى به كار  اسالمى" 
اساس  بر  را  كشورها  و  انسان ها  كه  مى رود 
دسته  شهروندى  حقوق  و  طبقاتى  تفاوت هاى 
بندى نمى كنند. آنها اهالى كشورها را بر اساس 
دسته بندى  شده  ساخته   مصنوعا  فرهنگ هاى 
بر  گذشته  در  بندى ها  تقسيم  اين  مى كنند. 
منافع  بويژه  و  استعمارگران  منافع  اساس 
امپرياليسم انگليس انجام مى گرفت. سپس اين 
و  امپرياليستى  منافع  خدمت  در  بندى  تقسيم 
آمريكا  رهبرى  به  غرب  امپرياليسم  مخصوصا 
معين  تفسير  و  طالبان  و  القاعده  گرفت.  قرار 
سياست هاى  مستقيم  محصول  اسالم  از  آنها 
سياست  مستقيم  محصول  حماس  آمريكاست. 
است.  اسرائيل  پرست  نژاد  دولت  عملكرد  و 
اسالم به اصطالح معتدل نيز در دهه هاى گذشته 
با دالرهاى نفتى عربستان گسترش يافته و در 
سه دهه ى گذشته عمدتا در خدمت سرمايه  در 
بوده  امپرياليستى  و  سلطه  صاحب  كشورهاى 
است.  در ضمن قرائتى از همين اسالم معتدل 
در  سياسى  يا  رو  تند  اسالم  مواردى  در  و 
امپرياليسم  سلطه ى  تحت  كشورهاى  خدمت 
و كال آن سرمايه هائى قرار گرفته است كه در 
سرمايه داران  توسط  حقوقشان  جهانى  بازار 

ديگر رعايت نمى شود.
قدرت  افول  داليل  به  آمريكا  امپرياليسم 
اقتصادى اش و از جمله بحران كنونى پذيرفته 
است كه قوانين و قواعد در بازارهاى جهانى را 
به نفع اين سرمايه ها تعديل كند. شركت دادن 
اندونزى، عربستان و تركيه در گروه 20 شاهد 
مطرح  و  تركيه  به  اوباما  سفر  مدعاست.  اين 
شدن آشتى با به اصطالح دنياى اسالم را بايد 
آمده  اوباما  واقع  در  فهميد.  چارچوب  اين  در 
را  اقتصادى  عرصه   در  شكننده  آشتى  تا  است 
به دنياى سياست نيز بكشاند. او قصد دارد از 
اين طريق اسالم به اصطالح معتدل را تقويت 
كند و قرائت طالبان و جمهورى اسالمى از آنرا 

تضعيف نمايد. 
اعتقادات  اساس  بر  كشورها  بندى  تقسيم 
مذهبى و باورهائى كه اكثريت جمعيت به آن 
پرسيد  بايد  ندارد.  علمى  پايه   نمى كند  عمل 
كشور اسالمى چگونه كشورى است؟ كشورى 

كه  كشورى  يا  دارد؟  اسالمى  حكومت  كه 
مردمش به شكلى از اشكال اعتقاداتى رقيق يا 
فرهنگ  برخورد  از  دارند.  اسالم  به  رقيق  غير 
گرايان و امپرياليست هاى غربى و كسانى مثل 
اسالمى  را  دسته  دو  هر  كه  پيداست  اوباما 
ندارد  دليلى  صورت  اين  غير  در  مى خوانند. 
آن  مذهبى  غير  و  سكوالر  حكومت  با  تركيه 
كشورهاى  و  تركيه  اگر  شود.  خوانده  اسالمى 
مشابه  آن نظير مصر اسالمى خوانده شوند بايد 
اكثريت كشورهاى دنيا، نظير آمريكاى شمالى، 
خواند.  مسيحى  كشورهاى  را  اروپا  و  جنوبى 
امثالهم  و  بن الدن  جز  مى دانيم  ما  حاليكه  در 
كسى چنين واژه هائى را به كار نمى برد. حتى 
سرمايه دارن غربى كه ميلياردها دالر را صرف 
تراشيدن جهانى به نام اسالم كرده اند كشورهاى 

متبوع خويش را مسيحى نمى خوانند.
كشورهاى  و  اسالمى  جهان  واقعى  بطور 
مسيحى وجود ندارد. همانطور كه اشاره شد آن 
كشورهائى كه اكثريت جمعيتش در قالب اسالم 
طبقه بندى  شده اند، در عمل نه به قواعد اسالم 
كشور  بر  حاكم  مناسبات  نه  و  مى كنند  عمل 
مى تواند توسط قوانين، سنتها و روابط منبعث 
از اسالم تعيين گردد.  اين اصطالحات توسط 
سرمايه دارن  و  داخلى  حاكمين  امپرياليستها، 
القاعده ها،  آن  زير  در  تا  شده اند  خلق 
به  را  آنها  و  بيافرينند  را  حماسها  و  طالبان ها 
ضدامپرياليستى  نيروهاى  و  كمونيست ها  جان 
بياندازند. اوباما به منطقه آمده است تا در عين 
عليه  سرمايه دارى  حكومت هاى  كردن  بسيج 
را  معتدل  اصطالح  به  اسالم  القاعده  و  طالبان 
عليه نيروهاى كارگر چپ و كمونيست تقويت 
نمايد. او و حافظان نظام امپرياليستى مى دانند 
اجتماعى  و  وسيع  ظهور  براى  عينى  زمينه   كه 
فراهم  چپ  نيروهاى  و  كمونيست  كارگران 

شده  است. 
به  امروز  دنياى  كه  است  آشكار  امرى  اين 
و  سرمايه دارن  بين  هميشه  از  آشكارتر  طرزى 
كارگران، بين استثمار شده ها و استثماركنندگان 
استفاده  ضمن  سرمايه داران  است.  شده  تقسيم 
استثمار  تسهيل  و  توجيه  براى  مذهب  از 
وارونه  جهان  اين  براى  نيز  پوششى  كارگران 
در  اوباماها  منافع  مسئله  اين  مى كنند.  فراهم 
حفظ تقسيم جهان به اسالمى و غير اسالمى را 
توجيه ميكند. كمونيست ها و چپ ها با تشديد 
با  سرمايه دارى،  نظام  و  سرمايه   عليه  مبارزه 
جواب  آمريكا  امپرياليسم  عليه  مبارزه  تشديد 
اوباما را داده و به جنگ اسالم سياسى ميروند. 
اين ياوه كه گويا دنيا به اسالمى و غيراسالمى 
و  آگاهانه  مبارزه ئى  طريق  از  مى شود  تقسيم 
از  يكى  گردد.  برچيده  بايد  شده  ريزى  برنامه 
گام هاى مهم در اين جهت گور كردن حكومت 

جمهورى اسالمى است.

