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اول مــاه مـه امســال از يــک شــرايــط               
ايـن  .   کامال استثنايي بـرخـوردار بـود       

يک اول مه استثنايي بود و بنظر مـن،     
ـــ هـم در              سالي هم که در پيش داريـم ـ
ــ يک      سطح جهاني و هم در سطح ايران 

 . سال استثنايي خواهد بود
وقتي اول مـاه مـه امسـال را بـر                
متن شرايط جهانـي کـنـونـي بـررسـي             
مي کنيم، آن چيزي که در درجه اول بـه   
چشم مي خورد مواجهه کارگران و کل 
مـردم دنـيـا بـا  يـک  سـرمـايـه داري                       
ـــ از هـر              جهاني بحرانزده و مستاصل ـ

امروز سرمايه داري جهاني . نظرــ است
فقط بلحاظ اقتصادي نـيـسـت کـه بـا              

ابعـاد ايـن بـحـران،         .   بحران روبرو است  
.  بسيار وسيعتر از اقتـصـاديـات اسـت          

بورژوازي از نظر سياسي، اجتماعـي و      
بويژه ايدئـولـوژيـک، يـعـنـي از لـحـاظ                
فکري و تبيين نظري مسـائـل و رونـد            
تغييرات دنـيـا نـيـز بـا يـک بـحـران و                     

ما در   .    سردرگمي عميق مواجه است 
دوره اي به اين بـحـران رسـيـده ايـم کـه                  
دوره طاليي سلطه سرمايه داري  نـاب       
و خالص، يعنـي سـرمـايـه داري مـدل              

يعني .   بازار آزاد، در همه کشورها بود   
دوره پيروزي سرمايه داري بازار آزاد بر 
مدل سرمايه داري دولتي، که دو دهـه       
قبل تحت نام سوسياليسم مـرگـش را          

دوره سرمايه داري بازار . جشن گرفتند 

آزاد که هيچ قيد و بـنـدي در مـقـابـل               
خودش نمي بيند و براي بيشتر از يـک          
دو دهــه اســت کــه بشــکــل کــامــال                 
افسارگسيختـه اي، خـاک دنـيـا را بـه                

آن سرمايه داري که . توبره کشيده است
شـروع شـد و در         "   ريـگـان  " و "   تاچر"با  

تمام دوره بعد از جنگ سرد، حرف اول   
و آخر را در همه جاي دنـيـا مـي زد و             
حتي مدعي بود کـه تـاريـخ بـه پـايـان               

مـدعـي بـود کـه تـنـهـا              .   رسيده اسـت   
اجتماعي ممکن و  -سيستم اقتصادي

مطلوب سرمايه داري اسـت  و هـيـچ             
آلترناتيو واقعي به جـز سـرمـايـه داري          
بازار آزاد، آينده بشـريـت را رقـم نـمـي              

مـدعـي بـود سـرنـوشـت دنـيـا و                 .   زند
و "   تـاچـر  " ، " ريگان" سرمايه داري مدل   

 يک اول مه استثنائي
 در جهان و در ايران
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بهم پيـونـد خـورده و بشـريـت            "   بوش" 
آينده اي جز سرمايه داري هر چه   بـي      
بند و بست تر، افسارگسيـخـتـه تـر و             

تـمـام ايـن      .   مهارگسيـخـتـه تـر نـدارد         
ادعاها، مکتب سياسي، فـلـسـفـي و           
اجتماعي خـودش را هـم بـا خـودش               

ــون  " از            .   آورد ــلـــــــــــتـــــــــ مـــــــــ
و مـکـتـب      )   فريدمـنـيـسـم    "   ( فريدمن

شيکاگو در اقـتـصـاد گـرفـتـه تـا تـز                   
ــتــي  " و   "   نســبــيــت فــرهــنــگــي      "  مــال

و اينکه رقابت حرف اول "  کالچراليسم
و آخر را مي زند و تا اين تز کـه بـدون         
بازار آزاد، دمـوکـراسـي و آزاديـهـاي              

. اجتماعي و سياسي هم معـنـا نـدارد      
اين نـظـرات بـراي  دو دهـه بـر دنـيـا                     

طي بـيـش از دودهـه بـا           .   مسلط بود 
مديا و راديو و تلويزيون هاي جهاني،    
مهندسي افـکـار کـردنـد و در تـمـام                 
ــيــاي                    دنــيــا، از شــرق و غــرب و دن
باصطالح جا مانده از امپراطوري شر    

اسمـي کـه ريـگـان بـه شـوروي داده                 ( 
و نيز در کشـورهـاي صـنـعـتـي           )   بود

غرب، در هـمـه جـا، ايـن ادعـايشـان                
گوش فلک را کر کرد که سرمايه داري  

تـنـهـا راه      !   بازار آزاد، همه چـيـز اسـت      
است و در اقتصاد و سياست و فلسفه     
و جامعه شناسي و غيره حـرف اول و          

در اوج همين ادعاهـا  .   آخر را مي زند   
فرو ميپاشد و   "   وال استريت" است که   

کل اين سيستم فکري و نـظـري  دود              
 .    ميشود و بهوا ميرود

همانطـور کـه ديـوار بـرلـيـن فـرو                
. هم فرو پاشـيـد  "   وال استريت"پاشيد،  

اولـي نــتــيــجــه ورشــکــســتــگــي مــدل          
سرمايه داري دولـتـي  بـود و دومـي               

.  ورشکستگي سرمايه داري بازار آزاد  
آن چيزي که اينها با فروپاشي شـوروي   
و ديوار برليـن، شـکـسـتـش را جشـن               
گرفته بودند، در واقع، سرمـايـه داري        
دولتي نوع روسي بود  و  اکـنـون، بـا              

، مدل سرمايه " وال استريت " فروپاشي  
داري بازار آزاد هم به آخر خط ميرسد       
و ديگر هيچ آينده و آلترناتيـوي بـراي           

. سرمايه جهاني  باقـي نـمـانـده اسـت            
دقيقا به همين دليل است که  سرمايه 
داري جــهــانــي، ديــگــر نــه فــقــط در              
اقتصاد بلکه در فلسفه، در هـنـر، در          
تزهاي اجـتـمـاعـي و نـظـريـه پـردازي                
هايش براي تاريخ گذشته و براي آينده      
هيچ حـرفـي نـدارد و مـتـفـکـرانشـان                  

هـمـه   .   دارند اين را اعتراف مي کننـد     
ـــ دارنـد بـه          ــ با حيرت و شگفتي  شان 
اين نـکـتـه اعـتـراف مـي کـنـنـد کـه                     

گـويـا   .   تـوضـيـح و تـبـيـيـنـي نـدارنـد                
بشريت تا حاال به اين نتيجه نـرسـيـده          

بود که سرمايـه داري، راه حـل دنـيـا               
نـيـسـت و ايـن آقــايـان و خـانـم هــاي                    
متفکر اقتصاددان، دولتمدار، رئيـس      
جمهور، نخست وزيـر، رئـيـس بـانـک             

و "   نيـوزويـک  "جهاني، سرمقاله نويس  
بـي  " و   "   سي ان ان"و گوينده " گاردين" 

، تازه امروز کشف کـرده انـد         " بي سي 
که مثل اينکه يک چيزي اشتبـاه بـوده      

گوئي تازه امروز مـعـلـوم شـده         .   است
رشد و انباشت سـرمـايـه بـراي مـردم               

بـا ايـنـهـمـه        .     خوشبختـي نـمـي آورد       
صادق ترين اين افراد، مـتـحـيـرتـريـن            

هـر چـه صـادق تـر           .   هايشان هستـنـد   
باشند، گيج تر، بي افق تر و بي آينـده        

صادقانه  اعتراف مـي کـنـنـد       .     تراند
آنهايي که باور !   که نمي فهميم چه شد  

و "   ريگـان " داشتند سرمايه داري مدل   
قرار اسـت دنـيـا را گـلـسـتـان                "  بوش" 

کند، به آخر خط و انـتـهـاي مـعـنـاي               
زندگيشان رسيده انـد و ديـگـر هـيـچ               

نمي دانـنـد بـراي چـه           .   تبييني ندارند 
تاکنون زنده بوده اند، براي چه چـيـزي         
جنگيده اند و چه پرچمي را بلند کـرده     

ــد    ــوده ان ــي            .   ب ــومــيــدي، يــأس و ب ن
آيندگي، همه شان را فرا گرفته و آنـهـا       
که هنوز فعال هسـتـنـد و امـيـدي بـه               
آينده دادند  و تالش مـيـکـنـنـد  يـک                 
طوري اين بحران را حل کننـد، اعـالم        
مي کـنـنـد کـه نـمـي دانـيـم راه حـل                      

نمي دانـيـم چـطـور حـل مـي             !  چيست
در .   شود و چه موقـع حـل مـي شـود             

کنار ايـن بسـاط حـيـرت زدگـي، بـي                
آيندگي، بي افقي و سردرگمي، دولـت    
ــ مي دانند بايـد         ــ البته  ها هستند که 

راه حـل ايـنـهـا، ايـفـاي             !   چکار کنـنـد   
همان نقش همـيـشـگـي شـان، يـعـنـي               
دفاع از سلطه طبقه سرمايه دار اسـت        
و اين در شـرايـط امـروز از جـملـه در               
ـــ هـزار                  اختصاص کـمـک هـاي هـزار ـ
ميليارد دالري به سرمايه هاي عظيم       
در حــال ورشــکــســتــگــي بــروز پــيــدا            

وال " کـمـک بـه بـانــک هـا،              !   مـيـکـنــد   
، کـمـپـانـي     " جنرال موتورز" ، " استريت

هاي بيمه، صندوق بين المللي پـول و        
شرکت هاي بـزرگ چـنـد مـلـيـتـي بـا                 
سرمايه هاي چنديـن هـزار مـيـلـيـارد             

و اين  پول ها از کجا مي آيد؟  . دالري
از محل مالـيـاتـهـايـي      !   از جيب مردم 

که اينها از کارکنان، زحـمـتـکـشـان و            
.  مردم شريف جامعه جـمـع کـرده انـد           

، اين چپاولگري  در روز     " راه حل" اين  
روشن، آنقدر وقيحانه، صريح و روشن  
است که حتي صداي کاربدستان خـود      

. سرمايه داري را هـم در آورده اسـت             
توضيحي که مي دهند، اين است کـه      

" وال اسـتـريـت     " يک عده آدم طماع در      
نشسته اند، آن را با کـازيـنـو اشـتـبـاه                
گرفته اند و با سهام بورس قمار کـرده       
! اند و اين وضع را بـوجـود آورده انـد              

انتظـارشـان هـم ايـن اسـت کـه مـردم                  
بگويند خيلي خوب، فهميديم، درست 

راه حل؟ هفتصد ميليـارد دالر     !   است
کمک براي همين قماربازان کازينو باز     

 !                  بي مسئوليت طماع
نـخـسـتـيـن بــاري کـه ايـن کـمــک                 
هفتصد ميليارد دالري در دوره بـوش    
تصويب شد، کـارگـران در نـيـويـورک             

. فرياد زدند به ايـنـهـا کـمـک نـکـنـيـد                
مگر نگفتيد همـيـن   . زندانيشان کنيد 

اما بعد در دوره اوباما !  ها مقصرند؟
" جنرال موتـورز " همه ديدند که  مدير     

وقتي خواست به سناي آمريکا برود و 
گزارشي بدهد تا يک بخش بـزرگـي از        
هفتصد ميليارد دالر را به کمپاني رو 
به ورشکـسـتـگـي ايشـان اخـتـصـاص              
بدهند، با جت شخصي اش رفت و بـا     

اولـيــن  !   جـت شـخــصـي اش بــرگشـت          
مرحله ايـن کـمـک را هـم کـه دادنـد،                  
معلوم شد که  مـديـران شـرکـت هـاي             
مالي بـه خـودشـان اصـافـه حـقـوق و                 
مزايا داده اند  و از محل اين کمکـهـا       
يک قلم چندين صدهزار دالري صـرف     
ــران  طــي                      ــلــف مــدي ــازي گ ــور ب ت

طبقه سرمايـه  !   شده است" ويکند" يک
اليف " دار  حتي در دوره بحران  هم از    

حتي از سـبـک       !   اش نگذشت"   استايل
زندگي مـافـوق تـجـمـلـي اش کـوتـاه                 

در همان موقعي که دستش را .  نيامد
در جيـب کـارگـران، مـردم کـارکـن و                
شريفي کرد که هيچ نفعي در استثمار     
سرمايه داري نداشتند، جت شخـصـي      
اش را کنار نگذاشت و از بازي گـلـف           
صدها هزار دالري اش نگذشت  و در      
مزاياي چندين ده ميليارد دالري اش      

و اينـهـا هـمـه بـه يـمـن              !   تخفيف نداد 
دولـتــهــا صــورت    "   چـاره جــوئــيــهـاي    " 

. دولـت هـاي سـرمـايـه داري           .     گرفت
همان دولت هايي که براحتي ايـنـطـور        
توجيه کردند که  اشـتـبـاه کـرديـم در               

گـفـتـنـد ايـن        !     بازار دخالـت نـکـرديـم       
وضعيت پيش آمده چون دولت در کار 
! بـانــکـهــا نــظـارت نـمــي کــرده اســت             

ــه " وضــعــيــت بــازار         ــوده، "     درگــوــل ب
مقرراتي در کـار نـبـوده و حـاال مـي                

و وقـتـي     !   خواهيم مـقـررات بـيـاوريـم        
مردم گفتند خيلي خوب، بفرمـائـيـد،      

اولين کار دولتهـا  .  بياييد کنترل کنيد 
اين بود که هزاران ميليارد دالر بريـزد   
ــ                 در حلق همان سـرمـايـه دارانـي کـه ـ
ــ بـايـد طـبـق مـقـررات دولـتـي                   حاال 

 !                                استثمار کنند و ببرند و بچاپند
آن کارگراني کـه در اعـتـراض بـه            

گردهمايي گروه بيست در خيابان هاي 
در     -لندن براه افتـادنـد، مـيـگـفـتـنـد            

اينها دارند   "-مصاحبه با بي بي سي 
از پول ما به بانک ها کمک مي کنـنـد         
تا بعد بانک ها همين پول را با بهره به     

و ايــن عــيــن      "   خــود مــا وام بــدهــنــد       
دولـتـهـا در ايـن         "   راه حـل  " عملکرد و   
بيشتر از يک تريليون دالر   .  دوره است 

به بانک جـهـانـي    ) هزار ميليارد دالر( 
اعتبار دادند در حاليکه خود سازمان  
ملل اعالم کرده اسـت  کـه فـقـط بـا                  
ــه اي مــعــادل ســي               بــودجــه ســالــيــان
ميليارد دالر، يـعـنـي کـمـتـر از يـک                  
بيستم کمک هفتصد ميلـيـارد دالري         
دولت آمريکا به بانـکـهـا، مـي شـود              
گرسنگي يک ميلـيـارد نـفـر از مـردم             

. جهان را بطور سيستماتيک حل کـرد       
يعني ميتوان بـا ايـن بـودجـه  کـاري                
کنيم، اقتصادي سازمان بدهـيـم  کـه           
مردمان دنيا بتوانند براحتي زنـدگـي        
کنند و از خطر مرگ از گرسنگي رها     

حاال شما مي تـوانـيـد حسـاب       .  شوند
کنيد که با يک تريليون دالري کـه بـه           
صنوق بـيـن الـمـلـلـي پـول دادنـد تـا                    
چندين ده سال مي شد زنـدگـي مـردم            
دنيا از همه جنبه ها   تأمـيـن کـرد و            

.                                                                                                         بهبود بخشيد
وقتي من به تصوير اين دنيا نگاه  
مـي کـنــم، بـه يـاد آن داســتـان هــاي                  
ــ افسانه اي مـي افـتـم کـه            اسطوره اي 
يک غول و اژدهائي وجود دارد که يک    
جامعه اي را در دست گرفته است، از    
خوردن مغز مردم تغذيه مـي کـنـد و             
هر چند صباحي اعالم مـي کـنـد کـه            
اگر ميخواهيد  بـاقـي بـمـانـيـد چـنـد                 

عـيـنـا هـمـيـن         !  قرباني ديگر بفرستيد 
خودشان مي گويند فـالن  .  اتفاق است 

ــ شرکت مالـي        " اي آي جـي     " کمپاني 
در آمريکا  يا کمپاني جنرال موتورزــ     
آنـقــدر بـزرگ اســت کـه نــمـي تــوانــد                 
ورشکست شود و هـيـچ کسـي نـمـي               
پرسد که چرا  ايشان بايد ميليـارد هـا      
ـــ زنـدگـي                    ـــ تـازه ـ دالر سود ببرد که ـ
بخور و نمير قبل از بحران را بـه مـن             
بدهيد؟ چـه احـتـيـاجـي بـه ايـن غـول                  
خونخوار داريم؟  اين چه مـعـادـلـه اي          
است که اين غول بايد از خـون مـردم              
بمکد تا جامعه باقي بماند؟ چـرا مـا         
بايد مرغ عزا و عروسي شما بـاشـيـم؟     
چگونه است که حـتـي در دوره رونـق             
تان و زمـانـي کـه انـقـالب صـنـعـتـي                  
چهارم را اعالم مي کنيد، باز بايد ما     

مـارگـارت   " بيکار شويم يا مثل خانم     
معادن را ميبنديد، مثل آقـاي     "   تاچر

بخش خدمات را کات کنـيـد   " ريگان" 
و مهد کودک ها و بيمـارسـتـان هـا را          
ــ در دوره          ــ تازه  ميبنديد و تمام اينها 

دوره اي که مي گوييد اشـتـبـاه       !   رونق
بـوده  "   درگـوـلـه   " کرده ايم و همه چـيـز         

خوب، قبول کرديم و مي گوييم . است
يا مکتب شـيـکـاگـو       "   فريد من"آقاي  

اما چرا وقـتـي هـم      .   اشتباه کرده است 
که مي خواهيد اشتباهتان را تصحيح 
کنيد، باز، اين ما هسـتـيـم کـه بـايـد                
ميليـاردهـا دالر بـه هـمـان سـرمـايـه                 
داراني بدهيم که خودتان مي گـوئـيـد        

ايـن،  !   باعث اين وضعـيـت بـوده انـد؟         
يک ديـوي اسـت بـه          .   همان غول است  

اسم بازار آزاد کـه بـا قـوانـيـن کـور و                  
دست نامرئي اش گلوي مردم را فشار 
ــ و نـه فـقـط هـم           مي دهد و اين مردم 
کارگران بلـکـه اسـاسـا هـر کسـي کـه                 
سهمي در سود، سرمايه و اسـتـثـمـار            

جـنـرال   " ندارد، هر کسـي کـه شـريـک              
سـي  " هـا و      "   اي آي جـي "ها، " موتورز

جـزء    -بانک ها و غـيـره نـيـسـت           "   دي
در دوره رونق .   قربانيان اين بازار است   

شان، مي زنند و مـي خـورنـد و مـي              
برند و  در دوره بـحـرانشـان هـم، بـاز                  

فـقـط در     .   همين کـار را مـي کـنـنـد             
" وال اسـتـريـت     " آمريکا، بخاطر همان    

قــمــار بــاز و طــمــاع، صــدهــا هــزار               
خانواده، بي خانه شدند، خانه هـاشـان      
را از دسـتـشـان گـرفـتـنـد و مصـادره                  
کردند تا جناب سرمـايـه دار بـا جـت            
شخصي اش تشريف ببرد و از جـيـب          
همان بي خانمان شـده هـا، هـفـتـصـد               

در مـزايـايـش       !   ميلياردش را بـگـيـرد     
هم تخفيف ندهد، و سبک زندگي اش       
ـــ تـغـيـيـر                  ــ حتي يک سر سوزن ـ را هم 

تازه ورشکست شده و در دوره       .  ندهد
مـي گـويـنـد بـايـد يـک              !   بحران اسـت   

تريليون دالر به صندوق بين الـمـلـلـي            
ـــ حـاال              پول بدهيم براي اينکه بتواند ـ
معلوم نيست چه زماني و آيا بشود يا  
ــ يک اشتغالي براي شما ايـجـاد        نشود 
کند و آنموقع، تازه بـرمـي گـرديـد بـه             
حالت پنج سال قبل تان که هيچ چـيـز       

ساطور بيکاري هم همچنان !   نداشتيد
قـرار  .   باالي سرتان آويزان خواهد بـود      

قرار . است تمام کارها قراردادي بشود
نيست از اين پس کسي کار رسـمـي و       

استخدام رسمي در .   مدام داشته باشد  
حق بيمه و بازنشـسـتـگـي     . کار نيست 

حق بازنشسـتـگـي هـا       .   در کار نيست  
کارگري کـه سـي،       . که اساسا دود شد 

چهل سال کار کرده و مـاه بـه مـاه از                 
حــقــوقــش بــرداشــتــه و در صــنــدوق             
بازنشستگي گذاشتـه بـودنـد، بـا فـرا             
رسيدن بحران، اوليـن چـيـزي کـه دود             

و معلوم نيست بـه جـيـب کـدام         ( شده  
، پـول    ) سرمايه دار سرازير شـده اسـت     

ــدوق                     ــنـ ــه در صـ ــوده کـ ــي بـ ــايـ هـ
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کـارگـران و     .   بازنشستگي بـوده اسـت     
توليدکنندگان  آينده شان به بـاد مـي         
رود و ايــنـهـا بـراحـتــي مـي گـويـنــد                   

بــانــک !   بـبــخــشــد ورشــکــســت شــديــم       
 ! مربوطه ورشکست شد

. اين، دنيايي است که ساخته انـد      
در برابر اين دنـيـا چـکـار بـايـد کـرد؟                 
پاسخ ما به اينها چيست؟ اينهايي که  
دزد و جاني و جنايتکار بودند و حاال       
وقاحت را هم بـايـد بـه خصـائـل شـان               

يک وقاحت به تمام معنـا  .   اضافه کرد 
عـلـم   " که آن را با مهندسي افکار و با       

ــب               "   اقــتــصــاد  ــه مــردم قــال شــان  ب
گويا اقتصاد يک پـديـده اي     .   ميکنند

است که دست من و شما و هيچ کـس      
. گويا همان غول است.  ديگري نيست 

هـمـان اژدهـاي      .   همان ضـحـاک اسـت      
هفت سر است که مي خورد و مي برد 
و هيچ کسـي هـم نـمـي تـوانـد کـاري                  
بکند و قربـانـيـانـش، مـا کـارگـران و               

آنهايـي کـه روي       .  مردم عادي هستيم 
کول اين اژدها نشسته اند و همانطـور        
از چشم و دهان و دستشان خـون مـي           

آنها، آقا و   .   چکد، زندگيشان را دارند   
در دوره رونـق و        .   سرور دنيا هستـنـد    

بحران، زندگي شان را دارند، رفاه شان     
آمار خود آمريـکـا در دوره       .  را دارند 

رونق اش اينست که نود درصد ثروتي 
که در آمريکا توليد مي شود، متعلق 
به يک درصد جمعيت است و اين نـود      
ـــ ايـن يـک                      ـــ الـبـتـه ـ درصد ثروت را ـ
درصـد تــولــيــد نـکــرده اســت، فــقــط             

اين ثروت را آن نـود      .   صاحب آن است 
و نـه درصـدي کـه صـاحـب فـقـط ده                   
درصد ثروت جـامـعـه اسـت، تـولـيـد               

توليد کـنـنـدگـانـي کـه بـه ايـن                .   کرده
اژدها خدمت مي کنـنـد و آنـرا زنـده               
نگاه مي دارند، خودشان هيچ نصيبي 

و .  از ثروت و ثمره دسترنجشان ندارند 
همانطور که گفتم، مثل مـرغ عـزا و           
عروسي، هم در دوره رونق سرمـايـه و        
هم در دوره رکود و بحرانش، قربانيـان   

پاسخ مـا بـه ايـن اوضـاع           .  آن هستند 
چيست؟ جواب طبقه کـارگـر بـه ايـن             
وضعيت چيست؟ پاسخ آن ميلياردها   
انسان شريفي که بـا درصـد کـمـي از               
بودجه اي که به صندوق بين الـمـلـلـي          
پول داده اند، مي توانست زندگي اش     

 تا صد سال تأمين شود، چيست؟ 
. پاسخ، در اقتـصـاديـات نـيـسـت          

اگر شما بپذيريد که آن غول بايد زنـده          
چـاره  .   باشد، بايد خدمتش را بکـنـيـد     

اگر بپذيريـد کـه بـراي        .   ديگري نداريد 
اينکه ما زندگي بکنيم، بايد يک عـده   
اي سود ببرند و دنيا بر محور انباشت 

و سودآوري بچرخد، مجبور خـواهـيـد      
طبقـه  .   بود به اين منطق تسليم شويد   

کارگر نمي توانـد فـقـط بـعـنـوان يـک                
صنف و بعنوان توليد کـنـنـده ظـاهـر             
ــ بعنـوان صـنـف          ــ حتي  شود و بتواند 

اين شـرايـط،     .  زنده بماند و ادامه دهد 
تنها وقتي مي تواند عوض شـود کـه       
طبقه کارگر بلند شود بعنوان صاحـب   

بعنوان آن کسي که نـه تـنـهـا         .   جامعه
گيج و متحير نشـده بـلـکـه رهـبـري،               
ـــ کـه                        سيـاسـت و جـهـان بـيـنـي اش ـ
مارکس يکصد و پـنـجـاه سـال پـيـش            
ــ  صد باره و صد      اعالمش کرده است 
باره، صحت خـودش را اثـبـات کـرده             

آنچنان که حتي صـاحـبـنـظـران        .   است
کارکشتـه سـرمـايـه داري هـم امـروز               
مجبور مي شوند اعتراف کـنـنـد کـه           

اما آيا حق  فقـط    .   حق با مارکس بود 
با مارکس اقتصـادي بـود؟ مـارکـس           
سياسي چه؟ مارکس اجتمـاعـي چـه؟       
مارکس فلسفي چه؟ مارکس انقالبـي    
چــه؟ مــارکســي کــه مــي گــفــت کــه              
ســرمــايــه داري، راه آيــنــده بشــريــت             

ســرمــايــه داري، بــن بســت         .   نــيــســت
. بشريت است و بـايـد جـارويـش کـرد             

انسان، تـا وقـتـيـکـه سـرمـايـه حـاکـم                  
است، آزاد نمي شود و ايـن سـرمـايـه              
هم، اينطور نيست که فقط بانک ها و      

. کمپانيها را در اختيار داشـتـه بـاشـد          
اگر سرمايه داري مي تواند بانک ها و  
کارخانه ها را در دستش نـگـاه دارد،           
بخاطر اين است که ارتش ها و دولـت     

. ها و رسانه ها را هم در اختـيـار دارد     
طبقه کارگر نمي تواند اين شـرايـط را       
تغييـر دهـد اگـر، در مـقـابـل دولـت                  
سرمايه اري بـلـنـد نشـود و کـنـارش                

طبقه کارگر بايد در کـنـفـرانـس        .   نزند
حضور بهم مي رساند و   "   جي بيست " 

اين را با صداي بلند فرياد مي زد  که     
با يکـصـدم ايـن يـک تـريـلـيـون دالر                  " 

اهدائيتان به بانک جهاني مي تـوانـيـد       
شما صالحيت . گرسنگي را حل کنيد

! حکومت کردن نداريد، کـنـار بـرويـد          
نظامي که براي تداومش بايد ميليون 
ها نفر از گرسنگي بـمـيـرنـد، بـه درد               

ايـن بـحـران،      .     نمي خورد و بايد بـرود   
حکم محکوميت اقـتـصـاد سـرمـايـه           
داري را، در رکود و رونـقـش، صـادر             

ايـن، مــنـطــق اقـتــصــاد         .   کـرده اسـت    
. نيست، اين، مـنـطـق تـوحـش اسـت             

. " مـن آلـتـرنـاتـيـو دارم          .   بيائيد پايين 
طبقه کارگر بـايـد حـزبـش را داشـتـه                 
بــاشــد، رهــبــرش را داشــتــه بــاشــد،              
ــ اجتماعي اش را         نمايندگان سياسي 
داشته باشد، متـفـکـريـن اقـتـصـادي،            

فلسفي اش را داشته بـاشـد و جـواب              
وال " سرمايه را نه فقط در بانک هـا و         

بــلـکــه در بـرابــر مــذهــب،          "   اسـتــريـت  
نـاسـيــونـالــيـسـم، پـارلــمـانـتــاريسـم و               

طـبـقـه کـارگـري         .   دموکـراسـي بـدهـد      
حزب سياسي اش ار داشـتـه بـاشـد و              
بشريت متمدن را در سـطـح سـيـاسـت         

بـدون ايـن حضـور        .     نماينـدگـي کـنـد      
سياسي و اجتماعي کـارگـران، و يـک           
ميليارد انسانهاي گرسنه جهان، چاره     
اي نـدارنـد بـجـز ايـنـکـه  بسـوزنـد و                     

کاري که همواره، اتحاديه هـا  .  بسازند
اتحاديه هايي جا افـتـاده در     . کرده اند 

سـيــســتـم ســرمــايـه داري کـه وقــتــي               
کــارگــران اعــتــصــاب مــي کــنــنــد و            
دستمزدشان را مي خـواهـنـد، پـاسـخ            

اگــر !   مـي شــنـونــد کــه بــحــران اسـت            
دستمزدتان را باال ببريـم، بـه چـيـن و              

ايـن را در دوره        . هندوستان مي بازيم 
رونق شان مي گفتند و حـاال در دوره         

در .   بحران شـان کـه جـاي خـود دارد              
همين غرب صنعتي و در دوره رونـق         
شـان، دسـتـمـزدهـا را مـنـجـمـد مـي                   

چـرا؟ بـراي ايـنـکـه اگـر شـمـا                 .   کننـد 
دستمزد بيشتر بخواهيد، ما به کارگر 

به کارگر هندي و ! مکزيکي مي بازيم
جـنـرال   " چيني مي بازيم و اگر کارگر        

جلو بيايد  و بـگـويـد بـايـد              "   موتورز
و "   هـونـدا  " دستمـزد مـن بـاال بـرود،             

را نشانش مي دهند و وقتـي  " تويوتا" 
بـيـايـد و      "   تـويـوتـا   " و   "   هونـدا " کارگر  

دستمزد بيشتر بخواهد، چين و کره را   
در نسـاجـي هـا و        .   نشانش مي دهند  

در همان صنعت پر رونق  کامپيوتري   
شان   کارگر و متخـصـص و بـرنـامـه            
نويس هندي را نشانش مـي دهـنـد و          
! اتحاديه ها هـم تسـلـيـم مـي شـونـد                

کارگر اگر بخواهد در چارچوب قواعد 
نـمـي   .   سرمايه بازي کند، باخته اسـت   

تواني قبول کنـي کـه ضـحـاک اژدهـا              
. باشد و بگويي جـوان هـا را نـکـشـد              

نمي تواني بگويي چون  آب شـهـر را              
سد کرده است و  اگر فداکاري نکيـنـد       
و قـربــانـي نــدهـيــد  فــردا، هـمــه  از                    
تشنگي مي ميرند و بنابراين، تزريـق    

هــفــتــصــد  !   يــک تــريــلــيــون دالر      !   کــن
بـيـشـتـر مـي خـواهـد،            !   ميليون دالر  

بيشتر و بيشتر بده و وقتي ! بيشتر بده
به اژدها نگاه مي کنيد، مي بـيـنـيـد             

. زندگي تحملي اش سر جـايـش اسـت         
يک ميليمتر هم کوتاه نـيـامـده و ايـن          
من و شما هستيم که بايد جوان ها را      

بـراي رهـائـي از ايـن           .   قربانيش کنيـم  
. وضعيت بايد سر اژدها را قطـع کـرد        

بايد بلند شويد و به سران گروه بيسـت      
جـامـعـه را مـن         !     بگوئيد  کنـار بـرو      

من بعنـوان يـک طـبـقـه          . اداره ميکنم 

اجـتـمــاعـي، بـعـنــوان طــبـقـه کـارگــر                
جهاني، مي آيم و دنـيـا را آزاد مـي                 

هفت ميليارد انسان دنـيـا نـمـي       .   کنم
. توانند با ايـن اژدهـا زنـدگـي کـنـنـد               

انـقـالب صـنـعـتـي         !  مگر نمي بينيد؟ 
کردند، کـامـپـيـوتـر آوردنـد و مـا را                 

ــد      ــع       .   بــيــکــار کــردن گــفــتــنــد صــنــاي
کامپيوتريزه شده اند و جا بـراي شـمـا         

بقول خودشان  قماربـازانشـان   !     نيست
را زمين زدند، باز، مـا    "   وال استريت" 

را بيکار کردند و پس فردا رونـق مـي       
شود، انقالب صنعتي پنجم مي کنند 
و باز اين ما هستيم که بـايـد بـيـکـار                

اين چه نظامي است که هر چـه    !   شويم
قدرت توليدي اش باال مي رود، فـقـر      

کامپيوتر مـي آيـد     ! بيشتر مي شود؟ 
و بجاي اينکه من مـرفـه تـر زنـدگـي               

تـولـيـد    .   کنم، بـدبـخـت تـر مـي شـوم             
محصوالت کشـاورزي نسـبـت بـه ده            
سال پيش چـنـد ده بـرابـر شـده  و بـا                     
اينحال، خطر گـرسـنـگـي و مـرگ از               
! گرسنگي هم چندين برابر شـده اسـت         

تعداد گرسنگان عـالـم بـيـشـتـر شـده                
مــي گـويــنــد پــيــشــروي عــلــم          .   اسـت 

پزشکي در ده سـال گـذشـتـه، بـانـدازه              
تمام پنجاه سال قبلش بوده است و بـا       
اين همه، بيماريها چندين بـرابـر شـده            

در هند پيشرو و صـنـعـتـي کـه        .   است
ادعا مي کنند اميد اقـتـصـاد آيـنـده             
جهان است، هر صبح در خيابان هـاي      

جسـد جـمـع مـي         "   کلکته" و "   بمبئي" 
خوب، عـلـم پـزشـکـي اش کـه             !   کنند

هست، پول و ميليارد ها دالرش هـم        
که وجود دارد و تريلـيـون دالرهـايـش           

چــرا مــردم جــهــان      .   هــم هــمــيــنــطــور    
همچنان در فقر و بدبختي زندگي مي    
کنند؟ آمار مي دهند و مـي گـويـنـد           
بازار جهـانـي ايـنـقـدر تـريـلـيـون دالر                 

ضـرر  )   چندين هـزار مـيـلـيـارد دالر         ( 
کرده است و شما، کمي سرتان را مـي        
خارانيد و مـي پـرسـيـد مـنـظـورتـان                 
ــرده اســت؟                  ــه ضــرر ک ــســت ک ــي ! چ

محصوالت و نعماتي که ما کارگـران     
درست کـرده ايـم نـابـود شـده اسـت؟                  
جنگ جهاني شده است؟ سيل جهاني     
آمده يا آتش سوزي عظيـمـي صـورت       
گرفته است؟ اگر اين پول، نماينده يـک    
ثروت واقعي است، آن ثـروت کـه سـر             

خانه ها و شهرها خـراب  .   جايش است 
نشـده، قـطــارهـا و اتــوبـوس هـا ســر                 
جـايشـان هسـتـنــد، پـوشــاک و مــواد              
غذايي که کرور کرور دارد توليد مـي      
شود و از آنطرف هم، هـمـيـن ده سـال            
پــيــش انــقــالب صــنــعــتــي کــرديــد و           
اتومبيل سازي و کامپيوتر سازي تان  

وسـايـل رفـاه      .   دارد بـيـداد مـي کـنـد           
موجود است، بيشـتـر و بـيـشـتـر هـم                

موجود است و از سر و کول دنـيـا در           
بـنـابـرايـن،     .   حال سـر ريـز شـدن اسـت           

منظورتان چـيـسـت کـه مـي گـويـيـد                
! اينقدر تريليون دالر دود شـده اسـت؟       

اگر جنگ جهاني سوم راه مي افتاد و     
ده ها پايتخت جهان را با بمب هايتان       
مي کوبيديد، خوب، قبول مي کرديم     
و مـي تـوانسـتــيـد بــگـويـيــد هــزاران                

. ميليارد دالر از ثروت جهان دود شد    
اگر سيل يا زلزله عظيمي مي آمـد و         
بخشي از جهان را ويران مي کرد، بـاز      
مي فهميدم که بله، بشـريـت چـنـديـن           
تريليون دالر از دست داد و فقيرتر شد 
بـه ايـن دلـيـل کـه امـکـانـات مــادي                   
زندگي اش از بين رفت اما، هيچکدام 

يعني چـه  .   از اينها اتفاق نيفتاده است 
که مي گويـيـد ايـن ثـروت دود شـده                 
است؟ خوب،  منظورشان، در واقـع،         
آن ثروتي است کـه سـرمـايـه داران بـا               
کاغذ بازي و بورس بازي و رقم سـازي   
بوجود آورده بودند و مارکس نام آن را 

خـود  .   سرمايه تخيـلـي گـذاشـتـه بـود           
بانک ها اعالم کرده اند که بـهـاي يـک         
خانه صد هزار دالري، روي کاغذ، يک 
ميليون دالر بـحـسـاب آمـده بـه ايـن                
دليل که ده بار بابت آن اعـتـبـار داده              

بهره ها، ماليات هـا  .   اند و گرفته  اند 
ــه جــيــب                        و پــول هــاي مــردم را ب
مبارکشان زده اند و چنـديـن بـرابـر آن           
به يکديگر اعـتـبـارات و وام و رهـن                
داده اند و حاال، همين اسـت کـه دود            

سيسـتـم شـمـا، بـازار آزاد            !   شده است 
سرمايه،  دود شده وگرنه ثروت واقعي 

شما ضرر کـرده    .  دنيا سر جايش است 
ايد، و دنيا را به اينجا رسـانـده ايـد و            
چون دنيا را به اينجا رسانده ايـد، يـک        
حکم و فقط هم يک حکم مي تواند در 
مورد شما اجرا شود؛ گـورتـان را گـم             

بايد اداره دنيا را به !  کنار برويد!  کنيد
طبقه سـرمـايـه      . طبقه کارگر بسپاريد 

دار، براي چند دهمين بار ثـابـت کـرد          
ثـابـت   .   که لياقت اداره دنيـا را نـدارد         

نـه  .   کرد که اساسا شان انساني نـدارد        
به اين خاطر کـه افـرادش  بـد جـنـس                

