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عبدل گلپريان، بـيـش از       :   ايسكرا

يك هفته به اول مه نمانده است، بنظـر         
شما آيا مي توان تفاوتي بين اول مـه           
سال گذشته و انتظاري كه از اول مـه            
هفـتـه آيـنـده داريـم قـائـل شـد؟ اگـر                    
اينطور است چه فاكتورهايـي امسـال        

 در اين متفاوت بودن دخيل است؟ 
 

قطعا همين طـور     :   عبدل گلپريان 
است تاريخ مبارزه طبقاتـي و تـاريـخ           
زندگي بشر نه به عقب بر مي گردد و           
نه در حال سكـون اسـت بـلـكـه مـدام                

رونـد  . سير رو به پيش را طي مي كند 
مبارزه و بـه طـبـع آن اول مـه  نـيـز                         

قطعا با سالـهـاي گـذشـتـه مـتـفـاوت               
خواهد بود و با توقعاتي رو بـه پـيـش             

 بايد به ميدان بيايد
راستش فاكتورهاي زيادي را مي     
توان برشمرد كه خود احتيـاج بـه يـك             
تحليل و بررسي سياسي، اقتصادي و       
اجتماعي از اوضاع موجود دارد امـا        
من وارد اين تحليـل و بـررسـي نـمـي               
شوم فقط كافيست بـه اتـفـاقـات يـك             

. سال گذشته تاكنون نگاهي بينـدازيـم     
رژيـم  ,   سال گـذشـتـه قـبـل از اول مـه               

اسالمي حـالـت آمـاده بـاشـي را در                
مقابل برگزار كننده گـان و فـعـالـيـن              
كارگري در جلوگيري از بـرگـزاري اول         

مـحـمـود    .   مه را به نـمـايـش گـذاشـت          
صالحي را زنداني كـرد و بـه هـزار و               
يك ترفند متوسل شد اما كارگران در       
شهرهاي مـخـتـلـف كشـوراول مـه را              
بــرگــزار كــردنــد و گــنــديــدگــي نــظــام          
سرمـايـه داري را در شـعـارهـايشـان               

در سـنـنـدج كـارگـران در           .   فرياد زدند 
خيابان به استقبال اول مـه رفـتـنـد و               
قطعنامه راديكال خود را كه خواسـت       
و منافع پايـمـال شـده شـان را در آن                 

 .منعكس ميكرد  قرائت كردند
اما امسال رژيم اسالمي قـبـل از      
اول مـــه و زيـــر فشـــارهـــاي يـــك                  
همبستگي جهاني، ناچار شد محـمـد       

به نظر مـن ايـن       .   صالحي را آزاد كند   
يك فاكتور مـهـم در جسـورتـر شـدن               
ــه                 ــر چ ــزاري ه ــرگ ــراي ب ــران ب ــارگ ك

عالوه بر ايـن  .   باشكوهتر اول مه است   
 مـا شـاهـد عـرض           ۸۶در اواخر سال    

اندام برجسته اي از طرف دانشجـويـان     
 آذر بوديم كه با شعارهاي چـپ     ۱۶در  

و سوسياليسـتـي فضـاي اعـتـراضـي            
 ۸.   جامعه را وارد مرحله ديگري كـرد    

مارس هم همينطور و مهمتر از هـمـه         
اينكه، سرتاسر سال گذشته ما شاهـد       
اعــتــراض و مــبــارزه كــارگــران بــراي          
بدست آوردن دسـتـمـزدهـاي مـعـوقـه              

اعتصـابـات در هـمـيـن چـنـد              .   بوديم
هفته اخير در كيان تاير، الستيك البر       
و نيشكر هفت تپه عزم مـحـكـمـي از            
جانب كارگران بـخـشـهـاي مـخـتـلـف              
ــراي كســب خــواســت و                 جــامــعــه ب