آمريكا و تشديد فشار
 بر جمهورى اسالمى

روزنامه ى آلمانى نويه تسورشه تسايتونگ از قول ژنرال ديويد 
آسياى  و  خاورميانه  در  آمريكا  نيروهاى  فرمانده   پترائوس، 
مركزى، نقل كرد كه ايران برهم زننده  ثبات منطقه است. ژنرال 
سخنرانى  كنگره  در  آوريل  دوم  و  اول  روزهاى  كه  آمريكائى 
اتمى  سالح  ساختن  براى  كشور  اين  تالش  تداوم  گفت  كرد 
هسته اى  تاسيسات  عليه  اسرائيل  پيشگيرانه   حمله ى  موجب 
روز  در  نيز  آمريكا،  جمهور  رئيس  اوباما،  باراک  شد.  خواهد 
پنجم آوريل در پراگ، پايتخت چكوسلواكى، از ايران به عنوان 
يك خطر واقعى ياد كرد. او گفت كه اگر تهديد ايران خنثى 
را  اروپا  در  موشكى  دفاع  سيستم  ساختن  طرح  آمريكا  شود 
روسيه  به  خطاب  اوباما  پيام  اخير  قسمت  كرد.  خواهد  ملغى 
در  آمريكا  موشكى  دفاع  سپر  ايجاد  از  شدت  به  كه  مى باشد 

نزديكى مرزهاى خود نگران است.
جمهورى  كاربدستان  بر  آمريكا  حاكمان  تهديدهاى  تشديد 
در  را  انعطاف هايى  ايران  رژيم  كه  است  شرايطى  در  اسالمى 
مقابل آمريكا نشان داده  است. شواهد زيادى براى نشان دادن 
انعطاف از جانب جمهورى اسالمى در دست است كه به چند 

مورد آن اشاره مى شود:
مارس  در 27  بلژيك،  پايتخت  بروكسل،  در  ناتو  نماينده   يك 
ناتو  نمايندگان  بين  تاريخ  پيش از آن  هفته  يك  كه  كرد  فاش 
با  كه  او  گرفته  است.  صورت  مذاكراتى  اسالمى  جهمورى  و 
انقالب  از  پس  كه  گفت  مى كرد  صحبت  فرانسه  خبرگزارى 
بهمن  سال  57 اين براى نخستين بار است كه بين دو طرف 
نمايندگان  مارس  روز 31  ضمن  در  مى گيرد.  صورت  مذاكره 
شركت  افغانستان  المللى  بين  كنفرانس  در  اسالمى  جمهورى 
كردند. اين كنفرانس در شهر الهه  پايتخت هلند برگزار گرديد. 
كمك  از  ايران  رژيم  تا  بود  اين  كنفرانس  اين  اهداف  از  يكى 
مالى و تسليحاتى به مخالفان حكومت دست بردارد. در ضمن 
اين رژيم با بازگرداندن اجبارى كارگران افغان به كشورى كه 
در آن امنيت و كار وجود ندارد، از يك طرف موجب فشار بر 
حكومت لرزان آن كشور مى شود و از طرف ديگر به طالبان 
امكان مى دهد تا در ميان آن كارگران بيكار و بى پناه جذب نيرو 
كند. دولت هاى آمريكا و افغانستان خواهان توقف اين اقدامات 

از جانب ايران بوده و هستند.
در ضمن ايران يك شوراى مشترک بارزگانى با صاحبان سرمايه 

در آمريكا درست كرده است.
در  ايران  معادن  و  صنايع  و  بازرگانى  اتاق  رئيس  را  خبر  اين 
عمل  به  ايسنا  با  فروردين   15 روز  كه  كرد  بيان  مصاحبه اى 

آورد.
بحران اقتصادى كنونى، تشديد انزواى رژيم ايران، تحريم هاى 
اقتصادى و تقويت همكارى روسيه با آمريكا عواملى هستند كه 
رژيم را ناچار به نشان دادن انعطاف كرده اند. هرگونه نزديكى 
رژيم به آمريكا اختالفات داخلى بين جناح هاى رژيم تشديد 
مزدوران  دست  در  مردم  سركوب  بهانه هاى  و  كرد  خواهد 
جهت  همين  به  نمود.  خواهد  تضعيف  را  اسالمى  جمهورى 
حكومت اسالمى مى كوشد اين پروسه را با احتياط  تمام و دور 
از چشم مردم انجام دهد. كارگران و مردمى كه براى به گور 
سپردن اين حكومت جهل و سرمايه روز شمارى مى كنند بايد 

اين تحوالت را از نزديك تحت نظر بگيرند.

اوباما و جهان به اصطالح اسالمى
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 24 روز  در  اسالمى،  جمهورى  خبرگزارى  ايرنا، 
گذاشت  خود  سايت  روى  مقاله اى  فروردين 
تحت عنوان «پيچ استراتژيك انتخابات و ضرورت 
عنوان  اين  كنار  در  انقالب».  نيروهاى  هوشيارى 
تصويرى تهديد كننده  كه نماد امپرياليسم آمريكاست 
چاپ شده است. اين مقاله  پر است از هراسى عميق 
از نفوذ غرب و مخصوصا آمريكا در ميان مخالفان 
دولت نهم. نويسنده  بى نام و نشان مقاله مدعيست 
كه غرب «يكي از سنگين ترين سرمايه گذاری های 
پيروزى  براى  ايران»  تاريخ  طول  در  رصد  قابل 
مخالفان دولت را انجام داده است. او اضافه  مى كند 
كه اگر پروژه  مورد اشاره پيش برود كليت نظام و 
جريان اصول گرائى به طرزى جبران ناپذير خسارت 

خواهند ديد. در بخشى از مقاله مى خوانيم:
«نقشه دشمن اين بار بسيار خطرناک تر و حساب 
كرد  ادعا  مي توان  جرات  به  است.  قبل  از  تر  شده 
دشمن خارجي و دنباله های داخلي آن در عداوت با 
انقالب اسالمي و برای مسدود كردن باب خدمت 
رساني سالم و بي منت به مردم نقشه هايي تو در تو 
كشيده اند كه تا به حال حتي اندكي از آن هم مورد 

بحث كافي قرار نگرفته است».
در بخش ديگرى از مقاله  اشاره شده  است كه «خرده 
فمينيست ها،  قوميت ها،  مانند  اجتماعي  گروه های 
دانشجويان، كارگران، هنرمندان» دارند به نيروهاى 

اصالح طلب غربگرا كمك مى كنند.