سرمايه . سيستمش اين است.  هستند
دار، بــقــول مــارکــس، بــروز انســانــي           

اگر سرمايه بايد . منطق سرمايه است
ورشکست کند، بيکار کنـد و وقـتـي           
رشد توليدي مي شود، فقر و فـاقـه را      
به کارگر تحميل کند، دستمزدهـا هـا       
را پاييـنـتـر و امـتـيـازات خـودش را                 
باالتر ببرد، اين، منطـق سـودآوري و           

نـه  .   انباشت و انباشت و انباشت است   
به طمع ربطي دارد، نه به کازينو بازي   
و قمار بازي و نه به بد جنـس بـودن و           

ايـن،  .   خوش جنس بودن سرمـايـه دار      
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منطـق سـرمـايـه اسـت و بـنـابـرايـن،                  
بحران حاضر نه فقط   توحش سرمايه  
داري در حالت رکود را نشان ميـدهـد          
بلکه حکم توحش سـرمـايـه داري در            
حالت اوج رونق و داغي بازارش را هم  

طبقـه کـارگـري مـي         .   صادر مي کند 
تواند به اين وضعيت خاتمه دهـد کـه          
بلند شود و بگويـد شـمـا بـايـد کـنـار                 

دولت نبـايـد در دسـت طـبـقـه             .   برويد
بـايـد تـمـام ايـن          .   سرمـايـه دار بـاشـد        

ماشين جنايت را از آن گرفت و بـراي          
اينکار، طبقه کارگر بايـد در عـرصـه           

. سياست به چـالـش ايـن دولـت بـرود              
تــمــام اعــتــصــابــات و اعــتــراضــات            
کارگري   در کشورهاي غربي در ايـن       
دوره بحران و کال در دهـه هـاي اخـيـر           
مــتــأســفــانــه در ســطــح مــطــالــبــات            

هـر چـنـد      .   اقتصادي باقي مـانـده انـد      
جرقه هايي را مي بينيد و اتـفـاقـا در            
سطح اقتصاد، نقدهاي عـمـيـقـي هـم            
مي کنند و حتي ليبرالهـاي سـرمـايـه        
داري دارنــد مــي گــويــنــد ســيــســتــم            
.  سرمايه داري به آخر خط رسيده است

در هميـن چـنـد      "   نيوزويک" هفته نامه  
هــفــتــه پــيــش نــوشــت اقــتــصـــاد                   
کاپيتاليستي به آخر خط رسيده و مـا      

در !   ديگر هيچ مدل اقتصادي نـداريـم     
سطح اقتصاديات  حتي تا آنجا پيـش    
مي روند که مي گويند اين سيستم به 
پايان کارش رسيده و راه حـلـي نـدارد           
اما هيچ کس نمي گويد که پارلمان و     
دموکراسي و دولت سرمايه داري هـم     

بـن بسـت     .     به آخر خط رسـيـده اسـت        
اقتصـادي سـرمـايـه  دقـيـقـا بـه ايـن                    
معناست که پـارلـمـان بـورژوائـي هـم             

انتخابات و پارلـمـان   .  مفت نمي ارزد 
و دولت و  سيستم دولتي سرمايه  هم    
پوچ است،  دموکراسي بورژوائي هـم         

آخر اين چه نـوع    .   کامال بي معناست  
سيستم دموکراسي است که  نمايـنـده       
وجيه الملله اش با وعده تغييـر و  بـا            
راي مــردم تشــنـه تــغــيـيــر روي کــار               
ميآيد  تا از جيب همين مردم صدها   
ميليارد  دالر به بانک ها،  و کمپانـي        

در کـجـاي ايـن        !   ها اختصاص بدهد؟  
بازي ، آزادي انسان ها وجـود دارد و             
در کجاي آن آدم هـا دارنـد سـرنـوشـت           

 !خودشان را رقم مي زنند؟
 اگر اين نقد در حـيـطـه اقـتـصـاد             
باقي بماند، به هيچ جايي نمي رسد و     
در بهترين حـالـت اش نـقـش هـمـيـن                 

. اتحاديه هاي امروز را خواهد داشـت    
حتي صادق ترين و خوش نيـت تـريـن        
انسان ها اگر بخواهند فقط در حيـطـه    
اقتصاد به جنگ اين سيستـم بـرونـد،          

ناگزيرند در مقابل اين اژدهـا تسـلـيـم        
بايد شمشير را برداشت و  سـر     .   شوند

بـايـد دولـت را از          .   اژدها را قطع کرد   
دست اينها درآورد و اين، يعني اينکه   
طبقه کـارگـر بـايـد اعـتـراض و نـقـد                   

اتـفـاقـي    .  خودش را وارد سياست کند 
اتفاقـي کـه مـا        .   که هنوز بايد بيافتد   

هنوز در کشورهـاي صـنـعـتـي غـرب             
تنـهـا  جـرقـه هـايـي از آن را شـاهـد                       

 .هستيم
 يــک گــوشــه اي در ايــن دنــيــاي             
پهناور وجود دارد که در آن، اين اتفاق 

جـامـعـه    :   مدت ها قبل افـتـاده اسـت         
نقد سوسياليستي طبقه کارگـر  !   ايران

و قد برافراشتن طبقه کـارگـر بـعـنـوان          
صاحب جامعه، در ايران مـدتـهـاسـت         

شايد اين عروج .   که اتفاق افتاده است  
طبقه کارگر  در جـائـي کـه يـکـي از                  
عقب مانده ترين، وحشي ترين و ضـد    
انساني ترين دولت هاي سرمايه داري      
روي کار است عجيب به نـظـر بـيـايـد              
اما دقيقا   چون اينطـور اسـت،  يـک              
جنبش انساني، پـيـشـرو، مـتـرقـي و              
مدرن هم در جامعه شکل گرفته است 
که در سطح سيـاسـت بـوسـيلـه حـزب              
طقه کارگر، حزب کمونيست کارگـري   

اين قـطـب بـنـدي       .  نمايندگي ميشود 
در جامعه ايران کامال برجستـه اسـت         
و هيچ چيز مثل اول ماه مـه امسـال،         
اين قطب بندي را نشان نداد و من در     
بـخـش دوم سـخـنــرانـي ام را بـه ايــن                   
موضوع ويژگيهاي اول ماه مه امسال 

 .                                                                                در ايران اختصاص ميدهم
ــي کــه مــن                 ــحــران جــهــان ايــن ب
تصويري از آن را در اينجا ارائه کـردم،   
در ايران هم تأثيرات خودش را داشـت      
اما مسئله ايران با اين بـحـران شـروع          

اينطور نبود که در ايـران،  .   نشده است 
کارگران با اين بـحـران فـهـمـيـدنـد کـه               

ببينيد، . گويا بايد وارد سياست شوند
در همين کانادا، در فرانسه، انگليس، 
کـال در کشـورهـاي صـنـعـتـي غـرب                  
حتي آنجايي که کارگران عاصي و بـه      
خشم آمده اند، هـنـوز شـمـا بـايـد بـا                  
کارگر کلي بحث کنيد و قانعش کنيد  

رئيـس جـمـهـور او         "   اوباما" که  مثال   
هنوز بايد با او صحبت کنيـد  .   نيست

کـه دولـت، ابـزار بــرقـرار کـردن نـظــم                 
جامعه و تعادل و تناسب دادن بـه آن             

حتي معترضترين کارگر بايـد  .  نيست
يـک  .   ساعت ها بحـث و جـدل کـنـيـد             

اعتماد عمومي نسـبـت بـه دولـت و              
اينکه اين دولت هـا واقـعـا هـدفشـان              
محافـظـت از جـامـعـه اسـت، وجـود                

روي کـار آمـده       "   اوبـامـا  " گويـا    .  دارد

است تا مسئله مردم آمريـکـا را حـل         
کند و گويا دولت انگليـس يـا دولـت             
کـانـادا واقـعـا خـودشـان را در بـرابــر                  

خــود .   جـامـعــه مســئـول مـي دانـنــد            
اعالم کـرد    "   تاچر" بورژوازي، از زمان   

که من هـيـچ مسـئـولـيـتـي در قـبـال                  
جـامــعـه نـدارم و حــاال هــم کــه مــي                 
خواهند مسئولش کرده و بـاصـطـالح       

کـنـنـد، بـاز دارد         "   رگوله" همه چيز را  
کمک هايش را به طبقـه سـرمـايـه دار           

با ايـنـهـمـه  نـظـرعـمـومـي              .  مي دهد 
مردم و حتي مردم مـعـتـرض بـه ايـن             
اوضاع، اين است که دولـت نـمـايـنـده             

مردم در غـرب  وقـتـي        .   جامعه است 
نـوبـت دولــت مـي رسـد، يــک تـوهــم                
عمومي و عميق نسبت بـه آن دارنـد             
ــ ثمره کـار ده هـا سـال               ــ البته  که اين 
مهندسي افکـار عـمـومـي در غـرب             

 . است
در ايران اما، به هيچ وجه اينطـور     

. نيست و درست نقطه مقابلـش اسـت      
از همان دوره اي که جمهوري اسالمي    
روي کار آمد و قـبـل از آن، در تـمـام                
دوره ديکتاتـوري شـاهـنـشـاهـي هـم،             
کسي توهمي نسبت به دولت نـداشـت      
و اين، در دوره جمـهـوري اسـالمـي و             

. امروز، بسيار بيشتر جا افتاده اسـت      
يک تفاوت عظيم جامعه ايران با ساير    
نقاط دنيا اين است کـه در ايـران، نـه              
تنها ذره اي تـوهـم نسـبـت بـه دولـت                 
وجود ندارد بلکه يک نفرت عمومي از 
جمهوري اسالمي حاکم است که شمـا     
مـي تـوانـيـد در تـاکسـي، اتـوبـوس،                 
ــي، ادارات و                  ــن ورزشــ ــاديــ ــيــ مــ
کارخانجات و مـراسـم عـزا و جشـن               

. هاي عروسي مردم، شاهد آن بـاشـيـد    
نفرت از کل جـمـهـوري اسـالمـي، از               
رهبر و رئيس جـمـهـورش گـرفـتـه تـا                
آخوندها و جناح هـايـش حـکـومـتـي              

اين نفرت و اعتراض عمومي در .  اش
اول ماه مه امسال بطور بـرجسـتـه اي          

 .                بروز پيدا کرد و انعکاس يافت
ــران،               اول مــاه مــه امســال در اي
ويژگيهاي زيادي داشت و يک ويـژگـي       
اصــلــي اش، ظــاهــر شــدن کــارگــران            
بعنوان صاحب و نمـايـنـده جـامـعـه و            
معترض به تمام تبعيضات و ستم هـا    

در سال هاي اول بعد از انـقـالب،    .   بود
ــد شــاهــد اول مــاه مــه هــاي                     شــاي
باشکوهتر از اين هـم بـوده بـاشـيـم و               
کسانيکه هم سن و سال من هستـنـد،         
حتما به ياد دارند که در سال پنجـاه و      
نه و قبل از سي خرداد شصت  کـه آن         
کودتا و سرکوب را براه انداختند، اول       
ماه مه هاي وسيع و بـاشـکـوهـي در              
ــود و حــتــي در ســنــنــدج و                    ايــران ب
شهرهاي کردستان، تا سال ها بـعـد از       

انقالب، آن اول ماه مه هاي پـرشـکـوه        
ادامه داشت اما، به جرأت مـي تـوان        
گفت که اول مـاه مـه امسـال، اولـيـن             

بـطـور   ( ماه  مـه اي بـود کـه مـردم                   
خواستند در آن دخيل شوند ) عمومي
در خود تـهـران، بـا فـراخـوان          . و شدند 

چندين تشکل کارگري و بويژه تـالش         
ها و تبليغات بيوقـفـه کـانـال جـديـد،            
نزديک دو هزار نفـر تـجـمـع کـردنـد و                 
رژيم حتي يک ربع هم تحملشان نکـرد        

در .   و وحشيانه بـه مـردم يـورش بـرد            
گــزارشــهــايــي کــه در ســايــت هــا و                
نشريات خود رژيم داده اند، گفته انـد          
که پنج هزار پليس مخفي و مـلـبـس          

و "   اللـه " در پـارک      .   حضور داشته انـد   
اطراف پارک الله بعنوان کسانيکه بـه        

بـعـنـوان آدم هـاي         !   پيک نيک آمده اند  
ريـخـتـنـد و       .   عادي و لباس شخـصـي     

درهم کوبيدند و با اينحال،  بيشتـر از     
دو هزار نفر در همان دقايق اول تجمـع     

ي بود که "مه"اين اولين ماه . کرده اند
در آن نزديک بـه ده تشـکـل کـارگـري                
مــتــحــد ودر کــنــار هــم بــه مــردم و                
کارگران فراخوان دادند و قطعنامه اي    
اعالم کردند که بنظر من، بـراي سـال          
ها، پالتـفـرم جـنـبـش کـارگـري ايـران                

پالتفرمـي کـه نـه تـنـهـا             .   خواهد بود 
خواست هاي کارگري بلکه حمايت از       
جنبش دانشجويي، جنـبـش جـوانـان،         
برابـري زن و مـرد، عـلـيـه تـبـعـيـض                    
نسبت به زنان هـم، در آن آورده شـده               

با چنين پالتفرمي در پارک الله . است
تجمع کردند و به اين معنا، کارگر در     
اول ماه مه امسـال، بـطـور عـمـلـي و               
واقعي، بعـنـوان نـمـايـنـده جـامـعـه و                 
بعـنـوان کسـي کـه راه حـل دارد، بـه                   

ــش را زد                 در .   مــيــدان آمــد و حــرف
در .   شـهــرســتــان هــا هــم هــمــيــنـطــور          

شهرهاي مختلف، يکي از شعـارهـاي       
کـارگـران   .     مردم عليه انتخابات بوده   

به عرصه آمده و اعـالم کـرده انـد کـه            
اين انتخابات قالبي است و قـبـولـش           

يـک هـفـتـه قـبـل از اول مـه،                  .   نداريم
زمــانــي کــه مــيــر حســيــن مــوســوي           
باصطالح براي کمپين انتخاباتي اش       
به خـوزسـتـان رفـت، کـارگـران اهـواز                
تجمع کردند و گفتند ما حـق مـان را        
مي خواهيم و بـراي گـرفـتـن صـدقـه                

گفتند همه شما سـر و تـه       .  نيامده ايم 
همه شـمـا از يـک        .  يک کرباس هستيد 

 .                                                                                               قماش هستيد
اول مـاه مـه  امسـال، يـک بـروز                 
برجسته طبقه کارگر ايـران در سـطـح            
سياست بود و  حکومت هم همينطور 

. و در هـمـيـن سـطـح جـوابـش را داد                  
صبح روز اول ماه مه ،  دالرا دارابـي        
ـــ در روز             را اعدام کردند براي اينکـه ـ

ــ بگويند که ما کوتاه نـيـامـده          کارگر 
بدانيد کـه مـا قسـي هسـتـيـم و                 .   ايم

بدانيد که حتي مقـررات خـودمـان را           
يک .   هم زير پا مي گذاريم و ميکشيم  

هفته قـبـل از آن، تـحـت فشـاري کـه                  
مردم آورده بودند، بدستور شيخ پشـم      
الدين، قاضي شرع، حکم اعدام دالرا      
را دو ماه به تعويق انـداخـتـنـد و يـک              
هفته بعد، در صبح روز اول مـاه مـه              
اعــدامــش کــردنــد بــدون ايــنــکــه بــه            

بـدون ايـنـکـه بـه          !   وکيلش خبر دهـنـد    
رفـتـنـد در      !   خانواده اش اعالم کـنـنـد      

خلوت زندان اعدامش کردند و اعـالم     
بـراي  .   هم کردند که اين کار را کـرديـم        

اينکه به مردم بگويند جوابتان را مي  
 .          دهيم

در اول ماه مـه امسـال، مـبـارزه              
عليه اعدام و مـبـارزه کـارگـري بـهـم                

حکومت و بورژوازي ايران، . تنيده شد
بطور عملـي، اعـالم کـرد کـه ايـنـهـا                  
مخالفين اعدام هستند که به خيـابـان       

هر کسـي کـه در اول مـاه             .  ريخته اند 
مه  امسال طرفدار جـنـبـش کـارگـري           
بود، خودش را فعال جـنـبـش  عـلـيـه              
اعدام  ديد و هر کسي که فعال جنبش 

بـود، خـودش را فـعـال           "   عليه اعـدام  " 
اينها بهم تـنـيـده    .  جنبش کارگري ديد 

همانطور کـه حـق رأي زنـان در              .   شد
اروپا را کارگـران بـدسـت آوردنـد، در              
ايـران هــم، لـغــو مــجـازات اعــدام را               

. کارگران دارنـد بـه پـيـش مـي بـرنـد                 
امسال حـول پـرونـده دالرا حـزب مـا                
اعتراض عليه مجـازات اعـدام را بـه            
عمق جامعه برد  و حکـومـت هـم بـا             

. اعـدام دالرا در اول مـه جـواب داد               
حکومت، بطور اجتماعي بـه جـنـگ          
طبقه کارگر آمد به اين دليل که طبقه   
کارگر بطور اجتماعي در مقابلش قـد    

بــه ايــن دلــيــل کــه         .   عــلــم کــرده بــود     
تلويزيون کارگـران، تـلـويـزيـون کـانـال             
جديد، از يک ماه پيش، کمپين عـلـيـه     

و کمپين بـراي اول مـاه         "  دالرا"اعدام  
مه  را درهـم تـنـيـده بـود و ايـن دو                       

در .   مصاف را با هم به پيش مي بـرد    
ايران، عده اي از هنرمنـدان، شـعـرا و            
نويسندگان ، قبل از آنکه حکم تعويق 
اعدام دالرا صـادر شـود، يـک نـامـه                
سرگشاده اي به شيخ پشم الديـن هـاي      
سيستم قضايي ايران نوشتند و گفتند    
مردم در يک رفراندوم عمومي، اعـالم   

. کرده اند که بـا اعـدام مـخـالـف انـد                
گــفــتــنــد کــه مــا در ايــران، هــيــئــت               

نداريم امـا،    ) هيئت منصفه" (ژوري" 
مردم بعنوان هيئت مـنـصـفـه ظـاهـر              
شده اند و اعـالم کـرده انـد بـا اعـدام                  

ايــن رفــرانــدوم، ايــن       .   مــخــالــف انــد    

 . . . يك اول ماه مه استثنائي                                 ٣از صفحه          

 ۵صفحه      
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نظرپرسي از مردم، در تلويزيون کانـال    
جديد اتـفـاق افـتـاده بـود و آنـهـا هـم                    

. داشتند به همين اشـاره مـي کـردنـد            
ــنــد بــا ايــن حســاب، دســت                    ــفــت گ

مــردم ايــران، يــکــصــدا       .   نــگــهــداريــد 
مخالفت خودشان را بـا اعـدام اعـالم           
کرده اند و دست نگهداريد تا رضايـت   

و در   .   خـانـواده مـقــتـول جـلــب شــود            
مقابل مقامات از قول خانواده مقتول 
هم نامه اي نوشتند بـا ايـن مضـمـون            

" ! " که البته اين تلويزيون هاي بيگانه      
کار را خراب کرده اند و خود قاضي و     
دادگاه شرع و حجت اهللا پشـم الـديـن           
محترم مشغول حـل و فصـل قضـيـه              

حکم بمـدت دو مـاه       !  بودند و هستند 
امـا  هــمـه ايــن         .   بـه دتـعــويـق افـتــاد        

دالرا را   "  مه"محترمين، روز اول ماه  
دهن کجي به .   به جوخه اعدام سپردند 

مــردم عــلــيــرغــم رفــرانــدوم مــردم و            
ــرغــم رأي مــردم          ــي ــن، بــروز     .   عــل اي

اجتماعي طبقه کارگر با حزبـش و بـا        
تلويزيـونـش بـود کـه مـبـارزه عـلـيـه                   
تبعيض نسبت به زنان، مبارزه عـلـيـه       
آپارتايد جنسي، مـبـارزه بـراي آزادي           
بي قيد و شرط سياسي و مبارزه براي    
خواست هاي کارگري را درهم تنيـد و     

 . در يک روز به خيابان آمد
  جمهوري اسـالمـي زبـونـانـه بـه             
تظاهرات کارگران حمله کرد، يکـصـد       
و هفتاد نفر را دسـتـگـيـر و دالرا را                  

اما عليـرغـم ايـنـهـا  مـا              .   اعدام کرد 

حزب و مردم، در اين مصـاف پـيـروز          
آن ده تشــکــل کــارگــري کــه          .     شـديــم 

فراخوان پارک الله را داده بـودنـد، در          
بيانيه اي که با امضا و تاريخ تـهـران،       
يازده ارديبهشت، پارک الله  منـتـشـر          

اين نقطه عطفي "شده، اعالم ميکنند 
مـا  .   براي جنبش کارگري ايـران اسـت       

ــم       ــيــروز شــدي کــارگــران درســت       . "   پ
و مـن در      !   ما پيروز شديم.  ميگويند

اينجا از قول طـبـقـه کـارگـر ايـران بـه                 
جانيان حاکم اعالم ميکنم  دورانـتـان         

مي بنديـد و مـي       .  به سر رسيده است 
کشيد امـا، نـمـي تـوانـيـد مـرعـوب                 

دنيا را بر سـرتـان خـراب مـي           .    کنيد
 .  کنيم

با اول مه  جنبش انقـالبـي مـردم            
براي  سرنگوني جمهوري اسالمي گام 

بنظر مـن، اول      .   بزرگي بجلو برداشت  
امسال، عروج حزب و مردم "   مه" ماه  

در خيابان ها و در کنار هـمـديـگـر در         
ــود         ــر حــکــومــت ب و ايــن را،      .     بــراب

پـاسـخ   .   حکومـت ديـد و جـواب داد           
حکومت به اول ماه مه، فقط پاسخ به 
کـارگــري نــبـود کــه مــي گــفــت چــرا               
دستمزدهاي عقب افتاده من را نـمـي         
دهيد يا چـرا امـنـيـت شـغـلـي نـدارم                   

مهم تر از اين، جواب به تـوده    .   وغيره
کارگر و توده مردمي ي بود کـه مـي           

. گفت نمي گذارم و نبايد اعدام کـنـي          
تو اعدام مي کني بـراي ايـنـکـه مـرا               

اعدام مي کـنـي بـراي      .   مرعوب کني 

اينکه جامعه را زير سلطه و مـهـمـيـز           
اسالم بگيري و نفوذ جهنـمـي خـودت       
را تحميل کني و رژيم هم با اعدام در       
اول ماه مه نشان داد که دقيقا همـيـن         
کار را مي خواهد بکنـد و دارد مـي              
کند اما، اين ديـگـر بـه جـايـي نـمـي                   

، ديـروز    " دالرا" ما بعد از اعدام .   رسد
و امروز،  برنامه هاي زنده تلويزيونـي     
داشتيم که در آنها صدهـا نـفـر تـنـفـر                
عــمــيــق خــودشــان را از جــمــهــوري              

. اسالمي و اعدام دالرا اعـالم کـردنـد       
خانمي که گريه اجازه نمي داد حرفـش     
را بزند، گـفـت مـن از امـروز ديـن و                   
ايمان ندارم، مذهـب نـدارم، اسـالم را            
کنار مي گذارم و عضـو حـزب شـمـا              

آقايي هم که اعالم مي کرد .  مي شوم 
از طرف يک جمع سي نفره زنـگ مـي        
زند، گفت به کوري چشم خامنه اي از     

ايـن،  .   امروز به حزب شما مي پيوندم    
عکس العملي است که جـامـعـه دارد          

دوره ارعـاب بـه سـر          .   نشان مي دهـد   
را "   فاطمه حقيقت پژوه.  " رسيده است 

هم چند ماه پيش اعدام کـردنـد امـا،           
ـــ يـک حـرکـت                        ـــ اسـاسـا ـ اين اعـدام ـ
ديگري را پـديـد آورد و بـنـظـر مـن،                  
جمهوري اسالمي اشـتـبـاه مـحـاسـبـه           

مـن امـروز در       .   عظيمي مرتکب شد  
همينجا مي گويـم و شـمـا در آيـنـده                
خواهيد ديد کـه اول مـه امسـال يـک                
نقطه شروع و نقطه عطفي بود کـه بـا           
آن، جنبش کارگري در ايران وارد يـک         

" عليه اعـدام   "جنبش . فاز ديگري شد 
در ايران وارد يک فاز ديگـري شـد، ده          

ها گام به جلو رفت و اينها کامـال در          
حق کامال با کارگران . هم تنيده شدند 

است که اعالم کردند اين نقطه عطفي     
در جنبش کارگري ايران اسـت و مـن            
هم در اينجا اعالم مـي کـنـم کـه اول                

امسـال، نـقـطـه عـطـفـي در              " مه"ماه  
جنبش همگاني و عمومي مردم ايران 
براي سرنگوني جمهـوري اسـالمـي و           

اول .   براي رسيدن به سوسياليسـم بـود      
ــه          "   مــه" مــاه     ــن جــرق ــي امســال، اول

اجتماعي شدن سوسياليسـم در ايـران         
هم اکنون، مخالفت نه فـقـط بـا        .   بود

بلکه مخالـفـت بـا      "  دالرا"حکم اعدام  
کل بساط اعدام و مـجـازات اعـدام،            
بطور وسيعي در آن جامعه نفوذ پـيـدا      

مردم ايران هم دارند همين . کرده است
را اعالم مي کننـد و ايـن را از زبـان                 
حزب کمونيست کارگري شنيـده انـد،        
از زبان طـبـقـه کـارگـر شـنـيـده انـد و                    
قطعنامه اي هم که طبقه کارگر ايـران        

امسال صـادر  "   مه" در مراسم اول ماه   
کرد و در همان آغـاز تـظـاهـرات  دو                
هزار نفر تنها در تهـران دور آن جـمـع               
شدند، بنظر من، پرچم پـيـشـرويـهـاي            

 . آتي جنبش کارگري خواهد بود
 اول ماه مه  امسـال يـک نـقـطـه                 
عـطـف در مـبـازات حـزب مـا و در                   
جنبشي بود که در حال تدارک انقـالب   

اين انـقـالب، ابـزارهـا،       .   در ايران است  
. امکانات و اهـرم هـاي زيـادي دارد             

اتفاقي کـه در ايـران مـي افـتـد، بـي                   
مـا در قـدم اول،         .   سابقه خواهـد بـود     

جنگ را در افکار عمومـي خـواهـيـم           

ما اين جنگ را ابـتـدا در قـلـب             .  برد
مردم و در سطـح تـمـدن، ارزش هـاي             
انساني، اعتقادات و آمـال عـمـيـق و             
ــ نه تنهـا مـيـلـيـون هـا               انساندوستانه 
مردم ايران بلکـه مـيـلـيـون هـا مـردم               
ــ مـي بـريـم و بـر ايـن مـبـنـا،                        جهان 

. خـيـابـان هـا را تصـرف مـي کـنـيــم                  
تلويزيون ها و کاخ رياست جمهوري و    
مراکز قدرتشان را تصرف مي کنيم و   
ايـن کـثـافـت هـاي مـيـلـيـاردر را بــه                    

حـزب  .     آشغالداني تاريخ مي فرستيم   
ما پرچم اين جنگ را بلند کرده اسـت     
و در سطح جهاني نيز  ما امـيـدواريـم      

و تمام تـالـشـمـان را مـي کـنـيـم کـه                       
کارگر جهـان، چـپ و مـردم           طبقه  

مترقي جهان را به عرصه سياست 
متوجه کنيم و اعالم کنيم که بايد 

. به جنگ سياسي دولت ها رفـت        
مهم تريـن عـامـل در ايـن نـبـرد                
جهاني نمونه ها و الگوهايي است 
که جامعه ايران به جهانيان نشـان       

مـن فـکـر مـي کـنـم             .   خواهد داد 
پيروزي انقالب در ايران، دنيا را به 
نفع کارگر جهاني و به نفع چپ در     
جهان، کامال زير و رو خواهد کرد   
و نقطه آغاز روند خلع يد سياسـي       
از طبقه سرمايه دار در همه جـاي     

 . دنيا خواهد بود
 *. متشکرم
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 ١٤بنـا بـه گـزارشـات روز گـذشـتـه                   
 نفر از دستگيـر شـدگـان      ٨ارديبهشت  

. زن اول مه به اسامي مـريـم نصـيـري            
 -كـبـري زمضـانـعـلـي          -زهرا قـنـبـري    

شيوا   -زهرا فراهاني -مهسا گودرزي 
ندا اسدي و ميترا جـهـانـي از           -دادگر

بنا به گزارش مـريـم     .   زندان آزاد شدند  
شــيــوا دادگــر و مــهــســا           –نصــيــري   

گــودرزي بــدلــيــل ضــرب و شــتــم و                
فشارهاي جسمي اي كه بـر آنـهـا وارد         
ــازداشــت در                 ــود، در زمــان ب شــده ب

هـمـانـطـور كـه        .   بهداري بستري بودند  

 نفر از دستگير ٨٣قبال گزارش كرديم 
شدگان اول مه در پارك الله تـهـران زن      
بودند كه در روز بـعـد از سـاخـتـمـان                  

به بـنـد زنـان اويـن انـتـقـال داده                    وزرا
 . شدند
خانواده هاي دسـتـگـيـر شـدگـان             

اعـالم كـرده انـد كـه تـا زمـان آزادي                   
عزيزانشان به تجمعات هـر روزه خـود        

آنها طي چنـد روز    .   ادامه خواهند داد 
ــقــالب                ــل دادگــاه ان اخــيــر در مــقــاب

. جمهوري اسـالمـي تـجـمـع داشـتـنـد             
كميته مـبـارزه بـراي آزادي زنـدانـيـان              
سياسي از همه انسـانـهـاي آزاديـخـواه           
ميخواهد كـه وسـيـعـا بـه تـجـمـعـات                 

اعـتـراضـي خـانـواده هـاي دسـتـگـيــر                
شدگان بـپـيـونـدنـد و هـمـراه بـا آنـهـا                     
خواهان آزادي فـوري و بـدون قـيـد و                 
شرط تمامي دستگير شدگان از زندان    

 .شوند
  

 کميته مبارزه براي آزادي 
 زندانيان سياسي

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنداني سياسي آزاد بايد گردد

 زنده باد اول مه مه روز جهاني كارگر
 

 ٢٠٠٩ مه ٥ -٨٨ ارديبهشت١٥

  نفر ديگر از دستگير شدگان زن اول مه آزاد شدند٨
 دستگير شدگان اول مه بايد فورا از زندان آزاد شوند

کمیته مبارزه براي آزادي زندانیان سیاسی، طی اطالعیه هاي متعددي تعرض رژیم اسالمی علیه 
براي خواندن همه . کارگران در اول مه و اعتراض در مقابل این سرکوبگري رژیم را ثبت کرده است

                                   www.rowzane.com.اطالعیه ها به سایت روزنه  مراجعه کنید
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بـازهــم زمــزمــه اعــتــراض در مــيــان            
سـالـهـاسـت     .   معلمان باال گرفته است   

كه اين بخـش مـحـروم جـامـعـه بـراي               
 .خواستهاي برحق خود مبارزه ميكند
. اما تا كنون پاسخي نـگـرفـتـه اسـت            

تشكلي چون كانـون صـنـفـي هـمـواره            
تالش كرده است كه بر موج اعتـراض     
مـعـلـمـان سـوار شـود و بـا مـحــدود                   
ــان در                ــن مــبــارزات آن ــگــاهــداشــت ن
چهارچوبه هاي قانوني و با اندرزهايي   
چــون، مــبــارزه مــا صــنــفــي اســت،             
سياسي نيست، سكوت معلم، فـريـاد       
اوست و غيره سعي كرده است همواره       
جلوي شعله ور شدن اعتراض گسترده     
در ميان بيش از يك مـيـلـيـون و نـيـم             

در ايـن مـيـان طـرح           .   معلم را بگيـرد  
نظام هماهنگ ، ابزار مناسـبـي بـراي       
وعــده ســرخــرمــن دادن و ســردوانــدن           
معلمان در مجاري قـانـونـي و اداري            

اما در مقابل هـر بـار كـه          . بوده است 
فراخـوانـي از سـوي ايـن كـانـون داده                 
شده، معلمان از فرصت استفاده كرده، 
بــه مــيــدان آمــده و اعــتــراضــات بــا              

از جـملـه   .   شكوهي را به پيش برده اند 
سران كانون صـنـفـي مـعـلـمـان نـقـش                
سازشكارانه خود را در اسـفـنـد مـاه               
گــذشــتــه بــه اوج خــود رســانــدنــد و                
هنگاميكه معلمان ميرفتند تا خـود      
را بـراي اعـتـصـابـي سـراسـري آمـاده                 
كنند، به محض اينكه متوجه شـدنـد         
كه اوضـاع از دسـتـشـان دارد خـارج                
ميشود، تحت عنوان اينكـه احـمـدي          
نژاد وعده اجراي طرح نظام هماهنـگ     

 را داده اسـت، فـورا           ٨٨از آغاز سال    
دستور به لغو فراخوان اعـتـصـابـي را           

در .   كــه داده بــودنــد، صــادر كــردنــد          
همانموقع حزب كمونيـسـت كـارگـري         
ايران در كانال جديد از طريق بـرنـامـه            
هاي مستقيم خـود، در مـقـابـل ايـن               

مـا هـمـانـمـوقـع         .   سازشكاري ايستاد 
اعالم كرديم كه به اين وعده و وعـيـد          
ها نبايد گوش داد، اينها سـالـهـاسـت         
ــنـــد و                   ــيـــدهـ ــده مـ ــد وعـ كـــه دارنـ
سرميدوانند، اما بعد كانوني صنـفـي    
معلمان با لغو فـراخـوان اعـتـصـابـش            
نشان داد كـه در ايـن سـردوانـدن هـا                  

در همانموقع ما معلمان . شريك است
را به اعتراضي وسيـع فـراخـوانـديـم و             
ديـديــم كــه عـلــيـرغــم لـغــو فــراخــوان              
اعتصاب از سوي كانون، در شهرهاي     
مختلف مـوجـي از اعـتـراض شـكـل              
گرفت و معلمان وسيعا به اعـتـصـاب       

 . پيوستند
بعد از خوابـيـدن سـر و صـدا هـا                

دوباره كانون صنفي طي بيانيه اي سه  
 ارديبهشت را بـعـنـوان    ٨ و ٧ ، ٦روز  

روزهــاي اعــتــراض مــعــلــمــان اعــالم         
مـعـلـمـان،  در سـطـوحـي بـه                 .   داشت

دست از   .   استقبال اين اعتراض رفتند 
امــا آنــچــه مــانــع از        .   كـار كشــيــدنــد   

سراسري شدن اين حـركـت اعـتـراضـي         
شد، سلب اعتماد بـيـشـتـر مـعـلـمـان               
معترض از سران سازشكـار كـانـون و          

 . سياستهاي آن بود
به بيانيه و فراخـوان كـانـون بـراي            

 دقـت    ٨، و   ٧ ٦اعتراض در روزهاي  
در همان پاراگراف اول بيـانـيـه،    .   كنيد

ســران ســازشــكــار كــانــون در خــوش            
خدمتي خـود بـه رژيـم سـنـگ تـمـام                 

تـبـلـيـغـات      :   " گذاشته و مـيـنـويسـنـد        
گسترده و جـنـگ روانـي رسـانـه هـا،                
متاسفانه احکام در روز مقـرر صـادر         
نشد واجراي قانون مذکـور بـازهـم بـه            

هر كس كه كمي ماجرا ".  تاخير افتاد
را دنبال كرده باشـد، بـويـژه مـعـلـمـان              
فورا متوجه ميشونـد كـه در ايـنـجـا               
روي سخن اين بـيـانـيـه بـا كـيـسـت و                 

اشاره .   اشاره اش  به  كدام رسانه است   
. كانون به روشني كانـال جـديـد اسـت            

زيرا همانطور كه باالتـر اشـاره كـردم،           
تنها كانال جديد است كه در مـقـابـل            

اعـالم  .   سران سازشكار كانون ايستـاد    
اعالم . كرد كه وعده و وعيد بس است

كرد كه معلمان ديگر اجازه ندهيـد بـا      
طرح نـامـعـلـومـي چـون طـرح نـظـام                  
هماهنگ حقوقها، شما را سربدواننـد      
و اعـتــصـاب تــنـهـا راه اسـت و ايــن                   

اين . فراخوان كانال جديد جواب گرفت
چيزيست كه كانون به آن جنگ روانـي      

در .   كـانـون حـق دارد       .  اطالق ميكند 
واقـع كـانـال جـديـد خـط پـايـانـي بــر                    
سازشكاري كانون كشيد و اعالم كـرد    
كه معلمان كانون را به دست گيريد و       
از سران سازكـار كـانـون خـواسـت كـه               
خود را از سر راه مبارزه معلمان كنـار   

از همين روست كه ميـبـيـنـيـم      .  كشند
كانون در شروع بيانـيـه خـود، چـنـيـن            
خشمگين بر رسـانـه هـا مـي تـازد و                
بدون اينكـه اعـتـراضـي بـه سـانسـور                
رسانه هاي دولـتـي داشـتـه بـاشـد، از               
اعتراض معلمان و انعكاس خبرش از  

امـا بـد     .     كانال جديد خشمگين است   
نيست نگاهي هم بـه فـراخـوان اخـيـر              

 و ٧ و ٦كانون و اعتراض در روزهاي  
 .  ارديبهشت، داشته باشيم٨

اساس فراخوان اين بود كـه روز            
اول معلمان مي بايست در مـدرسـه و      
كالس درس حاضر شوند، اما تدريس 

روز دوم در مـدرسـه حـاضـر             .   نكنند
شوند، به كالس نروند امـا بـه هـمـراه             
مديران نـظـم مـدرسـه را نـيـز حـفـظ                    
كنند، و خالصه اينكه روز سـوم روز           

سوال اين نيست .   اعتراض ملي باشد 
كه چرا كانـون، مـعـلـمـان را ايـن بـار                   

. مستقيما به اعـتـصـاب فـرانـخـوانـد            
اعتراض ملي يعني چه؟ به نظرم مـن       
لب كالم و جوهر اصلي فراخوان سـران   
كانون صنفي معلمان نهايتا چيزي جز 
نافرماني مدنـي دوم خـردادي هـا ي             
شكست خـورده نـيـسـت و واقـعـيـت                
آنست كه مدتهاست جـامـعـه از ايـن              

بـنـابـرايـن     .   مسير عـبـور كـرده اسـت          
روشن است كه بـا چـنـيـن فـراخـوانـي                

. معلم از قـبـل خـلـع سـالح مـيـشـود                
عينا همين فرمايشات را از سوي اين   
حضرات در موارد اعتراضات قـبـلـي         
معلمان شاهد بـوديـم و بـطـور مـثـال               
وقتي معلمان چهارچوبه هاي تعـيـيـن       
شده كانون صنفي را به هم زدند و بـه          
خيابان ريختند و فرياد زدند معيشت       