 اول مه گسترده و قدرتمند                  
 مصاحبه ايسكرا باعبدل گلپريان                

 خسرو دانش درگذشت

 نامه فرزند خسرو دانش

 شيث اماني  در آستانه اول ماه مه بازداشت شد

 اعتراش گسترده مردم ربط عليه جمهوري اسالمي

 اطالعيه ايي از شوراي همکاري تشکل ها و فعالين کارگري

 ٢صفحه 

آارگران مردم آزاديخواه 
 !آردستان

امسال در شرايطي به اسـتـقـبـال        
اول ماه مـه مـيـرويـم كـه فشـار بـر                  
كارگران و فقر و فالكت زندگي هـمـه         
كارگران و مـردم زحـمـتـكـش را بـا               
مشكالت بـيـشـتـري مـواجـه كـرده               

گراني و تـورم، دسـتـمـزدهـاي        .   است
چند برابر پائـيـنـتـر زيـر خـط فـقـر،                 
بــيــكــاري و فضــاي خــفــقــان و                    
ممنوعـيـت اعـتـصـاب و تشـكـل،              
جنبـش كـارگـري را بـا مشـكـالت               

امـا بـا     .   عديده اي روبرو كرده اسـت      
اين اوصاف اعتراضات كارگري روز     
به روز ابعاد تازه اي به خـود گـرفـتـه             

اگـــر چـــه اعـــتـــراضـــات و          .   اســـت
مبارزات كارگران عليه ايـن فـقـر و            

فــالكــت بــا خشــونــت تــمــام جــواب          
ميگيرد و دستگيري و زنداني كردن      
و شالق بر پيكر كارگران و فـعـالـيـن           
كارگري به امري روزمره تبديل شـده       
است، اما كارگران بـجـز مـبـارزه و             
تالش براي تغيير اين اوضـاع راهـي        

 . در پيش ندارند
 

كشــمــكــش ســرمــايــه داران و          
دولتشان با كارگران و مـردم تـحـت            
ستم در ابعاد كل جامعه در جـريـان           

دولت جـمـهـوري اسـالمـي و            .   است
ــزارهــاي            ــا هــمــه اب كــارفــرمــايــان ب
سركوب در مقابل كارگران و مـردم         
آزاديــخــواه صــف كشــيــده و تــالش          
ميكنند جنـبـشـهـاي اعـتـراضـي و             

امـا ايــن    .   انـقـالبـي را خـفـه كـنــنـد             

كشــمــكــش يــك جــدال و جــنــگ               
طبقاتي است و با تمام مشكالت و        
پيچيدگي هايـش هـمـچـنـان ادامـه            

طرفين اين جدال ميـخـواهـنـد        .   دارد
پيروزي خود را به امري تثبيت شـده        

روز اول ماه مـه يـكـي        . تبديل كنند 
از آن روزهايي است كه طبقه كـارگـر       
تالش ميكند صف خود در مـقـابـل         
دشمنان رنـگـارنـگـش را مـتـحـد و               

 . قدرتمند به ميدان بياورد
فــعــالــيــن و رهــبــران كــارگــري          
كردستان همراه با كـارگـران سـراسـر          
ايران در سالهـاي گـذشـتـه هـر سـال              
بــيــش از ســال قــبــل بــا قــدرت و                 
ابتكارات غني تري به ميـدان آمـده         
و به مقـابلـه بـا سـيـاسـتـهـاي رژيـم                  

طــبــق اخــبــار   .   اســالمــي رفــتــه انــد    
ــيــن و                 ــعــال ــده امســال هــم ف رســي
تشكلهاي كـارگـري بـا اسـتـفـاده از              

روز جھانى آارگر روز اتحاد و همبستگى 
 طبقاتى آارگران است

 ٢صفحه 

 ۲۰۰۸اعالميه حزب کمونيست کارگري به مناسبت اول مه 

 !اعدام ها را متوقف کنيد

 ۳صفحه 

 ۳صفحه 

 ۳صفحه 

 ۵صفحه 

 ۴صفحه 

 ۶صفحه 

 ۵ و ۴صفحه  
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مطالباتشان بود كه همـچـنـان ادامـه          
در مـجـمـوع روحـيـه و فضـاي             .   دارد