كسى كه به  تاريخ پخش مقاله دقت كند ممكن است 
به اين نتيجه برسد كه موضع گيريهاى اخير ميرحسين 
موسوى، مهدى كروبى و افراد و جريانات طرفدار 
اين  اما  است.  شده  افكنى  هراس  اين  موجب  آنها 
مقاله كه خط و نشان سپاه پاسداران را بر خود دارد 
در سال 1387 نوشته شده است. شايد مى خواهيد 

به اين جمله  مقاله توجه كنيد:
و  طراحان  كه  است  اين  كليدی  بسيار  «نكته 
سال  انتخابات  به  ريزی  برنامه  اين  دست اندركاران 
بي بديل  فرصتي  عنوان  به  جمهوری  رياست  آينده 

نگاه مي كنند»
اواخر  در  انتخابات  كه  دارد  توجه  محترم  خواننده  
سال  نه  و  مى شود  انجام  امسال  همين  ماه  خرداد 
جماعت  و  بسيج  سپاه،  مى شود  معلوم  پس  آينده. 
آماده  قبل  از  را  نوشته هايى  و  طرح ها  خامنه اى 
آنها  منتشر مى سازند.  آنرا  مقتضى  وقت  كرده و به 
حكومت يكدست و سرسپرده مى خواهند. موسوى 
و كروبى در چارچوب به اصطالح نظام نق نق هايى 
نيز  را  آنها  حاكمان  مى رسد  نظر  به  كه  مى زنند 
كيهان  كه  نشود  فراموش  مى دانند.  تحمل  غيرقابل 
اخيرا در سرمقاله  خود تهديد ترور عليه خاتمى را 
اين  است  ممكن  كه  نمود  يادآورى  و  كرد  تكرار 
طرح ترور عليه ميرحسين موسوى و كروبى نيز به 

اجرا درآيد.
حال بايد پرسيد كه اين ترس و هراس و طرح و 

توطئه ها براى چيست؟ 
به  توجه  با  اسالمى  جمهورى  كه  اينست  واقعيت 
سران  مى بيند.  خطر  در  را  خود  رو  پيش  شرايط 
حكومت مى دانند كه مردم و بويژه كارگران از آن به 
شدت بيزارند و هيچ فرصتى براى چال كردن آنرا 
رژيم  عليه  توده اى  تهديد  اين  نمى دهند.  دست  از 
در شرايطى است كه اقتصاد ويران ايران مى رود تا 
هم  در  سرمايه دارى  جهانى  بحران  تاثيرات  زير  در 
شكسته شود. در ضمن بايد بياد آورد كه تحوالت 
به  همه  جهان  و  منطقه  در  سياسى  تحركات  و 
ضرر جمهورى اسالمى در جريان است. در چنين 
حاميان  و  كروبى ها  موسوى ها،  ميرحسين  شرايطى 
آنها نيز تحمل نمى شوند. سپاهيان و نيروهاى شبه  
تنها  كه  مى كنند  احساس  هميشه  از  بيشتر  نظامى 
پس  از  مى تواند  نظامى  دست  يك  حكومت  يك 
است  اى  بگونه  ايران  شرايط  اما  برآيد.  تهديدها 
جمهورى  روباه  بود.  نخواهند  كارساز  تهديدها  كه 
كارگران  بياورد.  در  شير  اداى  نمى تواند  اسالمى 
مبارزان  و  دانشجويى  زنان،  جنبش هاى  فعاالن  و 
در  هوشيارى  عين  در  كردستان  در  انقالبى  جنبش 
برابر حيله گرى هاى روباه، بايد بياد بيآورند كه زمينه 
براى ضربه زدن بر جمهورى اسالمى بيشتر از پيش 
فراهم شده است. مقامات رژيم و مقاالت مزدوران 

قلم به دست آنها اينرا فرياد مى زنند.

موسوى 
و مضحكه  
انتخابات

هرگونه انتخاباتى در چارچوب حكومت جمهورى 
اين  به  و  است  عيار  تمام  مضحكه   يك  اسالمى 
گيرد.  قرار  تنفر  و  تمسخر  مورد  كامال  بايد  اعتبار 
افشاگر  كه  مى گيرند  مواضعى  كانديداها  گاهى  اما 
حقايقى است و الزم است بدانها توجه شود. از اين 
زاويه نگاهى به سخنان ميرحسين موسوى در اولين 
مى شود  يادآورى  اندازيم.  مى  خبريش  كنفرانس 
و  شكنجه ها  دوره   وزير  نخست  شخص  اين  كه 
كمونيست ها  و  مبارزان  شبانه روزى  قصابى هاى 
اوليه   سالهاى  در  اسالمى  حكومت  زندانهاى  در 
اسالمى  سرمايه ى  و  جهل  رژيم  ننگين  عمر 
حضور  در  كه   كنفرانس  يك  در  ميرحسين  است. 
در  و  خارجى  و  داخلى  رسانه هاى  روزنامه نگاران 
روز دوشنبه 17 فروردين برگزار شد، از جمله گفت 
كه ساختارهاى تصميم گيرى در كشور به هم ريخته 
است. او قول داد كه در صورت انتخاب و در اولين 
گام آسيب وارد شده به دستگاه هاى تصميم گيرى را 

جبران كند. او البته جرات نكرد در اين مورد وارد 
جزئيات شود. اما مخاطبين اين سخنان منظور او را 