ســران .   مـنـزلـت حــق مسـلـم مـاسـت             
كانون سراسيمه گفتند ما فرمان لـغـو     
راهــپــيــمــايــي را داده بــوديــم و مــا                

 . بيگناهيم
بدنيست همين جا اشاره اي هم به    
فــراخــوان كــانــون بــه تــظــاهــرات بــه              

در .   مناسبت هفته معلم داشته بـاشـم   
سوميـن روز ايـن هـفـتـه يـعـنـي روز                   

 ارديـبـهـشـت كـانـون بـه              ١٤دوشنبه  
تجمع در مـقـابـل وزارت آمـوزش و               

تـجـمـع در حـد         .   پرورش فراخوان داد   
. فعاليـن ايـن كـانـون مـحـدود مـانـد                

عليرغم همه تاكيدات سران كانون بـر       
اعتراضي مدني و در چهارچوبه بـازي   
هميشگي گرفتن جواب از مـقـامـات       
محترم دولتشان، متاسفانه نيـروهـاي      
انتظامي با بيشرمـي تـمـام بـه جـمـع               
معلمان حمله كردند و در ايـن يـورش         
بـگـفـتـه خـودشــان رسـول بـداغـي در                 
راهپيمايي اجباري كه بر آنها تحمـيـل     
شده بود و البد در چهارچوب اعتراض 

 ٥مدني شان نـمـي گـنـجـد، بـهـمـراه                  
خوشبختانه .   معلم ديگر دستگير شد 

بنا به گزارش هاي بـعـدي سـه نـفـر از             

اما بـاقـي   . دستگير شدگان آزاد شدند 
روشن اسـت    .   آنها همچنان در زندانند  

كه اين حمله از نظر ما شديدا محكوم 
است و بايد معلـمـان دسـتـگـيـر شـده               
فورا و بدون قيد و شرط از زنـدان آزاد          

اما ميخواهم در ادامه نـكـات   .   شوند
فوق توجـه شـمـا را بـازهـم بـه نـقـش                    
واقعي كانون صنفي مـعـلـمـان جـلـب            

اگر نگاهي به همه آنـچـه كـه در        .   كنم
طول مبارزات معلمان و سياسـتـهـاي        
اين كانون داشته باشـيـم، بـه روشـنـي             
مي بينـيـم كـه ايـن تشـكـل صـنـفـي                   
معلمان بـطـور واقـعـي عـيـنـا هـمـان                  
نقشي را در جنبش اعتراضي معلمان  
دارد ايــفــا مــيــكــنــد كــه شــوراهــاي             
اسالمي در جنبش كارگري بـر عـهـده       

به همين اول مه نـگـاه كـنـيـم،          .   دارند
خانه كارگر براي مخدوش كـردن روز          
جـهـانــي كــارگـر، امسـال نــيـز طـبــق                
معمول هر ساله هفته كـارگـر، يـعـنـي         
همان مراسم رسمي دولـتـي را اعـالم           

و در برنامه هفته كـارگـرشـان،    .  كردند
كارگران را به پابوس ائمه جمعه و ولي 

گـفـتـنـد سـرقـبـر          .   فقـيـه فـراخـوانـدنـد        
خميني تجمع ميكنند و روز كـارگـر           
ــاز                    ــم ــي، ن ــاي ــيــم ــپ ــعــد از راه هــم ب
جماعتشان را بـرپـا خـواهـنـد كـرد و                
براي روز اول مه نيـز راهـپـيـمـايـي تـا              
دانشگاه و برپايي نماز جمعه را اعالم       

 ١٢كانون صنفي معلمان نيز  .   كردند
ارديبهشت را كه اساسا تاريخي ديگر    
دارد، همصدا با جـمـهـوري اسـالمـي            
تالش كرد  به سالروز تولد مـطـهـري،          

. معلم كـبـيـر اسـالمشـان ربـط دهـد               
كانون صنفي دو سال قبل با فـراخـوان      

خـانـعـلـي و       "   مـزار " به تجمـع بـر سـر           
مطهري و با پـخـش قـران و سـردادن                
صلوات، سعـي كـرد مـعـلـمـان را بـه                 

سـال  .   بيعت با رژيم اسالمي بکشـانـد    
قبل نيز بهشتي و چنـد تـن ديـگـر از                
سران سازشكار کانون، از قماش همان 

 ١٢خانه کارگريها، با برنامه ريزي در 
ارديبهشت براي تجمع و دعاخواني بر 

و در قـم،      "   ابـن بـابـويـه      " سر قبور در      
همان سياست را در پيش گـرفـتـنـد و            
همـان خـدمـت را بـه رژيـم کـردنـد و                    
تـالش کــردنـد کــه مـانــع تـجــمـعــات               
گسترده و سراسري مـعـلـمـان در ايـن              
روز شوند و امسال نيز همين روال كار 

امـا ديـديـم كـه ايـن            .   در دستور است  
فراخوانها را معلمان تماما بـايـکـوت         
کردند و قاطعانه  فاصـلـه خـود را از               

 . کانون صنفي و رژيم نشان دادند
همانطور كـه بـاال تـر نـيـز اشـاره                
كردم معلمان سعي كرده اند در طـول          
ــيــل                   ــدل ــارزه خــود، ب ــه مــب ــك ده ي
محروميت از داشتن تشـكـل واقـعـي         

خود از هر فرصت و فـراخـوانـي بـراي            
بيان اعتراضشان استفاده كنند و هـر         
بار نيز كه به بـيـرون آمـده انـد حـرف                  

اما نكته مهم امـروز    .   خود را زده اند 
بطور واقعي يك مانع اصـلـي بـر سـر              
مــبـــارزات آنـــان، ســيـــاســت هـــاي              
سـازشـكـارانــه سـران كـانـون صـنـفــي               

بايد اين مانع را از سـر    .  معلمان است 
معلمان چپ و راديـكـال       .   راه كنار زد  

بايد خودشان مبتكر . بايد جلو بيايند
ايجاد كانونهاي صنفي معلمان در هر 

هر كـجـا كـه      .   كجا كه هستند، باشند  
كانـون صـنـفـي بـدسـت ايـن گـرايـش                  
ــد                 ــاي راســت و ســازشــكــار اســت، ب
بكوشند تا كانوني جديد با انـتـخـاب         

و .   سخنگويان واقـعـي خـود بسـازنـد          
كـانـون   .   سازشكاران را بركنـار كـنـنـد       

هايي بسازند كه بر گرد آوردن معلمان 
و اعمال اراده آنـهـا مـتـكـي بـاشـد و                  
خواستهاي روشن و شفافي در مقـابـل    

ضمن اينكه به اعتقاد . خود قرار دهد
من و بـطـور واقـعـي اگـر قـرار اسـت                   
روزي بعنوان روز معلم تعـيـيـن كـرد،           
ــزي جــز اول مــه روز                      ــي ايــن روز چ

. همبستگي جـهـانـي كـارگـر نـيـسـت             
معلمان بايد يكصدا اعالم كـنـنـد كـه        
اول مه روز ماست و در تجمعات اول         

در عين حـال  .   مه وسيعا شركت كنند  
 مهر روز جهاني معلم مـيـتـوانـد        ١٣

فرصت ديگر بـاشـد كـه مـعـلـمـان در               
كنار همكاران خود در سطح جـهـانـي         
جلو بيايند و خواستهايـي چـون  يـك              
آموزش و پرورش سكوالر و انسانـي،      
يك آموزش و پرورش بدور از خرافه و     
كوتاه كردن دست مـذهـب از آن، يـك           
ــا                 آمــوزش و پــرورش راديــگــان و ب
استانداردهاي باالي علمي و محيطي 
مملو از شادي و خـالقـيـت را طـلـب               

 . كنند
اما تا آنجا كه به مبارزات فـوري      

. و همين امروز معلمان مربوط اسـت       
طبعا خواسـت افـزايـش حـقـوقـهـا در               
سطـح يـك زنـدگـي انسـانـي در راس                 

بنابرايـن   . خواسهاي معلمان قرار دارد 
بايد مستقيما همين خـواسـت را كـه            
خواست كل جامعه نيز هسـت طـلـب           

بويژه اكنون كـمـپـيـنـي از سـوي           .   كرد
كــارگــران بــر ســر خــواســت افــزايــش             
دستمزدها و با مطالبه در گام اول يك   
ميليون تومان، در جـريـان اسـت كـه              
بيش از پانزده هزار امضا حول آن گرد    

طبيـعـي اسـت و انـتـظـار             . آمده است 
ميرود كه معلمان وسيـعـا بـه چـنـيـن             

بـايـد اعـالم كـرد         .   حركتي بپـيـونـدنـد     
تشكل، اعتصاب و آزادي بدون و قيد   

بـايـد   .   و شرط بيان حق مسلم مـاسـت   

 اعتراضات معلمان و جايگاه كانون صنفي
 

 شهال دانشفر 
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ــد از                   ــاي اعــالم كــرد كــه خــرافــات ب
بـايــد  .   كـتـابـهـاي درســي زدوده شـود           

اعالم كرد كه معلم بايد از بهداشت و     
درمان رايگان و تسهيالت الزم بـراي        

. تامين مسكن خود برخوردار بـاشـد        
 هـزار مـعـلـم       ٤٠٠بايد اعالم كرد كه  

حق التدريسي كـه خـود رژيـم چـنـدي             
 مـاه دسـتـمـزد پـرداخـت             ٦پيش، از     

نشده شان گزازش داد، فوري بـايـد بـه         
استخدام رسـمـي آمـوزش و پـرورش              

اينها همه خواستهاي معلمان .   درآيند
در طول اعتراضات تا كنونيشان بوده   

بايد اين خواستـهـا را بصـورت        .   است
قطعنامه هاي روشن نوشت و خواهان   
ــن                   ــه از اي ــع جــامــع ــت وســي ــاي حــم
خواستهاي برحق شد و به اعتقاد مـن        
ايــنــهــا هــمــه گــامــهــاي فــوري بــراي            
پيشروي جنبش اعتـراضـي مـعـلـمـان          

 . است
در خاتمه تاكيد من ايـنـسـت كـه             

امروز كانال جديـد بـهـتـريـن ابـزار در               
خدمت متحد كردن اعتراضات بخش 
هاي مختلف جامعه حول خواستهـاي    

فـراخـوان   .   راديكال و انساني آنهـاسـت   
من معلمان اينست كـه پـاي بـرنـامـه             

از ايـن    .   هاي اين تلويزيون، بنشيـنـنـد    
تريبون بيشترين استفاده را براي بـيـان     
اعتراضات و خواستهايتان در سـطـح         

جمع هاي كانال جديـد  .   جامعه بكنيد 
را تشــكــيــل دهــيــد و عضــو حــزب              

ايـن   .   كمونيست كارگري ايران بشـويـد   
فوري ترين و حياتي ترين پاسـخ بـراي      
برون رفت از شرايط جهنـمـي كـنـونـي         

 . *است

روز جمعـه اول مـاه       :   راديو هواي تازه 
مه دالرا دارابـي زنـدانـي سـرشـنـاس               
جمهوري اسالمي پس از دوهفتـه کـه          
پاي چوبه دار رفـت و بـرگشـت، و بـا                
اميد اينکه درواقع بزودي طعم آزادي     
را خواهد چشـيـد پـس از شـش سـال                 
زندان باوجود فعاليتهاي بين الـمـلـلـي        
عليـه اعـدام بـدون اطـالع قـبـلـي در                  

فـعـاالن   .   زندان رشت بدار آويخته شـد      
عليه اعدام در سراسـر جـهـان پـس از              
شش سال که در سطح وسـيـعـي بـراي           
جلوگيري از اعدام دالرا اقـدام بـعـمـل          
آورده بودند ازجمله کسي که در تـمـام       
اين سالها پـرونـده دالرا را زيـر نـظـر                  
داشت و با او و خانواده او بطور مرتب 
در تــمــاس بــود خــانـم مــيـنــا احــدي               
بنيانگذار کميته بين المللي در آلـمـان    
بـود کــه پــس از شــنــيــدن ايــن خــبــر                
بالفاصلـه مـن بـا او تـمـاس گـرفـتـم                   
چونکه باورم نميشد کـه دالرا دارابـي        
اعدام شده باشد از خانم مـيـنـا احـدي         
پرسش کردم و او در پاسخ بمن گـفـت         
که متاسفانه اين خبر صـحـت دارد و          
با اينکه حـال و روز خـوبـي نـداشـت                  
پـذيــرفــت کــه در ايــن راسـتــا بـا مــا                  

گـفـتـگـوي راديـو        .   بگفتگو بنشـيـنـد    
هواي تازه با مينا احدي در آلـمـان را             

 .باهم ميشنويم
سالم خانم احـدي و      : راديو هواي تازه 

با تسليت دوباره اعدام غير منتظره و    
بيرحمانه دالرا دارابي روز جـمـعـه اول        

ميدونم که براي شما بسـيـار     .   ماه مه 
مشکل است که در بـاره ايـن مسـلـه               
صحبت کنيد چراکه شـمـا سـالـهـا بـا              
دالرا زندگي کرديد و ايـن واقـعـه غـم             
انگيز براي شما شايد سنـگـيـن تـر از             

اگر ممکن است نظـر و    . ديگران باشد 
ديدگاهتان را بگوييد که اين مسـئلـه          

 .را چگونه توجيه ميکنيد؟ بفرماييد
بله ما ديروز در شهر کـلـن   : مينا احدي 

آلمان در روز کارگر بوديم که اين خبـر        
را بمن دادند و فکر ميکنـم هـرکسـي         

که اين خبر را ميشنيد احساس شـوک    
و درعين حال احسـاس نـفـرت بـهـش              
دست ميداد و ديروز بالفاصله بعد از     
شنيدن خبر، عده زيادي از ايران زنـگ    
ميزدند و بـديـنـصـورت مـا بـا ايـران                 
تماس داشتيم و اين مسئله را گرفتيم       
ولي خوبست که اينرا هم بـگـويـم کـه              

 سـالـه     ١٧دالرا دارابي دختر نوجوان      
اي بود که به اتهام قتل دستگير شـده        

. بود و شـش سـال هـم در زنـدان بـود                 
ــود و                     ــاش ب ــق ــد و ن ــرمــن ــن دالرا ه
نمايشگاهي از نـقـاشـيـهـايـش را در                
تهران گذاشتند و مردم بسيـار زيـادي        

دالرا اميـدوار شـده     .  هم بازديد کردند 
بود بخاطر اينکه در طـول دو هـفـتـه              
گذشته اعتراضات خـيـلـي زيـادي بـه            
حکم اعدامش شد و در ايـران تـعـداد           
زيادي طـومـار اعـتـراضـي را امضـا              
کرده بودند و به مـقـامـات جـمـهـوري          
اسالمي نامه نوشته بـودنـد و گـفـتـه              
بودند که عليه اين حکم يـک رفـرانـدم          
شده است و خيلي ها هم علـيـه حـکـم          
اعدام نظر داده بودند و خواسته بودند     

خود دالرا   .   که حکم اعدام اجرا نشود  
هم يکي دو روز قـبـلـش بـا مـادرش                 
مالقات کرده بـود و آنـقـدر امـيـدوار              
شده بود که فکر ميکرد آزاد ميـشـود    
و گــفــتــه بــود کــه بــعــد از آزاديــش                  
ميخواهد ادامه تحصيل بـدهـد ولـي          
اين اعدام غيرمترقبه بدون اينـکـه بـه         
وکيلش و يا به خانواده اش خبر دهند       
صبح روز جمعه ساعـت شـش صـبـح            
بيدارش ميکنـنـد و مـيـگـويـنـد کـه                
ميخواهند اعـدامـش کـنـنـد و دالرا             
بخاطر ايـنـکـه اصـال هـيـچ آمـادگـي                
نداشت و از قـبـل هـم بـهـش نـگـفـتـه                   
بودند لذا فقط به پدر و مادرش زنـگ   
ميزند و ميگويـد کـه طـنـاب دار را               

بـنـظـرم    !   ميبينم و بياييـد بـه کـمـکـم           
اينها بايد گفته شوند تا ما يکـمـقـدار       
از نزديک آشنا شويم با فاجعـه اي کـه             
در مورد اعدام بويژه اعدام کودکان و       

بنظر . نوجوانان در ايران اتفاق ميافتد 
من جمهوري اسالمـي بـا ايـن اعـدام             
بويژه روزي را که انتخاب کرد يـعـنـي          
روز جهاني کارگر را فقط ميخـواسـت    
ــچــه، يــک نــوجــوان                  بــا اعــدام يــک ب
قدرقدرتي خود را نشان دهد و نشـان           
بدهد که به اعتـراضـات وسـيـعـي کـه            
عليه اعدام بويـژه اعـدام کـودکـان در             
سرتاسر جهان بويژه در ايران مـيـشـود       

 . وقعي نمينهد
 

خانم احدي، واقـعـه     :   راديو هواي تازه  
اي که اتفاق افتاد درواقع صف آرايـي       
جمهوري اسـالمـي و اهـمـيـت نـدادن              
جــمــهــوري اســالمــي در مــقــابــل                 
جنبشهاي حقوق بشر در جهان بود از      
جمله به سازمان شما يـعـنـي کـمـيـتـه              
عليه اعدام که در جهان فعال هستـيـد       
ــبــال                  و کــيــس هــاي بســيــاري را دن
ميکنيد، سوالم اينـسـت کـه آيـا ايـن              
موضوع شما را در راهـي کـه پـيـش               
گرفته ايـد دلسـرد نـمـيـکـنـد چـراکـه                  
جمهوري اسالمي هم هيچ توجهي بـه     
آن نميکند و اعـدامـهـايـش را ادامـه              
مــيــدهــد؟ آيــا ايــنــکــه تــغــيــيــري در            
روشهايتان خواهيد داشت؟ آينده کـار       

 شما چگونه خواهد بود؟
طبعا ايـن اتـفـاقـاتـي کـه             : مينا احدي 

ميافتند براي ما دردناکند بويژه براي    
خود مـن بـعـنـوان کسـي کـه بـا ايـن                    
مـحــکــومــيــن بــه اعــدام کــودکــان و            

ــعــضــا                نــوجــوانــان ارتــبــاط دارم و ب
صدايشان را شـنـيـده ام و بـعـضـا بـا                   
خانواده هايشان از نزديک ارتباط دارم    
واقعه دردناکي هست، دردناک بمعني  
عميق کلمه هست، ولي در عين حـال       
بنظر من اصال ما را نااميد نميکـنـد         
بخاطر اينکه ما ميبينيم که در ايـران   
يک رنسانس فکري دارد اتفاق ميافتد 
و اين جاي خوشحالي زيادي براي من       
دارد چونکه من فکر ميکـنـم کـه در             
جامعه ايران  تـمـامـي حـکـومـتـهـاي              
ديکتاتوري که همواره سـرکـار بـودنـد        
اعدام مـيـکـردنـد و هـمـواره تـوجـيـه                 
ميکردند که دارند از امنيت جـامـعـه      
دفاع ميکنند و همواره گفته انـد کـه           
عليه قتل و جنايات است که دست به     
اعدام آنها ميزنند و لذا بخشا افـکـار         
عمومي با ايـن تـفـکـر سـاخـتـه شـده                  

 . است
ما در کشورهايي مثـل ايـران بـا            
يک پديده مهمي طرف هستيم و آنـهـم     
مقبوليت قتل توسط دولتهاست و ما 
با اين کمپين هايي که عليه اعدام بپا       
کرديم نه تنها توانستيم جان برخـي از      
محکومين به اعدام را نجات بـدهـيـم      
که خود اين مسئله خيلي مـهـم اسـت       
ولـي هـر جـايــي هـم کـه مـتـاسـفـانــه                    
نتوانستيم جـان آدمـهـايـي را نـجـات              
بدهيم، و بـطـور مشـخـص در مـورد              
دالرا دارابي ما داريم به يک تغيـيـر و           
تحول فکري عظيمي در ايـران دامـن           

تا آنجايـي کـه بـه مـن و بـه                .   ميزنيم
سـازمـان مـا، کـمـيـتـه عـلـيـه اعــدام                   
برميگردد همـواره سـعـي کـرديـم کـه              
سبک و روشي را بکار ببريـم و نشـون           
بدهيم که اين آدمي که اعدام ميشـود    
يک انسان است و اسمش، عـکـسـش،          
خانواده اش، آرزوهاش، عـواطـفـش و       
مشخصاتش را معرفي مـيـکـرديـم و         
ميگفتيم حـتـي اگـر اتـهـامـش قـتـل                
هست بايد ديد که بـا کـدام سـيـسـتـم               
حقوقي و با کدام دادگاه عادالنه بهش 
رسيدگي ميکنند، آيا ايـن آدمـهـايـي        

در  «اصل بر برائت»که متهم هستند 
موردشان رعايت مـيـشـود؟ آيـا حـق             
دارند از خـودشـان دفـاع کـنـنـد؟ آيـا                 

وکيل دارند؟ همـه ايـنـهـا چـيـزهـايـي                
هستند که در افکار عمومـي مـطـرح       
ميشوند و براي تغيير اين افکار تاثير 
دارند و من فکر ميکنم دستاورد کار    
ما اينست که دارد يک اتفـاق عـظـيـم             
فکري را پيش ميبرد و اميدوارم ايـن       
اتفاق بيافتد کـه هـر دولـتـي بـعـد از                  
جمهوري اسالمي بيايد سر کار با هـر        
اسمي که باشد با اسم جامعه و با اسم    
حفظ امنيت جـامـعـه و غـيـره اجـازه              
نداشته باشد آدم بکشد، و اين تغـيـيـر        
افکار عمومي بـنـظـر مـن دسـتـاورد              

ما بعـد از ايـن واقـعـه           .   بزرگي هست 
تاکتيکمان را عوض نخواهيم کـرد و       
تنها درسي که از اين واقعه مـيـگـيـرم       
اينست که جمهوري اسالمي را فـقـط       
با اعتراض و فشار مـيـتـوان وادار بـه          
عقب نشينـي کـرد چـراکـه ايـنـهـا بـا                  
چنگ و دنـدان دارنـد از اعـدام و از                  
کشـتـن بـچـه و نــوجـوان و از انســان                   
کشتن دفاع ميکنند آنهم براي اينکـه     
ميخواهند حکومتشان را نگهدارند و 
بمانند، و در مقابل چنين حکـومـتـي       
بايد جنبش وسيعتر و متحـدانـه تـري        
بــراه انــداخــت و مــا بــايــد دســت بــه               
اعتراضات در سـطـح گسـتـرده تـري              

 . بزنيم
 

خـانـم احـدي      :   اديو هـواي تـازه     ر
ــنــکــه در ايــن                    ــاســگــذارم از اي ســپ
موقعيتي که ميدانم بـرايـتـان بسـيـار           
مشکل بود مصاحبه را قبول کرديـد،   
همانطوري که گفتم دالرا واقعا مـثـل         
دختر شما بود و بـا او زنـدگـي کـرده                 
بوديد ولي  باز حاضر شديد که با مـا       
صحبت کنيد و اميدوار هستم که در      
صحبتهاي بعدي خبرهاي بهتري براي 

 .ما داشته باشيد
خيلي ممنون از فـرصـتـي         : مينااحدي

 .     که در اختيار من گذاشتيد
       

 . . . اعتراضات معلمان و  جايگاه                              ٦از صفحه          

 !طناب دار را ميبينم، کمکم کنيد
 مصاحبه مينا احدی با راديو ھوای تازه   

 

 مينا احدي

 اين مطلب را ناصر احمدي    
 .   پياده و تايپ کرده است 

 !زنده باد جمهوري سوسياليستي!                                         مرگ بر جمهوري اسالمي
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دراول مـاه مـه امسـال مـيـلـيـون هـا                  
انسان کارگر وزحمتکش درچهارگوشه 

. دنيا تظاهرات وراه پـيـمـايـي کـردنـد           
مراسم اول ماه مه امسال درشرايـطـي       
برگذارشد که روساي دولتهاي سرمايه 
داري وهــم چــنــيــن رهــبــران جــنــبــش           

اتحاديه اي دراروپا، خطر -رفرميستي
راديکاليزه شدن جنبش کارگري را بـه      

درفـرانسـه،   .   همديگر اخطارميـدهـنـد    
را به "   ريسک انقالب" مقامات دولتي  

درآلـمـان،   .   هم ديگر گوشزد مي کنند 
رهبران اتحاديه هاي کـارگـري نـگـران          

راديکاليزه شـدن    " ازسياست گريزي  و   
مبارزه مردم اخطـارمـي دهـنـد کـه           "   
ما بايد هرکاري را انـجـام دهـيـم تـا              " 

روزنامه هاي ".   شغل ها را حفظ کنيم 
صـلـح   " بورژوازي اخطار مي کنند که    

دريـونـان،   " .   بزودي پايان خواهد يافت   
دولت ازترس آنکه شورشهـاي شـهـري         

 ۴۰۰۰ تـکـرارنشـود      ۲۰۰۸دسامبر
پلـيـس را بـه سـراغ  يـک تـظـاهـرات                     

.  نفره ميفرستد۶۰۰۰مسالمت آميز 
دراين جـا بـايـد يـاد آوري کـنـيـم کـه                    
دردسامبرسال گذشته پليس يونان بـه      
تــظــاهــرات مســالــمــت آمــيــز مــردم           
تيراندازي کرده که باعث کشتـه شـدن         

قـتـل ايـن      .   سـالـه شـد       ۱۵يک نـوجـوان      
نوجوان هم چون جـرقـه اي آتشـي بـاعـث                
شعلـه ورشـدن شـورشـهـاي خـيـابـانـي در                  

 .سراسر يونان شد
بزرگترين تظاهرات امسال درمسکـو   
. بود که درآن دوميليون نفرشرکـت کـردنـد        

برطبق گزارش فدراسيـون اتـحـاديـه هـاي            
مستقل کارگري روسيه جميـتـي درحـدود         
سه ميليون نفر در هـزارو پـنـجـاه وهـفـت                
شهربزرگ وکوچک در روسيه راه پـيـمـايـي           

دومين تظـاهـرات مـيـلـيـونـي در            .   کردند
فرانسه بـود کـه درآن يـک مـيـلـيـون نـفـر                     

) چهارصدوپنجاه هزارنفربه روايت پليس ( 
جـمـعـيـت     .   درصدها شهرشرکت داشـتـنـد      

 ۱۶۵۰۰۰تظاهرکنندگان درپاريس حدود 
نفربود که درآن تـظـاهـرکـنـنـدگـان بـاخـود               

ــه                    ــت ــوش ــرروي آن ن ــه ب ــي ک ــاي ــه ــم ــرچ پ
سرکوزي بـه مـا قـول داد، سـرکـوزي               " بود

درمـادريـد   .   را حمل ميکردند"   دروغ گفت 
 نفره گـزارش  ۶۵۰۰۰اسپانيا ازتظاهرات  

در سئول پايتخت کره جـنـوبـي      .   شده است 
نفر در انـجـمـن    ۱۶۰۰۰جمعيتي درحدود  

ملي گردآمده وخواهان امـنـيـت شـغـلـي،            
استخـدام و اسـتـعـفـاي رئـيـس جـمـهـور                    

درايـن  .   محافظه کـار، آقـاي لـي، شـدنـد             
تظاهرات چندين نفرازتظاهرکننـدگـان در        

درشـهـر   .   درگيري با پليس دست گيرشدند    
 نـفـر راه پـيـمـايـي             ۳۶۰۰۰توکيو ژاپن،  

خواسـتـه هـاي تـظـاهـرکـنـنـدگـان               .   کردند
افزايش کمکهاي مالي دولتـي بـه مـردم،           
مخالفت بـاصـرف بـودجـه دولـتـي بـراي                 

درترکيه، جمعـيـتـي    .   مصارف جنگي بود  
 سـال    ۳۱ نـفـربـعـد از           ۵۰۰۰در حـدود     

دراستانبول تـظـاهـرات      "   ميدان تقسيم " در
درايران، براي اولين بار ده تشـکـل     .   کردند

کــارگـــري دريــک بـــيــانـــيـــه مشـــتـــرک              
پرچمدارخواستهاي آزاديخواهـي وبـرابـري       

جامعه شدنـد وکـارگـران      طلبي درسطح  
اگرچـه  .   را  دعوت به تظاهرات کردند   

تظاهرات کارگران در همـان لـحـظـات         
اول مــورد ضــرب وشــتــم مــامــوران            
مزدور رژيم قرارگرفـت ولـي اول مـاه            
امسال درايران بدون شک نقطه عطفـي     

 . درجنبش کارگري اين کشوربود
درميان تـظـاهـرات اول مـاه مـه              
امسال، تظاهـرات کـارگـران درايـران،          

. ترکيه وفرانسه جايگاه خاصي داشت   
ازگــزارش تــظــاهــرات اول مــاه مــه               
درايــران بــخــاطــرآنــکــه خــوانــنــدگــان          

بـه انـدازه کـافـي واز           "   انترناسـيـونـال   " 
طريق مطالب ديگر با آن آشنا هستند 

درايـن نـوشـتـه       .   صرف نظرمي کـنـيـم     
نگاه مخـتـصـري بـه اول مـاه مـه در                  

 . ترکيه وفرانسه خواهيم دااشت
: ترکيه، بازگشت به ميدان تقسيم 

 نـفـرازمـردم    ۵۰۰۰جمعيتي درحدود  
 سال دوباره مراسم ۳۲ترکيه و بعد از    

اول مــاه مــه را درمــيــدان تــقــســيــم               
ازســال .   دراســتــانــبــول بــرگــذارکــردنــد    

 کـه درآن پـلـيـس تــرکـيـه بــه                 ۱۹۷۷
 هــزار نــفــره مــردم         ۵۰۰تــظــاهــرات    

درميدان تقسيم تـيـرانـدازي کـرده کـه           
 نفر به قتل رسـيـدنـد،      ۳۶درنتيجه آن  

اين ميدان برروي تظاهرکننـدگـان اول        
تـظـاهـرات    .   ماه مه بسته بـوده اسـت        

کـارگـري   امسال توسط اتحاديـه هـاي         
. مهمي مانند ديسک و کسـک بـرگـذارشـد         

اگرچه پليس به کارگران ورهبران اتحـاديـه     
هاي کارگري اجازه ورود به ميدان تقسـيـم       
ــي                   ــه م ــي ک ــردم ــي ازورود م راداد ول
ــه             ــهــاي اطــراف ب ــان خــواســتــنــداز خــيــاب
تظاهرکنندگان ملحق شـونـد جـلـوگـيـري            

خيابانهاي اطراف توسط پليس بسته . کرد
پليس به منظور پـراکـنـده کـردن       . شده بود 

جميتي که درپشت باريگارد جمع شده بود    
اين درحالي . ازگازاشک آوراستفاده ميکرد

بود که رهبران اتحاديه ها مرتـبـا پـلـيـس         
رامورد خطاب قرارداده، خواهان کنارزدن      
باريگاردها  واجازه ورود مردم بـه مـيـدان         

مردم تظاهرکننده درميـدان  .   تقسيم بودند 
تقسيم نيز به نـوبـه خـود بـه مـردم پشـت                  
باريگاردها خوش آمد گفته وآنها را مورد     

درايــن مــيــان،   .   تشـويــق قــرارمـي دادنــد       
 سالـه اي درصـف مـقـدم           ۴۷حرکت مرد  

تظاهرکنندگان ودرحاليکه درچرخ دسـتـي      
. خود نشسته بود بسيارجالب تـوجـه بـود           

اين مردکه وابسته به يـک گـروه سـيـاسـي               
درترکـيـه بـود ابـرازمـي کـرد کـه وقـايـع                    

ممکن است درآن روزاتفاق احتمالي که 
آيـا يـک     :   " بيفتد اورا نـمـي هـراسـانـد           

نفرمي تواند بترسـد درحـالـيـکـه يـک             
 ساله بدون ترس ودرحاليکه ۲۱جوان  

" . سرود مـيـخـوانـد بـدارآويـخـتـه شـد              
ــر جــوان                     ــب ــه ره ــن مــرد ب اشــاره اي

 ۱۹۷۲سوسيالستي بود کـه درسـال         
ازصحنه هـاي جـالـب      .  اعدام شده بود 

آويزان کردن توجه ديگردراين تظاهرات   
درميـدان  "   هتل مرمر" پرچم بزرگي برروي   

" تقسيم بود که برروي آن نوشتـه شـده بـود           
 وازاينجا ۱۹۷۷بگذاريد آنهائيکه درسال  

" . برروي مردم آتش گشودند دسگيرشـونـد      
مـردم    " ۱۹۷۷قابل ذکراست کـه درسـال         

از باالي هتل مرمر نـيـربـطـرف     "  ناشناسي
 .  جميت تطاهرکننده تيراندازي کرده بودند

 اتـحـاديـه مـهـم          ۸فرانسه، فراخـوان     
: کارگري براي برگذاري مراسم اول ماه مـه   

براي اولين بار وبعد از پايان جنگ جهانـي   
 اتحاديه مهم کارگري درفرانسـه بـه     ۸دوم  

اعضـاي خـود فـراخـوان دادنــد کـه بــراي                
مقابله با سياستهاي رياضت کشي دولـت      
وهـم چـنـيـن درجـواب بـه بـحـران مـالـي                     
. کشوردست به تظاهرات مشتـرک بـزنـنـد         

" اتحـاد " ولي واقعيت امر اين است که اين    
دراساس بخاطر کانالـيـزه و مـهـار کـردن              

. راديکاليسم توده هاي کارگرفرانسـه بـود        
راديکاليسمي که بقول نخست وزير سـابـق       

را "   خطر انقالب" فرانسه، آقاي وي ليپين،     
 . با خود آورده است

ــه امســال                 ــاه م ــرات اول م ــاه ــظ ت
درفرانسـه بـارديـگـرگـوشـه اي ازنـمـايـش                
قدرت طبقاتي طبقـه کـارگـر ايـن کشـور              

ولي اين را نيزنبايد فراموش کـرد تـا     .   بود
جنبش کارگري فرانسه تحت زماني که 

اتـحـاديـه    / کنترل جنبش رفرميسـتـي    
اي قراردارد اين جنبش تـهـديـد جـدي          
براي طبقه حاکمه اين کشور نـخـواهـد     

روساي دولت فـرانسـه بـارهـا از            .   بود
درايت رهبران اتحـاديـه هـا قـدردانـي            

دولـت  بنظرميرسد آنچه کـه      .   کرده اند 
فرانسه و هم چنين رهبران اتحاديه هـا را          
نگران کرده است ديگر تظـاهـرات فـرمـال            

بـقـول   .   درشکل حتي ميلوني آن هم نيست  
يکي از مـقـامـات بـلـنـد پـايـه اتـحـاديـه                     

CFDT ۲۴اعتـصـاب عـمـومـي          " حتي 
. نيزمشکلي را حل نخواهـد کـرد     "   ساعته

آنچه که هم روساي دولتـي و هـم رهـبـران            
اتحاديه هارا نگران کرده است راديکاليسم 
توده ايست که مي رود  هرچه بيـشـتـر راه          

اتحاديـه اي    / خودرا ازجنبش رفرميستي  
درمـاه هـاي     اين جـنـبـش        . سوا مي کند 

ــه                       ــود را بـــــــ ــرخـــــــ ــيـــــــ اخـــــــ
تـرجـمـه      (  ”bossnapping”شکل

فارسي آن با کـمـي اغـمـاض گـروگـان            
. نشان داده است)  گيري مديران است 

مـاجــرا از ايـن قـراراســت کــه درمــاه               
گــذشــتــه حــد اقــل در دوازده مــورد              
روساي شـرکـتـهـايـي کـه کـارگـران را                
بيکـارکـرده انـد تـوسـط کـارگـران بـه                 

منجمله کارگران . اندگروگان گرفته شده 
خشــم گــيــن شــرکــت هــاي کــاتــرپــيــالر              
وکانتيننتال که براي حفظ شغلـهـاي خـود        
مبارزه ميکنند چهارنفر از مديران را در          

بـه  . روز اول ماه آوريل به گروگان گرفته اند 
گزارش رويتر دريکي از اين گروگان گيـري    
ها مديران قول طرح جديد بـا کـارگـران را         

 . داده اند

راه پيمايي تعدادي از کارگران فرانسه 
وآلمان در يکي ازشهرهاي آلـمـان در مـاه              
آوريل بروزشکل ديگري از راديـکـالـيـسـم            

ماجرا از ايـن قـراراسـت کـه             .  توده ايست 
ــمــانــي شــرکــت                 عــده اي از کــارگــران آل
کانتيننتـال، کـه قـراراسـت کـارخـانـه              
اشان تعطيل شود، در ايستگاه هانـور      
به استقبال همکاران فرانسوي خود که 

کارگـران  .  ازپاريس آمده اند  مي روند 
فرانسوي وآلـمـانـي بـعـد از مـالقـات               
همديگر به راه پيـمـايـي درشـهـر مـي               

تـظـاهـرکـنـنـدگـان بـاخـود            .   پـردازنـنـد   
شعارمعروف مانيفست کـمـونـيـسـت         

را حـمـل   " کارگران جهان متحد شويد" 
حرکتهاي راديکال و خارج .   مي کنند 

از کنترل روساي اتحاديـه هـاسـت کـه           
کســانــي چــون آقــاي ســامــر رئــيــس             
فدراسيون اتحاديه کارگري آلمان را به     

ناآرامي هـاي  " وحشت انداخته و خطر     
را به دولت آلـمـان گـوشـزد       "   اجتماعي

کرده و نگران اين هستند که مقاومت  
و راديکالـيـسـم کـارگـران فـرانسـه بـه                

 .  کارگران آلماني نيز سرايت کند
بيانيه و فراخوان ده     :   درخاتمه

تشکل کارگري براي تظاهرات اول 
مـاه مــه درايــران، اجــراي دوبــاره          
مـراســم اول مـاه مـه در مــيــدان               

 ۸تقسـيـم درتـرکـيـه،  فـراخـوان                 
اتحـاديـه کـارگـري درفـرانسـه بـه              
مثابه آلترناتيوي  براي مهار کردن 
راديکاليمـسـم جـنـبـش تـوده اي              
درفرانسه همگي نشانه اي از نقطه 
عـطــفـي در خــود اگــاهـي ورشــد             
راديکاليسم طبقه کارگر جـهـانـي        

 . *در اول ماه مه امسال بود

  "ريسک انقالب"
 از ايران تا ترکيه و فرانسه:     اول ماه مه سال 

 

 محمد كاظمي 
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اول مه امسال در ايران از نـظـر ابـعـاد          
آن، تعداد شهرهائي که اول مه برگـزار      
شد، جمعـيـتـي کـه در مـراسـم هـا و                   
ميتينگهاي اول مه شـرکـت کـرد، از            
نــظــر مضــمــون راديــکــال  و طــرح                 
مطالبات انساني طبقه کـارگـر بـراي           
کل جامعه، و از نظر روحيه حاکـم بـر           
اجتماعـات و عـزم و اراده و اتـحـاد                 
رهبران و سازماندهندگان آن يک نقطه    
عطـف  در جـنـبـش کـارگـري،  يـک                    
پيشروي بزرگ در مبارزه مـردم ايـران        
و  بروز شورانگيـز حضـور قـدرتـمـنـد             
طبقـه کـارگـر در پـيـشـاپـيـش صـف                   
اعتراضات و مـبـارزات تـوده مـردم             

 .  بود
هزاران نفر زن و مرد و پير و جوان 
در تـهـران، سـنـنـدج، قصـر شـيـريـن،                 
کــرمــانشـــاه، بــنـــدرعــبــاس، اراک،            
کامياران و سقز در مـراسـم هـاي اول           
مه شرکت کردند، راهپيمائي کـردنـد،    
ميتينـگ سـازمـان دادنـد، پـالکـارد             
حمل کردند، شعار دادند و قطعـنـامـه     
خــوانــدنــد و در مــراکــز شــهــرهــا و                
پارکهاي شهرهاي ديگر از جمله رشت 
و تبريز و اصـفـهـان و اهـواز حضـور                 
يافتند، اگرچه بدليـل فشـار پـلـيـسـي             

چنين . امکان برگزاري مراسم نيافتند
دامـنـه اي از بــرگـزاري روز جـهـانــي                
کارگر در سي سال گذشـتـه و پـس از               

.  بيسابقه بـوده اسـت      ٥٨اول مه سال   

اين يـک پـيـشـروي مـهـم در جـنـبـش                   
کارگري و جنبش آزاديخواهانه مـردم       

 . ايران است
قــطــعــنــامــه اول مــه دســتــاورد            

. ارزشمند ديگر اول مـه امسـال بـود            
اين قطـعـنـامـه حـاصـل هـمـکـاري و                 
اتحاد وسيعي بود که در ميان فعالين 
و تشــکــل هــاي کــارگــري و مــراکــز              

ده .   مختلف کـارگـري شـکـل گـرفـت            
تشکل کارگري و ده مرکز کارگري در   
تهران و سنندج و همچنين پنج مرکـز     
کارگري در کرمانشاه کـه قـطـعـنـامـه           
مشابهي به تصويب رسانـدنـد يـعـنـي          

 تشکل و مـرکـز کـارگـري،         ٢٥جمعا  
متحد شدند و خواست هاي مهمي را       
بصورت يک قطعنامه قبل از اول مـه          
در اختيار جـنـبـش کـارگـري و مـردم              
گذاشتند و مردم را به گرد آمدن حـول     

اين اتحاد يک ضرورت .  آن فراخواندند 
سياسي بود و بر متن پيشروي جنبش 
اعتراضي عملي شـد و بـر گسـتـرش              
روحيه اعتراضي تاثير قاطع خـود را          

 بـنـد ايـن        ١٥.   باقي خواهد گـذاشـت     
قطعنامه نـيـز هـرکـدام بـيـانـگـر يـک                  
معضل مهم اجتماعي در ايران اسـت        
که با پشتوانه  تبليغات پيگير کـانـال      
جديد و  آکسيون هـاي قـدرتـمـنـد اول           
مه در شهرهاي مخـتـلـف کشـور، بـه            
يک قطعنامه ويژه و تاريـخـي تـبـديـل            

افـزايـش دسـتـمـزدهـا بـراي يــک              .   شـد 

زندگي انساني، امنيت شغلي، بـيـمـه        
بيکاري مکفي براي کساني که بيکار 
شده اند و جوانان جوياي کار، بـرابـري       
زن و مرد، آزادي بيان و اعـتـصـاب و          
تشکل، پايان دادن به تعقيب فعـالـيـن     
کارگري، آزادي فرزاد کمانـگـر، دفـاع        
از مهاجرين افغاني و دفاع از زنـدگـي       
کودکان و حق تامين آنها صرفنظر از     
وضعيت خانوادگي و جنسيـت آنـهـا،         
دفاع از حقوق بازنشستگان و معلمان  
و دفاع از مبارزه عادالنه ساير بـخـش    
هاي جامعه اينها بخـشـهـائـي از ايـن            
قطعنامه اند که دهها ميليـون انسـان      
محروم و سـتـمـديـده و مـعـتـرض را                  

 . نمايندگي ميکند
ــم از تــرس گســتــرش ايــن                  رژي
تجمعات حـکـومـت نـظـامـي اعـالم              
نشده اي را در اکثر شـهـرهـا سـازمـان            
داد و هرچند با اين کار مانع گسترش  
ابعاد اين مراسم ها شد، اما قـادر بـه           
جلوگيري از آنـهـا نشـد، و عـلـيـرغـم                 
دستگيري تعدادي از فعالين و شرکت  
کنندگان در اين تجمعات از جملـه در      
سنندج، قصر شيرين و بندرعـبـاس و        
يورش وحشيانه به تجمع کـارگـران در      
پارک الله تهران، هـزاران نـفـر در ايـن               
مراسم هـا گـرد آمـدنـد و اول مـه را                   

رژيم از ترس گسترش . گرامي داشتند
اين اجتماعات و مشخصا در تـهـران         
درست در شروع مراسم و در حاليـکـه       

مردم دسته دسته از نـقـاط مـخـتـلـف            
تهران بطرف ايـن مـراسـم در حـرکـت               
بودند، بـا گـاز اشـک آور و بـاتـوم و                     
مشت و لگد يـورش بـرد و بـيـش از                 

نــفــر از ســازمــان دهــنــدگــان و            ١٧٠
شرکت کـنـنـدگـان در ايـن مـراسـم را                 

رژيم حتي . دستگير و روانه زندان کرد
جنايتکارانه و صبح اين روز دالرا را        
به دار کشيد تا پيام تهديـد و ارعـاب         
خود را به مردمي که قصد برگزاري و   
شـرکـت در مــراسـم هــاي اول مـه را                  
داشتند برساند اما ايـن جـنـايـت نـيـز             
مـانـع حضـور پـرشـور مـردم در ايــن                 

بويژه حضور تـعـداد     .   اجتماعات نشد 
کثيري از زنان مبارز و آزاديـخـواه در          
اجتماعات اول مه کامـال چشـمـگـيـر         

روحيه باالي زندانيان اول مه کـه    .  بود
به خانواده هاي خود پيام ميفرسـتـنـد          
که از قبول هرنوع وثيقه اي خـودداري      
کنند و تجمعات پرشور و مصممانه و 
هرروزه خانواده ها بيانگر روحيه حاکم 
بر اول مه امسال و مردمي اسـت کـه         
ديگر حاضر بـه تـحـمـل ايـن شـرايـط                 

 . خفت بار نيستند
اول مه امسال يک تعرض سياسي  
جديد  و قـدرتـمـنـد صـف کـارگـر و                    
آزاديخواهي به جمـهـوري اسـالمـي و           
جهنمي است که به جامـعـه تـحـمـيـل             

يک نقطه عـطـف تـازه در          .   کرده است 
مبارزه براي رهائي از اين وضعيت، و     
ــاروئــي                   ــازه اي از روي شــروع دور ت
کارگران و مردم حق طلب با حکومت 

 . اسالمي است
حزب کمونيست کـارگـري از يـک         
ماه قبل از اول مـه بـه اسـتـقـبـال روز                

جهاني کارگر رفت، از طـريـق کـانـال             
جديد با تـمـام قـوا تـوده مـردم را بـه                  
تظاهرات سراسري و اعـتـراض عـلـيـه         
هر نوع بيحقوقي و تبعيض و نابرابري  
فراخواند، اول مه را به اعماق جامـعـه    
برد، و تريبون خود را در اختيار تعداد 
کثيري از مردم گذاشـت کـه درمـورد           
اول مه صحبت کنـنـد و بـه فـراخـوان             

حـزب افـتـخـار       .   هاي پرشور بپردازنـد   
ميکند که در شکل گيـري   حـرکـت             
اول مه و پيشروي مبارزه کـارگـران و           
مردم عليه جمهوري اسـالمـي نـقـش            

 .  ارزنده اي ايفا کرده است
ــري              ــســت کــارگ ــي ــون حــزب کــم

صمـيـمـانـه دسـت تـک تـک سـازمـان                  
دهندگان و فعالين اين اجتـمـاعـات و        
تک تک شرکت کنندگان در اين مراسم 
ها را مـيـفـشـارد، بـر عـزم و ارده و                     
ــواده هــاي                  ــان ــا و خ ــه شــجــاعــت آن
مبارزشان درود ميفرستد و خـواهـان         
آزادي فوري و بي قيد و شرط تک تـک        

آنـــهـــا مـــردم    .   ايــن عـــزيـــزان اســـت       
استثمارشده و فقير و مـحـروم و حـق             
طلب جامعه را نمايـنـدگـي کـردنـد و              
شايسته حمايت گرم و پـرشـور مـا در         

 . داخل و خارج کشورند
 

 زنده باد اول مه
 زنده باد عزم و اراده و شور اول مه 

 مرگ بر جمهوري اسالمي 
 زنده باد جمهوري سوسياليستي 

 
 حزب کمونيست کارگري ايران 

 ١٣٨٨ ارديبهشت ١٦، ٢٠٠٩ مه ٦
 

   ٨٨اول مه 
 گامي مهم در پيشروي جنبش انقالبي مردم در ايران

 فراخوان به شرکت در تظاهرات 
  ژوئن٣در ھمبستگی با مبارزات کارگران در ایران در تظاھرات چھارشنبھ 

! در ژنو شرکت کنید)   آی ال او(  در مقابل محل کنفرانس سازمان جھانی کار  
قرار است ھیئت نمایندگی رژیم .  ماه ژوئن در ژنو برگزار میگردد١٩ تا ٣از ) آی ال او(اجالس ساالنه سازمان جھانی کار 

نباید .  در این اجالس حضور بھم رسانند،اسالمی ایران و نمایندگان سازمانھای دست ساز آن، ھمچون سالھای گذشته
 بخاطر سرکوب کارگران و تحمیل بیحقوقی مطلق ،رژیم اسالمی ایران. اجازه داد سرکوبگران کارگران در آی ال او حضور یابند

.به آنھا، باید از آی ال او اخراج گردد  
!در حمایت از مبارزات کارگران و برای  آزادی دستگیرشدگان اول مه و ھمه کارگران زندانی در این تظاھرات شرکت کنید   

. ھمه مردم آزادیخواه و ھمچنین سازمان ھای کارگری را به شرکت در این تظاھرات فرا میخوانیم  
  ١٢ ژوئن از ساعت ٣چھارشنبه : زمان

)آی ال او ( ژنو مقابل محل کنفرانس سازمان جھانی کار : محل  

!جمھوری اسالمی ایران باید از آی ال او اخراج گردد  
 

 تشکیالت خارج کشور حزب کمونیست کارگري ایران
١٣٨٨ اردیبھشت ١٧، ٢٠٠٩ مھ ٧  

٠٠٤٩١٧١٩٧١٦٢٢٧:   شھناز مرتب٠٠٤١٧٦٤٠٠٦٩٦٢:   آرش مھدی زاده٠٠٤٤٧٨٥٢٣٣٨٣٣٤: بھرام سروش: تلفن ھای  تماس  
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تشــکــيــالت خــارج کشــور حــزب                
کــمــونـــيــســت کــارگــري ايــران در                 
کشورهـاي مـخـتـلـف بـا شـرکـت در                 
ميتينگ ها و تظاهرات که بمناسبت  
اول مه برگزار گرديد و هميچـنـيـن بـا           
برگزاري مراسم و جشن، اول مـه روز          

بيانيه .  جهاني کارگر را گرامي داشت 
 زبان ترجمه شـده بـود     ١٢حزب که به    

وسيعا توزيع شد،    در اين ميتنگ ها  
ــا                     ــارد ب ــالک ــدرول و پ ــان ــا ب صــد ه
شعارهاي متعدد از جـملـه زنـده بـاد              
ســوســيــالــيــســم، زنــده بــاد اول مــه،             
جمهوري اسالمي ايران بايـد از آي ال         
او اخراج گـردد، مـرگ بـر جـمـهـوري               
اسالمي ايران و تصاوير مـارکـس در           
ده ها شخر جهان توسط فعالين حزب       

در اکثر اين تـظـاهـرات هـا         .  حمل شد 
شعـار مـرگ بـر جـمـهـوري اسـالمـي                 

 . توسط صف حزب سر داده شد
ــزب                      ــال حـ ــاه مـــه امسـ در اول مـ
کمونيست کارگري ايران و سياست ها 
و شعارهاي آن، در ابـعـاد وسـيـع در                

تـعــداد     . قـرار گـرفـت        مـقـابـل مـردم      
ــه غــرفــه هــا و مــيــزهــاي                   زيــادي ب
اطالعاتي که برگزار شده بود مراجعه       

عده اي براي اولين بار به غرفه . کردند
هاي حـزب آمـده و بـا حـزب تـمـاس                  

در چند شهر به تلويـزيـون    .   ميگرفتند
کانال جديد کمک مالي کردند و چـنـد         

نيز خواهـان عضـويـت در حـزب               نفر
 . شدند

در زير خالصه اي از گزارشاتي کـه تـا      
کــنــون بــدســت مــا رســيــده اســت را              

 . مالحظه ميکنيد
  

 تشکيالت خارج کشور
  حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠٠٩ مه ٤
  برمن:آلمان 

 در   حزب کمونـيـسـت کـارگـري ايـران           
اهـرات اول مـه شـرکـت           ظـ  در تـ    برمن
 و   هـا  پـالکـارد     در اين تظاهـرات    . کرد

 بــزرگ بــا عــکــس هــاي            هــايشــعــار
ــرچــم حــزب                  ــمــراه پ ــه ه مــارکــس ب

در .   مـردم را جـلـب کـرده بـود                توجه
مسير راهپيمـايـي صـدهـا نسـخـه از              
اطالعيه هاي حـزب در مـيـان مـردم             

 يــتــيــنــگ امســال مــ  .   پــخــش گــرديــد   
د گ   " مرکزي اتحايه کارگـران آلـمـان          

هـمـيـن    .   برگزار شـد  در شهر برمن " ب
مسئله باعـث شـده بـود کـه مـديـاي                

بـرگـزار   .   يـابـنـد   زيادي در آنجا حضور   
ميتنگ اول مه از فـعـالـيـن          کنندگان  

 پرچم هاي مـارکـس و      حزب خواستند 

 محل سخنرانـي دبـيـر        درآرم حزب را    
کل ايـن اتـحـاديـه بـر افـراشـتـه نـگـه                     

فـيـلـم بـرداري        قرار بـود      دارند، چون  ن
ن، فعالين حـزب    اما عليرغم اي .   شود

 چه در مسير راهپيمـايـي و         ، برمن در

چـه در مــحــل بــرگــزاري ســخــنــرانــي            

 پرچم هاي حزب را بر افراشته ،مرکزي
 و   ١خبري کانال    بخش.   نگه داشتند 

پـرچـم هـاي       و پخش کرد گزارشي     ٢
 . نشان داد  يحزب را براي مدت

 ٣٠ روز    بمناسبت روز جهاني کارگر    
آوريل هم برنامه سخنرانـي در مـحـل         

. پاتوق حزب در شهر برمن برگزار شد  
دو تن از کادرهاي حزب کـمـونـيـسـت            

مهـدي عـدالـت فـام و           کارگري ايران،   
سيامک مکي در ايـن بـرنـامـه بـراي               
حاضرين در باره وضعيت کارگران در      

 .ايران صحبت کردند
  

 فرانکفورت
تشکيالت فرانکفورت حـزب امسـال        
با آمادگي بيشتري به استقبال اول مه   

دهها پالکارد و پرچم هاي حزب . رفت
بــه هــمــراه عــکــس هــاي مــارکــس                

جمـهـوري   : شعارهاي اول مه شامل   و
اسالمي كارگران را زنداني ميكنـد و        

جمهوري اسالمي ايـران  .   شالق ميزند 
ما هـنـوز   .  بايد از آي ال او اخراج شود 

به ماركس براي تغيير جهان احـتـيـاج          
داريم، از جمله پالکاردهايي بودند که     

 .در مسير راهپيمايي حمل مي شد
بيانيه اول ماه مه حـزب بـه زبـانـهـاي                

فارسي، آلماني، انگليسي، ايتاليـايـي     
و ژاپني براي مراجعه کنـنـدگـان روي           

در اين روز صـدهـا       .  . ميز قرار داشت 
اطالعيه پخش شد، تعدادي خـواهـان       
تماس با حزب شدند و تعدادي کتـاب      

يکنفر خواهان عضـويـت   .   فروخته شد 

همچنين به مراجعـه بـه     .  در حزب شد 
ميـز کـتـاب حـزب تـقـاضـائـي بـراي                  
حضور مينا احدي در شهر کنستانس   

 . شد آلمان و سخنراني 
همزمان با شـرکـت در راهـپـيـمـايـي                

صدها اطالعيه حزب در ميـان مـردم      
در ايــن روز واحــد         .   پــخــش گــرديــد    

فرانکفورت اقدام به برگزاري دو مـيـز       
ميـز  .   کتاب و اطالع رساني کرده بود  

اول در محل شروع راهپيمايي و مـيـز     
. در محل تجمع مرکزي اول مـه        دوم

روبـرو     ميز مرکزي با استقبـال مـردم      
ضـمـن ديـدار از مـيــز              عـده اي   .   شـد 

کتاب حزب، با کادرهاي حزب در باره 
مـوضـوعـات مـخـتـلـف بـه بـحـث و                   

 .گفتگو پرداختند
  

 هامبورگ
در هـامـبـورگ اعضـا و دوسـتــداران              
حزب كمونـيـسـت كـارگـري ايـران در               
تـظــاهـرات سـراســري اتـحــاديـه هــاي             

عكـس بـزرگ     .   كارگري شركت كردند 
حق با مـاركـس   " ماركس و شعارهاي    

مـا هـنـوز بـه مـاركـس بـراي                " ،   " بود
و جمهوري " تغيير جهان احتياج داريم 

اسالمي كارگران را زنداني ميكنـد و        

بايد از آي ال          اين رژيم.   شالق ميزند 
تـوسـط اعضـا حـزب         "   او اخراج شـود   

ــيـــشـــد      ــادي      .   حـــمـــل مـ ــعـــداد زيـ تـ
ماركس در قطع بزرگ تـهـيـه           عكس

تظاهر كـنـنـدگـان         شده بود که توسط 
مردم با اسـتـقـبـال و بـا          .   حمل ميشد 

كمال ميل عـكـس مـاركـس را از از               
فعالين حزب دريافت کرده و بـا خـود          

در اين تـظـاهـرات كـه         .  حمل ميكرند 
 سـاعـت بـه طـول انـجـامـيـد               ٢مدت  

تعداد زيادي اطالعيه هـاي حـزب بـه           
مناسبت روز كارگر به زبان آلمـانـي و       

 .فارسي پخش شد
 کلن   

ــادر اطــالعــاتــي حــزب                   ــز و چ مــي
کـلـن ، بـا          -کمونيست کارگري ايـران   

پالکاردها و عکسهاي بزرگ مارکس    
و مـنـصـور حـکـمـت، بـا شـعـارهـاي                  
متعدد در محکوميت سـيـاسـتـهـاي           
ضد کارگري جمهوري اسـالمـي و در        
دفاع از مبارزات کارگران ايـران و بـا           

از    شعارهائي بـه آلـمـانـي و فـارسـي              
قبيل زنده باد اول مـاه مـه ،زنـده بـاد            

و    سوسياليسم ، نه به سـرمـايـه داري         
ــهــه ســوم          پــال کــارد        ــب ــزرگ ج و    ب

همچنين پالکارد ما به تغييـر جـهـان           
نياز داريم توجه زيادي را بخود جـلـب         

مراجعين به مـيـز اطـالعـيـه        .   ميکرد
هاي حزب را دريافت کرده و تـعـدادي      
به کانال جديـد کـمـک مـالـي کـرده و                 

يـک  .   چندين جلد کتاب بفروش رسيـد     
 . کرد  نفر تقاضاي عضويت در حزب

  
 برلين 

واحـد بـرلـيـن نـيـزدر روز اول مـه در                    
رفـقـاي واحـد      .   تظاهرات شرکت کـرد    

برلين با در دست داشتـن پـرچـم هـاي            
بزرگ حـزب و شـعـارهـاي ديـگـر در                 
راهپيمايي شرکت کـرده و اطـالعـيـه            
هاي و اعالميه هاي حزب را در ميان  

 .مردم پخش کردند
  

 هانوفر
ميز کتاب حزب در مـحـل بـرگـزاري            

. مراسم مرکزي اول مه برگزار گـرديـد        
بيانيه اول مـاه مـه حـزب در مـيـا ن                  

مراجعه کنندگـان  .  مردم پخش گرديد 
به ميز کتاب بـا کـادرهـاي حـزب در              

حزب و مسائل ايران بـه     مورد برنامه 
بحث و گفتگو پرداختـنـد و تـعـدادي            

   .کمک مالي کردند
  

 کاسل  
در کــاســل نــيــز فــعــالــيــن حــزب در               

شـرکـت کـرده و           ميـتـيـنـگ اول مـه         
. اعــالمــيــه حــزب را تــوزيــع کــردنــد           

همچنين بـا فـروش مـواد غـذائـي و                
نوشيدني براي کمک بـه کـانـال جـديـد            

 . اقدام کردند
  

 استکهلم :سوئد 
ــي کــارگــر                بــمــنــاســبــت روز جــهــان

ميتينگ و راهپيمايـي بـا شـکـوهـي            
حزب کمونيست کـارگـري   .   برگزار شد 

ايران در اين ميتينگ و راهـپـيـمـائـي          
پرچم ها و پالکاردهاي .  شرکت داشت 

بزرگ مزين به تصاوير مارکس، زنـده     
باد سوسياليسم ، زنده باد اول مه روز     
جهاني کارگر، جمهوري اسالمي بايد      
از آي ال او اخراج گردد و سرنگون بـاد     
جــمــهــوري اســالمــي ايــران در ايــن               

در طي مسيـر  . تظاهرات حمل ميشد 
شعارهاي زنده باد اول مه، زنـده بـايـد          
سوسياليسم و سرنگون باد جـمـهـوري       
اسالمي سر داده ميشد که چـنـد بـار             
ازسوي نظاره کنندگان صف اول مه با   
دســـت زدن مـــورد تشـــويـــق قـــرار               

سـرود انـتـرنـاسـيـول نـيـز در                  . گرفـت 
مسير تظاهرات توسط فعالين حـزب       

تصــاويــر بــزرگ    .   بــارهــا ســروده شــد      
مــارکــس و بــانــرهــاي حــزب تــوحــه             

عکـاسـان   . بسياري را بخود جلب کرد 
و خبرنگاران بسياري از بـانـدرول هـا            

در ايـن       . عکس و فيلم تهـيـه کـردنـد         
روز ميز کتاب و غرفه برگزار شـد کـه      
عده زيادي به آن مراجعه کـردنـد و بـا          

عصر اين . فعالين حزب گفتگو کردند
روز جشني نيز برگزار گرديد که ده ها       

 . نفر در آن شرکت داشتند
  

 گوتنبرگ  
مــه امسـال بــه مـراتــب بــا               اول مــاه  

شـکـوهــتـر، رنـگــيـن تـر، چـپ تـر و                    
راديکال تر از سـالـهـاي قـبـل بـرگـزار               

ــد  ــرديـ ــادي و            .   گـ ــصـ ــتـ ــران اقـ ــحـ بـ
بيـکـارسـازيـهـا بـر طـرح شـعـارهـا و                   
مطالبات اول مه تاثيرات مستقيمـي      

سخنرانيها چـپ تـر از سـال            .  گذاشت
قبل بود و حمله به بورژوازي و احزاب    

. راست تندتر و راديکل تر از قبل بود    
صف تظاهـرات طـوالنـي تـر از سـال               
گذشته و خـواسـتـه هـا و مـطـالـبـات                 
مطرح شده ربط مستقيمتري نسـبـت        
به سال قبل بـه زنـدگـي و مـعـيـشـت                  

 .مردم داشت
حزب کمونيست کارگري ايران طبـق       

سنت هرساله در ميدان يـرن تـوريـت،         

 شرکت گسترده و فعال تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگري ايران
 روز جهاني کارگر   در ميتينگ ها و تظاهرات

 ١١صفحه      
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يکي از ميدانهاي اصلي شهر، غـرفـه        
در ايــن   .   بـزرگـي را بـر پــا کـرده بـود               

غرفه، ميزکتاب بزرگي از کـتـابـهـا و          
غـرفـه   .   نشريات حزب دائـر شـده بـود         

حــزب در ايــن مــيــدان بــا نصــب                     
باندرولهاي زياد و با شـعـار کـارگـران            

متحد شويد و با جـملـه جـهـان            جهان

هنوز احتياج به تغيير دارد، زنده بـاد          
سوسياليسم، آزادي، برابري و مرگ بر 
جمهوري اسالمي و زندانـي سـيـاسـي          
آزاد بايد گـردد تـزئـيـن شـده بـود کـه                  

 .توجه ها را به خود جلب ميکرد
يــک ابــتــکــار جــالــب حــزب در ايــن               

 ٢٠٠در حدود    تظاهرات اين بود که   
عدد پرچم با عکس مارکس در قـطـع      

. کوچک و بسيار زيبا تهـيـه شـده بـود         
اين پرچمها از سوي اعضا و فـعـالـيـن           
حزب در ميان تـظـاهـرات کـنـنـدگـان              
توزيع شد کـه مـورد اسـتـقـبـال قـرار                 

 . گرفت و توسط آنها حمل ميشد
تعداد زيـادي از نشـريـات و صـدهـا                

نسخه از اطالعيه حزب به مـنـاسـبـت       
اول مـاه مـه در مـيـان مـردم تـوزيـع                   

 . گرديد
 بورس 

اعضا و دوسـتـداران حـزب در شـهـر                
بوروس به برگزاري ميز اطالع رسانـي    

پرچم بزرگـي بـا تصـويـر         . اقدام کردند 
تصـاويـري از        مارکـس، آرم حـزب و        

 همچنين جنايات جمهوري اسالمي و  
در کـنـار         مبارزات کارگران ايـران،    از

اين ميز توجه ها را به خود جلب مـي      
اطالعيه ها و نشريات حزب بـه     .   کرد

.  شـد    توزيعطور وسيع در ميان مردم  
شعار هاي حزب از جمله شعـار مـرگ       
بر جمهوري اسالمي در صف تـظـاهـر        

در ايـن    .   کنندگان اول مه تـکـرار شـد        
روز کمک مالي براي تلويزيـون کـانـال          

 .جديد جمع آوري شد
  

 مالمو 
فعالين حزب با حـمـل بـانـدرول هـاي            

بزرگ که تصاوير مارکس بـر روي آن          
حق بـا    " نقش بسته بود و با شعارهاي   

ــود           ــس بـ ــارکـ ــاد      "   ،    "   مـ ــده بـ زنـ
دنيا به مارکس براي " و " سوسياليسم

ــاج دارد            ــي ــت ــر اح ــي ــي ــغ را حــمــل     "   ت
باندرول ديگـري کـه بـر آن          .   ميکردند

ما از پرداخت هزينه "   نوشته شده بود  
هاي بحران سـرمـايـه داران اجـتـنـاب              

نيز در صف فعـالـيـن حـزب       "   ميکنيم
حمل ميشد که بسـيـار مـورد تـوجـه              

بيانيه حزب بمناسبت اول . قرار گرفت
 . مه در تظاهرات اين روز توزيع شد

  
 آتن  :يونان

فعالين حزب در آتن با حمـل بـانـدرول       
حزب در ميتينگ و تظاهرات اول مه  

بيانيه اول مه حزب بـه    .   شرکت کردند 
يوناني توسط فـعـالـيـن حـزب تـوزيـع             

باندرول حزب مورد توجه بسيار    . شد
قرار گرفت و عده اي خواهان تماس با    

  رتردام  :هلند   . حزب شدند
 در   ١٩جمعه اول ماه مه از سـاعـت           

شهر روتردام تظاهرات و راهپـيـمـايـي          

در اين تظاهرات بـيـش از     .   برگزار شد 
فعالين حزب .  نفر شرکت کردند٥٠٠

کمونيست کارگري ايران بـا در دسـت         
داشتن باندرول هاي گـرامـي بـاد اول             
ماه و آزادي برابري حکومت کارگـري        
در ايــن تــظــاهــرات شــرکــت کــرده و              
اطالعيه حزب به زبان هـلـنـدي را در            

فـعـالـيـن     .   توزيع کردنـد  صدها نسخه  
حزب در انـتـهـاي مـراسـم نـيـز خـبـر                    
دستگيري فعالين و رهبـران کـارگـري         

و اعدام دالرا دارابي را بـه      در اول مه    
اطالع حاضرين رساندند که موجي از    
همبستگي با کارگران ايران و نفرت از 
جمهوري اسالمي را در مـيـان مـردم            

 . ايجاد کرد
   

 اسلو  :نروژ 
بيش از ده هزار نـفـر در مـرکـز شـهـر                 
اسلو تجمع کردند و اول مه را گرامـي     

پالکارد هائي بـا شـعـارهـاي       .   داشتند
ــري، عــلــيــه                  ــگــي کــارگ ــمــبــســت ه
بيکارسازيها و در رابـطـه بـا بـحـران                
سرمايه داري و مشـکـل مسـکـن و               
گراني و آلودگي محيط زيست توسط 

 . شرکت کنندگان حمل ميشد
فــعــالــيــن حــزب بــا بــرپــائــي غــرفــه              

اطـالعــاتــي و حــمــل بــانــدرول هــا و              
و    پالکارد هائي از تصاويـر مـارکـس      

منصور حکمت، زنده باد سوسياليسم 
و در محکوميت جمهـوري اسـالمـي         

ــران ــظــاهــرات شــرکــت                اي در ايــن ت
اطالعيه حزب بـزبـان نـروژي      .  داشتند

  . در اين تظاهرات نيز توزيع شد
  
 تامپره  :فنالند

جــمــعــه اول مــه حــزب کــمــونــيــســت            
کارگري ايران همراه با اتحـاديـه هـا و             
احزاب چپ فنالندي به مناسـبـت اول         
مه روز جهاني کارگر در خـيـابـانـهـاي         

. شهر تامپره به راهپيمايي پرداختـنـد       
و تصــاويــر     شــعــارهــا، بــانــدرول هــا         

مارکس که توسط اعضـا و فـعـالـيـن           
حزب حمل ميشد جلوه باشکوهي بـه       

بطوريـکـه صـف       راهپيمايي داده بود،  
فـعـالـيـن حـزب تـوسـط دوربـيـنـهـاي                  
مختلف در اطراف مسير راهپيمـايـي     
براي تهيه عکس و فيلم در محـاصـره      

اطالعيه حزب بمناسبت  . قرار داشت 
در سـطـح      اول مه به زبان فنالندي نيـز   

 .وسيعي در ميان مردم توزيع شد
  

  ليون:فرانسه 
 هزار نفر در ٣٠٠٠٠جمعيتي بالغ بر  

تظاهرات امسال بـمـنـاسـبـت اول مـه            
تظاهرات از سـاعـت       .   شرکت داشتند 

ــبـــــح شـــــروع شـــــد                     ١٠ .  صـــ
  ايــن تــظــاهــرات        اصــلــي هــاي   شـعــار 

 ما خرج بحران شما را :عبارت بود از 
نــمــيــديــم؛ مســول ايــن بــحــران شــمــا            

هستيد؛ همه با هم بر عليه سرمايـدار        
 . و دولت حامي او 

بـه اتـفـا       تظاهرات واحد حزب   در اين  
بـا حـمـل      هاي آزاده     جمعي از ايراني   ق

ــده بــاد                     ــدرول هــاي حــزب و زن ــان ب
سوسياليـسـم و تصـاويـر مـارکـس و               

نـد و    شـرکـت داشـتـ      منصور حکمـت     
 را   مرگ بر جمـهـوري اسـالمـي        شعار  

ــد    ــيــانــيــه حــزب در ايــن           .   ســر دادن ب
 . تظاهرات توزيع شد

  
 بردو

نفر در ميدان مـرکـزي       ٤٠٠٠ حدود  
. تجمـع کـردنـد     )   جمهوري(بردو   شهر

 صـبـح شـروع        ١٠تظاهرات سـاعـت      
 اول   يترين شعارها  يکي از اصلي.  شد

مه امسال همه باهم عليه سرمايداري   
بـحـران   از شعارهاي اصلي ديگر   .   بود

، به ما منتـقـل نـه کـنـيـد              را   خودتان
فعالين حزب در ايـن تـظـاهـرات         .  بود

شرکت کرده و شعار مرگ بر جمهوري 
بيانيه حزب را در      اسالمي سر داده و 

بين جـمـيـت تـوزيـع کـرده کـه مـورد                  
 . استقبال قرار گرفت

  
   کان

 صـبـح شـروع        ١٠تظاهرات سـاعـت      
شـعـار زنـده بـاد سـوسـيـالـيـسـم                 .   شد

توسط يـکـي از اعضـا حـزب حـمـل                 
در اين تظاهرات شعـار مـرگ     .   ميشد

بــر جــمــهــوري اســالمــي و زنــده بــاد             
سوسياليسم توسط فعايـن حـزب سـر          

 . داده شد
  

 لندن :انگليس
 !حق با ماركس بود

يكصد و نوزدهمين ميـتـيـنـگ و راه            
پيمايي اول مـه بـا نـواخـتـن مـوزيـك                
انترناسيـونـال تـوسـط گـروه مـوزيـك               

بــا شــركــت هــزاران نــفــر از              سـرخ، و   
 مه در لـنـدن     ١كارگران در روز جمعه    

 شروع شدـ 
حـق  "  بر باندرول كميته برگزار كننـده         

تشــكــل كــارگــري، حــقــوق انســانــي،         
نـقـش بسـتـه       "   همبستگي بين المللـي   

نمايندگان اتحاديه هاي مختلف .   بود
كارگري و نمايدنگان و فعالين احزاب       

و گـروه هـاي سـيــاسـي بـا در دســت                   
داشتن پـرچـمـهـا و پـالكـاردهـايـي از                
مقابـل كـتـابـخـانـه مـاركـس بـطـرف                 
ميدان ترافالگار در مركز لنـدن اقـدام      

 به راه پيمايي كردندـ
صف حزب كمونيست كارگري ايـران        

با حمل بـانـدرول بـزرگـي كـه روي آن                 
سرنگون باد جمهوري "نوشته شده بود 

قـدرت بـدسـت كـارگـران و            !   اسالمـي 
حزبشان حزب كـمـونـيـسـت كـارگـري             

و پرچمهايي با عكس مـاركـس   "   ايران
ما هنوز " كه روي آنها نوشته شده بود  

براي تغيير جـهـان بـه مـاركـس نـيـاز                 
 مـه    ١جلوه خاصي به مـراسـم     "   داريم

در لــنــدن داده بــودـــ فــعــالـيــن حــزب              
همچنين با حمل ده ها پـالكـارد و بـا          
پخش بيانـيـه حـزب بـمـنـاسـبـت روز                
جهاني کارگر، صداي كارگران ايران را 
به گوش ديگر هم طبـقـه اي هـايشـان           

شعارهاي زير بر پالكـاردهـا        رساندندـ
 :نوشته شده بود

زنـده بـاد     !   نابود بـاد سـرمـايـه داري          " 
 !"سوسياليسم

سرنـگـون   !  نه به آخوندهاي ميلياردر"  
قـدرت بـدسـت      ! باد جمهوري اسالمي 

كارگران و حزبشان حزب كـمـونـيـسـت        
 "كارگري ايران

 !"حق با ماركس بود و هست"
نــه بـــه     !   نــه بـــه اســالم ســـيــاســي             " 

زنـده بـاد انـقـالب         ! ميليتاريسم غرب 
 !"سوسياليستي در ايران

جـمــهــوري اســالمـي را از آي ال او                " 
 !"اخراج كنيد

پيروزي كارگران در ايران يك پيـروزي   " 
 !"براي كارگران جهان خواهد بود

با بحران يـا بـدون بـحـران، سـرمـايـه                " 
 !"داري بايد نابود شود

قـدرت  !   نه به كار و استثمار كودكـان    " 
 !"بدست حزب كونيست كارگراي ايران

قـدرت بـدسـت      !  نه به آپارتايد جنسي" 
 !"حزب كونيست كارگراي ايران

قـدرت بـدســت حــزب       !   نـه بــه اعــدام     " 
 !"كمونيست كارگراي ايران

  
 تورنتو  :کانادا

با اينکه اول ماه مه روز جهاني کارگر 

 . . . شركت گسترده و فعال                               ۱١از صفحه          

 ٢٤صفحه      
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اول مـاه مـه روز هـمـبـسـتـگـي بـيـن                    
المللي طبقـه كـارگـر و روز جـوش و                
خروش كارگران در سراسر جهان بـراي      
رهايي از مشقات نظام سرمايـه داري     
و بيان خواسته هاي آنان جهت برپايـي     
دنيـايـي عـاري از سـتـم و اسـتـثـمـار                    

 _است
امسال ما كارگران مراسم اول ماه مه       
را در شرايطي برگزار مـي كـنـيـم كـه               
نظام سـرمـايـه داري در گـرداب يـك                
بحران عظيم اقتصادي ويـران كـنـنـده           
تري فرورفته است و در حال دست و پا 
زدن براي نجات خويـش از آن بـه سـر              

 _مي برد
بحران عظيم اقتصادي موجود و عجز 
دولت هاي سرمايه داري در مـهـار آن        
و سر ريز كردن بار اين بحران بر دوش         
كــارگــران جــهــان ، بــيــش از پــيــش                
گنديدگي اين نظام را پس از فروپاشي   
بلوك شرق و ادعاي پـايـان تـاريـخ بـه               
نمايش گـذاشـت و ضـرورت بـرپـايـي               
دنيايي فارغ از مناسبات ضد انساني 
نظام سرمايه داري را به مثابه يـگـانـه        
راه خــالــصــي بشــريــت از مصــائــب             
موجود در بـرابـر كـارگـران وبشـريـت              