درک خواهند كرد.
دهها  شكنجه هاى  و  اعدام ها  دوره   وزير  نخست 
هزار نفره، در كنفرانس به نگرانى هايى مهم در ميان 
كرد.  اشاره  دولتى  كاربدستان  و  سرمايه  صاحبان 
او با آن زبان الكن روى حضور دايما رو به تزايد 
سپاه پاسداران و بسيج در دستگاه هاى تصميم گيرى 
ايران انگشت گذاشت. سالهاست كه سپاه در عرصه  
سياست و اقتصاد رسمى و زير زمينى ايران حضور 
قدرتمندى دارد. حضور اين نيروى سركوبگر با از 
صندوق بيرون كشيدن  كانديداهايش از صندوق هاى 
بسيار  نهم  جمهورى  رياست  و  هشتم  مجلس  راى 
سرمايه داران  از  توجهى  قابل  بخش  شد.  پررنگ 
ايران، مقامات مذهبى و كاربدستان جمهورى از اين 
وضع بسيار ناراضى و نگران هستند. يك دليل پايه اى 
و مشترک براى اين عدم رضايت وجود دارد. آنها 
معتقدند كه درگير شدن سپاه در اقتصاد و مخصوصا 

قاچاق كاال به توان نظامى آن لطمه مى زند. 
معموال در كشورهائى كه بورژوازى بر جامعه تسلط 
و  سياست  از  را  مسلح  نيروهاى  دارد  جانبه  همه 
سالها  نيروها  اين  مى دارد.  نگه   دور  اقتصاد  بالطبع 
با بودجه هاى كالن و دور از انظار عمومى مشغول 
و  خارجى  جنگ  براى  خود  پرسنل  آماده كردن 
سركوب داخلى مى شوند. اما در ايران بدليل ضعف 

شديد بورژوازى در اداره كشور و غير متعارف بودن 
معمول  غير  شكلى  به  امر  اين  آن  خدمتگزار  رژيم 
ناچار  حاكمان  كشور  اين  در  است.  رفته  پيش 
شده اند نيروى مسلح را هم در سركوب مستقيم و 
روزانه  مردم شركت دهند و هم از آنها براى ايجاد 
رعب مستمر و حفظ و تداوم اين  ترس در جامعه 
مقابله با  نيروها جهت  استفاده كنند. در ضمن اين 
كشورهايى كه مداوما توسط سياست هاى جمهورى 
اسالمى تحريك مى شوند بايد خود را كامال مجهز و 
تا بن دندان مسلح نگه دارند. اين امر سبب شد كه طى 
ساليان دراز به سپاه و بسيج اجازه داده شود دست 
اطالعاتى،  امور  در  بياندازند،  وسيع  مالى  منابع  بر 
حتى  و  كنند  دخالت  اقتصادى  و  فرهنگى  سياسى، 
در قاچاق وسيع كاال شركت نمايند. اين نيروها به 
قرار  شدن  فاسد  خطر  در  شكل  دو  به  ترتيب  اين 
گرفته و فاسد شده اند. ابتدا از طريق بوروكراسى و 
زد و بندهاى داخلى كه در تمام نيروهاى مسلح دنيا 
طريق  از  دوم  است.  مشترک  گوناگون  درجات  به 
كاال  قاچاق  و  اقتصادى  معامالت  در  شدن  درگير 
از  مخالفين  كه  است  دليل  همين  به  مخدر.  مواد  و 
پائين آمدن قدرت سركوب سپاه و بسيج نگرانند. تا 
آنجا به كارگران و مردم آزاده در ايران مربوط است 
اين نيرو در گنداب خود دست و پا بزند بهتر است 
تا در زمان مقتضى راحتتر منكوب شده و متالشى 

گردد.

مضحكه  انتخابات و كشمكش شديد مرتجعين نظام
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پايگاه خبرى "نوروز" متلعق به حزب مشاركت در 20 فروردين يك مصاحبه با حميد 
رضا جاليى پور، يكى از اعضاى شوراى مركزى حزب، را روى سايت گذاشت. در 
مورد  در  جمهورى،  رياست  كانديداى  موسوى،  ميرحسين  مواضع  به  مصاحبه  اين 
مسايل گوناگون و از جمله مسئله خلق كرد اشاره شده است. نحوه  به ميان كشيده 
شدن مسئله  ملى كرد توسط مصاحبه  شونده در اينجا جالب است. مصاحبه كننده به او 
يادآورى مى كند كه موسوى در دوره  "بگير و ببند" كار كرده  است و از او مى پرسد كه 
با توجه به اين واقعيت كدام يك از رفتارهاى كانديداى رياست جمهورى قابل قبول 
است. جاليى پور در جواب هيچ اشاره اى به اعدام دهها هزار و شكنجه و ناقص عضو 
كردن صدها هزار از انقالبيون كمونيست و مبارزين ضد رژيم در زمان تصدى نخست 

وزيرى موسوى نمى كند. او همين قدر مى گويد:
«من در اوايل دوره نخست وزيرى موسوى فرماندار مهاباد بودم. يكى از مسئولينى كه 
به شدت از حقوق كردها دفاع مى كرد، همين آقاى موسوى بودند. من مايلم تصريح 
كنم يكى از پايگاه هاى دفاع از حقوق شهروندى كردها همين آقاى موسوى بودند. من 
در آن قلب كردستان فرماندار مهاباد بودم، و با نخست وزير از طريق همين آقاى دكتر 
شريف زادگان ارتباط داشتم. ما يك تحقيق علمى كرده بوديم درباره اين كه چرا در 
كردستان افراد به گروه هاى مخالف نظام مى پيوندند و به دنبال مبارزه مسلحانه مى روند. 
يكى از عواملى كه آن تحقيق نشان داد روى اين مساله موثراست، بحث بيكارى بود. 
ايشان پس از خواندن اين تحقيق، سفرى اختصاصى به كردستان انجام دادند و چندين 

مصوبه غيرشعارى – نه از مصوبه هاى شعارى االن – براى اشتغال انجام داد». 
موسوى را  كردها به  مدافع حقوق  لقب  مورد دادن  خود در  اصلى  جاليى پور دليل 