 .مـــــــتـــــــمـــــــدن قـــــــرار داد                        
اين بحران و تـبـعـات ويـرانـگـر آن بـر                 
زندگي و معيشت كارگران در سـراسـر     
جهان تا آنجا كه به ايران مربـوط مـي      
شود و بر خالف بـهـانـه تـراشـي هـاي              
كارفرمايان و تبليغات قلم به دسـتـان       
سرمايه ، هنوز سايه شوم خـود را بـر             
زندگي و معيشت روزمره كارگران در       
ايران نگسترانيده است و از نـظـر مـا             
بيشتريـن مصـائـب و مشـقـاتـي كـه                 
امروزه ما كارگران با آنـهـا دسـت بـه               
گريبانيم بـيـش از هـر چـيـز حـاصـل                   
سـيــطـره اقــتـصــادي ، اجــتــمـاعــي و              
عملكرد سرمايه داري حاكم بـر ايـران          

 _است
دستمزدهاي به شدت زير خـط فـقـر ،          
اخراج و بيكار سازي گسترده كارگران   

، عدم پـرداخـت بـه مـوقـع دسـتـمـزد                  
ميلـيـون هـا كـارگـر، تـحـمـيـل قـرار                    
دادهاي مـوقـت و سـفـيـد امضـاء و                 
حاكم كردن شركت هاي پيمانكاري بر    
ســرنــوشــت كــارگــران و بــازداشــت و            
زنداني كردن آنان تا سركـوب تشـكـل           
ها و اعـتـراضـات كـارگـري و اجـراي               
احكام قـرون وسـطـايـي شـالق عـلـيـه                
كارگران و رايج كردن فرم قـراردادهـاي    
برده وار جديد، مصائب و بي حقوقـي      
هايي نيستند كه با وقـوع بـحـران در             
اقــتــصــاد جــهــانــي وارد ايــران شــده              

اين وضعيت سال هـاسـت كـه         . باشند  
ادامه دارد و هر ساله بر عمق و دامنه 

 .آن افــــــزوده مــــــي شــــــود                            
ما كارگران در مقابل ايـن وضـعـيـت             
بغايت ضد انساني و گسترش عمق و    
دامنه آن سـكـوت نـخـواهـيـم كـرد و                 
اجازه نخواهيم داد بـيـش از ايـن حـق              
حيـات و هسـتـي مـا را بـه تـبـاهـي                     

ما توليد كنندگان اصـلـي     . بكشانند  
ثروت و نعمت در جامـعـه هسـتـيـم و           
حـق مســلـم خـود مـي دانـيــم تــا بــا                   
باالترين استاندارد هـاي حـيـات بشـر           

 .امروز در آسايش و رفاه زندگي كنيم 
داشتن يك زندگي انساني حق مسـلـم         
ماست و ما براي تـحـقـق آن تـمـامـي            
موانع پيش روي خـود را بـا بـرپـايـي                
تشــكــل هــاي مســتــقــل از دولــت و              
ــدرت                      ــه ق ــكــا ب ــا ات ــرمــا و ب كــارف
همبستگي مان از سر راه خـويـش بـر            

 .خواهيم داشت
 

در اين راستا ما كـارگـران امـروز يـك          
پارچه و متحد ، مطالبات زيـر را بـه             
عنوان حداقل خواسته هاي خود فرياد 
مي زنيم و خواهان تحقـق فـوري ايـن            

 مطالبات هستيم 
 

تامين امنيت شغلـي بـراي هـمـه           -١
كارگران و لغو قراردادهاي مـوقـت و           
سفيد امضاء و برچيده شدن فرم هـاي        

 جديد قراردادكار
  

ماحداقل دستمـزد تصـويـب شـده         -٢
ازسوي شوراي عالي كار را تـحـمـيـل           
مرگ تدريجي برميليون هـا خـانـواده          
كارگري مي دانيم ومصرانـه خـواهـان       
افـزايــش فــوري حــداقــل دســتـمــزدهــا          
بــراســاس اعــالم نــظــرخــود كــارگــران          
ازطريق نمايندگان واقـعـي و تشـكـل            

 .هـاي مســتــقــل كــارگــري هســتــيــم            
بــرپــايــي تشــكــل هــاي مســتــقــل         -٣

كارگـري ، اعـتـصـاب ، اعـتـراض ،                 
تجمع و آزادي بيان حق مسلم ماسـت        
و اين خواسته هـا بـايـد بـدون قـيـد و                  
شرط به عنوان حقوق خـدشـه نـاپـذيـر           
اجتماعي كارگران به رسميت شناخته     

 .شوند
 

دستمزدهاي معوقه كارگران بـايـد     -٤
و بـي هـيـچ عـذر و بـهـانـه اي                    "   فورا

پــرداخــت شــود و عــدم پــرداخــت آن              
بايستي به مثابه يك جرم قابل تعقيب  
قضائي تلقي گردد و خسـارت نـاشـي          

 .از آن بــه كــارگــران پــرداخــت گــردد             
اخراج و بيكار سازي كـارگـران بـه        -٥

هر بهانه اي بـايـد مـتـوقـف گـردد و                  
تمامي كساني كه بيكار شده اند و يـا     
به سن اشتغال رسيده و آمـاده بـه كـار         
هستند بايد تا زمان اشتغال به كار از     
بيمه بيكاري متناسب با يك زنـدگـي          

 .انســـانــــي بــــرخــــوردار شــــونــــد               
ما خواهان برابري حـقـوق زنـان و         -٦

مردان در تمـامـي شـئـونـات زنـدگـي              
اجتماعي و اقتصادي و مـحـو كـلـيـه           
قوانيـن تـبـعـيـض آمـيـز عـلـيـه آنـان                     

 _هستيم
 

ما خواهان بـرخـورداري تـمـامـي           -٧
بازنشستگان از يك زنـدگـي مـرفـه و              
بدون دغـدغـه اقـتـصـادي هسـتـيـم و                
هرگونه تبعيض در پرداخت مستمري    

مـحـكـوم مـي       "   بازنشستگان را قويـا   

 -كنيم
  

ما ضمن اعالم حمايت قاطعانه از -٨
مطالبات معلمان به عنوان كـارگـران        
فـكــري ، پـرســتـاران و ســايـر اقشــار                
زحمتكش جامعه ، خـود را مـتـحـد              
آنها مي دانيم و خواهان تحقق فـوري        
مطالبات آنان و لغو حكم اعدام فرزاد 

 -كمانگر هستيم 
 

از آنـجـا كـه كـارگـران فصـلـي و                    -٩
ساختمان به طور كـامـل از هـرگـونـه              
قوانيـن تـامـيـن اجـتـمـاعـي مـحـروم                 
هستند ، ما از اعتراضات اين بـخـش    
از طبقه كارگر براي رسيدن به حـقـوق           

 .انســانــي آنــهــا دفــاع مــي كــنــيــم                
سيستم سرمايه داري عامل كار -١٠

كودكان است و تمامي كودكـان بـايـد        
جــداي از مــوقــعــيــت اقــتــصــادي و              
اجتماعي والدين ، نـوع جـنـسـيـت و              

ژادي و         وابســتــگــي هــاي مــلــي و ن          
مـذهــبــي از امــكـانــات آمــوزشــي ،             
رفاهي و بهداشتي يكساني برخـوردار     

 .شوند
 

ما خواهان آزادي كليه كـارگـران     -١١
زنداني از جـملـه مـنـصـور اسـانـلـو و                 
ابراهيم مددي و لـغـو كـلـيـه احـكـام                  
صادره و توقف پيگرد هاي قضايي و    
امـنــيــتــي عــلــيــه فــعــالــيـن كــارگــري           

 -هستيم
  
ما بدينوسيله پشتيباني خود را  -١٢

از تمامي جنبش هاي آزادي خواهانـه        
و بــرابــري طــلــب هــمــچــون جــنــبــش            
دانشجويي و جنبش زنان اعـالم مـي          
داريم و دستگيري ، مـحـاكـمـه و بـه                
زندان افكندن فعالين اين جـنـبـش هـا        

ــا     .مــحــكــوم مــي كــنــيــم            "   را قــوي
ما بخشي از طبقه كارگر جهاني -١٣

هستيم و اخراج و تحميل بي حقـوقـي       
مضاعف بر كارگران مهاجر افغاني و    

ساير مليت هـا را بـه هـر بـهـانـه اي                     
ــم                       ــنــــيــ ــي كــ ــوم مــ ــحــــكــ  .مــ

ما ضمـن قـدردانـي از تـمـامـي             -١٤
حمايت هاي بين المللي از مـبـارزات         
كارگران در ايران و حمايت قاطعانه از       
اعتراضات و خواسته هـاي كـارگـران           
در سراسر جهان خود را مـتـحـد آنـان             
مي دانيم و بيش از هر زمان ديـگـري       
بر همبستگي بين المللي طبقه كارگر    
براي رهايي از مشقات نظام سـرمـايـه      

ــم                       ــنـــيـ ــي كـ ــد مـ ــاكـــيـ  .داري تـ
اول ماه مه بايد تعطيل رسـمـي       -١٥

اعالم گردد و در تقويم رسمـي كشـور        
گنجانده شود و هر گونه ممنوعيت و    
محدوديت برگزاري مـراسـم ايـن روز           

 .ملغي گردد 
 

 زنده باد اول ماه مه
 زنده باد همبستگي بين المللي 

 طبقه كارگر
 ٢٠٠٩ مه ١

 ١٣٨٨ارديبهشت١١
 كميته برگزاري مراسم

  روز جهاني كارگر
سنديكاي كارگران شركت واحد 

 اتوبوسراني تهران و حومه 
 سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه

 اتحاديه آزاد كارگران ايران  
هيئت بازگشايي سنديكاي كارگران 

 نقاش و تزئينات ساختمان
 كانون مدافعان حقوق كارگر
 شوراي همكاري تشكل ها 

 و فعالين كارگري
 كميته پيگيري -

  ايجاد تشكل هاي كارگري
كميته هماهنگي براي كمك به  -

 ايجاد تشكل هاي كارگري
 شوراي زنان -

 جمعي از فعالين كارگري-

افشـاي  " اخيرا در نوشته اي با عنوان     
شـبــکــه مـامــوران اطــالعـاتــي رژيــم           

، " آخــونــدي در کشــورهــاي اروپــائــي         
منـدرج در چـنـد سـايـت وابسـتـه بـه                   
سازمان مجاهدين، فـرشـاد حسـيـنـي         
عضو کميته مرکزي حزب کمونيست     
کارگري يکي از اعضاي ايـن شـبـکـه            

واقـعـا شـرم آور        !   قـلـمـداد شـده اســت        

 ! است
رهــبــري فــرقــه مــجــاهــد کـــه                 
سياستهاي ارتجاعي و بـه بـن بسـت             
رسيده اش باعث گرفتاري هزاران نـفـر     
در کمپ تيپف و اشرف در خاک عراق     
شده اسـت، تـالش دارد بـا ايـن نـوع                  

راه فراري براي خود پـيـدا   " افشاگريها" 
اما آنچه واقـعـا افشـا مـيـشـود           .   کند

درماندگي و انحطاط کامل اين فرقـه      
اين يک نمونه بارز شيـوه تـهـوع      .  است

آور و نخ نما شـده فـرقـه مـجـاهـد در                 
ــيــه                 ــي و نشــر اکــاذيــب عــل افــتــرازن

نشاندهنده سقـوط آزاد    منتقدين خود و    
 . اين فرقه به قعر انحطاط سياسي است

عـرصـه مـهـم و هـمـيـشـگـي                يک  
ــجــات جــان                 ــيــت حــزب مــا ن فــعــال
پناهندگان سياسي و دفـاع از حـقـوق          

فرشاد حسيني نيز زماني .   بوده است آنان  
که مسئول فدراسيون پناهندگان بود براي     
نجات جان کساني که در منگنـه رهـبـري        

مجاهد و دولتهاي ارتجاعي عراق و ايران    
بودند و بـراي  در کمپ تيپف گرفتار شده       

پـنــاهــنــده شــدن آنــان بــه کشــورهــاي            
ــيــتــهــا و اقــدامــات               اروپــائــي فــعــال

ايـن افـتـرازنـي هـا و            .   ذيقيمتـي کـرد    
هذيان گوئيها عکس العملـي بـه ايـن           
سياستها و فعاليتهاي انسـانـي حـزب        

بـخـصـوص    .   کمونيست کارگري است  
شـرايـط سـيـاسـي        امروز که بـا تـغـيـيـر            

منطقه و به بن بسـت رسـيـدن کـامـل             
سياسـتـهـاي رهـبـري فـرقـه مـجـاهـد                 
ساکنين کمپ اشـرف بـيـش از پـيـش             

تــحــت فشــار قــرار گــرفــتــه انــد ايــن              
نارهبران راه چاره را در چنـيـن هـذيـان          

. گوئي هائي بر عليه حزب يافـتـه انـد       
اينان به خيال خود با چنين شيوه هاي     
آخــونــدي اي از خــود دفــع فشــار                    

 ! ميکنند
سـقـوط و     !   واقعا رقـت آور اسـت       

انحطاط سيـاسـي هـم بـاالخـره حـدي              
 ! دارد

 حزب کمونيست کارگري ايران  
 ١٣٨٨ ارديبهشت ١٥، ٢٠٠٩ مه ٥

 

 قطعنامه كارگران ايران به مناسبت اول ماه مه روز جهاني كارگر

 ! شرم کنيد
 درباره ھذيان گوئی فرقه مجاھد 
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ــت          ــاعـ ــر روز             ٥در سـ  ١١ عصـ
ارديـبــهــشـت طــبــق فــراخــوان قــبــلــي           

 نفر از کارگران و مردم تـهـران     ٢٠٠٠
در پارک الله تهران گرد آمدند تـا اول          
مه روز جهاني کارگر را گرامي بدارند 
و عــلــيــه ايــن شــرايــط غــيــرانســانــي            

در حـالـيـکـه هـنـوز           .   اعتراض کـنـنـد    
دسته دسته مـردم بـطـرف پـارک اللـه              
ميرفتند، جمهوري اسالمي از تـرس         
گسترش تجمع مردم تهران، جبونانه و 

به مردم حمله کرد و با با گاز اشک آور 
 ضــرب و شــتــم مــردم          بــيــرحــمــي بــه   

 نـفـر را کـه          ١٧٠پرداخت و بيش از       
حدود نيـمـي از آنـهـا زن مـيـبـاشـنـد                   

بـخـشـي از اطـالعـيـه           .   دستگير کـرد  
کميته برگزاري مراسم اول مـه تـهـران           
را که تصوير گويائي از ايـن مـراسـم،            
حمله سبـعـانـه نـيـروهـاي سـرکـوب و                
مقابله مردم با آنان ميدهد را ايـنـجـا         

 : نقل ميکنيم
به مناسبت روز جهـانـي کـارگـر          " 

،اول ماه مه، يازده ارديبهشت، بنا بـه     
فراخوان تشکل هاي مستقل جـنـبـش       
کــارگــري ايــران کــه خــواســتــه هــا و               
مطالبات کارگـران ايـران در آن قـيـد               

 ٥شــده بــود،امــروز جــمــعــه، ســاعــت        
عصـر، بــا حضــور تــعــداد زيــادي از              
کارگران، فعاليـن کـارگـري، خـانـواده            
هاي کارگران و مـردمـي کـه بـنـا بـه                  
فـراخـوان در مـحـل پـارک اللـه و در                   
اطراف ميدان آب نماي آن تجمع کرده       
بودند ، مراسم روز جهـانـي کـارگـر و             
حضور براي اصرار بـر خـواسـتـه هـاي           
ــدرج در فــراخــوان و                کــارگــران، مــن

 .قطعنامه آن، انجام گرفت
نيروهاي امنيتي که از روزهـاي         

قبل با احضار، تـمـاس هـاي تـلـفـنـي               
دائم و تـعـقـيـب کـارگـران و فـعـالـيـن                   
کارگري قصد ايجاد رعـب و وحشـت          
براي ممانعت از بـرگـزاري مـراسـم را            
داشتند، امروز در پـوشـش نـيـروهـاي          
انتظامي و تـعـداد زيـادي نـيـروهـاي               
لباس شخصي اطالعاتي، از سـاعـت        
ها پيش در محل پارک اللـه مسـتـقـر          

از طرفي نيروهاي حراست . شده بودند 
برخي شرکت هـا و کـارخـانـه هـا، از                 
جمله شـرکـت واحـد، نـيـز در تـجـمـع                  
حضــور داشــتــنــد تــا بــا شــنــاســايــي            
کارگران فعال آن واحد کارگري، آنان را 

. به نيروهاي امنيتي مـعـرفـي کـنـنـد            
همچنين نيروهاي اطالعاتي بـه طـور      

گسترده از شرکت کنندگان در مراسـم    
حضور گسترده . فيلمبرداري ميکردند

شرکـت کـنـنـدگـان در مـراسـم خشـم                 
نيروهاي امنيتي را کـه تـمـام تـالش              

خود را کرده بودند تـا مـراسـم شـکـل            
 .نگيرد برانگيخت

بالفاصله پس از شروع مـراسـم و         
زنــده بــاد   " در حـالــي کــه شــعـارهــاي           

کـارگـر اتـحـاد       " و   "   جنـبـش کـارگـري      
سر داده شد، نيروهاي امنيتي "   اتحاد

افسـار گســيــخــتــه و خشــمــگــيــن بــه            
. جمعيت شرکت کننده حمله ور شدند    

بسيـاري از مـردم بـا بـاتـوم و شـوک                   
ــرار                 ــکــي مــورد هــجــوم ق ــري ــکــت ال

بـرخـي را چـنـد نـفـره مـورد                . گرفتند،
محـاصـره قـرار دادنـد و بـا کـتـک و                    
ضربات باتوم به زمين انـداخـتـه و بـا            
فحش و ضربات پياپي مشت و لـگـد      

پلـيـس نـوعـي       .   به انان حمله ور شدند   
گاز سرفـه آور و سـوزانـنـده چشـم در                 

بعـضـي   . اطراف ميدان آب نما پراکند 
از مردم به درگير شدن با گـروه حـملـه            
کننده کـه قصـد دسـتـگـيـري آنـان را                 

تعداد کثيري از ايـن  .   داشت پرداختند 
نيروها با هجوم گروه هاي چند نـفـره،           
اقدام به پراکنده کـردن خـانـواده هـاي             

حاضر در محل و بسياري از شـرکـت         
شـمـار بسـيـاري از         .   کنندگان کـردنـد    

کارگران و شرکت کنندگان در مراسم، 
پس از ضرب و شتم و درمورد تـعـداد    

زيادي با کوبيدن سر و صـورتشـان بـه            
ديواره و نـرده هـاي اطـراف حـوض و               

. خونين کردن انان، دسـتـگـيـر شـدنـد            
نيروهاي امنيتي حتي پـس از حـملـه            
گسترده به شرکت کنندگان، در خـارج    
از پارک الله و در خيابان هاي اطـراف       
نيز تعداد زيادي از مردم را بـازداشـت       

 . کردند

در خــالل ايــن مــراســم بــيــش از             
يکصد و پنجاه نفر، از زن و مرد و رده 
هـاي ســنــي جــوان تــا ســالــمــنــد، بــا              
وحشيانه ترين روش ها دستگير شـده      
انــد و اکــنــون در بــازداشــت بــه ســر                

 . ميبرند
کميته برگراري مراسم اول ماه مه 

 ضـمـن آفـريـن و تـبـريـک بـه                 ٨٨سال  
ــراي ايــن                ــران ب جــنــبــش کــارگــري اي
موفقـيـت بـي نـظـيـر بـراي بـرگـزاري                   
مراسـم مشـتـرک تـوسـط گـروه هـاي                
مختلف کـارگـري و بـا قـلـمـداد ايـن                  
حرکت مشترک و متحدانه به عـنـوان          
نقطه عطفي در جنبش کارگري ايـران         

و ضمن اعالم شـکـسـت تـالش هـاي              
حاکميت براي جلوگيري از اين حرکت    
متحدانه، مراتب تنفر و انزجـار خـود        
را از سرکوب وحشيانه مراسـم امـروز      
اعالم ميدارد و ضمن محکـوم کـردن      
اين اقدام غـيـر انسـانـي و وحشـيـانـه                 
خــواســتــار آزادي بــي قــيــد و شــرط               

 ." تمامي دستگير شدگان مي باشد
 

 : سنندج
جمهوري اسالمي براي جـلـوگـيـري از         
بـرگـزاري و راهـپـيـمـائـي اول مـه در                   
سنندج پنج نفر از فعـالـيـن شـنـاخـتـه              
شده کـارگـري در ايـن شـهـر، شـريـف                 
ساعد پناه، صديق کـريـمـي، مـجـيـد             
حــمــيــدي، خــالــد حســيــنــي و ژيــان              
سبحاني را صبـح اول مـه دسـتـگـيـر               

اما اين اقـدام تـاثـيـري بـر اراده             .   کرد
مردم براي برگزاري راهپيمائي اول مه   

 . نگذاشت
 بعدازظهر چند صد نـفـر      ٥در ساعت   

از کارگران و مردم طبق برنامه اعـالم      
شده در ميدان اميريه سننـدج تـجـمـع        
کردند و در حاليکه پالکاردهـائـي در          
دست داشتند و شـعـار مـيـدادنـد بـه                
طــرف مــيــدان کــوه نــورد شــروع بــه              

ســرکــوبــگــران  .   راهــپــيــمــائــي کــردنــد    
حکومت به تظاهرات کنندگان حـملـه     

 . کردند و تعدادي را دستگير کردند
عوامل لبـاس شـخـصـي، در لـحـظـه               
آغاز مراسم مبـادرت بـه جـمـع آوري             
پـارچـه نـوشـتــه هـايــي کـه در دســت                  
تظاهرات کنندگان بود، کردند اما بـا        
مقاومت آنان روبرو شده و کارگران از     
تحويل دادن کاغذ نوشته هاي کـه در        
دسـت داشــتـنــد خــودداري کــردنــد و            
بطرف مـيـدان کـوه نـورد بـه حـرکـت                  

تظاهرات کنـنـدگـان شـعـار         .   درآمدند
زنـده بـاد کـارگـر کـارگـر و               :   ميدادند

روي .   زنداني سياسي آزاد بـايـد گـردد       
مقواهـائـي کـه در دسـت تـظـاهـرات                
: کنندگان بود نـيـز نـوشـتـه شـده بـود               

، " رفاه، آموزش و پرورش بـراي هـمـه     " 
ــان،          "  زنـــان، کـــارگـــران، دانشـــجـــويـ

قـرارداد  " ،   " معلمـيـن، اتـحـاد اتـحـاد          
فـعـالـيـن     " ،   " موقت لـغـو بـايـد گـردد          
کـارگـران   " و   "   زنداني آزاد بايد گـردنـد     
پـس از طـي       " .   جهـان مـتـحـد شـويـد          

 متر، نيروهاي ٤٠٠ تا ٣٠٠مسافت 
سرکوب رژيم از انـتـظـامـي و لـبـاس               
شخصي به جمعيـت يـورش بـردنـد و              

مردم را مورد ضرب و شتم قرار دادند 
 .  و بيش از ده نفر را دستگير کردند

 
استقبال از دستگير شدگان       

 مراسم اول مه سنندج     
طبق گزارش کميته برگزار کننـده اول         

 ارديبهشت شـش  ١٢مه سنندج، روز  
نفر از شرکت کنندگان در مـراسـم اول       
مـه ســنــنــدج کــه تــوســط نــيــروهــاي            
امنيتي وانـتـظـامـي دسـتـگـيـر شـده                

، شـيـوا     ) گلريز( بودند، شب بو خليلي  
ــدي، فــواد                  ــرزام عــب ســبــحــانــي، ف
کيخسروي، بابک باجالني و مـنـصـور     
کريميان، آزاد شدند و مورد استـقـبـال     
گـرم خـانـواده هـاي خـود و فـعـالـيــن                   

مردم در . کارگري و مردم قرار گرفتند
مقابل ساختمـان دادگسـتـري تـجـمـع            
کرده بودند و با آزادي اين عزيزان آنهـا   
را گلباران کردند و در ميان حاضـريـن    

 . شيريني پخش کردند
 

 : کرمانشاه
 نفر از کارگران و مـردم      ١٥٠بيش از  

کرمانشاه بـه فـراخـوان اتـحـاديـه آزاد              
کارگران ايران، انجمن صنفي کارگـران   
برق و فـلـزکـار کـرمـانشـاه، کـارگـران                
کارخانه هاي چيني کرد، کاشي کـرد،    
پتروشيمـي پـلـي اتـيـلـن سـنـگـيـن و                   
پتروشيمي اوره و آمونياک کرمـانشـاه        
درمقابل استانداري اين شهر دست بـه    
تجمع زدند و مراسم روز کارگـر را بـا         

 . شور و شوق برگزار کردند
 صبـح  ١٠در اين مراسم که از ساعت  

ــران                 ــارگ ــعــدادي از ک شــروع شــد، ت
درمورد محروميت ها و بـيـحـقـوقـي           
هاي کارگران از جملـه مسـالـه اخـراج           
کارگران چيني و کاشي کرد سخنراني    

فرامرز قرباني عضـو هـيـئـت         .   کردند
مديره اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران و             
بازرس انجمن صنفي کارگـران بـرق و        
فلزکار کرمانشاه نيز درمورد اهمـيـت    

. روز جهاني کـارگـر سـخـنـرانـي کـرد              
کــارگــران در ســخــنــرانــي هــاي خــود           
وضعيت غيرانساني حاکم بـر طـبـقـه           
کارگر و مـردم مـحـروم را مـحـکـوم                

 . کردند
طبق گزارش اتحـاديـه آزاد کـارگـران،          
ــعــدادي از                   ــن مــراســم ت در طــول اي
مسئولين استانداري و عوامل وزارت 
اطالعات و نيروي انتظامي در ميـان        
كـارگـران حضـور داشـتـنـد و پـس از                  
سخنراني کارگران، يکي از مسئولين      
استانداري از تجمع كنندگان خواسـت       
به داخل استانداري بروند و در آنجا بـا   
يوسفي رئيس اداره کار صحبت کنند       
امــا کــارگــران اعــالم كــردنــد امــروز            

  در ايران٨٨گزارش فشرده اي از مراسم هاي اول مه 
  نفر در ميتينگ اول مه تهران شرکت کردند ٢٠٠٠: تهران

  نفر را دستگير کرد ١٧٠جمهوري اسالمي به تجمع مردم حمله کرد و بيش از 

 ١٤صفحه      



 14 ١٣٨٨ ارديبهشت ٨ انترناسيونال 

يوسفي بايد بـه حضـور مـا بـيـايـد و                  
يــوســفــي کــه تــوســط        .   جــواب دهــد   

استانداري براي جوابگوئي به کارگران  
احضار شده بود و از در پشـتـي وارد            
استانداري شده بـود جـرات نـکـرد بـه              

در دقايق پايانـي  . ميان کارگران بيايد 
نيروهاي لبـاس شـخـصـي        اين مراسم   

اداره اطالعات با سرعت خـود از در           
استانداري به ميان کارگران آمـدنـد و         
شروع به تهديد کردند، اما كارگران با   
اتمام موفقيت آميز مراسم در ساعت    

 ظهر تصـمـيـم بـه پـايـان مـراسـم                 ١٢
  . گرفتند

 : سقز
مراسم اول مـه بـه فـراخـوان كـمـيـتـه                   
هماهنگي و اتـحـاديـه آزاد كـارگـران              
ايران در مـحـل سـنـديـكـاي خـبـازان                 

دو پــــالكـــارد در          .   بـــرگـــزار شـــد       
. گراميداشت اول مه نصب شـده بـود         

در اين مـراسـم قـطـعـنـامـه سـراسـري                
كارگران خوانده شد، اسماعيل نـيـازي      
و محمد عبدي پور سخنراني کردند و  
کاوه محمدي از طـرف اتـحـاديـه آزاد            

كـارگـران   .   كارگران پيامي قرائت کـرد  
دو پالکارد در محل نصب کرده بودند 
و در محل شيريني و شكالت پـخـش         

مـراسـم از سـاعـت ده و ربـع                .   كردند
صبح شروع شـده و تـا يـازده و نـيـم                    

 . ادامه يافت
 

در سقز نيز مانند کـرمـانشـاه نـيـروي             
سرکوب رژيم در محل مستـقـر شـدد           
بــود تــا مــانــع پــيــوســتــن مــردم بــه               

  . تجمعات اول مه شود
 :قصر شيرين

 کارگران قصر شيرين با سـرکـوبـگـران       
 درگير شدند 

بنا بر اخبار منتشره در سايت آژانـس      
 نـفـر از       ١٥٠٠ايران خبـر، بـيـش از           

کارگران قصر شيـريـن، صـبـح امـروز            
 ارديبهشت از سـاعـت ده صـبـح             ١١

تــظــاهــر .   دسـت بــه تــظـاهــرات زدنــد         
كنندگان پالكاردهائي تـحـت عـنـوان          
كارگر حقش راميخـواهـد، صـدقـه از           
ــات               ــتــخــاب ــمــيــخــواهــد و ان دولــت ن
فرمايشي تحريم است، تحريم است با     
نــيــروهــاي ســركــوب رژيــم كــه بــراي            
ممانعت از بـرگـزاري ايـن تـظـاهـرات              

 . گسيل شده بودند درگير شدند
کــارگــران خشــمــگــيــن اراک بــه         :   اراک 

 طرف فرمانداري سنگ پرتاب کردند 
طبق گـزارش ديـگـري از هـمـيـن              
منبـع در اراک روز ده ارديـبـهـشـت،                

 نفـر از کـارگـران شـرکـت            ٥٠٠حدود  

هاي صنايع آذرآب و واگـن پـارس و              
 و نـيـم       ٧چند شرکت ديگر از ساعت    

صبح در مقابل فرمانداري ايـن شـهـر         
تجمع کردند و اقدام به پرتاب سـنـگ        
به ساختمان فرمانداري کردنـد کـه بـا           
دخالت نيروهاي پـلـيـس و امـنـيـتـي               
مواجه شدند و يک ربـع بـعـد مـتـفـرق            

 . شدند

بنا بـر گـزارش در ايـن درگـيـري                
نيروهاي سرکوب حکومت به ضرب و 
شتم كـارگـران مـعـتـرض پـرداخـتـه و                
حدود ده تن از كارگـران را دسـتـگـيـر             

 . كردند
  

 : رشت
طبق گزارشي که به کانال جديد رسيده 

 ١٥٠٠است، عصر روز اول مه حدود 
نفر از مردم رشت در پارک شهر رشـت        
مقابل استانداري گرد آمدند تا همـراه     
با مردم ساير شهرها اول مه را گرامي 

ــم،        .   بــدارنــد نــيــروهــاي ســرکــوب رژي
خياباني را که استانداري در آن واقـع           
شده و يک درب پارک در آن قـرار دارد       
بستند و ماموران انتظامي در تـمـام          
مدت در داخل پـارک بـه گشـت زنـي               

مـردم  .   پرداختند تا مانع مردم شونـد     
منتظر فرصتي بودنـد کـه مـراسـم را            
برگزار کنند اما فضاي پـلـيـسـي ايـن            

  . امکان را به آنها نداد
 :  تبريز

 نفر که اکثرا از کارگـران  ٥٠٠بيش از  
کارخانه هاي تبريز بودند، در مـيـدان         
بازار گرد آمدند اما اين محل توسـط      

نظامي رژيم قـرق     -نيروهاي امنيتي   
شده بود و مـردم بـا فشـار نـيـروهـاي                

 . سرکوب حکومت پراکنده شدند
 

 : کامياران
 نفر از کارگران و خـانـواده   ١٠٠حدود  

هايشان در شهر کـامـيـاران در پـارک             
اصلي شهر گرد آمدند و مـراسـم اول             

در اين مـراسـم     .  مه را گرامي داشتند 
قطعنامه اول مه قرائت شـد و مـورد          

 . استقبال حاضرين قرار گرفت
 

 : بندرعباس
طبق گزارشي که به کانال جديد رسيده 

 نفر از مردم بـنـدرعـبـاس     ٣٠٠است،  
که اکثرا از کارگران اخـراجـي شـرکـت          

نفت بودند، در مرکز شهر جمع شدنـد        
و پالکاردهاي خود به مـنـاسـبـت اول            

در يکـي از    .   مه را به اهتزاز درآوردند   
ــا مــجــازات اعــدام               ــارده ــالک ايــن پ

ــود        ســرکــوبــگــران   .   مــحــکــوم شــده ب
 نـفـر از شـرکـت           ٣جمهوري اسالمي    

کنندگان در اين تـجـمـع را دسـتـگـيـر             
اسامي دو نفر از دستگيرشدگان . کرد

عـبـاس مـرادي و        :   عـبـارت اسـت از       
 . محمد نيکخواه

در تهران هـمـچـنـيـن طـبـق گـزارشـي                 
سرکوبگران جمهوري اسالمي روز اول  

اعضاي تعاوني فلزکار و   مه به جلسه   
 نـفـر را       ١٩مکانيک يـورش بـرده و           

دستگير کـرده انـد کـه هـمـچـنـان در                 
عصـر روز    .   زندان اوين به سر ميبـرنـد   

يکشنبه ماموران امنيتي بـا حضـور         
در منازل اين اعضا اقدام به تفتيش و   
ضبط برخي از لوازم مـنـزل هـم چـون              

  . نمودند... کتاب، نوار، رايانه و 
تجمع هرروزه خانواده هاي    

 :  دستگيرشدگان اول مه    
 نفر ١٧٠در تجمع پارک الله بيش از   

 ٣٥دستگير شدند و تـاکـنـون حـدود           
اسـامــي  .   نـفـر از آنـهـا آزاد شـده انــد               

تعدادي از کسـانـي کـه هـمـچـنـان در                
زندان بسر ميبرند طبق گزارش کميته 
مبارزه براي آزادي زندانيـان سـيـاسـي           

 : بشرح زير است
 شاپور احساني راد، جعفر عظيم زاده، 

سـعـيـد      عـابـديـنـي،    )   عـيـسـي   ( بهرام   
 يـونـس ارژنـگ،       يوزي، بهروز خـبـاز،     

اللـه    محمـد اشـرفـي،      مريم محسني، 
افسـانـه     محمدي، شـريـف مـحـمـدي،        

فـاطـمـه      فاطمه اقـدامـي،      عظيم زاده، 
شاه نظري، محمـد لـطـفـي، مسـعـود             

مـنـصـور      لقمان، غـالمـرضـا خـانـي،         
بهناز فرمانبـر، پـروانـه        حيات غيبي، 

امـيـر     قاسميان، مـيـثـم جـعـفـر نـژاد،            
يعقوب علـي، کـاوه مـظـفـري، جـلـوه               

مـحـسـن      جواهري، عليـرضـا ثـقـفـي،        
عـلـي رضـا        اسداله پور فرهاد،    ثقفي،

فيروزي،  پوريا پيش تازه، طاها ولـي      
هما اژدرنيـا، حـمـيـد خـادمـي،              زاده،

نـويـد     عين اله بصيري، اميد شفيعي،  
ــزدي، ــزاده، ســجــاد              ي ــن عــلــي نســري

ســـبـــزعـــلـــي پـــور، آيســـان زرفـــام،             
خوشبخت، احمد داوودي، مـحـمـدي         
سليمي، محمد احساني، صالـح کـيـا        

سـيـروس     آبادي، حميد يعقوب عـلـي،     
ــحــي،   ــم              فــت ــتــحــي، مــري ــه ف ــف شــري

مـحـمـود      فر، ميربهاري، مريم يميني   
حسينـي، هـمـايـون جـابـري،  بـهـنـام                  
ابراهيم زاده، حميد ملك زاده، صـادق      
كيوان، اژن پورشريفي، زانيار احمدي،  

حـمـيـد يـعـقـوب عـلـي،               بهزاد خبـاز،  
حميد خـادمـي، عـيـن الـه بصـيـري،                
مهـدي شـانـديـز فـراهـانـي، فـرج اهللا                 
سعدي، نجمه رنجبران، علي معـذب،      
سعيد سجودي، حميد قرباني، يـكـزاد    
زنگنه، پورياپيش تازه، اصغر ياوري،      

غالمرضا رجبـي، سـجـاد سـبـزعـلـي             
 . پور

طبـق اطـالعـيـه هـاي مـتـعـددي کـه                    
توسـط کـمـيـتـه مـبـارزه بـراي آزادي                 
زندانيان سياسي انتشار يافـتـه اسـت،         
خانواده هاي دستگيرشدگـان اول مـه         
هرروزه مقابل دادگاه انقالب در تهران  
تجمع اعـتـراضـي بـرپـا مـيـکـنـنـد و                  
خواهان آزادي فوري و بي قيد و شـرط   

 . عزيزان خود ميشوند
طبق گزارشي که در سـايـت اتـحـاديـه           
آزاد کارگران ايران منتشر شده اسـت،        
کارگران کارخانجات و مراکزصنعتي     
و خدماتي سنندج با برقـراري تـمـاس        
هاي مکرر و پيگيرانه با اتحاديه آزاد    
کارگران ايران، هم سرنوشتان خـود را          
که در تجمع روز جـهـانـي کـارگـر در                
پارک الله تهران دسـتـگـيـر شـده انـد،              

کـارگـران   .   مورد حمـايـت قـرار دادنـد         
کارخانجات شاهو، پرريس، نسـاجـي        
کردستان، غـرب بـافـت، آجـر شـيـل،               
شيرپاک آرا، گـونـي بـافـي سـمـا، آرد                
فجر، نـيـرو رخـش، کـارگـران بـخـش                 
خدماتي بيمارستان توحيد و جـمـعـي         
از بازنشستگان شهرستان سنـنـدج بـا         
برقراري تماس لحظه به لحظـه ضـمـن        
حمايت از خواست آزادي بـي قـيـد و               
شرط کارگران در بند، آمادگي خود را 
براي دفاع عملي و موثر از کـارگـران            
بــازداشــت شــده، از جــملــه بــرگــزاري            
تجمع، تـا آزادي تـمـامـي دسـتـگـيـر                 
شدگان اجتماع اول ماه مـه در پـارک             

 . الله ابراز داشتند
جمعي از کارگـران ايـران خـودرو نـيـز              
طي اطالعيه اي اعـالم کـرده انـد کـه            
روز کارگر يک روز جهـانـي اسـت ودر           

تــــعـــطـــيـــل مــــي        هـــمـــه جـــا            
هيچکسي حق نـدارد جـلـو         . باشد

برگـزاري روز جـهـانـي کـارگـر را               
ما برگزاري مـراسـم روز        .    بگيرد

جهاني کارگر را حق مسلم و بـي          
چون و چراي کارگران مـي دانـيـم،         
سـرکــوب و دسـتــگـيــري فــعــاالن           
کارگري را محکوم مـي کـنـيـم و            
خواهان آزادي بـي قـيـد و شـرط               

 . تمامي دستگيرشدگان هستيم
جمع هائي از کـارگـران مـجـتـمـع             

پــتــروشــيــمــي مــارون، فــن        هــاي
آوران، غـديـر، کـارون،  فـارابــي،             

ــد،      ــر، ارونـ ــجـ ــام         فـ ــدر امـ ــنـ بـ
واقــع در مــنــطـقــه ويــژه           رازي  و

حـملـه بـه       اقتصادي ماهشهر نيـز   
مراسـم اول مـاه مـه کـارگـران و                

در پـارک اللـه         دستـگـيـري آنـهـا       
تــهــران را مــحــکــوم کــرده و در              

بـرگـزاري   :   انـد اطالعيه اي نـوشـتـه        
مراسم حق همه کارگران اسـت و ايـن            

دهـهـا سـال اسـت کـه طـبـقـه                   حق را 
کارگر در سراسر جـهـان بـدسـت آورده           

مـا کـارگـران در شـرايـطـي در               .   است
ايران به استقبال برگزاري مـراسـم روز         
کارگر رفتيم که بيش از يک مـيـلـيـون        
نفر از هم طبقـه اي هـايـمـان بـا عـدم                  

کارگـر  .   پرداخت دستمزدها روبروست  
در ايــران از ابــتــدائــي تــريــن حــقــوق              

بـنـابـرايـن     .   انساني خود محروم اسـت    
اين حـق کـارگـر اسـت کـه از هـويـت                   
انساني خـود دفـاع کـنـد و بـرگـزاري                
مراسم روز جـهـانـي کـارگـر يـکـي از                 

. راههاي مهم ايـن ابـراز وجـود اسـت             
هـيـچ جـرمـي مـرتـکـب             اين کارگـران  

همه کارگران ايـران    ما از .   نشده اند 
و سازمانهاي کارگري در سـراسـر        
جهان مـيـخـواهـيـم کـه از هـيـچ                  
اقــــــدامــــــي بــــــراي آزادي                  

ــغ         کــارگــران دســتــگــيــر شــده دري
کارگران دستگير شـده در     .   نکنند

اول ماه مه امسال بايد بدانند کـه         
از حمايت همه کـارگـران ايـران و            
جـهــان بـرخــوردارنــد و شــايســتــه          

 . بهترين درودها هستند
الزم به توضيـح اسـت کـه کـانـال              
جديد نيز بدنبال دستگـيـري هـاي       
اول مه برنامه هاي زنده متعـددي      

داد و   را به اين مساله اختصـاص        
تــعــداد قــابــل تــوجــهــي از مــردم از               
ايــنــطــريــق از قــطــعــنــامــه ســراســري           
کارگران حمـايـت کـردنـد و حـملـه بـه                 
اجـتـمـاعــات اول مــه را مــحـکـوم و                
خواهان آزادي کليه دسـتـگـيـرشـدگـان          

 . شدند
 در ايـران      ٨٨بي ترديد ابعاد اول مـه        

گـفـتـه    .   بسيار وسيعـتـر از ايـن اسـت           
مـيــشـود در کـرج، اراک، شـيــراز، و                
بسياري شهرهاي ديگر نيز تجمعـاتـي    
به مناسبت اول مه برگزار شـده اسـت        
کـه تــا ايــن لـحــظــه گــزارش آنـهــا را                  

 . دريافت نکرده ايم
 زنده باد اول مه روز جهاني کارگر

 . . . گزارش فشرده از مراسم هاي                              ١٣از صفحه          
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 دوستان گرامي،         
. اول ماه مه امسال در ايران نمونه بود

يک پيروزي براي کارگران و مردم ايران 
روز نـمـايـش قـدرت کـارگـران و             .   بود

. مردم عليه سرکوب و بي حقوقي بود
دههـا تشـکـل کـارگـري در اقـدامـي                
سراسري و متحد کـه طـي سـي سـال               
گذشته بي سابقه بود و عـلـيـرغـم يـک         
حکومـت نـظـامـي اعـالم نشـده، در               
تهران و چند شهر ديگر اول ماه مه را      
گرامي داشتند و با صدور قطعـنـامـه        
سراسري بر اساسي ترين و مبرم تـريـن    
مطالبات خود و اکثريت عظيم مـردم   

اين دستاوردي بزرگ .   تاکيد گذاشتند 
و ارزشمند براي کارگران و همه مـردم      

 . ايران بود
جمهوري اسالمي ايران صبح اول     

کـه مـوقـع        -ماه مـه، دل آرا داربـي            
را بـدار      - سـال داشـت      ١٧دستگيري  

کشــيــد تــا کــارگــران و جــامــعــه را                
اين عـمـل آدمـکـشـان          .   مرعوب کند 

حاکم بر ايران، فورا  با واکـنـش هـاي              

بين المللي روبـرو شـد، مـورد تـنـفـر                
شديد قرار گـرفـت و در مـطـبـوعـات              

بدنبـال  .   جهان  انعکاس وسيعي يافت   
اين جنايت، به تجمع اول ماه مـه  در         

در شهرهاي . تهران وحشيانه حمله شد
ديگر نيز براي ممـانـعـت از بـرگـزاري            
مراسم هاي اول مه نيروهاي انتظامي   
و امــنــيــتــي را بسـيــج کــردنــد و بــه                
خيابانها کشاندند، اما عليرغم هـمـه        
اين تمهيدات، اول مه  پر شکوهتر از      

 . هميشه برگزار گرديد
در تهران در هـمـان دقـايـق اولـيـه            
شروع مراسم که جـمـعـيـتـي بـالـغ بـر                 

 نفر گرد آمده بـودنـد، و بـراي        ٢٠٠٠
ممانعت از رشد فـزايـنـده جـمـعـيـت،               
نيروهاي سرکوب و لـبـاس شـخـصـي            
هاي رژيم محـل را بـه مـحـاصـره در                
آورده و با گاز اشک آور و باتـوم بـجـان       

آنهـا را مـورد اهـانـت           .   مردم افتادند 
وضرب و جرح قرار داده و بسيـاري را      

 نـفـر کـه        ١٧٠بيش از .   زخمي کردند 
نيمي از آنها زن بودند را دسـتـگـيـر و             

 . روانه زندان کردند
در سنندج نيز به منظور ممانعت 

 نـفـر از       ۵از برگزاري  مراسم اول مه،    
رهبران کارگران را فـراخـوانـدنـد و تـا              
ــازداشــت نــگــه                  عصــر آنــهــا را در ب

 نـفـر     ٦همچنين طي مراسم   .  داشتند
ديگر  از رهبران کارگران را بـازداشـت       
و تــا روز بــعــد در بــازداشــت نــگــه                  

با اينحال کارگران توانستـنـد   .  داشتند
 . مراسم شان را برگزار کنند

خانواده هاي دستگيرشـدگـان هـر       
روز با تـجـمـع در مـقـابـل دادگـاه در                  
تهران خواهان آزدادي بسـتـگـان خـود          

در نتيجه تالش خـانـواده هـا      .   هستند
تا کنون عده اي از بـازداشـت شـدگـان           

 نـفـر از       ١٣٠آزاد شده اند، اما حدود  
آنها که  از چـهـره هـاي سـرشـنـاس و                   
رهبران کارگري در ميان آنها هستند،    

 . هنوز در بازداشت بسر ميبرند
جـمـهــوري اسـالمــي بـراي آزادي           
دستگيرشدگان وثيقه هاي سنگـيـنـي        

هدف رژيم اسـالمـي   .   را مقرر ميکند 

بـزانــو در آوردن رهـبــران و فــعـالــيــن               
مــيــخــواهــنــد تــوان    .     کـارگــري اســت   

سازمـانـگـري و اعـتـراضـي جـنـبـش                
 .  کارگري را تضعيف کنند

 
 !دوستان عزيز

کارگران و مردم ايران در مبارزه بـراي      
احقاق حقوق خـود بـه حـمـايـت بـيـن                 

روي ايـن حـمـايـت         .   المللي نياز دارند  
از شما انتظار دارند .   حساب ميکنند 

که جمهوري اسالمي ايران را بـخـاطـر          
اعدام کودکان و نـوجـوانـان و تـوقـف              
مجازات اعدام که به منظـور ارعـاب       
جامعه صورت مـيـگـريـد، مـحـکـوم             

سرکوب وحشيانه کـارگـران در       !  کنيد
از شـمـا     !   اول مه را مـحـکـوم کـنـيـد             

انتظار دارنـد کـه تـوان خـود را بـراي                 
آزادي بيقيد و شرط دستگير شـدگـان         
اول ماه مه و همه رهبران کارگري کـه      
!  در زندان بسر ميبرند، بـکـار گـيـريـد          

نمايندگان جمهوري اسالمي ايـران  و       
تشکل هـاي دسـت سـاز آن بـخـاطـر                  

جنايات بيشماري  که عليه کارگران و 
مردم مرتکب شـده انـد  از سـازمـان               

 !جهاني کار بايد اخراج شوند
 

 زنده باد
 ! همبستگي بين المللي کارگري 

 
 با احترام،

 خليل کيوان
 دبير تشکيالت خارج کشور 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠٠٩،١٧ مه ٧پنجشنبه 
 ١٣٨٨ارديبهشت 
 

 رونوشت به احزاب و مطبوعات               

 نامه خليل کيوان  دبير تشکيالت خارج کشور حزب
 به سازمانهاي کارگري، فعالين و نهادهاي مدافع حقوق انسان
 در باره دستگيري شرکت کنندگان در تجمعات اول مه ايران

 

بــعــد از شــکــســت بــزرگ جــمــهــوري            
اسالمي در اول مه امسال، سـردسـتـه       
اوباشان اين حکـومـت بـفـکـر افـتـاده              
اســت بــراي نشــان دادن ســرپــا بــودن             
حکومتش و همچـنـيـن مـاسـتـمـالـي             
کردن اوج اعمال تـوحـش مـزدورانـش           

قـرار  .   در اول مه به سنندج سفـر کـنـد      
است خامنه اي را همانطور کـه از در         
پشت بداخل دانشگاه بـردنـد و از در             
پشت هم فراري دادند، در مـيـان بـي             
سابقه ترين تـمـهـيـدات امـنـيـتـي بـه                 

همين تدابير امـنـيـتـي       .  سنندج ببرند 
گسترده البته استيصال و ذليـل بـودن        
حکومت و وحشتـش از تـنـفـر مـردم             

حـق  .   سنندج را بخوبي نشان ميـدهـد      
وقتي اين حـکـومـت حـتـي        .  هم دارند 

در قم مـرکـز تـجـمـع آيـت اهللا هـا و                     
آخوندها آرامـش نـدارد، آنـگـاه بـراي             

سفر به سنندج سرخ بايـد بـتـرسـنـد و               
بلرزند و همه امـکـانـاتشـان را بـکـار               

از اکـنـون     " .   بخير بـگـذرد  "بگيرند  تا  
مراکز و مـحـلـهـائـي کـه قـرار اسـت                   

به آنـهـا رفـت و آمـد کـنـد               خامنه اي  
همگي نرده کشي شـده و در اخـتـيـار            
تيم هاي حفاظتـي دفـتـر سـيـد عـلـي               

كاركنان اين مـراكـز   .   قرار گرفته است  
. به مرخصي اجباري اعـزام شـده انـد           

پست بازرسي هاي شبانه و اسـتـقـرار           
مزدوران پاسدار و بسيجي در سـطـح           

بـه فـاصـلـه       .   شهرافزايش يافـتـه اسـت      
هرصد متر يـک پسـت بـازرسـي دائـر              

عـمــال فــعــالــيــت عــادي       .   شـده اســت   
دستگاههـاي دولـتـي در سـنـنـدج را               
تعطيل کرده اند و ماموران انتظامـي        

در .   در خيابانها مستقـر گـرديـده انـد          
خـيــابـانــهـاي اصـلــي شــهـر از جــملــه               

خيابان پاسداران، فردوسـي، صـفـري،         
چهار راه وکـيـل و خـيـابـان شـاهـپـور                  

اقـدام بـه نصـب دوربـيـن بـراي               . . .   و   
نــتـيــجــه  .   عـکــس و فـيــلـم کـرده انـد              

مسافرتي با ايـن سـطـح از بسـيـج و                 
تمهيدات از پيش معلوم اسـت، بـراي         
مردم سنندج ايـن وضـعـيـت اسـبـاب              
جوک و تـمـسـخـر رژيـم اسـت و بـراي                  
پاسداران و ديگر مزدوران مستقـر در      
سنندج درک ايـن حـقـيـقـت اسـت کـه                 
رژيمشان تا چه حد منفور و زبـون در         

 .مقابل مردم
ــزه کــردن فضــاي            ــيــتــاري مــيــل

شهرها براي حضور هر يک از سـران      
جنايتکار اين رژيـم گـويـاي عـمـق             
هــراس و وحشــت ايــن جــالدان از              
مردمـي اسـت کـه در صـدد بـزيـر                 

امـروز دوره    .   کشيـدنشـان هسـتـنـد       

مـردم  .   مرعوب شدن مردم نـيـسـت    
چنگ و دندان نشان دادنهـاي رژيـم       
را نشانه اي از قدرت اتحاد خود در 

مـردم  .   مقابل حکومـت مـيـدانـنـد        
حکم به رفتن رژيم داده اند و پـروژه   

. هايش را به شکست ميـکـشـانـنـد          
مـردم خـارک احـمــدي نــژاد را هــو               
کردند، دانشجويان دانشـگـاه رازي        
کرمـانشـاه جـلـسـه مـوسـوي را بـا                 
شعار مـرگ بـر ديـکـتـاتـور پـاسـخ                

دانشـــجـــويـــان مـــازنـــدران     .   دادنـــد
موسوي را شـريـك قـتـل عـامـهـاي             

کـارگـران   .    معـرفـي كـردنـد      ١٣٦٧
اهواز به موسوي گفتند همه از يک       

ــاشــيــد   اســم "   ۶۷مــوســوي     .   " قــم
جــديــدي اســت کــه مــردم بــراي                  
ميرحسين موسوي گذاشـتـه انـد و          

هــم لــقــب   "   سـيــد عــلــي پـيــنــوشــه       " 

اهدائي دانشجويان بـه خـامـنـه اي            
 . است

جالدان حکومت نـبـايـد جـرات        
حضور در مـيـان مـردم را داشـتـه                

اينها مسببين سي سال فقر . باشند
و محروميت و سرکوب و کشتار و    

ايـن جـالدان     .   بگير و ببند هستـنـد     
 سال است که دستشان بـه خـون     ٣٠

مـردم اعـالم     .   مـردم آغشـتـه اسـت        
کرده اند که اين حکومت بايد برود    
و سران آن اجـازه حضـور در مـيـان              

سفر خامنه اي بـه      .   مردم را ندارند 
سنندج نيـز بـايـد بـه يـک رسـوائـي                 
بزرگ ديگر بـراي حـکـومـت تـمـام              

 . شود
 

 کميته کردستان 
 حزب کمونيست کارگري ايران
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 سفر خامنه اي به سنندج و نمايش ترس و وحشت رژيم 
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جمهوري اسالمي باز امروز را به يـک       
. چهارشنبه خـونـيـن ديـگـر بـدل کـرد              

 نفر در زندان اويـن    ۱۰سحرگاه امروز  
در لــيــســت اعــدام هــاي جــمــهــوري             

اســامــي و   .   اسـالمــي قــرار داشــتــنــد      
 نفر بـه قـرار زيـر          ۱۰مشخصات اين   

 :بود
 ساله که مدت ۲۸زينب نظر زاده  -۱
 . سال در زندان بسر ميبرد۲

 در   ۸۶صفـر عـلـي کـه از سـال                  -۲
 . زندان بسر ميبرد

 مهدي -۳
 حسين  -۴
 حسين علي -۵
 در زنـدان      ۸۳حسين که از سـال        -۶

 .بسر ميبرد
 بـه    ۱۳۶۹امير خالقي مـتـولـد          -۷

  سالگي۱۶اتهام قتل در سن 

 در زنـدان    ۸۴عليرضا که از سال   -۸
 بسر ميبرد

 سـال اسـت در         ۳امير که مـدت      -۹
 .زندان بسر ميبرد

صفر انگوتي متـولـد شـهـريـور          -۱۰
 وي نيز به اتهام قـتـل در سـن        ۱۳۶۸

 سالگي محـکـوم بـه اعـدام شـده            ۱۷
 .است

زيـنـب   (  نـفـر       ۴از ميان اين افرد     
نظر زاده، حميد، حسينعـلـي و صـفـر            

 ۶اعـدام    . به دار آويخته شـدنـد     )   علي
 مـاه تـعـلـيـق          ۶متهم ديگر به مدت      

 .شده است

 نفر از چنگال مـرگ    ۶نجات اين   
خــود مــحــصــول اعــتــراضــات  و                  
فعاليتهاي مختلف فعـالـيـن جـنـبـش           

نکته مهم در اين .عليه اعدام ميباشد
ــن                  ــي ــعــدادي از فــعــال روز تــجــمــع ت
اجتماعي در اعـتـراض بـه اعـدام در              

تـجـمـع در      .   اوين بـود   مقابل زندان   
مقابل زندانهايي کـه قـرار اسـت            
محکومين  را اعـدام کـنـنـد در               
نجات جان محکومين بـه اعـدام         

بــايــد در    .   اهــمــيــت زيــادي دارد      
مقابل هر اعدامي تجمع وسيع و       
گسترده اي در مـقـابـل زنـدانـهـا               

ممکن مانع ايجاد کرد و بهر طريق 
شد تا جمهوري اسالمي جنايات خود 

 .  را عملي کند
کميته بين المـلـلـي عـلـيـه اعـدام             
مردم را فرا ميخواند تـا بـهـر طـريـق               
ممکن بر عليه اعدامهاي جـمـهـوري          
اسـالمـي بـه ويــژه اعـدام کـودکـان و                 
نوجوانان مبارزات خود را گسترده تر       

 .کنند
 

 کميته بين المللي عليه اعدام
 ۲۰۰۹ مه ۶

جمهوري اسـالمـي مـقـام اول اعـدام               
کودکان و نوجوانـان را نصـيـب خـود              

جمهوري اسالمي با اعدام . کرده است
بيرحمانه دالرا  خشم و اعـتـراض بـي         
سابقه اي را چه در ايران و چه در جهان  
عليه خود و عليه کل دستگاه جنايت       
و اعــدام بــه ويــژه اعــدام کــودکــان و               

ايــن .   نــوجــوانــان بــرانــگــيــخــتــه اســت      
اعتراضات رعدي در آسـمـان بـي ابـر            

تــحــرک وســيــع و بــيــســابــقــه           .   نــبــود
اعتراضات داخلي و بين المللي عليـه     
اعدامهاي جـمـهـوري اسـالمـي خـود            
محصول اروج جـنـبـش عـظـيـم ضـد               

جدال بر سـر حـق     . اعدام در ايران است 
زندگي ديگر ديگر تنها جـدالـي بـيـن           

مـتــهــمــيـن و قــاضـيــان جــنـايــتــکــار             
مـيـدان ايـن جـدال         .   اسالمي نـيـسـت     

ديـگـر تـنـهـا بـه اتـاق هـاي دربسـتـه                     
. دادگسـتــريــهــا  مـحــدود نــمــيــشــود          

فضايي به عظمت يک دنيـا بـراي ايـن          
ديـگـر تـنـهـا        .   جدال گشوده شده است   

اين قاضيان شرع اسالمي نيستند کـه   
در باره متهمين قضـاوت مـيـکـنـنـد             
مردم آزاديـخـواه و انسـان دوسـت در              
ســراســر جــهــان بــه قــاضــي و داوران             
ــه            مــنــصــف مــحــاکــمــات نــاعــادالن

در .   جمهوري اسالمـي بـدل شـده انـد           
بظن اين موقعيت جديد بايد پايـه هـا        
و ريشه هاي جنبش عليه اعدام را در         

بايد . افکار عمومي جهان تثبيت کرد

در تــمـام دنــيـا چـنــان فضـاي داغ و                  
پرشوري را ايجاد کـرد تـا جـمـهـوري               
اسالمي بداند با ارتکاب هر جنايـتـي        

 .دنياي زير پايش مي شورد
کميته بين المللي عليه اعـدام بـه        
منظـور عـمـيـق تـر کـردن و هـر چـه                     
گسترده تر کردن فضاي اعـتـراض بـه           
اعدامهاي جمهوري اسالمي و بـطـور        
مشخص اعدام کودکان و نـوجـوانـان           

 مه را هـفـتـه اعـتـراض            ۹هفته آينده   
عليه اعـدام در ايـران اعـالم کـرده و                 
مجمـوعـه فـعـالـيـتـهـايـي کـمـپـيـنـي                   
البـيــسـتــي را در دسـتــور کـار خــود                

 . ميگذارد
هفته عليه اعدام هـفـتـه نـمـايـش             

پــرشــکــوه مــدافــعــيــن حــق زنــدگــي             
مخالفين اعدام و هـفـتـه ابـراز وجـود             
علني و مادي جنـبـش بـيـن الـمـلـلـي               

 عليه اعدام در ايران است
هفته عليه اعدام يک هفته تـالش      
و فعاليت فشرده و متمرکز براي کـنـد      
کردن و از کار انداختن ماشين جنايت 

 .جمهوري اسالمي است
. هفته اميد به متهمين زير اعدام   

اميد به صدها نوجواني که هر روز و           
هر شب با کابوس مـرگ و اعـدام در            
سلولهاي کوچک و محقر خود دست و 

 .پا ميزنند
ما در اطالعيه هاي بعدي رئـوس   
اقدامات و فعاليتهاي ايـن هـفـتـه در             

کشورهاي مختلف را به اطالع عمـوم   
 . ميرسانيم

کميته بين المللي عليه اعـدام از         
همه انسان هاي شريف و آزاديخـواه از      
تمامي سازمانها و نهـادهـاي مـدافـع        
حقوق بشر و مخالف اعدام ميخواهد   
که در اين هفته به کارزار و کمپين ما     
پيوسته و جبهه مبارزه عليه اعدام در  

کميـتـه بـيـن       . ايران را هر قويتر سازند 
المللي عليه اعـدام هـمـچـنـيـن مـردم              
ايران را فرا ميخـوانـد تـا در ايـن روز              
ــرگــزاري                 ــهــر طــريــق مــمــکــن از ب ب
مراسـمـهـاي يـادبـود دالراگـرفـتـه تـا                
تجمعات مختلف و ايجاد کاروانهـاي     
دفاع از حق زنـدگـي بـه ايـن کـمـپـيـن                

 .بپيوندند
 

 کميته بين المللي عليه اعدام
 ۲۰۰۹ مه ۴

اين تجمعـات اعـتـراضـي در مـراکـز               
و يا در مـقـابـل        جهان  شهرهاي بزرگ   

جـمـهـوري اسـالمـي          هـاي ه   سفارتخان
 .برگزار مي شود

اين تجمـع اعـتـراضـي در مـرکـز              
شهر اسـتـکـهـلـم، دريـکـي از مـراکـز                 

. بسيار پر رفت وآمد شـهـر بـرپـا شـد             
مــردم دســتــه دســتــه           ١٦ســاعــت     

درحاليکه شاخه هـاي گـل در دسـت             
داشتنـد  بـراي ابـراز خشـم و نـفـرت                    
خود از مسببين چنين جـنـايـاتـي بـه             
صــف پـــر شـــور تـــظــاهـــرات مـــي                

 .پيوستند
ـول                مراسـم بـا سـخـنـرانـي مسـ
ارشد سازمان عفو بيـن الـمـلـل خـانـم            

Lise Bergh    به ياد دالرا دارابـي و 
در اعــتــراض بــه اعــدام کــودکــان در            

ــران آغــاز شــد        ــردن         .   اي ــرشــم ــا ب او ب
تمامي تالشهاي بين المللي و اثـبـات      

 دالرا و مـخـدوش بــودن           بـيـگـنـاهـي     
پرونده او اعالم کرد جمهوري اسالمي 
باالخره تصميم گرفت او را بـکـشـد و          

 !اينکار را کرد
در ادامه او بـه ايـن نـکـتـه اشـاره              
کرد که دستگاه حاکمه ايران با کشتار  
مخالفان از هر دسته و گـروهـي  کـه               
باشند، جو رعب و وحشت مي آفريند 
و تاکيد کرد کـه جـمـهـوري اسـالمـي              
ازاعـدام مــانـنــد يــک اســلـحــه عــلـيــه              
مخالفان خـود اسـتـفـاده مـيـکـنـد و                 
خود را مقيد به اجرا و يـا پـاسـخـگـو            
به هيچ کنـوانسـيـون و نـهـاد مـدافـع                 

 .حقوق بشري نميداند
او با ذکر آخريـن آمـارهـاي ثـبـت             
شده نزد عفو بين الـمـلـل اعـالم کـرد               
کــه بــيــش از هشــتــاد وپــنــج کــودک              
درانــتــظــار حــلــقــه دار در زنــدانــهــاي           
جـمـهـوري اسـالمـي آخـريـن روزهـاي               

 او رقــم  .   عــمــرشــان را مــيــگــذرانــنــد      
کودکان محکوم بـه اعـدام را بسـيـار             
بيش از آماري دانست که هـم اکـنـون           

 .نزد امنستي به ثبت رسيده است
اضافه کـرد     Lise Berghخانم  

کـه سـازمـان مـتـبـوعـش شـديـدا بــه                  
مجازات اعدام در ايران اعتراض دارد  
و احکام صادره از سوي ديوان عـالـي           
کشور و تاييد حکم اعدام کودکـان را          

قــابــل اغــمــاض    يــک جــنــايــت غــيــر         
او لـيـسـت بـلـنـد بـااليـي از                 .   ميداند

نقض خشن حـقـوق بشـر در ايـران را                
ذکر کرد و در پايان گـفـت بـالفـاصـلـه          
بـعـد ازايـن تـجـمـع اعــتـراضـي بــراي                 
تسليم اعتراض نامه رسمي سـازمـان        
عفو بين الملل به سـفـارت جـمـهـوري           
اسالمي در استکهلم مراجعه خـواهـد      

 .شد
فــراخــوان عــفــو بــيــن الــمــلــل بــا            

استقبال خوبي مـواجـه شـد و تـعـداد              
قابل مالحظه اي از مـردم مـعـتـرض             

 .در اين تظاهرات شرکت کردند
فعالين کميته بين الملـلـي عـلـيـه         
اعدام و نـهـاد کـودکـان مـقـدمـنـد از                
چند روز پيش با تبـلـيـغـات وسـيـع و              
گسترده مردم را از فراخـوان سـازمـان          
عفو بين الملل مطلع کردند و ضـمـن           
تماسهاي مـکـرر بـا ايـن نـهـاد بـراي                  
بــرپــايــي هــر چــه بــاشــکــوه تــر ايــن                 
تـــظـــاهـــرات کـــه درنـــوع خـــود از                
تصميمات نادر سـازمـان عـفـو بـيـن               
الملل بود اعالم آمادگي کـردنـد و بـا         
ــن                   ــود در ايـ ــرده خـ ــتـ حضـــور گسـ
تظاهرات جو همـبـسـتـگـي عـمـيـقـي              

 .ايجاد کردند
اين تظاهرات بـا پـوشـش خـبـري             
گستـرده اي از سـوي مـديـا ورسـانـه                 

و .   هـــاي خـــبـــري بـــرخـــوردار بـــود            

رپرتاژهاي مـتـعـددي از ايـن مـراسـم              
 . تهيه شد

 سـاعـتـه    ۲٤خبرنگاران تلويزيون   
کانال جديد نيز اين مراسم را پـوشـش        
 خبـري دادنـد و رپـرتـاژ تـلـويـزيـونـي                 

 .کاملي تهيه کردند
کميته بين المللي عيلـه اعـدام و           
نهاد کودکان مقدمنـد حـاضـريـن در            
تـظــاهــرات را دعــوت کــردنــد تــا بــا             

 ۸شرکت در جلسه اي که روز جـمـعـه          
ماه مه در استکلهم برگـزار خـواهـنـد            
کرد، سازمان وسيع يک کمـپـيـن دراز          
مدت عليه مجازات شنـيـع اعـدام را         
تدارک ببينند و براي به ثـمـر رسـانـدن          
توقف احکام اعـدام، بـه ويـژه تـوقـف              
اعدام کودکان در ايران در اين جـلـسـه         

 .شرکت کنند
 کميته بين المللي عليه اعدام

 نهاد کودکان مقدمند

 باز هم چهارشنبه خونين
  نفر به دار کشيده شدند۴ نفر پای چوبه دار رفتند   

 دنيا را زير پاي جنايتکاران و قاتلين کودکان داغ کنيم
 ) مه۱۶ مه تا شنبه ۹شنبه (اعالم هفته عليه اعدام 

اعتراض سراسري  روز بعنوانچهارشنبه ششم ماه مه  ) امنستي اينرنشنال(، سازمان عفو بين المللبه فراخوان 
 !شددالرا دارابي و اعدام کودکان در ايران اعالم براي به قتل رساندن اسالمي  جمهوريه ب
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 ارديبـهـشـت، در روز        ١١صبح امروز 
جهاني کـارگـر، جـمـهـوري اسـالمـي               
دالرا دارابي را حـتـي بـدون آنـکـه بـه                
خانواده و يا وکاليش اطـالع دهـد در         

حـزب  .   کمال شقاوت به قـتـل رسـانـد          
خود را در غم بـزرگ  کمونيست کارگري  

مادر و پدر و خانواده و دوسـتـان دالرا و                
 . همه مردم ايران عميقا شريک ميداند

مليونهـا نـفـر در ايـران و جـهـان بـا                    
اعتراضات خود علـيـه اعـدام، بـا ارسـال             
نامه به مراجع بين الـمـلـلـي و مـقـامـات               
رژيــم، بــا نــوشــتــن مــقــاالت و امضــاي             
تومارها در وبالگها و نشريات، با مراجعه 
به خانواده مقتول و اظهارات شـفـاهـي در       
کانال هـاي تـلـويـزيـونـي و بـويـژه بـا يـک                      

رفـرانـدم عـلـيـه        " همبستگي بي نـظـيـر و          
در کـانـال جـديـد خـواهـان تـوقـف                "   اعدام

جمهوري اسالمـي  .   اعدام دالرا شده بودند   
با دهن کجي به چنين احساسات پرشور و    
ميليوني بـا بـيـرحـمـي دالرا را کشـت و                  
موجي عظيم از نفرت جـهـانـيـان و مـردم            

ايران را عليه خود و عليه مـجـازات ضـد          
دالرا دارابـي از      .   بشري اعدام برانگيخـت   

 سالگي به اتهام قتل در زنـدان و        ١٧سن  
شـواهـد ايـن      .   زير تيغ اعـدام قـرار داشـت        

پرونده نشان ميداد كه او نميتوانست قاتل   
دالرا را به اتهام اثبات نشده قـتـلـي    .   باشد

. در سنين كودكي به جوخه اعدام سپـردنـد   
اما قاتالني با پرونده ثبت شـده و اثـبـات              
شده دهها هزار قتل و كشـتـار جـوانـان و              
كودكان و مـردم بـيـگـنـاه، دارنـد بـر ايـن                  
جامعه حكومت ميكنند و با ابزار اعـدام      
و كشتار و زندان و قوانين مـتـعـفـن قـرون            
وسطائي، نظام چپاول و دزديشان را سـرپـا         

اعــدام دالراي عــزيــز      .   نــگــه داشــتــه انــد     
مصداق دردناک و در عين حال بي چـون و        
چرائي از اين بـود کـه اعـدام قـتـل عـمـد                    

قتلي که با خـونسـردي تـمـام        . دولتي است 
طراحي و تدارک ميشـود و بـراي ارعـاب             
جامعه و حفظ اقتدار دولت و طـبـقـه            

اعدام دالرا . حاکمه به اجرا در مي آيد
نشان داد که چگونه اعـدام يـک ابـزار             

سياسي در دست دولتهـا و بـويـژه در             
دست حکومت کـثـيـف اسـالمـي در             

انـتـخـاب    . تقال براي بقاء خويش است 
روز اول مه بـراي اعـدام دالرايـي کـه               
آروزيش نقاشي و ادامه تحصيل بـود،   

رژيم درمانده اسالمي با . اتفاقي نبود
قــتــل دالرا کــه ســالــهــا در چــنــگــال              
خونينش اسير بود، کوشـيـد اول مـاه           

جهاني کارگر را با نمايش جنايت   مه روز   
. و توان خون پاشيدن بر جامعه آغاز کـنـد        

آيا اکنون کسي هست که باور نکند اعـدام   
ــثــيــف ارعــاب در دســت                   ــه ک يــک حــرب
دولتهاست؟ کسي هست که از مرگ دالرا   
به خشم نيامده باشد و براي به زير کشيـدن   
حکومت اعدام در ايران عزم جـزم نـکـرده           

 باشد؟ 
دالرا را کشتند اما او در قلب تک تک 
ما و  در عزم تک تک ما در مـبـارزه بـراي         
سرنگونـي جـمـهـوري اسـالمـي زنـده               

دالرا بعنوان سمبل نوجوانان و    .   است
جوانان بسياري که توسـط جـمـهـوري           

اسالمـي چـنـيـن وحشـيـانـه بـه قـتـل                   
. مـانـد  رسيدند در يادها زنده خـواهـد          

قـتـل دالرا تــوسـط حـکــومـت اسـالمــي               
جنبش عظيـم عـلـيـه اعـدام در ايـران را                  

قـتـل دالرا     .   صدبار قوي تر خـواهـد کـرد         
شقاوت اسالمي را بار ديگر در تمام جهان 

قــتــل دالرا   .   بـه نــمـايــش خـواهــد گـذارد           
بارديگر نشان داد که کل دستگـاه قضـا و         
دادگستري جمهوري اسالمي جز مـاشـيـن     
جنايتي قرون وسطايي در خدمت آيت اهللا      

 . هاي ميلياردر از گور برآمده نيست
حزب کمونيسـت کـارگـري تضـمـيـن            
ميکند که مردم ايران و جهان خاطره دالرا 
و ميليونها انساني که براي نـجـات او از              

. چوبه دار تالش کردند هميشه زنده بمـانـد      
حزب با بسيج وسيعتر و وسيعتر مردم بـه     
خشم آمده ايران عليه اعـدام و حـکـومـت            
اسالمي اعدام، خود را متعهد ميداند تـا        
مبارزه براي سرنگوني حـکـومـت قـاتـالن           

حزب کمونيسـت  .   دالرا را گسترش بخشد   
به خانواده کارگري بارديگر مرگ دالرا را 

و نزديکان او تسليت ميگويد و خـود     
را در غم ميليونها نـفـري کـه داغـدار          
مرگ دالرا هسـتـنـد عـمـيـقـا شـريـک                

 . ميداند
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠٠٩، اول مه ١٣٨٨ ارديبهشت ١١

 نامه مينا احدي   
به نهادها، سازمانها و فعالين      

مدافع حقوق انسان در سراسر      
 جهان 

دالرا دارابي امروز ديگر نامـي آشـنـا        
براي ميليونها نفر در ايران و در دنـيـا      

اسم و عـكـس و نـقـاشـي هـاي             .   است
دالرا  . دالرا براي بسياري آشنا اسـت    

دارابي، ساكن شـهـر رشـت در شـمـال              
 ساله بود، ١٧ايران يك دختر هنرمند 

كه در جريان يـك درگـيـري در مـنـزل                
اقوامش كه منجر به قتل يك زن    يكي از   

به اسم مهين دارابي شد، دسـتـگـيـر و در            
 .سن هفده سالگي به اعدام محـكـوم شـد       

دالرا شش سال در زندان بـود و بـا اعـالم                
يك كمپين براي نـجـات جـان او از سـوي                
نهادهاي مدافع حـقـوق انسـان، سـازمـان             
عفو بين الملل و كميته بين المللي عـلـيـه          
اعدام نام و عكس او در رسانه هـاي بـيـن          
المللي و درچـنـد هـفـتـه اخـيـراز طـريـق                     
تلويزيون پر بيننده كانال جـديـد بـه خـانـه               
. ميليونها نفـر در ايـران و دردنـيـا رفـت                 

هزاران نفر با ارسال نـامـه اعـتـراضـي بـه               
مقامات حكومت اسالمـي، بـا امضـاي          

با برگزاري طومار عليه اين حكم اعدام و 
ميتينـگ در شـهـرهـاي بـزرگ دنـيـا                
اعتراض خود بـه ايـن حـكـم را بـيـان                 

 . داشتند
صبح روزجمعه اول ماه مـه روز           

جهاني كـارگـر، عـلـيـرغـم هـمـه ايـن                  
اعتراضات، ساعت شش و نيم صـبـح    
ــيــدار                   دالراي جــوان را از خــواب ب
ميكنند و ميگويند براي اجراي حكم 

دالرا كه مدتهـا بـا     .   اعدام آماده شود 
اين كابوس دست و پـنـجـه نـرم كـرده               
: بود، به مادر و پدرش زنـگ مـيـزنـد          

مــيــخــواهــنــد مــرا     ! مــامــان، بــابــا   " 
بكشند به اينها بگو كه اين كار را بـا          

وقتي پدر به او ميگويد  ...من نكنند 
ميخواهند ترا بترسـانـنـد، شـجـاع بـاشـد             

مـن طـنـاب دار را           ...دالرا فرياد ميزند   
او روز قبل با مادرش حرف زده ". مي بينم

و گفته بود اميدوار شده است كه آزاد شود   
و اين اميدواري بدليل اعـتـراضـات بـيـن             
المللي و اعتراض هزاران و ميليونها نـفـر       

پــدر و مــادر رنــجــديــده         .     در ايــران بــود     
دالرابالفاصله به طرف زندان رشت بـه راه       
افتادنـد امـا وقـتـي بـه آنـجـا رسـيـدنـد،                      

 . آمبوالنس جسد دالرا را حمل ميكرد
ايران تنها دولـتـي اسـت كـه رسـمـا                 

كودكان و نوجوانان را به اعـدام مـحـكـوم          
ميکند و ايـن احـكـام را سـبـعـانـه اجـرا                    

 كـودك اكـنـون در          ١١٤بيش از .  ميكند
زندانهاي حكومت اسالمي ايران منـتـظـر      

 ساله شدن هستند تا به سن الزم بـراي  ١٨
اجراي حكم اعدام و قتـل تـوسـط جـالدان          

بسياري از كودكان و نوجوانان يـك  .   برسند
 سالگي بـه دار      ١٨روز بعد از جشن تولد    

آويخته ميشوند و بسياري در هـمـان سـن          
تصور كنيد زنـدگـي   .    سالگي١٧ و يا ١٦