چنين بيان مى كند.
«او به عمق پيچيدگى ها و تبعيضات قومى آگاه است و معتقد به راه حل هاى شوينيستى 

نيست و به حقوق شهروندان اقوام ايران اعتقاد راسخ دارد، دغدغه دارد».
خواننده  دقيق و موشكاف توجه دارد در تمام اين درفشانى ها هيچ اشاره اى به حقوق 
ملى خلق كرد وجود ندارد. مصاحبه  شونده به طور گذرا به حقوق شهروندى اشاره اى 
مى كند كه آنهم در قوانين اسالمى جائى ندارد و هيچكدام از شهروندان ايران از آن 

برخوردار نيستند.
آقاى جاليى پور در زمانى فرماندار مهاباد بود كه در آن جانيان جمهورى اسالمى فقط 
در يك نوبت 59 نفر از اهالى اين شهر را با هم اعدام كردند. اكثريت اين قربانيان از 
فرزندان انقالبى و مبارز خلق كرد بودند. جنايتكاران جمهورى به اعدام اين قربانيان 
اكتفا نكرده و به رسم عصر جاهليت جنازه هاى آنها را در تلويزيون نشان داد تا به 
خيال خام خودشان انقالبيون و كمونيست هاى كردستان را بترسانند. اما فرزندان خلق 
كرد با توسعه و تشديد مبارزه توده اى و مسلحانه به اين جنايات كه جاليى پورها و 

همپالكى هايش مرتكب شدند جواب دادند.
مردم مبارز كردستان به اين دليل به شكل توده اى و مسلحانه مبارزه نكرد چون معضل 
بيكارى داشت. مردم كردستان به اين خاطر با مبارزه  قهرمانانه  خود توى دهان ارتجاع 
اسالمى زدند كه اين رژيم حاضر نبود حتى يك خود مختارى ساده را كه خواست 
آن زمان مردم كردستان بود بپذيرد. آنها به اين دليل دست به سالح بردند كه مورد 
حمله قرار گرفتند. آنها به اين دليل به مبارزات خود تداوم بخشيدند كه خمينى به آنها 
رياكارانه و فرصت طلبانه دروغ گفت. آنها در تداوم مبارزه  مطالبات خود را تا آنجا 
ارتقاء بخشيدند كه خواستند تا حقوق آنها در مورد ماندن داوطلبانه و يا جدايى از 
ايران به رسميت شناخته شود. طبيعتا موسوى، اين نخست وزير دوره  لجام گسيختگى 
ارتجاع اسالمى، قادر نيست چنين خواستى را حتى در مخيله اش بگنجاند. در ضمن 
جمهور  رئيس  مگر  پرسيد  جامعه شناسى،  استاد  اصطالح  به  اين  پور،  جاليى  از  بايد 
در ايران به قول خود خاتمى يك آپاراتچى بيشتر است؟ مگر او قدرت تعيين حقوق 
خلق ها را دارد كه شما مدال دفاع از حقوق مردم كردستان را به سينه  كانديداى اين 

مقام مى زنيد؟ 
مردم مبارز كردستان مثل هميشه به جاى دادن راى به امثال موسوى ها فقط داغ ننگ 
مبارزه   به  ارتجاع،  جرثومه هاى  اين  به  راى  دادن  جاى  به  آنها  مى زنند.  چهره شان  به 
براى احقاق حقوق خود ادامه مى دهند. در اين مسير اگر فرصتى دست داد آنها جاليى 

پورها، موسويها و امثالهم را به خاطر جناياتشان محاكمه  خواهند كرد.

اهداف پيدا و پنهان كنفرانس
 گروه 20 در لندن و اعتراضات

لندن  در  آوريل  دوم  پنجشنبه  روز  در  را  خود  نشست  گروه 20  سران 
اطالع  به  و  تصويب  را  تصميماتى  ساعت  از 36  پس  و  كردند  شروع 
عموم رساندند. بخشى از آن تصميمات طى يك اطالعيه  رسمى پخش 

گرديد و بخشى نيز مثل هميشه مخفى نگه  داشته شد.
اهداف پيداى كنفرانس كه وسيعا پوشش داده شد اتخاذ تصميماتى براى 
غلبه بر بحران و به خيال خام خودشان عدم تكرار آن در آينده بود. اين 
كردن  مدرنيزه  از  بودند  عبارت  اهداف 
پول،  المللى  بين  صندوق  تقويت  و 
كشيدن  قانون  زير  به  و  كردن  اصالح 
گريزگاههاى مالياتى و موسسات مالى، 
به  مالى  كمك  دادن  و  تشويقى  بسته ى 
شغل  ميليون ها  كردن  فراهم  بانك ها، 

جديد و مواردى از اين دست.
از  بود  عبارت  كنفرانس  پنهان  اهداف 
تغيير قواعد، مقررات و قوانين به شكلى 
كه با تناسب نيروهاى موجود در جهان 
كلى  تنظيمات  باشد.  داشته  خوانائى 
نفع  به  عام  خطوط  در  دنيا  در  موجود 
سرمايه هاى آمريكايى و پس از آن سرمايه هاى اروپايى است. با تضعيف 
اقتصاد آمريكا و سربرآوردن اقتصادهاى در حال رشد شتابان مثل چين 
و هندوستان زمينه اى ايجاد شده است تا آمريكا تا حد امكان كنار زده 
شده و به كشورهاى دسته  دوم نقش بيشترى در تصمى گيرى ها سپرده 
شود. تالش براى تحقق اين قسمت از اهداف مهمترين وظيفه  كنفرانس 
بود. آمريكا با چنگ و دندان از مكانى دفاع كرد كه پس از جنگ دوم 
خود  خيال  به  آنرا  شرق  بلوک  سقوط  از  پس  و  آورده  بدست  جهانى 
تحكيم كرده بود. اين كشور يواشكى و از زبان رئيس بانك جهانى، كه 
در  حريفان  ترساندن  براى  را  جنگ  احتمال  آمريكاست،  خود  منسوب 