كودكان و نـوجـوانـانـي را كـه هـر روز بـا                   
كابوس مرگ و اعدام دست و پـنـجـه نـرم               

تعدادي از اين كودكان محـكـوم   .   ميكنند
به اعدام با من تماس گرفته و از اعدام هم    
سلولهاي خودشان حـرف زده و از اعـدام              
حرف زده اند، آنها ميخواهند كه دنـيـا بـه       

هـمـه   .   اين قتل عمد دولتي اعتراض كـنـد      
اين كودكان ميدانند كه حكومت اسالمي  
شـوخـي نـدارد و بـه راحـتـي آب خـوردن                    

آنها ميدانـنـد   .  كودكان را به قتل ميرساند 
كه حكومت اسـالمـي ايـران در دنـيـا در               
صدر ليست اعدامها و در صـدر لـيـسـت             

 . اعدام كودكان است
اينجا ايران تحت حاكميت جمهـوري      

اسالمي است كه با قـتـل عـمـد و اعـدام                 
ميخواهند از مردم معـتـرض زهـر چشـم            
ــد و فضــاي رعــب و وحشــت                     ــرن ــي ــگ ب

بي دلـيـل نـبـود كـه دالراي            .   ايجاديكنند
كردنـد و     اعدام  جوان را روز جهاني كارگر 

در هــمــان روز اول مــه بــه مــيــتــيــنــگ                
كــارگـر در تــهــران و          اعـتــراضــي هــزاران   

حـملـه كـرده و         ...كرمانشاه و سنـنـدج و        
 . نفر را دستگير كردند ۱۷۰ بيش از
ــه                بــه صــورت دالرا نــگــاه كــنــيــد ب

كـدام  .   دستهاي ظريف او و به چشمهـايـش      
جالد و كدام قاتل ميتواند اين نـوجـوان و          

دهها و صدها نوجوان در ايـن سـن را بـا                
اينهـا چـه كسـانـي         .   طناب دار اعدام كند  

هستند كه در قرن بيست و يك و در مقابل 
چشــمــان بشــريــت مــتــمــدن بــچــه هــا را              
ميكشند و دستهاي خونين خـود را مـي            
ــر                  ــگ ــاي دي ــاره ــول ك ــد و مشــغ ــن شــوي

آيا پاسخي و راه حلي هست آيـا    . ميشوند
عـلـي مـهـيـن         ميتوانيم كاري بكنـيـم كـه       

ترابي و بچه هاي ديگري كه از زندان به ما 
پيام داده و از ما کمک خواسته اند نـجـات       

  يابند؟ 
مـا در    .   كاري بكـنـيـم   ما موظفيم  

مقابل اين كودكان و نـوجـوانـان و در            
مقابل بشريت متعهد و مسئوليم كـه     

نبايـد اجـازه دهـيـم كـه            .   كاري بكنيم 
جالدان حاكم بر ايران بـيـش از ايـنـهـا             
جنايت كنند و بيش از اينها مرزهـاي     

ما . سبعيت و وحشيگري را درنوردند
بايد اعتراض كنـيـم و ايـن اعـتـراض              

. بايد متحدانه، متمركز و قوي بـاشـد      
تنها شانس ما براي نجات كودكان و       
محكومين به اعدام اعتراض قـوي و       

بايد كاري بكنيـم    . متحدانه ما است  
كه در دنيا همگان لحظاتي را بـه ايـن        
عكسها خيره شوند و با احسـاس ايـن      

مـا نـبـايـد       .   كودكان عـجـيـن گـردنـد         
بگذاريم نوجوانان بيشتري پرپر شونـد       
و حكومت جانيان در ايران با اين قتل 

به  عمدهاي سازمان يافته و وحشيانه 

 . عمر منحوس خود بيافزايد
بپا خيزيـم و بـه قـتـل وحشـيـانـه                 
ــان و                  ــودك ــي و اعــدام ك دالرا داراب

ايـن   .نوجوانان در ايران اعتراض كنيم    
هفته بايد در سراسر دنيا و در ايران به     
خيابان آمده و با روشن كردن شمـع بـا       

سكوت در همه مراكز كار  اعالم دقايقي   
و فعاليـت اجـتـمـاعـي بـا مـيـتـيـنـگ و                      
تظاهرات در مراكز شهرها و در مـقـابـل             
سفارتخانه هاي حكومـت اسـالمـي و بـا            
اعمال فشار به جمهوري اسـالمـي ايـران،           

اعـدام  .   مانع قتلهاي بيشتر در ايران شويم    
و بويژه اعدام كودكان و نوجوانان بايد فورا   

كميته بين الـمـلـلـي عـلـيـه           . ممنوع شود 
ماه مه را روز اعتراض   ۹اعدام روز شنبه  

عمومي به اعدام دالرا و روز اعتراض بـه          
اعدام كودكان در ايـران اعـالم كـرده و از               
همگان دعوت ميكند كه به ايـن حـركـت            

جزئيات آکسيـونـهـا و      . بزرگ ملحق شوند 
ها را بزودي به اطالع خـواهـيـم      برنامه  
 . رساند

 زنده باد
  جنبش بين المللي عليه اعدام 
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 جمهوري اسالمي دالرا را کشت 
 ! پيروز باد مبارزه برای سرنگونی حکومت قاتالن اسالمی

 مي و نوجوانان شودالرا دارابي اعدام شد، بپا خيزيم و مانع اعدام كودكان      
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 خرداد ماه بارديگر مشتـي از    ٢٢در  
مرتجع ترين و آدم کش ترين عنـاصـر         
جمـهـوري اسـالمـي را جـلـوي مـردم                
ميگذارند تا در نمايشي که انتخابات 
ناميده ميشود يـکـي را از صـنـدوق              

اما رژيمي که کودکان را . بيرون آورند 
اعدام ميکند تا به بـقـاء خـود ادامـه             
دهد، رژيم اعدام و جنايت، انتخابـات    

. بـايـد سـرنـگـون شـود          .   بردار نيـسـت   
رژيمي که جهنم آپـارتـايـد جـنـسـي و               
حجاب و بي حقوقي شنيع اسالمي را  
به زنان تحـمـيـل کـرده اسـت، مـادون               
انتخابات است بايد محکوم و برکنار       

رژيمي که عليه اجتماع اول مـه   .   شود
کارگران و تجمع معلمان لشکر کشـي    
ميکـنـد، دانشـگـاه را بـه قـبـرسـتـان                  

تبديل ميکند، بيکـاري و فـالکـت و            
کليه فروشي را به مردم تحميـل کـرده       
و دستمزدهاي بخور و نمير ميليونهـا     
کارگر را براي ماهها پرداخت نـکـرده          
است، از پيش عدم مشروعـيـت خـود       

 . را اعالم نموده است
اما حتـي اگـر رژيـم ايـن پـرونـده                
سياه را نميداشت باز هم  مضحکه به       

ــات  " اصــطــالح     جــمــهــوري  "   انــتــخــاب
اسالمي   در شـرايـط نـفـي ابـتـدائـي                  
ترين آزاديهـاي سـيـاسـي و بـا وجـود                

" نظارت استصوابي"شوراي نگهبان و 
و ساير فيلترهـاي اسـالمـي حـتـي بـا               
ابتدايي ترين معيارها نيز شايسته نام   

اين يک بازي مسخـره  .   انتخابات نبود 
در جنگ قدرت  بين دزدان و قـاتـالن        

احمدي نژاد و کروبي و موسوي . است
و ساير قاتالني که دستشـان بـه خـون             
هزاران نفر آغشته است و سر در آخـور     
آخوندهاي ميلياردر دارند و وقيحـانـه    

بر خود گـذارده انـد، نـه          "   کانديدا" نام  
انتخاب که بايد محاکمه و مـجـازات      

هرچند حـکـومـت اسـالمـي و          .   شوند
اپوزيسيون پرو رژيم و روزنامـه هـا و            
رسانه هاي دولـتـي و يـا ژورنـالـيـسـم               
نوکر شب و روز مـيـکـوشـنـد تـا ايـن                 
ــتــکــاران اســالمــي را              ســيــرک جــنــاي

بنامـنـد و مشـروعـيـتـي           "   انتخابات" 
براي آن دست و پـا کـنـنـد، امـا بـراي              
مردم ايران حقايق فوق نکتـه تـازه اي           

مـردم ايـران سـالـهـاسـت کـه              .   نيسـت 
حـکـومـت    :   انتخاب خود را کـرده انـد     

 ! قاتالن و دزدان اسالمي بايد برود
اما  مضحکه انتخابات ريـاسـت       
جمهوري اسالمي فرصت مـغـتـنـمـي          
است تا مردم ايران فعالتر و پرشـورتـر       
از گذشته  به تمام جهان نشـان دهـنـد          

. که حکومت اسالمي نمـي خـواهـنـد       
نشان دهند که حـکـومـت ضـد زن و               
ضد کارگر، حکومت غم وعزا و فـقـر         
و بي حقوقي بايد هرچه زودتـر شـرش           

نشـان  .   را از سر جامعه ايران کم کـنـد        
دهند که در برابر جمهوري اسـالمـي،         
شـادي و آزادي و بـرابــري و رفــاه را                  

حزب کـمـونـيـسـت        .   انتخاب کرده اند  
ــران را                   ــردم ايـ ــه مـ ــمـ ــري هـ کـــارگـ
فراميخواند که فعاالنه عليه حکومت 
اسـالمـي و انـتـخــابـاتـش بـه مـيــدان                 
بياينـد و هـر اجـتـمـاع بـه اصـطـالح                    
انتخاباتي رژيم را به صحنـه اي بـراي         
بــازخــواســت و افشــاي ايــن قــاتــالن             

در طـول دوره      .   اسالمي تبديل کنـنـد    
مضحکه انتخابات بايـد در و ديـوار           
شهر را با شعارها و پوسترهايي عليـه    

بـويـژه   .   کل رژيم اسالمي آذيـن بسـت        
 خرداد ٢٢روز راي گيري يعني جمعه   

بايد به يک آکسـيـون سـراسـري عـلـيـه               
تنها راي .   جمهوري اسالمي بدل شود   

ندادن و يا افشـاي کـانـديـدهـا کـافـي                
نيست بلکه الزم است در اين روز همه   
مردم از زن و مرد و پـيـر و جـوان بـه                 
ميدان بيايند و با اجتماع در پارکها و 
ميادين و  مراکز شهرها اين روز را به    
يک نمايش عظيم اعتراض ميليوني و 
سراسري عليه جـمـهـوري اسـالمـي و             

خرداد ٢٢در . انتخاباتش تبديل کنند
بايد قاتالن و دزدان اسالمي حاکم بـر       
ايران آشکارتر از هميشه ببـيـنـنـد کـه             
صف ميليوني و مصمـم بـراي پـايـان           

 سال حـکـومـت اعـدام و           ٣٠دادن به   
استثمار و نکبت اسالمي براه افـتـاده        

 . است
 

 آزادي، برابري، حکومت کارگري 
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ١٣٨٨ ارديبهشت ١٧، ٢٠٠٩ مه ٧

 

گزارش فشـرده مـالقـات اعـتـراضـي             
هيئت نمايندگي کميته بيـن الـمـلـلـي           
عليه اعدام، نهاد کودکان مقدمنـد و      
سازمان اکس مسلم با وزرارت خارجه 

 .سوئد

برابر با قـرار قـبـلـي و تـقـاضـاي                 
مالقات اضطراري براي اعـتـراض بـه          
روابط ديپلماتيک گسترده دولت سوئد 
با جمـهـوري اسـالمـي و اعـدامـهـاي               
اخير، قتل دالرا دارابي  و تالش بـراي   
لغو احکام سه کودکي که هـر لـحـظـه             
ممکن است اعـدام گـردنـد، هـيـئـتـي             
ــم                ــه وحــدت، کــري مــرکــب از افســان
شامحمدي و سيامک بهاري با معاون 
ارشد بخش ايران و خاورميانه وزرات        

 Marcus(امور خارجه سوئد، آقاي 
St ro mg re n         مــــــارکــــــوس 

روز چـهـارشـنـبـه شـشـم          )  استرومگرن
ماه مه در محل وزارت امور خـارجـه         

 .دراستکهلم مالقات کردند
گفتگو درمحيطي صميمي انجام 
گرديد و بالفـاصـلـه بـعـد از مـعـارفـه                
مــعــمــول، مــوضــوع اضــطــراري ايــن         

 .  مالقات مطرح گرديد

ما به دو مـنـظـور مشـخـص بـه               
اينجا آمده ايم که از شما بخواهيم در      
اولــيــن اقــدام، رســمــا بــه جــمــهــوري             
اسالمي ايران فشـار بـيـاوريـد کـه بـه                
اعدام کودکان خاتمه بـدهـد و ثـانـيـا               
رابطه ديپلماتيک با جمهوري اسالمي    
را قطع و يا به حداقل ترين سطـح، در        

 .حد کنسولگري کاهش دهيد
اين تنهـا حـکـومـتـي در جـهـان                

است که چنين وحشيـانـه کـودکـان را             
شما از ايـن جـنـايـات           .   اعدام ميکند 

بخوبي مطلع هستيد، روزانـه تـوسـط       
سفارت سوئد در تهران اخـبـار مـوثـق        
دريافت ميکنيد، تـوسـط نـهـادهـاي            

حقـوق بشـري از وضـعـيـت وخـيـم و                  
بشــدت خــطــرنــاک زنــان و کــودکــان،           
دانشجويان و کارگران در ايران اطـالع        
داريد، سه دهه است که هـمـچـنـان بـه            
روابــط ديــپــلــمــاتــيــک خــود بــا ايــن              

حــکــومــت وحشــي نــه تــنــهــا ادامــه           
ميدهيد که روز به روز آنرا وسيعتـر و       

مـا و مـردم       .   متنوعتر هم مي کنيـد  
ايران به هيچ وجه توجيهـي بـراي ايـن             

چگونه شـمـا     . روابط حسنه نمي يابيم 
مي توانيد خبر اعـدام فـجـيـع دخـتـر              
جواني به نام دالرا دارابي را بشنويـد،        
شرح حال او را بخوانيد، ازبيگناهيش   
مطلع شويد و همچـنـان اجـازه دهـيـد           
ســفــارت جــمــهــوري اســالمــي در                
استکهلم بکار خود ادامه دهـد؟ ايـن          
را به مردم سوئد و مردم ايران چگونـه      
توضيح ميدهيد؟ ميدانيد که هـزاران     
پناهنده سياسي در سوئد سـفـارت را          

مرکز تروريستي جـمـهـوري اسـالمـي          
مــيــدانــنــد و شــمــا اجــازه مــيــدهــد               
فعاليتهاي کنسـولـي آن درشـهـرهـاي            

بما !   گوتنبرگ و مالمو نيز ادامه بايد  
بگوييد واقعا ميخواهيد بـيـن مـردم          
ايران و دشمنـان مـردم ايـران کـدام را               
برگزينـيـد؟ مـيـدانـيـد مـردم ايـران و                 
پناهندگان ايراني در سـوئـد سـکـوت           
دولت شما را بعنوان جواز جنـايـت بـه       
اين حکومت قلمداد مي کـنـد؟ چـون         
حمايتي از شما به نفع مردم در مقابل 
يـورش جـمـهـوري اسـالمـي و نـقـض                 
مکرر و خشـن حـقـوق بشـر در ايـران               

 !نديده اند
اين قضاوت بايد براي شما تـکـان     
دهنده باشد، شمـا کـه خـود را مـهـد                
دمــکــراســي و آزادي مــيــدانــيــد،                 
نميتوانيد با توجيهـات ديـپـلـمـاتـيـک            

جهان شما را ميبيند و !  سکوت کنيد 
همانطور که گفتيم مردم ايـران دارنـد         
قضاوت تاريخي شان را از شما اعـالم   

 .ميکنند
لطفا به اين سـوال صـريـح پـاسـخ              

حکومت جمهوري اسالمي بـا    :   دهيد
اين پرونده سياه و مملو ازجنايت، يک     
حکومت ديکتاتوري جنايتکار هست 
يا نه؟ مسولين اين حکومت بـه جـرم        
جــنــايــت عــلــيــه بشــريــت بــايــد در                
دادگـاهـهـاي صـالـحـه بـيـن الــمـلـلــي                 

محاکمه بشونـد يـا نـه؟ دولـت شـمـا                
چگونه مي تواند بخشي از اين روابط    

 ديپلماتيک مشمئز کننده باشد؟ 
آقاي استرومگرن در پاسخ گـفـت      
کـه از وضـعـيــت مـردم در ايـران، از                  
اعدامها و نقض حقوق بشـر در ايـران        
آگاه است، شخصا با مردم ايران ابـراز       

دولت سوئد بارها و . همدردي ميکند
همين چـنـد هـفـتـه اخـيـر نسـبـت بـه                     
گســتــرش اعــدامــهــا در ايــران ابــراز            

مجموعـه نـکـات      .   نگراني کرده است 
واطالعات ريزي که شما ابراز کرديـد،   
دراولين جلسه وزارت امورخارجـه در       
بخش ايران و خـاورمـيـانـه بـا حضـور              
همه روسا و معاونان ارشد اين بـخـش         

هــمــيــن حــاال    .   مــطــرح خــواهــد شــد      
همدردي ما را بپذيريد، اخبار اعـمـال         
قهر نسبت به مـردم در ايـران حـيـرت            

کسي نمي تواند چشمش را   . آور است 
 .به آن ببندد

مجددا ضمن ارائه آخرين اخبار و    
اطالعات درمورد دستگيرهاي اخير، 
ــه                  ــي ــران عــل ــارزات مــردم در اي مــب
حکومت اسالمي و سرنگوني محتوم 

 .جمهوري اسالمي،بحث و گفتگو شد
مــالقــات پــس از حــدود يــک                 
وساعت و نيم پايان يـافـت و قـرار بـر             
اين شد که وزارت امورخـارجـه دولـت       
سوئد پروتکل اين اجـالس را بـه مـا               

 .اطالع دهد
 نهاد کودکان مقدمند

 سازمان اکس مسلم، استکهلم
 کميته بين المللي عليه اعدام 

 :مردم انتخاب خود را کرده اند
 !حکومت قاتالن و دزدان اسالمی بايد برود

 ! خرداد روز اعتراض سراسری عليه جمهوری اسالمی است٢٢
 ٨٨ خرداد ٢٢اطالعيه حزب کمونيست کارگري ايران در باره انتخابات جمهوري اسالمي در 

 !به رابطه با رژيم آدمکشان جمهوري اسالمي خاتمه دهيد
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ارديبهشت معلمان شـهـرهـاي    ١٤روز  
کرمانشاه، سنندج، سـقـز، مـريـوان و           

دست به تجمعات ... تهران و شيراز و 
اعتراضي زدند، خواهان حق تشـکـل،     
اعتصاب، آزادي بـيـان، آزادي فـرزاد           
کمانگر، لـغـو احـکـام صـادره عـلـيـه                
معلمان، بهبـود شـرايـط مـعـلـمـان و               
دانش آموزان و دخـالـت در تصـمـيـم              
گيري ها شدند و از مبارزه کـارگـران،        
پرستاران، روزنـامـه نـگـاران و سـايـر              

 . اقشار محروم جامعه حمايت کردند
 ١٤بر اساس اخبـار رسـيـده روز            

ارديبهشت معلمان شهر سنندج دست 
به تجمعي اعتراضي زدند، تعدادي از   
معلمان سخنراني کردنـد و در پـايـان           
قطعنامـه اي خـوانـده شـد کـه در آن                  
معلمان خواستارلغـو احـکـام صـادره          
عـلـيـه هـمـکـارانشـان و آزادي فــرزاد                

برسميت شناخته شـدن  . کمانگر شدند 
حق تشکل و اعتصاب، آزادي بيان و         
دخالت در تصميم گيريهاي آموزش و   
پرورش از خواسته هاي ديگر معلمـان   

در اين تجمع معلمان ضمن طرح . بود
خواسته هاي خـود از خـواسـتـه هـاي               
کارگران، پرستاران، روزنامه نگاران و    
ساير اقشار محروم جـامـعـه حـمـايـت           

 . کردند
هـمـزمـان در شـهـرهـاي سـقـز و                  

مــريــوان نــيــز مــعــلــمــان تــجــمــعــات           
در ايــن   .   اعــتــراضــي بــرگــزار کــردنــد      

تجمعات معلمـان خـواسـتـار اصـالح           
سيستم آمـوزشـي و بـهـبـود شـرايـط                

 . معلمان و دانش آموزن شدند
معلمان کرماشاه نـيـز در هـمـيـن           

روز عليرغم حضور گسترده مأموران      
امــنــيــتــي و انــتــظــامــي تــجــمــعــي              
اعــتــراضــي در ســازمــان آمــوزش و            

. پــرورش ايــن شــهــر بــرگــزار کــردنــد           

 در حـالـي      اعتراض معلمان کرمانشاه 
برگزار شـد کـه در روزهـاي گـذشـتـه                  

اعضاي شوراي مرکزي کانون صنفـي      
در ايــن شــهــر از طــرف جــمــهــوري                 
اسالمي تهديد و يا از اجراي تـحـصـن       

 . و اعتراض منع شده بودند

در تهران نيز تعدادي از معلـمـان          
در مقابل وزارت آمـوزش و پـرورش            
تجمع کردند که با يورش سرکوبگـران        
جمهوري اسـالمـي مـواجـه شـدنـد و               
ــانــه                   ــم وحشــي مــورد ضــرب و شــت
سرکوبگران جمـهـوري اسـالمـي قـرار           
گرفتند و سه نـفـر از آنـهـا دسـتـگـيـر                  

 . شدند
حزب کمونيست کـارگـري حـملـه          
اوباش حکومت اسالمي به مـعـلـمـان      

. تهران را شـديـدا مـحـکـوم مـيـکـنـد               
معلمان دستگيرشده بايد فـورا و بـي          

حــزب از   .   قــيــد و شــرط آزاد شــونــد          
مبارزه و خواست هاي بحق مـعـلـمـان        
قاطعـانـه حـمـايـت مـيـکـنـد و هـمـه                    
معلمان و خانواده هاي آنها، کـارگـران     
و دانشــجـــويــان، جــوانــان و زنـــان                 
آزاديخواه را به شرکت در اين مـبـارزه        
و حـمــايـت فـعــاالنـه از خـواســتـهــاي                

 . عادالنه آنها فراميخواند
 

 آزادي، برابري، حکومت کارگري 
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ١٣٨٨ ارديبهشت ١٦، ٢٠٠٩ مه ٦

 

 معلمان در چندين شهر دست به تجمع اعتراضي زدند 

 ٢٠٠٩ مه ٧ژنو، 
 BWIپيام اعتراضي : موضوع

 
طبق اطالعات رسيده، تـجـمـع و         
مراسم روز جهاني كـارگـر در تـهـران،            
كه توسط تشكالت مستقل كـارگـري       
ــه در اول مــه                     ــرانــي در پــارك الل اي

ــطــور               ٢٠٠٩ ــود، ب ــرگــزار شــده ب  ب
ــيــروهــاي             خشــونــت آمــيــز تــوســط ن
انتظامي مورد تهـاجـم قـرار گـرفـت،             
بسـيـاري مـورد ضــرب و شـتـم قــرار                

 نفر بـازداشـت     ١٥٠گرفتند و بيش از  
پليس بـيـرحـمـانـه بـه شـركـت             .     شدند

كنندگان، از جمله زنان و كودكان، در       
اين مراسم با باتـوم، گـاز اشـك آور و             
غيره حمله كرده وصدها نفـر از مـردم        

ديگر .   را با زور از پارك بيرون مكنند   
تجمعات اول مـه، از جـملـه در شـهـر               
سنندج، نيز مورد تـهـاجـم نـيـروهـاي             
امـنـيــتـي قـرار مـيــگـرنــد و شـركــت                 
كــنــنــدگــان مــورد ضــرب و شــتــم و              

 .بازداشت قرار گرفتند
پنج روز پس از حـملـه پـلـيـس بـه             

 زن و     ١٣٠مرسم اول مه، در حـدود         
. مرد كماكان در بـازداشـتـه هسـتـنـد             

آنها در شرايط غير قـابـل قـبـولـي در              
ــهــران             ٢٠٤بــنــد      زنــدان اويــن در ت

 .محبوس ميباشند
انترناسيونال كارگران ساختـمـانـي     

ايــن حــمــالت بــه       (BWI)و چــوب     
حقوق كارگران مـبـنـي بـر مـتـشـكـل               
شدن و برگزاري مراسمهاي اول مـه را       

مـا خـوهـان آزادي        .   محكوم ميكـنـد   
فوري و بـدون قـيـد و شـرط تـمـامـي                   

. دستگيرشدگان اول ماه مـه هسـتـيـم         
ما همچنين از دولت ميخـواهـيـم كـه         
حقوق كارگري از جلـه تشـكـلـيـابـي،               
تجمع و اعتصاب را محـتـرم داشـتـه،         
به آزار و اذيت فعالين كارگري خاتـمـه       
بخشيده، تمامي كـارگـران زنـدانـي را           
آزاد نموده و نسـبـت بـه فـعـالـيـتـهـاي                 
تشكالت مستقـل كـارگـران مـداخلـه           

 .ننمايد
 

 آنيتا نورمارك
دبــيــركــل، انــتــرنــاســيــونــال كــارگــران         

 ساختماني و چوب
BWI Geneva 

پيام اعتراضي انترناسيونال كارگران ساختماني 
 و چوب به مقامات جمهوري اسالمي ايران

 اطالعیھ شماره یک 
 

برای آزادی دستگیرشدگان اول ماه مه 
 !بمیدان بیائیم

اجتماعات اول مھ با یورش نیروھاي امنیتي و انتظامي رژیم 
مراسم اول مھ  در پارک در تھران با حملھ بھ . مواجھ شد

 نفر دستگیر شدند کھ بسیاری از ١٧٠اللھ تھران بیش از 
باید برای آزادی دستگیر . آنھا ھنوز در بازداشت بسر میبرند

فعالیت ھای متنوع، گسترده و بین المللی . شدگان بمیدان بیائیم
. را در دستور بگذاریم  

 
تشکیالت خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران ھمھ 
توان خود را در جھت کسب حمایت بین المللی از کارگران 

زندانی  و برای آزادی بازداشت شدگان اول مھ بکار 
از اینرو کمپینی را آغاز و یک سلسھ اقدامات را در . میگیرد

حزب کمونیست .این جھت در دستور خواھد گذاشت
کارگری ایران ھمھ مردم آزاده و ھمھ سازمانھای سیاسی را 
فرا میخواند کھ برای گسترش فشار بھ جمھوری اسالمی و 

. برای آزادی دستگیر شدگان اول ماه مھ بمیدان بیایند  
 

ھمھ بازداشت شدگان اول ماه مھ باید فورا و بدون قید و 
!شرط آزاد شوند  

 تشکیالت خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران
٨٨ اردیبھشت ١٧، ٢٠٠٩ مھ ٧  

 ! مرگ بر جمهوري اسالمي
 !    زنده باد جمهوري سوسياليستي
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دالراي ما را کشتند،                          
 حکومت قاتالن اسالمي                

                                                          
 برنامه اي از مصطفي صابر

بـا بـزرگـداشـت       .   سالم عرض ميکـنـم    
دالرا زبونم براي تبـريـک نـمـيـگـرده و              
شوکي که اين مسئله بمن داده بقدري       
دردناکه که اصال نميتونم بپذيرم چـي       

از اينجا اعتراض خودم را   .   بايد گفت 
به اعدام و به جنايت اعالم ميکـنـم و        
نابودي اين حکـومـت مـرگـبـار را از              
خــدا و از مــردم مــيــخــوام و بــرا ي                  
خانواده دالرا تسليت عرض ميکنم و   
همـه مـردم بـايـد بـخـيـايـان بـريـزن و                     

 .اعتراض کنن
 يک زن بيننده 

 
از شهرستـان  . سالم عليکم آقاي صابر 

هـم ديـروز و هـم          .   ماکو زنگ ميزنـم   
امروز خيابانهاي ماکو شلوغ بود و از 
ديـروز در تـمـام فـلـکــه هـا مـاشـيــن                    
گذاشتند و نيروهاشون رو ريختن توي 
خيابون و دم فـلـکـه هـا، و نـيـروهـاي                
چفيه دار را هم داخل حـيـات نشـانـده           
بودند تا اگر درگيري شد بريزن بيرون،    

مـا  .   ولي مردم هم مقابله مـيـکـردنـد        
خبر دالرا را شنيديم خـيـلـي نـاراحـت             
شديم و صبح با خانم اليا تابش زنـگ      
زدم و اين ماجرا را گفتم و گفتم که از       
ــچــه هــاي مــاکــويــي تــوي                صــبــح ب
خيابونها اينور و اونـور مـيـرفـتـنـد و              

ميخواستم بگم که ما .  ناراحت بودند 
تا آخرين قطـره خـونـمـون، تـا آخـريـن                
ــمــون و مــا بــچــه هــاي                  قــطــره خــون

از ريــش   )   نـامــفـهــوم  (   آذربـايــجـانــي     
خامنه اي و بقيه مـيـگـيـريـم و تـوي                 
خيابون ميچـرخـونـيـم و چـنـديـن بـار                
بلندش ميکنيم و ميکوبيم زمـيـن و         

 .انتقام ميگيريم
 مردي از ماکو

 
من از استان گيالن زنگ ميزنم . سالم

و با خانواده دالرا عـمـيـقـا هـمـدردي               
ما اينجا هسـتـيـم و بـا ايـن             .   ميکنم

انشـاهللا تــا    .   حـکـومـت مـيـجــنـگـيـم          
 .خداحافظ. پيروزي ميجنگيم

 مردي از گيالن
 

من از مشهد زنگ ميزنم و از     .   سالم
صـبـح ايـنـجـا خــيـلـي شـلـوغ بـود و                     
اميدوارم مردم کار اين رژيم را تـمـوم        

هــا چــنــدتــا از ايــن        . . .   ايــن   .   کــنــنــد
دانشجويان را گرفتند و مـن چـنـدتـا             

عکس از اين دستگيري ها هم گرفتـم      
مـوفـق و مـويـد         .   و براتون ميفرسـتـم    

 .باشيد
 مردي از مشهد

 
محمد هستـم از    .   سالم خسته نباشيد  

تهران و جواني هستم هـمـسـن و سـال           
دالرا و هنوز هم که هنوزه باور کـنـيـد     
که از جنايتي که ايـن رژيـم کـرد مـو               
بتنم سيخ شده  و من درود ميفرسـتـم       

دالرا  . بــه روح حــقــيــقــتــا پــاک دالرا            
برمبناي سنش و برمبناي عملکردش 
و برمبناي هر چـيـز ديـگـرش پـاک از             
دنيا رفته و نفرين و لعنت ميفرستم به 
باعث و بـانـيـان ايـن عـمـل پسـت و                    

مـن تصـويـر شـمـا را نـدارم               .   کثـيـف  
بخاطر حرامزاده بازيـهـاي ايـنـهـا کـه              
ــت               ــدازنـــد و پـــارازيـ ــيـــدنـ مـــوج مـ

خـونـه مـا مشـرف بـه            .   مـيـفـرسـتـنـد      
مجلس هست و از ساعت پنج بعد از     
ظهر االن اصال هيـچ تصـويـري نـدارم           
ولي صداي دلنشين شما و و اون لحن       

من چندبار زنـگ    .   خوش شما را دارم   
زدم که بگم لباسامو پوشيدم و آمـاده      
شدم که برم بسمت پارک الله و بعنوان     
يک جوان ايراني سهم خودم رو انـجـام          

اميدوارم يه روزي من محمد هـم  .  بدم
بجاي دالرا باشم و امکانش هست که 
همين فردا يه روزي بجاي دالرا بـاشـم      
و اينرا بدونند که يه روزي تقاص خون    
دالرا را از اين آخوندهاي کثيـف صـد         

 . در صد و بدون شک ميگيريم
  جواني از تهران

 
دالرا اولـيـن قـربـانـي          .   سالم ميـکـنـم    

حکومت فاشيستي نيست و آخـريـش        
 ١٧ الي   ١٣دختران . هم نخواهد بود 

ساله بسن دالرا بخـاطـر ايـنـکـه چـپ               
بودند و شايد بخاطر اينکـه مـجـاهـد            
بودند در اول انقالب همين فاشيستها    

. تجاوز ميکردند و اعدام مـيـکـردنـد       
دالرا جرمي مرتکب نشـده بـود ولـي          
متاسفانه پاسخگوي عـکـس الـعـمـل          
هاي جامعه در قبال حکومتي شد که  
زادگاه تفـکـرات فـاشـيـسـتـي از نـوع                

دختري که در پشـت    .    اسالمي هست 
ميله هاي زندان نقاشي کرد و زنـدگـي     
کرد و مرگ را هم در زندان تجربه کرد 

 .ولي امروز از ميان ما رفت
 مردي بيننده از ايران 

 
دالرا را عـمـدا     .   سالم بر کانال انقالب  

کشتند يعني ما را کشتـنـد ولـي مـا            
هـمــه زنــده ايــم و ايــن حــکــومــت را                

گـورســتــان، و جــامــعــه را گــلــســتــان            
دالراي عـزيــز، تــو اولــي        .   مـيـکــنـيــم   

نبودي و چون اين حکومت حکومتي    
از گور بـرخـواسـتـه هسـت آخـري هـم                 

مرگ بر قاتالن دالرا و     .   نخواهي بود 
. مرگ بر حکومت جنـايـت اسـالمـي         

من بعنوان يک انسان قتل عمـد دالرا        
را محکوم ميکنم و مـا بـايـد پـاسـخ           
اين قاتـالن را يـازده ارديـبـهـشـت در                
خيابانها بدهيم و خـانـواده هـايـي کـه             
رضـايـت دادنـد و مـانـع قـتـل عـمــد                   
دولـتـي شـدنـد از اونـهـا بـي نـهـايــت                    
سپاسگذارم و اي کاش همـه خـانـواده           
هاي مقتولين مثل شما ميکـردنـد و         
شعله سوزان اعدام و قصاص را بـراي        

زنـده بـاد     .   هميشه پايين ميکشيـدنـد    
همبستگي کارگران جهان و زنـده بـاد          
هـمــبـســتـگــي آزاديـخــواهـان و هــمــه             

. کساني که کارگر را حمايت ميکنند    
کارگر کارگر است و افغاني و ايراني و 

. عراقي و آسيايي و آمريکايـي نـدارد        
باميد رهايي کارگران ايـرانـي اعـم از            
کارگران آموزشـي مـثـل مـعـلـمـان و               
کارگران راه و سـاخـتـمـان و کـارگـران               
صنعتي، و زنده باد کارگران جـهـان و           

 . پاينده باد کانال انقالب خودمان
 بيننده اي از ايران 

 
ضمن تسـلـيـت بـه شـمـا و               .   الو سالم 

بينندگان محترم ميخواستم خـدمـت       
خانواده دالرا نيز عميقا تسليت بـگـم      

خانواده هايي کـه در      . و همدردي کنم 
اين قتل و جنايتهـا بـا رژيـم دجـال و                
جنايـتـکـار هـمـدسـتـي مـيـکـنـنـد و                   
کساني که از خانواده مقتول با ايـنـهـا      
در اعدام دالرا سهيم بودند هـمـدسـت        
خود اين رژيمند و بايستي خون اعدام    
دالرا را حتي از اين کسان هم گرفت و    
ما بايستي يک اقدام الزم را بـخـاطـر            
ايــن هــمــدســتــي بــا ايــن آخــونــدهــاي           

جناب صابر بـا    . جنايتکار انجام بديم 
آخوندها نميشـه بـا مسـالـمـت کـنـار               
اومد و فقط بايد مسلحانه اقدام کـرد        
همانطوري که آنها امـثـال دالراهـا را           
ميکشند ما هـم بـايسـتـي ايـنـهـا را                 
بکشيم و همانطوري که اينها تـجـاوز         
ميکنند ماهم مثل خـودشـون عـمـل           

اي برادران، شماهايي که خـونـه   .   کنيم
هاي اين رژيمي ها و بسيـجـي هـا رو            
ميشناسيد و در دسترس شمـا هسـت      
اگر نميتونيـد اسـيـدي بـپـاشـيـم ولـي                
ميتوانيد با تيري خالصـشـون کـنـيـم            

 )قطع شد(
 بيننده اي از ايران 

 
ــر           مــا .   ســالم آقــاي مصــطــفــي صــاب

همچنين بايد انتقام دالرا و دالرا هاي 

من بـا يـکـي        .  قبل را از اينها بگيريم 
از بستگانم که در بـيـت رهـبـري بـود             
تماس گرفتم و گفتگويي بين ما شـد          
و نفرت خودم را توضيح دادم و پيغام       
زشتي هم شنيدم و طـرف مـن ادامـه            
داد که بگوش اوباما برسونيد که روز       
اول مه ما  نه تنهـا دالرا را کشـتـيـم               
بلکه رکسانا صابري را هم بحـسـابـش      
خواهيم رسوند و آقاي باراک اوبامـا و      
انگليس و ديگري و ديگري هم هـيـچ         

ــن بــکــنــنــد           مــن .   غــلــطــي نــمــيــتــون
ميخواستم از ايـنـجـا بـه آقـاي بـاراک               
اوباما برسونم که اين طرف ما از بيت 
رهبري ميگفت که مـا مـنـتـظـر يـک               
جنگيم که انگلک کنـيـم و اونـهـا هـم              

. حرکت کنند و منتظر يـک جـنـگـيـم            
حاال من نميـدونـم کـه مـردم مـا چـه                
جوري بايد تصميم بگيرند که در روز      
اول مه که در قبال يک عمل عادي ما    
اينجور با تمام بي شرمي اعدام دالرا       
را انجام ميدن و مدعي هـم هسـتـنـد           
کـه بــازهـم خــواهــيـم کــرد و مــتــظــر                

حاال شما فکر کنيد که مردم .  جنگيم
 . چگونه ميتونند تصميم بگيرند

 بيننده اي از ايران 
 

لعنت به اين جـمـهـوري      .   سالم عليکم 
اسالمـي، لـعـنـت بـه ايـن جـمـهـوري                  
جنـايـت، عـجـب کـثـافـتـهـايـي پـيـدا                   

. من بشما افتخار ميکنم آقـا !   ميشن
االن آماده .   از تبريز زنگ ميزنم قربان 

ميشم برم سه راه امين تظاهـرات روز       
. مرگ بر جـمـهـوري اسـالمـي       .  کارگر

 . زنده باد شما
 مردي از تبريز

 
من از شـيـراز زنـگ مـيـزنـم و             .   سالم

يکي از دالرا ها هسـتـم و در چـنـگ               
اين جـمـهـوري اسـالمـي هسـتـم، چـه                
جوري بگم آخه با درد اعتياد و با تـن        
فــروشــي و هــزار کــار ديــگــري کــه                 
! جمهوري اسالمي بر سـر مـا مـيـاره           

چرا يک زن پاسدار بايد بهترين زندگـي   
را داشته باشه و هر امکاناتي داشـتـه        

ولي من که يک کارگـر هسـتـم      !   باشه؟
بايد به فساد و اعتياد کشيده بشـم و          
بايد از جامعه طرد بشم و توي خـونـه        

تـو را خـدا بـه          !   اين و اون دربدر بشم؟ 
درد ما برسيد و بياييد همسايـه هـاي       
ما رو ببيـنـيـد کـه چـه دردي دارنـد،                 
بياييد ببينيد همسايه هامون گرسـنـه     
اند يا سيرند، ببينيد من و هـمـسـايـه             

اگـر  !   هامون چگونه زندگي ميکنيـم؟  
باهم همبستگي داشتـه بـاشـيـم هـمـه             

مـردم مـا     .     مشکالتمون حل ميـشـه    
 )قطع شد(خودشون را بخواب زدن 

 زني کارگر از ايران

 
من اونقدر ناراحتم از اعـدام  . الو سالم 

دالرا که بغض منو گرفته و نميـتـونـم        
فـقـط هـرچـه زودتـر بـا             !   صحبت کنم 

کمک هـمـديـگـه مـيـخـوام ايـن رژيـم                  
سرنگون بشه و امثال دالرا ها کشـتـه      
ــ نميتونم صحبت     ــ هق هق گريه  نشن 

 . کنم
 زني بيننده از ايران 

 
    تظاهرات روز کارگر،       

فقر و تبعيض نميخواهيم            
دستگير شدگان بايد فورا        

 آزادشوند  
                                                           

 برنامه اي از شهال دانشفر
درود .   الو از خراسان صحبت ميکـنـم    

بر کانال انقالب ـ درود بر ايـن حـزب ـ          
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زني از خراسان
 

من خودم زنـدانـي     . سالم خانم دانشفر 
سياسي بودم و همه زندانيان سـيـاسـي      
بويژه دستگير شدگان روز کارگر بـايـد    

من ديروز هم تـمـاس     .   فورا آزاد شوند 
 .گرفته بودم و ميخواستم عضو بشم

 مردي از خارج از ايران 
 
 

تشـکـر مـيـکـنـم         .   سالم خانم دانشـفـر   
 ٧٠ ــ    ٨٠بخاطر اين کانال که بعد از    

سال مبارزه کمونيستها، بـراي اولـيـن        
بار ما يه همچين رسـانـه اي داريـم و               
بپايش مينـشـيـنـيـم و مـيـبـيـنـيـم و                    
اميـدواريـم کـه پـابـرجـا بـاشـه و ايـن                    
پيامها را هميـنـطـور بـه مـردم دنـيـا                

من .   مخصوصا به مردم ايران برسونه 
فکر ميکنيم يکي از قـديـمـي تـريـن               
کــارگــري هســتــم کــه روز کــارگــر را              
هرسال بدون استثنـا تـوي خـيـابـانـهـا              
بودم اما االن متاسفانه بخاطر شرايط 
موجود فعال در کشور آلمـان زنـدگـي           

من با افتخار اينرا ميگم، با .   ميکنم
افتخار اينرا ميگم، با افـتـخـار ايـنـرا             
ــار تاريخ را     ــ ــ ــ ــ ميگم شما بزرگترين ک
انجام داديد با اين کانال  و تـا امـروز             
هيچوقت روز کارگر با اين عظمت در    
ايران برگزار نشده بود بلـکـه هـمـيـشـه           
مخفي بود، هميـشـه پـا بسـتـه بـود،               
هميشه زير ضرب ساواک بود، هميشه 
زير ضرب خانه کارگر بـود، هـمـيـشـه            
زير ضرب انـواع و اقسـام گـروهـهـاي             
رژيم گذشته  و رژيم حال بود که ديگر     
وضعش براي همه معـلـوم اسـت ولـي          
هميشـه روز کـارگـر بـرگـزار مـيـشـد                  
منتها بآرامي و زيـر زمـيـنـي و در                

 صداي مردم در کانال جديد 

 ٢١صفحه      
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عروسي هـا و در تـولـدهـا هـمـه مـا                    
تالش ميکرديم که روز کارگر را بـرپـا     
نگهداريم ولي امسـال مـعـجـزه بـود،             
امسال بي نظير بود، امسال اولين بار    
بود که اين حرکت انـجـام شـد و تـوي            
خيـابـان و تـوي پـارک مـردم تـمـاشـا                   

اميدواريم بـتـاريـکـي کشـيـده         .   کردند
نشه و فـقـط ايـن پـيـامـهـا را بـمـردم                    
برسونيد و بـدونـنـد کـه کـانـال جـديـد                
رويش کار ميکنه و الاقل نظر من را       

 تا امروز شـصـت   ٤٩بگيد که از سال    
سالم هست و هميشه غصـه کـارگـران         
ايران را خوردم و مـن شـايـد يـکـي از              
بازماندگان اين کارگران باشم چونـکـه       

در مـرحلـه     .   شصت سال عمر کـرده ام    
يک، از همه کارگران ايران ميخوام کـه      
از اين کانال حمايت کنند، مرحله دو،   
همه کمونيستهاي ايران، مرحلـه سـه،        
همه آزادي خواهان ايران، مرحله چهار   
همه جنبشهاي چپ دنيا از اين کـانـال       

 .متشکرم تا روز بعد. حمايت کنند
 مردي از آلمان

 
خانم دانشفر من همون نفر اول بودم از 

ميخوام جواب اين .  خراسان زنگ زدم 
. کسي که از رژيـم حـمـايـت کـرد بـدم              

آقاي محترم اين کانال انقالب است از   
درود بـر    .   اين مزخرفات اينجا نـگـيـد    

کانال جديد و درود بر همـه طـرفـداران       
 .حزب کمونيست کارگري

 زني از خراسان
 

تـظـاهـرات روز      .   سالم خـانـم دانشـفـر        
ــگـــم و                   ــبـــريـــک مـــيـ کـــارگـــر را تـ
سختگـيـريـهـايـي کـه رژيـم در قـبـال                  
تظاهرات کرد و شـعـارهـايـي کـه مـا               
ميداديم و جاسوسهايي که در بين ما    
ــن                      ــه اي ــا هــم ــد و خــالــصــه ب ــودن ب
سختگيري ها ما بازهـم بـه کـارمـون            

در جواب اون آقايـي هـم     .   ادامه داديم 
که ميگفت کـارگـرم هشـتـصـد هـزار              
تــومــان درامــد دارم و راحــت دارم                
زندگي ميکنم، ميتونم بگم که او از          

يعنـي در ايـن       .   عوامل خود رژيم بود 
مملکت هشتصد هزار تومان درامـد       

تـازه کـارگـر      .   از راه کارگري درنـمـيـاد     
حداقل بايد يک ميـلـيـون و نـيـم پـول                 
دربياره تا بتونـه زنـدگـي مـتـوسـطـي               

من کارگرم  دويست و پـنـجـاه        .   بکنه
تومان حقوق ميگيرم و ميليونها نفـر   
هم مثل من هستند ولي مثل من بـه     

خيلي متشکرم از . نان شب محتاجند
 .برنامه هاي خوبتان

 مرد کارگري از ايران
 

من حـيـدر هسـتـم از ايـران            .   الو سالم 
زنگ ميـزنـم مـيـشـنـاسـيـد کـه؟ اون                 
کارگري که ميگفـت هشـتـصـد هـزار            
تــومــان مــيــگــيــره و خــوب زنــدگــي            
ميکنه، اينها همه شون جـيـره خـوران        
رژيمنـد و از زنـگ زدنشـان بـيـشـتـر                  
هدفشان وقت کشي است وگـرنـه مـن           
خودم کارگرم و برجي سيصـد تـومـان         
نميدن و تازه چهار ماه هـم هسـت کـه         

مــن خــواهــان آزادي     .   حـقــوق نـدادنــد    
دستگيري ها هستم و بايد خيلي زود      

 .  ...آزاد شوند
 کارگري از ايران

 
اون آقـايـي کـه        .   سالم خسته نبـاشـيـد     

گفت يک کارگر ساده هستم و راضـيـم       
بايد بگم که تو غـلـط کـردي و دروغ              
ميگي و تو هم کسي هستي کـه دور         

چـرا  .     سفره همين آخوندها ميشيـنـي     
اينها دروغ مـيـگـن؟ کـدام کـارگـري               
هست که صداش درنياد؟ چرا شماهـا        
دروغ ميـگـيـد؟ مـرگ بـر جـمـهـوري                

مرگ بر همين اخـونـدهـايـي     .  اسالمي
که سي ساله که خون مردم و جـوانـان         

کـارگـر   .     ما را توي شيشـه کـرده انـد          
ماهي دويست و بيست هـزار تـومـان           
بيشتر نميگيره و يـک کـيـلـو گـوشـت              
شده يازده هزار تومـان و گـوجـه شـده            

 بـچـه     ٤يگ کـارگـر بـا          .   هزار تومان 
لـعـنـت بـر       .  چطور ميتونه زندگي کنه 

فـکـر   .   شمـا هـا و نـنـگ بـر شـمـاهـا                  
مـيــکـنــيـد بـا ايــن دســتـگــيـر کــردن                
نمايندگان مردم ايران اونـوقـت مـردم          
ايران ساکت ميشينند؟ کور خـونـديـد        
بخدا اگر يک نـفـر دسـتـگـيـر بشـه يـا                   
اعدام بشه هزاران نفر به کانال انقـالب      
ميپيوندند و طرفـداران مـا روز بـروز           
بيشتر ميشـن و شـمـاهـا دنـبـال يـک                 

. لعنت بـر شـمـاهـا        .  سوراخ ميگرديد 
. لعـنـت بـر شـمـاهـا          .  مرگ بر خميني 

لعنـت بـر     .   مرگ بر جمهوري اسالمي 
شماها اي کافران کثافت وطن فروش،   
لعنت بـر شـمـاهـا از آن گـنـده گـنـده                     

خـانـم   .   هايتان تا اون کوچيک هـايـتـان      
دانشفر اون آقايي هم که به شما گـفـت      
رشتي هستـيـد مـگـر رشـتـي ايـرانـي                
نيست و مـگـر کـرد و آذري ايـرانـي                  
نيست؟ شماها هستيد که يـکـمـشـت           
فاسد نژادپرست هستيد و همه جوانان   

. و کــودکــان مــا را مــعــتــاد کــرديــد            
زنـده بـاد حـزب        .   کثافتهـاي عـوضـي     
 کمونيست کارگري

 مردي از ايران
 

خانم دانشفر ميخوام جواب اون . سالم

آقا را بدم که گفت به خميني تـوهـيـن         
خميني اين مملـکـت را بـه        .   ميکنيد

در اروپـا اگـر کـارگـري           .  خون کشانده 
بيکار بشه حقوق بيکاري بهش ميدن     
و حقوق بچه هاشو مـيـدن و مسـکـن          

تـو اگـر کـارگـري چـرا            .   بهشون ميدن 
دروغ مـيـگـي و چـرا از ايـن رژيـم و                    
خميني طرفداري ميکني عزيز مـن؟       
حکومت آخوندي سي سال کشور مـا       
رو به لجن کشيده تا کي بايـد تـحـمـل        
کنيم؟ عزيز من دشمن تو نيـسـتـم بـه          
پير قسم به خدا قسم به بـچـه ام قسـم           
دشمن تو نيسـتـم امـا مـيـگـم الاقـل                
واقعيت را بگو نه دروغ و نه طرفداري 

تــو چــطــور   .   از خــمــيــنــي و رژيــمــش       
ميتوني بـا دويسـت و پـنـجـاه هـزار                  
تومان طرفدار رژيم باشي که يک کيلو 
سيب زميني شده دو هـزار تـومـان و            
! گوشت شده يازده هزار تومان؟ هـان؟    

دالراي ما را اعدام .   چرا دروغ ميگي  
کرديد ولي دالرا در دل مـا مـانـد و                 

آيـا اگـر     .   هزار نفر به حزب پيـوسـتـنـد       
دختر يک آخـونـد بـود يـا دخـتـر يـک                   
پاسدار بود اعدامش ميکردند هـان؟       
چــرا دروغ مــيــگــي مــن کــارگــرم و              
راضيم؟ ديگه واقعا بسه ديگه واقـعـا      

هي ميـايـيـد مـيـگـيـد مـا             .   شرم آوره 
خانواده شهيديم و کشتار داديم، دالرا  
يک شهيد نيست؟ اينهمه اعـدامـيـهـا          
شهيد نيستند؟ حتي کسانـي کـه زيـر         
اعدامند و پسر بچه اي که هـيـجـانـي         
شده و ديگري را کشـتـه خـود او هـم                
شهيد اين جامـعـه هسـت و ايـنـهـمـه                
معتاد و تنـفـروش هـم شـهـيـدان ايـن                

کسي که نتونه دسـت  .   جامعه هستند 
دوست دختر و دوست پسرشو بـگـيـره        
رواني ميشه يا خود کشي ميـکـنـه و        

. يا چاقو ميکـنـه تـو شـکـم ديـگـري                
اعدام چيه و زنداني ابد چـيـه؟ مـا بـا             
هيچ ايراني دشمني نداريـم و تـو اگـر             
واقعا از مردم هستي واقعيت را بـگـو    

کارکـنـان کـانـال جـديـد           .   و دروغ نگو  
براي من و تو زحمت ميکشند و حاال 
تو ميايي ميگي به خميـنـي تـوهـيـن         

مردم ايران، بيدار شـيـد کـه      .   ميکنيد
دشمن شما کانال جديد نيسـت بـلـکـه           
همين هيتلرها و نازي هاي اسالمي و    

 .اين آخوندها هستند
 مردي از ايران

 
خانم دانشفر اين آقايـي کـه     .  الو سالم 

مـيـگـفـت کـارگـرم و هشــتـصـد هــزا                 
رتومان ميگيرم از اين آخوندها بود و   

اونهم که ميگـه چـرا بـه        .  دروغ ميگه 
خمينـي تـوهـيـن مـيـگـنـيـد تـف بـه                     
خميني تان، تف به خـامـنـه اي تـان،              
تف به رئيس جمهورتان و تف بـر ايـن         

 . رژيم شما باد
 مردي از ايران

 
الو سالم من معـلـم بـازنشـسـتـه ام و                
چهار تا بچه دارم و دو دخترم دانشجو 
هستند و چهارصد تـومـان بـمـن پـول           
ميدن آخه بعد از سي سال من بـا ايـن           

من چون يک زن هسـتـم     !   پول چه کنم؟ 
ببينيد تبعيض تا کجاست چـون يـک           
زن هستم بيمه بچه هـاي مـن آزاده و             
بچه هاي منو بيرون کردند از بيـمـه و        
چرا من بايد پنج برابر حتـي ده بـرابـر              
! بيشتر از همـکـاران مـرد بـيـمـه بـدم               

چرا؟ دخـتـر دانشـجـوي مـنـو کـه در                 
شـهـرسـتـان درس مـيـخـونـه بـخـاطــر                 
بدحجابي گرفتند و پنجاه ضربه شالق 

. زدند و نميدونستم و بـعـدا فـهـمـيـدم           
آخه يک دختر جوان دانشجو چرا بـايـد      
شالق بخوره و جسمش چطور ميتونـه   

من چطوري کرايه منزلم !   تحمل کنه؟ 
را بــدم؟  آخــه ايــنــهــايــي کــه مــيــان                
طرفداري ميکنن اينها را نمي بينـن؟        
واقعا نمي بينيد اينها را؟ مردم تنـهـا     
راه رهايي شماها پـيـوسـتـن بـه حـزب             

هر دينـي و    .   کمونيست کارگري است  
هر عقيده اي ميخواهي داشـتـه بـاش           
ولي به اين حـزب بـپـيـونـد تـا از ايـن                   

هـمـه ايـن      .   بدبختي نجات پيدا کنـيـم     
. دستگيرشدگان ها بـايـد آزاد شـونـد           

زنـده بـاد     .   مرگ بر جمهوري اسالمـي  
لـعـنـت بـر       .   حزب کمونيست کارگـري   

 .اين رژيم
 زني معلم بازنشسته

 
من کارمنـد بـازنشـسـتـه        .   سالم بشما 

بانک هستم و بعد از بـيـسـت و چـنـد               
سال کار بـرايـم صـد و هشـتـاد هـزار                  
تومان حقوق ميدن اونوقت چطور اون  
کارگر هشتصد هزار تومان مـيـگـيـره       

اون کـامـال دروغ مـيـگـه و از              .   خانم
مرگ بر جمهـوري  . مزدوران اينهاست 

 . اسالمي
 مردي بازنشسته بانک

 
مـا  .   الو خانم دانشفر درود به شرفتـان     

خـيـلـي    .   همه بـاهـمـيـم بـراي انـقـالب            
 .ممنون خدافظ

 مري از ايران
 

امروز کسي که از   .  سالم خانم دانشفر 
رژيم دفاع ميکنه بويي از انسـانـيـت            
نبرده و کسي که با حزب کمـونـيـسـت        
کارگري مخالفت داره بـايـد بـا تـمـام              

مـا ايـنـطـرف       .   توان جوابش داده بشـه   
حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري ايـران را                
داريم و اونطرف هـم رژيـم ارتـجـاعـي              
جمهوري اسالمي را، و مـردم دارنـد            

. هرچه بيشتر به اين حزب ميپيوندنـد     
طرفدران رژيم ديگه بايد شـرم و حـيـا             
کنند و ديگه اين صـحـبـتـهـا خـيـلـي                 

 . ديره
 مردي از ايران

 
از خـارج زنـگ       .   خانم دانشـفـر سـالم       

من تقـريـبـا هـمـه کشـورهـاي            .   ميزنم
دنيا را ديده ام ولي هيچ جاي دنيا فقر   
و فحشا و اعتياد اينقدر نيست که در   

هـيـچ جـاي      .   جمهوري اسالمي هست  
. دنيا اينقدر کودک در خيابانها نيست

هيچ جاي دنيا رژيمها مردم خودشـان        
را اينـقـدر اذيـت نـمـيـکـنـن، و هـيـچ                    
دولتي مثل جـمـهـوري اسـالمـي کـه              
بـغـيــر از افـراد و کسـان و آشــنـايــان                   
خودش را روي  کار ميـاره نـيـسـت و             
هيچ جاي دنيا حقوق کارگر را اينقـدر      
کم و اينقدر چـنـد مـاه عـقـب افـتـاده                 

اينها الاقل برند ببينند بـعـد    .   نميکنه
بيان اينجور بگند که شما اونور آبـيـد       
و نميدونم همه جـاي دنـيـا بـدبـخـتـي                

حــتـي در سـوريـه و          .   هسـت و غــيـره      
پاکستان هم اينجور نيست ديگـه چـه         
رسد به تونس و ترکيه کـه بـيـان بـزور            
مردم را از خـونـه بـکـشـنـد بـيـرون و                   
تجاوز کنند و بکـشـنـد و سـنـگـسـار               

من نه کارگرم و نه هيچ مـوقـع    .   کنند
کارگر بودم ولي سي سال است کـه در       
خارج زندگي ميکنم و مثل خيلي هـا   
نگران ايران هستم و هميشه نـاراحـتـي      
دختران و زنان ايـران مـثـل نـاراحـتـي               
خواهرانم بـوده و هـمـيـشـه نـاراحـتـي                
مادران و پدران مثل ناراحتي والـديـن       
خودم بود و هميشه با زنان و مادراني   
که بخاطر نان بچه شان تنفروشي کرده 
انـد و بـخـاطـر سـرکـوبـهـاي دخـتــران                  
بدحجاب و دوست پسر داشتن  و يـا             
سرکوبهاي پسـران بـخـاطـر خـواسـتـه              

 مردي از خارج.  هايشان گريه کرده ام
 

خانم دانشفر سالم از تمامي دستگيـر      
شدگان حمايت ميکنـم و بـايـد بـدون             
قيد و شـرط و بـدون وثـيـقـه گـرفـتـن                   

ما اين حکومت فقر و   . آزدشون کنند 
. تبعيض و جنـايـت رو نـمـيـخـواهـيـم             

مــردي .   نـمـيــخـواهــيـم نـمــيـخــواهـيــم          
ميگفت کارگـرم اومـد گـفـت کـه بـا                
! دويست و پنجاه هزار تومان راضـيـم      

ــگــم مــا دانشــمــنــدان و               مــيــخــوام ب
فيلسوفهايي هم داشتيم که در دنيا از     
حکومتهاي جنايتکـاران دفـاع کـرده         

بله ممکن است کـه مـن هـم در             .   اند
زندگي مثل شما ببخشيد خرفت باشم 
و متوجه نباشم ولي اگر واقعا بـا ايـن       
حقوق راضي هسـتـي ايـنـرا بـدان کـه                

 . . . صداي مردم در كانال جديد                            ٢٠از صفحه          

 ٢٢صفحه      
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نميشه که با اين حقوق مردم را بـراي            
مـن  .   حمايت از اين رژيم دعوت کنـي   

اگر ناآگاه و خرفت باشم دليل نـيـسـت          
که بقيه مردم که آگاه هستند بـه خـط         

 .خسته نباشيد خانم دانشفر. من بيان
 يک بيننده مرد

 
مـن خـودم يـک        .   سالم خـانـم دانشـفـر       

کارگرم و تمام دستگيري ها بايد بدون 
واقعا مرگ بر .   قيد و شرط آزاد بشند  

. خميني که چنين حکومتـي سـاخـت        
من عضو حرب کمونيـسـت کـارگـري         
شده ام و با خانم اليا تابش هم تـمـاس      
گــرفــتــه ام و شــعــارهــايــم را هــم در                 
ديوارها نوشته ام که به کـانـال جـديـد             

 .کمک مالي کنيد
 مرد کارگري از ايران

 
مـن بـعـنـوان يـک          .   سالم خانم دانشفر  

برادر کوچتر به همه مردم مـيـگـم کـه        
اي مردم ما همه مون داريـم قـربـانـي           
اين رژيم که مال  يک اقـلـيـت کـوچـک            

ديگه بسه ديگه نبايـد  .   هست ميشيم 
 .تحمل کنيم

 مردي از ايران
 

من بعـنـوان يـک      .   سالم خسته نباشيد  
نظامي واقعا خواسـتـه هـاي شـمـا را              

مرگ بـر جـمـهـوري         .   تحسين ميکنم 

من واقعا نگرانم و بـعـنـوان      .   اسالمي
 . يک نظامي از اين رژيم واقعا ناراحتم

 يک نظامي ناراضي
 

دستگيري اول ماه .  خانم دانشفر سالم 
مه را تـجـاوز بـه حـريـم نـمـايـنـدگـان                    
خودمون ميدانم و شـديـدا مـحـکـوم             
ميکنم و تمام اونها نـمـايـنـدگـان مـا              
هستند و خواسته هاي اونـهـا تـمـامـا           
خواسته هاي ما هسـتـنـد و خـواهـان             
آزادي بي قيد و شـرط و سـريـع آنـهـا                 
هستيم و به جمهوري اسالمي هشـدار   
ميدهيم که اينکار را تکرارا نکـنـد و         
بداند که اونها ما هسـتـنـد و مـا هـم               

زنده باد کانال انـقـالب،   .   اونها هستيم 
درود بــر انسـانــيــت و درود بـر پــري                

 . انقالب ما خاتم دانشفر
 مردي از ايران

 
از روزي کـه خـانـم دالرا            .   سالم بشما 

دارابي را کشتند من ميـخـوام عضـو        
 .حزب کمونيست کارگري بشم

مرسي از بـرنـامـه هـاي         . ما سه نفريم 
 .خوب شما

 مردي از ايران
 

من ميخوام عضو . سالم خانم دانشفر
حزب بشم و به خانواده دارابي عميـقـا     
تسليت ميگم و من از دوستـان شـمـا         

در سوئد خواستم که ماهانه مـبـلـغـي        
را از حقوق من براي کانال جـديـد کـم          

 .کنند
 زني از سوئد

 
ايــن رژيــم بــا      .   خــانــم دانشــفــر ســالم      

سرانش رفسنجاني ها و خامنه اي ها     
اگـر  .   و همه شون ما را بدبخت کردنـد    

 چــنــيــن حــزبــي      ٥٧مــا در انــقــالب        
داشتيم هرگز به اين روز نميافتاديـم و     
االن بايد هماهنگ بشيم و کار ايـنـهـا      
را با اتحاد خودمون تمام کنيم ديـگـه      

 . بيچاره شديم
 مردي از ايران

 
جمهوري اسالمي بايد بداند . الو سالم

که دستگير شدگـان مـا را بـايـد آزاد              
کـنــد و جـواب ايــنـهــمـه سـرکــوب و                 
بدبختيهايي که سر مردم مياره از مـا    

ما آزادي ميخواهيم و   .  خواهد گرفت 
از خواستهاي قطعنامه روز کـارگـر و        

 همين. آزادي زن و مرد دفاع ميکنيم
 زني از ايران

 
. من شـعـري دارم      .   سالم خانم دانشفر  

جانيان اسالمي کشتـنـد و زيـر خـاک             
ــ     خاوران ها کردند همه حق خواهان را 
بخون خفته ها از خاوران تهران بزودي       
ــ  سـربـرمـيـاورنـد خـون              سربرمياورند 
دالراها از خاوران خاور و باختر ايـران        
ــ  يک رعد طوفان عدالت برميتوفد و       

ـــ  زنـده و             برميچيند سياهي از ايران ـ
پاينده باد اين نـظـم و عـدالـت داوري              
ــ  خواسته اول مـاه مـه ايـران             خواهان 
ـــ  در            عين خواسته مردم ايران اسـت ـ
ــه مــردم اعــالم                  ــه دســت ــران دســت اي
ـــ  درود بـر حـرب               عضويت ميکنند 
ـــ  و ايـن                    کمونيست کـارگـري ايـران ـ
پاسخي واقعا شايسته است از جـانـب      
ــ  زنده بـاد حـق طـلـبـان و               مردم ايران 

با تشکـر از    .  برابريخواهان مردم ايران 
 .شما

 مردي از ايران
 

خانم دانشفر من همان هستم که گفتم    
. کارگرم و شعار مينويسم بر ديوارهـا     

دستگيري هاي مـا بـايـد بـي قـيـد و                 
در مـورد حـقــوق       .   شـرط آزاد بشـنــد      

کارگران يه چيزي ميخواستم بگم يادم 
اخيرا از تعداي از کـارگـران اثـر        .   رفت

انگشت ميگيرند و ميگند کـه شـمـا          
بايد بگيد که ما بن کـارگـري مـان را          
! گرفته ايم وگرنه اخراجتون ميـکـنـيـم         

اصال اينطوري نيست و هيچ کارگـري     
لبـاس کـار و       .   بن کارگري را نميگيره  

حق استراحت و اون بن هايي که بـايـد        
بما کارگران بدن نميـدن دروغـه فـقـط           
الکي ميگن اثر انگـشـت بـده وگـرنـه             
اخراجت ميکنيم و من رفتم شکـايـت    

زنده باد .   کردم کسي بدادمون نميرسه 
 .حزب کمونيست کارگري

 مرد کارگري از ايران

 
جـنـايـتـکـارتـر از         .   خانم دانشفر سـالم   

اينها خودشونـنـد و دزدتـر از ايـنـهـا                
اينها . هم خودشونند... خودشونند و 

مال و زندگي و عمر مردم را سي سال    
ايـنـهـا    .   است که خوردند و تباه کردند   

اينها دشمن زندگينـد  .   دشمن انسانند 
يعني در تمام دنـيـا جـنـايـتـکـارتـر و                 
کثيفتر از حکومت آخوندهـا فـقـط و          
فقط خودشونند و هيچکـس ديـگـري         

مـن  .   نبوده و نيست و نـخـواهـد بـود            
 . ديگه حرفي ندارم
 يک مرد بيننده 

 
. خانم سالم من از يـزد زنـگ مـيـزنـم              

آخه اين چه حـکـومـتـي هسـتـش کـه                 
وقتي ميري امامزاده يهو ميبيني که 
يک زن مياد ميگه که بمن کمـک کـن           
ميخوام برم شـهـرسـتـان خـودم يـا يـه                
آقايي مياد ميگه که بمن کـمـک کـن           

آخه ايـن چـه       .   پام شکسته درمان کنم  
اينها را بايد دولت رسيدگـي  !   دولتيه؟

 .خداحافظ. کنه
 مردي از يزد

 

 

 . . . صداي مردم در كانال جديد                              ٢١از صفحه          

 اين مطلب را ناصر احمدي                    
 .    پياده و تايپ کرده است                 
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ــيــســت کــمــک هــاي              ــيــن ل اول
 هزار ٣٠٠دريافتي براي تامين 

. ميـرسـانـيـم    دالر را به اطالع      
 هـزار دالري      ٣٠٠کمپـيـن     

براي ادامه کاري کانال جديد 
 مـه شـروع     ٤از روز دوشنبه   

شده و به مدت شـش هـفـتـه           
ــت          ــد داشـ ــواهـ ــه خـ . ادامـ

دوستان عزيزي که صميمانه از 
به ايـن کـمـپـيـن پـيـوسـتـه انـد                  
قدرداني ميکنيم و اطـمـيـنـان          
ــان و                داريــم کــه شــمــا دوســت

بينندگان کـانـال جـديـد، شـمـا            
مردم معترض و عدالت طلـب،   
با کمک هـاي خـود بـار ديـگـر               
تداوم کانال جديد اين ابزار مهم 

سازماندهي اعتراض و مبـارزه   
عليه جمهوري اسـالمـي، ايـن          
وسيله متحد کـردن تـوده هـاي         
ميليوني بـراي تـحـقـق شـريـف            
ترين آرمانهاي بشري را ممکن 

 . ميگردانيد

  هزار دالري براي تامين کانال جديد ٣٠٠کمپين 

 
 :  ٢٠٠٩ مه  ٧، ١ليست 

  دالر۲۰۰  ساميه عسگري
  دالر١۰۰  جمشيد هاديان

  دالر١۰۰                       به ياد زهرا کاظمي
  دالر١۰۰  يلدا بيات

   دالر۹۰  محمد کاظمي
   دالر۸۰  آناهيتا کاظمي

   دالر٣۰  شوکت حسن
  دالر١۰  محمد تورنتو
  دالر٥۰۰  فاتح بهرامي

  دالر٥۰۰۰  مصطفي صابر
  يورو٤۰۰  بهمن ذاکرنژاد
  يورو١٥۰  افشين سرسي

 يورو ٥۰    الهي
 يورو ٥۰   دوست علي
 يورو  ٥۰   رضامراديان
 يورو  ٥۰   ايرج فرجاد

 يورو ٥۰    ميترا
 يورو۲٥    سياوش

 يورو ۲۰    بهار
 يورو ۲۰    بهزاد

 يورو ۲۰   اکرم قاسمي
 يورو ۲۰   باقر عرب

 يورو ١۰    شهين
 يورو ١۰    يعقوب

 يورو ١۰    احمد
 يورو ١٥    هادي

 يورو   ٥                          علي اهه
  کرون٣۰۰۰   آذر پويا

  کرون٣۰۰۰  حسن صالحي
  کرون٣۰۰  نيک از لوند

  کرون۲٥۰   نازلي
  کرون۲۰۰  غالم و آذر

  کرون۲۰۰  کاووس قبادي
  کرون١۰۰   فرزانه

  کرون١۰۰  آريان ناظري
  رکون١۰۰  عبداهللا رضايي

  کرون١۰۰                    داريوش شاماري
  کرون١۰۰                       آذر مقدم

  کرون١۰۰   سليمان
 

 :از ايران
  تومان٦۰۰۰۰۰                     حوزه انترناسيونال

 
 :تلفن و آدرس تماس براي کمک مالي

 
 :  از ايران    

 ٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨: شهال دانشفر
com.yahoo@daneshfar_Shahla 

 : تلفن تماس در اروپا          
 ۰۰٤٦۷٣۹۸٦۸۰٥١: سيامک بهاري
 ٠٠٤٦٧٠٣١٧١١٠٢: حسن صالحي

 :  کانادا و آمريکا          
  ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧   :فاتح بهرامي

 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦: مصطفي صابر
 :   شماره حساب سوئد        
Sweden 

Post Giro: 639 60 60-3 
account holder:  IKK 

 تماس ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣فواد روشن با شماره تلفن   براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانيد با 
 .بگيريد، تا با دادن شماره حساب خود اتوماتيک هرمقدار که مايل باشيد از حساب شما برداشته شود

 :  شماره حساب آلمان          
Germany 
Rosa Mai 

Konto. Nr.:   583657502 
Bankleitzahl: 37010050 

Post Bank 
 :شماره حساب کانادا 

Canada 
ICRC 

Scotiabank 
4900 Dixie Rd, Mississauga 

L4W 2R1 
Account #: 84392 00269 13 

  
 : شماره حساب انگليس ويژه کمک از انگليس و از هر کشور ديگر

England 
Account nr.  45477981 
sort code:    60-24-23 
account holder: WPI 
branch:  Wood Green 

Bank:   NatWest 
IBAN: GB77 NWBK 6024 2345 4779 81 

BIC: NWBK GB 2L 
 .اساس سوسياليسم انسان است

 . استاختيار به انسانسوسياليسم جنبش بازگرداندن 
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در کانادا و آمريکـا تـعـطـيـل رسـمـي               
نيـسـت خـيـابـانـهـاي تـورنـتـو شـاهـد                   
تظاهرات هزاران نفره بـمـنـاسـبـت روز           
جهاني کـارگـر و در دفـاع از حـقـوق                 

فـعـالـيـن     .   مهاجرين و پناهندگان بـود   

حزب و فدراسيون پناهنـدگـان ايـرانـي         
هـر ســال در ايــن تــظـاهـرات شـرکــت                

در کانادا و آمريکـا هـفـتـه          . ميکنند
اول سپتامـبـر از سـوي اتـحـاديـه هـا                  

تـظـاهـرات ايـن       .   جشن گرفته ميشود  

روز تاکيدي بر اين مساله بود که روز         
 . کارگر ميبايد اول مه برگزار گردد

پرچم هاي مزين به تصاوير مـارکـس          
در اين تظاهرات توسط فعالين حـزب      

در اين تظاهرات صـدهـا   .  حمل ميشد 
نسخه از بيانيه حزب در مورد اول مه       

گزارشي از برگزاري اول مه .  توزيع شد 
در ايران و دستگيري فعالين کـارگـري         

به شرکت کنندگان در ميتيـنـگ داده       
ــه                      ــهــا خــواســتــه شــد ک شــد و از آن

حمايت از دستگير شدگان اول مـه       به
طوماري در   . تهران و سنندج برخيزند 

حمايت دستگير شدگان اول مـه ايـران        

و محکوميت جمهوري اسالمي ايران   
تهيه شـده بـود کـه بـه امضـاي جـان                   
کالرک رهبر ائتالف عليه فقر انتاريون 

 . رسيد
در تورنتو جشني بمناسبت اول مه از  

طرف حزب کمونيست کارگري ايران و 
حزب کمونيست کارگـري چـپ عـراق          

در ايــن جشــن حــمــيــد           .   بــرگــزارشــد 
تقوائـي، بـروس آلـن و سـمـيـر نـوري                   

در اين مراسـم يـک     .   سخنراني داشتند 
 . نفر تقاضاي عضويت در حزب کرد

 ونکوور
صدها تن از فعالين سـوسـيـالـيـسـت،           

كمونـيـسـت و چـپ در تـظـاهـرات و                   
راهپيـمـايـي اول مـاه مـه در ونـكـور                  

تظاهرات كننـدگـان بـا      .  شركت كردند 
پرچمهاي سرخ و شـعـارهـاي خـود در             
مقابـل آرت گـالـري در مـركـز شـهـر                  
ونكور تجمع كرده و پس از ايراد چنـد        

راهـپـيـمـايـي خـود را بـه                 سخنرانـي، 
 .سمت ميدان پيروزي آغاز كردند

  
جمعيت تظاهر كننده در تـمـام چـهـار          
راههاي مسير راهپيمايي توقف كـرده    
و به ايراد سخنراني و يـا شـعـار دادن             

سخنرانان اعتراض خود بـه  .  پرداختند
نظام سرمايه داري را اعالم كـرده وبـه        
افشاي وجوه مختلف مشقات نـاشـي         
از آن عليه زندگي طبقه كارگر و عموم 

 . مردم زحمتكش دنيا پرداختند
از جملـه سـخـنـرانـان ايـن تـظـاهـرات                  

فهيمه صادقي كادر حزب كمونيـسـت    
كارگري در غرب كانادا، روز جـهـانـي          
كارگررا به همه تبريك گفـتـه و اشـاره             
کرد که كارگران كه همه چيز را تولـيـد     
ميكنند خود از حاصل كار خـود بـي         

 . بهره اند
تظاهرات و راهپيمايـي اول مـاه مـه              

پس از خاتمه سخنرانـيـهـا در مـيـدان            
در .   پيروزي شهر ونكور بپايان رسـيـد      

طي مدت تظاهرات تعـداد زيـادي از           
بيانيه اول ماه مه حزب بـه فـارسـي و              
انگليسي تـوسـط فـعـالـيـن حـزب بـه                 

ماشين تزيين شـده  .  دست مردم رسيد 
به عكسهاي ماركس، لنين و منصور 

" حق با ماركس بود" حكمت ، باندرول  
و پالكادرها و شعارهاي ديـگـر حـزب        
مورد توجه و ابراز احساسات عابريـن      
و شركت كنندگان در تظـاهـرات قـرار           

 .گرفت
 
 داالس  :آمريکا 

يکشنبه سوم ماه مه يـمـنـاسـبـت روز         
در دالس      مـراسـمـي      جهاني کـارگـر،   

عباس ايـاق از کـادرهـاي        .   برگزار شد 
حزب پس ار خوشامد گوي در مـورد          
مبارزات کـارگـران در ايـران و نـقـش               

هـمـچـنـيـن         . حزب سخناني ايراد کرد  
شراره ميرزائي کادر حزب کمونيسـت       
کارگري ايران نيز در مـورد مـبـارزات        
کــارگــران در ايــران و شــرايــط انــهــا                

سپس چند تـن از    .   سخناني بيان کرد    
ــت               ــبـ ــحـ ــان صـ ــدگـ ــنـ ــنـ ــت کـ ــرکـ شـ

مراسم با صرف نهار و پخـش     . کردند
درايـن  .   موسيقي و رقص ادامه يافـت     

کمک مـالـي بـراي حـزب نـيـز                مراسم
 . *جمع اوري شد
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