اين عرصه را نيز به ميان كشيد. 
مصوبات كنفرانس نشان مى دهد كه آمريكا تا حدى به نفع كشورهاى 
در حال رشد عقب نشسته است. تا كنون رئيس بانك جهانى مى بايست 
رئيس  گردد.  انتخاب  آمريكا  حاكمه   هيئت  توسط  و  باشد  آمريكايى 
صندوق بين المللى پول نيز توسط سرمايه داران اروپائى تعيين مى شد. 
مالى  نهاد  دو  اين  روساى  منبعد  و  شده  سلب  اينها  اين  از  امتياز  اين 
است  قرار  شد.  خواهند  انتخاب  "شايستگى"  به  توجه  با  اصطالع  به 
نقش  رشد  حال  در  كشورهاى  كه  شود  مدرنيزه  طورى   "... "صندوق 
بيشترى در تصميم گيريها داشته باشند. اين به معناى كاستن از قدرت 
سرمايه هاى آمريكايى و اروپائى در اين نهاد است. در ضمن هيچكس 
بدهد.  راى  بانكها  به  مالى  كمك  دادن  و  تشويقى  بسته   به  نشد  حاضر 
انگليسى بعنوان  آمريكايى و  سرمايه هاى  صورت مى گرفت  اينكار  اگر 
سرمايه  مسلط در بازار مالى سود مى بردند. به جاى اينكار سران راى 
و   "... "صندوق  اختيار  در  دالر  ميليارد  يكصد  و  تريليون  يك  دادند 
بانك توسعه  آسيايى گذاشته شود تا آنها بتوانند وام بيشترى بپردازند. 
بعضى رسانه ها دغلكارانه طورى راجع به مبلغ اخير صحبت كردند كه 
گوئى طرح آمريكا و بريتانيا در مورد بسته تشويقى پيش رفته است. در 
مجموع بايد گفت كه اين كنفرانس ميدان كشمكشى شديد بين دو دسته 
توسعه  حال  در  كشورهاى  مى دهد  نشان  قرائن  و  بود  سرمايه داران  از 
دستآوردهاى مهمى داشته اند. مصوبات كنفرانس نشان مى دهد كه ازدياد 

نقش دولتها در اقتصاد مورد توافق قرار گرفته است. 
و  گردهمايى ها  راهپيمايى ها،  كنفرانس  از  قبل  روز  چند  از 
بخشى  شد.  برگزار  لندن  در  نفره  هزار  دهها  تظاهرات هاى 

زمانى كه يك بد نام از يك 
جنايتكار رسوا حمايت مى كند
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در روز پنجشنبه 9 آوريل، برابر با 20 فروردين، 100 
اشغال  به  "انفيلد"   در  "ويستيون"  قطعه سازى  كارگر 
دارد.  كارگر   210 كارخانه  اين  دادند.  پايان  كارخانه  
بقيه  كارگران و نيز خانواده هايشان فعاالنه در گروه هاى 
حمايت به تهيه  وسايل و خوراک براى كارگران اشغال 
كننده، جمع آورى كمك مالى، اطالع رسانى و جلب 
كه  كارخانه  ترک  روز  در  بودند.  مشغول  همبستگى 
انجام   ،Unite يونايت  اتحاديه شان،  درخواست  به  بنا 
و  استقبال  بيشترين  حاميان  ساير  ميان  در  آنها  گرفت. 
تشويق را نسبت به همكاران خود انجام دادند. عده اى 
از كارگران با پايان اشغال مخالف بودند، اما از تصميم 
اكثريت همكاران خود تبعيت كرده و از كارخانه خارج 

شدند. 
100 كارگر ياد شده كارخانه را در روز اول آوريل و 
حقوق  گرفتن  يا  و  خويش  شغل هاى  حفظ  خاطر  به 
عادالنه  اخراج به اشغال در آوردند. نمايندگان اتحاديه 
و مديران ويستيون روز 14 آوريل در لندن ديدار كردند 
و مسايل فى مابين را مورد مذاكره قرار دادند. كارگران 
تا حل مسايل موجود در اطراف كارخانه پيكت خواهند 
انداختن  راه  يا  و  تجهيزات  احتمالى  خروج  از  تا  كرد 
كارخانه توسط نيروهاى تازه استخدام شده خوددارى 

كنند.
كورپوراسيون ويستيون تا سال 2000 جزء مجتمع غول 
آساى ماشين سازى فورد بود. اين كورپوراسيون در 27 
كشور فعاليت دارد و 33 هزار و 500 كارگر را استثمار 
پادشاهى  در  آمريكائى  كورپوراسيون  اين  مى كند. 
در  آنها  از  يكى  كه  دارد  كارخانه  سه  بريتانيا،  متحد 
بلفاست Belfast، مركز ايرلند شمالى، يكى در انفيلد، 
باسيلدون  در  ديگرى  و  لندن  شمالى  محالت  يكى 

Basildon، واقع در اسكس Essex قرار دارند.
و  جاگوار  فورد،  براى  مارس  آخر  تا  كارخانه ها   اين 
لندرور قطعات و بويژه داشبرد مى ساختند. مدير عامل 
كمپانى هر سه كارخانه را در آخر مارس وارد پروسه  
تسويه كرد كه گام نخست در اعالم ورشكستگى است. 
مامورين تسويه در 31 مارس و بدون هيچ آگاهى قبلى 
بدون  كه  كردند  اعالم  كارخانه   سه  هر  كارگر  به 565 
بيكار  كار  از  اخراج  به  مربوط  حقوق  از  برخوردارى 

شده و بايد كارخانه  را ترک كنند. كارگران مى دانستند 
كه مديريت از سال 2006 با كم كردن توليد و اخراج 
و بازنشسته كردن كارگران زمينه  انتقال اين شعبات به 
تركيه و آفريقاى جنوبى را فراهم مى كرد. آنها بالفاصله 
به  اخير  بحران  از  مديريت  كه  رسيدند  نتيجه  اين  به 
كارگران  بنابراين  است.  كرده  استفاده  پوشش  عنوان 
دست به حمله  متقابل زدند. كارگران كارخانه  بلفاست 
مارس   31 روز  همان  در  اخراج  حكم  به  جواب  در 
كارخانه  را به اشغال در آوردند. كارگران انفيلد در روز 
اول آوريل كارخانه  را اشغال كردند. كارگران باسيلدون 
نيز قصد اشغال مركز كار خود را كردند، اما مامورين 
پشتيبانى  مورد  و  شده  مستقر  آنجا  در  قبال  حفاظت 
درب هاى  جلوى  اشغال  جاى  به  آنها  بودند.  پليس 

ورودى پيكت گذاشتند.
توانسته  بورژوازى  كه  كشورى  در  كارخانه  اشغال 
تقدس مالكيت و قانونمدارى بورژوايى را به درجات 
گام  يك  كند  تحميل  جامعه  عمومى  افكار  به  زيادى 
كه  وسيعى  پشتيبانى  است.  پيش  به  و  مهم  مبارزاتى 
كارگران در ميان هم عضوهاى خود در اتحاديه و نيز 
نيروهاى چپ و آزاده كسب  كارگران و  درميان ساير 
و  حقوقى  مالى،  پشتيبانى  به  را  اتحاديه  سران  كردند 
در  پليس  واداشت.  كننده  اشغال  كارگران  از  معنوى 
برابر كارگران مصمم و گروه هاى حمايت كننده  پرشور 
خود را كنار كشيد. دادگاه ها تا آن اندازه دندان نشان 
به  رفتن  از  را  معاونش  و  اتحاديه   نماينده   كه  دادند 
اشغال  كه  دادند  حكم  آنها  كردند.  منع  كارخانه   داخل 
كارخانه تا روز پنجشنبه به پايان برسد و گرنه نماينده 
در  كارگران  نماينده  شد.  خواهند  زندانى  معاونش  و 
اتحاديه  و معاونش با روحيه اى رزمنده در مقابل دادگاه 
از آكسيون كارگران دفاع كردند. آنها اعالم نمودند كه 
ويستيون  كارگران  شغل  حفظ  براى  فقط  آنها  مبارزه  
نيست، بلكه از حفظ شغل همه  هم طبقه يى هاى خود 
دفاع مى كنند. آنها تاكيد كردند كه نحوه  اعالم اخراج 
طريق اشغال  محترمانه بوده  و آنها از  كارگران غير  به 
كمپانى  مديران  كه  دادند  نشان  حال  عين  در  كارخانه 

براى اين بى احترامى شان بايد تاوان بپردازند.

ائتالف  توسط  كه  آكسيونها  اين  از 
«مردم را مقدم بداريد» سازمان يافته 
بود پيام اتحاديه ها، بنگاههاى خيريه، 
فعالين محيط زيست را به سران رساند. اين 
ائتالف با شعار «كار، عدالت، محيط زيست» 
بايد  شغل  ايجاد  مورد  در  آمدند.  ميدان  به 
كار  ناچار  به  سرمايه دارى  سيستم  كه  گفت 
و  كرد  خواهد  ايجاد  را  معينى  مقياس  در 
گرنه سودى نمى برد. فعالين كارگرى بايد در 
بيكاران  زندگى  تامين  خواهان  حاضر  حال 
چون  اتحاديه ها  باشند.  آنان  خانواده هاى  و 
اين  در  طبعا  نمى كنند  نمايندگى  را  بيكاران 
ضمن  در  نداشتند.  مشخصى  شعار  مورد 
نمايندگان سرمايه دار كنفرانس هيچ تصميمى 
در مورد بهبود محيط زيست اتخاذ نكردند و 
مورد  در  ساختند.  نوميد  عرصه را  آن  فعالين 
عدالت بايد گفت با استمداد و تمنا نمى توان 
زندگى  يك  تامين  و  برابرى  از  درجاتى 
در  كرد.  تحميل  سرمايه دارى  به  را  انسانى 
هنگامى  واقعى  عدالت  شك  بدون  و  ضمن 
هم  سرمايه در  سيستم  كه  شد  خواهد  تامين 
كوفته شود و سيستم سوسياليستى جاى آنرا 

بگيرد. 
از  تنفر  ابراز  آكسيون ها  مهمتر  بخش 
عليه  خشم  دادن  نشان  و  سرمايه دارى 
سرمايه هاى  صاحبان  بويژه  و  سرمايه داران 
مورد  تظاهرات  از  بخش  اين  بود.  مالى 
گرفت.  قرار  پليس  وحشيانه ى  حمالت 
گرفتن  بكار  با  شورش  ضد  پليس  نيروهاى 
باتونهاى الكتريكى و بكار گرفتن ماشينهاى 
آب و بخار پاش چنان به جان تظاهر كنندگان 
روزنامه ها  از  بعضى  كه  سرمايه  افتادند  ضد 
نظير گاردين اعمال آنها را نقض حقوق مدنى 
و پايه ئى مردم به حساب آورد. پليس بيش از 
يكصد نفر را در تظاهرات هاى روزهاى اول 
و دوم آوريل در مركز لندن دستگير كرد. در 
كشمكشها يك نفر جانباخت. بنا به گزارش 
روزنامه گادرين و شا هدان عينى پليس وى 
قلبى  حمله  عوامفريبانه  پليس  اما  كشت،  را 
را عامل مرگ ميداند. تحقيقات در اين مورد 

ادامه دارد. 

كارگران "ويستيون" به اشغال كارخانه در "انفيلد" 
پايان دادند

 حمايت فدراسيون اتحاديه هاى 
متحدكارگرى سراسر پاكستان 

ازكارگران ايران
"پيرزاد ايمتياز سيد" دبير كل فدراسيون اتحاديه هاى 
متحد كارگرى سراسر پاكستان با نوشتن نامه اى به 
مقامات جمهورى اسالمى نگرانى و اعتراض خود 
خصوص  در  پاكستان  كارگران  از  نمايندگى  به  را 
بازداشت و محاكمه فعالين كارگرى در ايران اعالم 

كرد.

را  خود  شديد  «..اعتراض  آمده:  نامه  اين  متن  در 
نسبت به اذيت و آزار و تعقيب فعالين كارگرى در 
كارگران  سنديكاى  رهبران  مشخص  بطور  و  ايران 
اين  ما  دارم.  مى  اعالم  تپه،  هفت  نيشكر  شركت 
حمالت عليه يك تشكل مستقل كارگرى و فعالين 
صادر   احكام  تمامى  لغو  خواهان  و  محكوم  را  آن 
عليه آنان و آزادى فورى و بى قيد و شرط تمامى 
اسانلو،  منصور  جمله  از  زندانى  كارگرى  فعالين 
خالد  قادرى،  سالم  كمانگر،  فرزاد  مددى،  ابراهيم 
اسدى و برهان سعيدى كه در مناطق مختلف ايران 

زندانى مى باشند، هستيم.
ما همچنين از دولت جمهورى اسالمى مى خواهم 
و  تجمع  تشكل،  حق  بر  مبنى  كارگران  حقوق 

فعالين  سركوب  به  شمرده،  محترم  را  اعتصاب 
كارگرى خاتمه داده و در امور تشكل هاى مستقل 

كارگرى دخالت نكند». 
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سايت تلويزيون كو مه له
www.komalah.org

كنفرانس هشتم تشكيالت خارج كشور حزب كمونيست ايران در تاريخ 11و 
12اَپريل 2009، با شركت نمايندگان منتخب اعضاى حزب از استراليا، كانادا، 
كميته  اعضاى  و  حزب  كادرهاى  اعضاء،  از  شمارى  حضور  و  اروپا  و  اَمريكا 

مركزى و مهمانان، برگزار گرديد.

كنفرانس هشتم با پخش سرود انترناسيونال، سرود همبستگى جهانى كارگران 
و  اَزادى  راه  يادجانباختگان  به  احترام  اداى  نشانه  به  سكوت  دقيقه  يك  و 
سوسياليسم اَغاز بكارنمود. به دنبال انتخاب هيئت رئيسه دائم و تصويب اَيين 
از  كنفرانس  نمايندگان  انتخابات  برگزارى  گزارش  كنفرانس،  برگزارى  نامه 
جانب ناظر سراسرى انتخابات رفيق عرفان مروت جو ارائه گرديد واعتبارنامه 

نمايندگان اعضاء خارج كشور به تصويب رسيد.

دستورجلسات كنفرانس هشتم تشكيالت خارج كشور عبارت بودند از:
و  گزارش  اين  ارزيابى  كشور،  خارج  كميته  تشكيالتى  و  سياسى  گزارش   _1

بحث پيرامون چشم انداز اَتى فعاليت حزب درخارج كشور
2_رسيدگى به قرارها و قطعنامه هاى پيشنهادى

3_ انتخابات كميته خارج كشور

در بخشى از گزارش كميته خارج كشور، ضمن اشاره به گستردگى بحران عظيم 
اقتصاد سرمايه دارى، و نتايج بالفصل اين بحران، يعنى تضعيف قدرتمندترين 
ايجاد  و  اعتراضى  هاى  جنبش  اَمدن  ميدان  به  جهانى،  دارى  سرمايه  دولت 
و  پرداخته  انقالبى  و  چپ  نيروهاى  ظاهرشدن  جهت  مساعد  عينى  زمينه هاى 
يادآور شد،كه اين بحران در عين حال يك بحران ايدئولوژيك جهان سرمايه 
دارى و در رأس آن نئوليبراليزم است. مجيزگويانى كه اعالم كردند: «تاريخ به 
پايان خود رسيده است» و بشريت چاره اى جز قبول نظام سراپا تبعيض سرمايه 
دارى ندارد، امروز در توضيح گستردگى اين بحران و راه هاى برون رفت از اَن 

دچار دستپاچگى هستند.

گزارش، همچنين به اين موضوع كه بحران نظام سرمايه دارى با توجه به درهم 
در  هم  را  ايران  اقتصاد  ماهه،  چند  تأخير  با  چند  هر  جهانى  اقتصاد  آميختگى 

خود فرو برد. با وجود اين بحران و وضعيت فالكت بار معيشتى كه بر اقشار 
فقير جامعه، به ويژه كارگران اعمال مى شود و با وجود شدت يابى سركوب 
عمومى، ما با رشد و گسترش جنبش هاى اعتراضى روبرو هستيم. وجود تعداد 
بسيارى از فعالين جنبش هاى اعتراضى كارگران، زنان، دانشجويان و مليت هاى 
تحت ستم در زندان ها، بارزترين نمونه سركوب لجام گسيخته رژيم از سويى 

و مقاومت عمومى درجامعه، از سوى ديگر است.

ايران  كمونيست  حزب  كشور  خارج  تشكيالت  وظايف  راستاى،  در  گزارش 
جنبش  و  كارگر  طبقه  مبارزات  انعكاس  و  دفاع  بر  را  خود  فعاليت  اساس  كه 
هاى انقالبى و پيشرو ايران و جلب پشتيبانى و همبستگى بين المللى قرارداده 
است، ضمن بيان اجمالى اين فعاليت ها، ميزان پيشروى و همچنين ضعف ها و 

كمبودها را به استحضار نمايندگان رساند. 

بحث  به  نمايندگان،  جانب  از  اَن  ارزيابى  و  گزارش  استماع  از  بعد  كنفرانس، 
و تبادل نظر پيرامون نقشه عمل و فعاليت دور اَتى و اولويت هاى تشكيالت 
خارج كشور پرداخت و قرارها و پيشنهادهاى نمايندگان را به تصويب رساند،كه 

متعاقبًا طى بيانيه اى به استحضار عموم خواهد رسيد.

بعد  ايران،  كمونيست  كشورحزب  خارج  تشكيالت  هشتم  كنفرانس  سرانجام 
از دو روز كار فشرده و شركت بسيار فعال نمايندگان در بحث ها و تصميم 
آكو   _3 حيدرى  اردشير   _2 قهرمانى  اسماعيل   _1 رفقا:  انتخاب  با  گيرى ها 
انورى 4_ عادل الياسى 5_ فراست صالحى 6_ گوهر معمارزاده 7_ محى الدين 
ايرجى 8_ مرضيه نظرى 9_ محمد نبوى براى تصدى كميته تشكيالت خارج 
كشور، با سپاس و قدردانى از كار و تالش كميته قبلى و زحمات رفقايى كه كار 
تدارک  كنفرانس را بعهده داشتند، باسرود انترناسيونال به كار خود خاتمه داد.

    كميته تشكيالت خارج كشورحزب كمونيست ايران 
                                        13 آپريل2009

اطالعيه برگزارى كنفرانس هشتم تشكيالت خارج كشور حزب كمونيست ايران



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