عمومي در جنبش كارگري پـر تـوقـع          
بـا  .   تر از پيش و دلگرم كـنـنـده اسـت           

توجه به اين فاكتورهاي مختصر مـي    
توان انتظار داشت كه اول مه امسـال         
در اعالم جرم علـيـه سـرمـايـه داري،             
دولت و تمامي اعوان وانصارش، اول      

 .مه باشكوهي خواهد بود
 

بعـضـا ايـنـجـا و آنـجـا              :   ايسكرا
پرسيده مي شود كه چرا هـر سـال در          
مورد بـرگـزاري يـك اول مـه بـزرگ،                
قدرتمند و توده اي تاكـيـد مـيـشـود،            
خاصيت و حكمت آن چـيـسـت؟ نـظـر            
شما در اين باره چيست و چه پاسخـي         

 داريد؟
 

ببـيـنـيـد اول مـه          :   عبدل گلپريان 
روز قدرت نمايي طبقه كارگر جهانـي       
عليه سرمايه، عليه وضع مـوجـود و          
در يك كالم  نـفـي و رد مـنـاسـبـات                  

استثمارگرانه، نابرابر و زنـدگـي بـرده          
واري است كـه سـرمـايـه و سـرمـايـه                 
داري بـراي اكـثـريـت مـردم جـامـعـه                
يعني كارگران و ديـگـر اقشـار تـهـي              

در ايـن روز      .   دست ايجاد كرده اسـت     
كارگران در قامت يك طبقه جهاني ،        
خــواســت و مــطــالــبــات خــود را بــا             
صدايي رسا و به عظمت يك طبقه بـر         
اين كره خاكي، به گـوش تـمـام دنـيـا               

اين نمايش قـدرت مـي        .   مي رسانند 
خواهد بـگـويـد ايـن وضـع را قـبـول                  
نــدارد، ايــن شــرايــط نــابــرابــر را كــه            
سرمايه به كل بشريت تحـمـيـل كـرده           
است قابل قبول نـيـسـت، خـواسـت و             
ــه خــواســت و                   ــه اش را ك ــب مــطــال
مطالبات اكثريت مردم جامعه اسـت      
عنوان مي كند و به اين بردگي مدرن        

در جـايـي مـثـل         .     اعتراض مي كنـد  
ايران، طبقه كارگرخود را در اتحاد و        
همبستگي با جنبش اعتراضي زنان،     

ايـن را    .   جنبش دانشجويي مي بيـنـد     
ما در شعارهاي اول مه سال گـذشـتـه          

 .شاهد بوديم
در اعتراضات مـداوم و روزمـره          

 هـزار    ۶۰۰كارگري با آنكه خط فقـر        
تومان اعالم شده و اخـيـرا دولـت بـا              

 هزار تومـان دسـتـمـزد       ۲۱۹تصويب  
ماهانه را اعـالم كـرده، كـارگـران در             
اول مه نـيـز بـه ايـن بـزيـر خـط فـقـر                      

 در صـد مـردم         ۹۰چندين برابـر كـه        
جامعه را در بر مي گـيـرد اعـتـراض             

و بــدالئــل بــيــشــمــار     .   خــواهــنــد كــرد  
ديگري از اين دست، مدام بـايـد روي          
اين تاكـيـد گـذاشـت كـه بـراي طـرح                 
خــواســت و مــطــالــبــات كــارگــران و          
اكثريت عظيم مردم در جامعـه آنـهـم          
در روز اول مه، روز جـهـانـي كـارگـر،             
بايد قدرتمـنـد، گسـتـرده و تـوده اي               

ابراز وجود قـدرتـمـنـد مـا          . ظاهر شد 
كارگران در اين روز مي تواند و بـايـد          
نشان دهد كه سرمايه و سرمايه داري       
و دولت حافظ آنان، با اين غول خفتـه         

يعني با طبقه اي كه درد      .   طرف است 
. ميليونها انسان را بـيـان مـي كـنـد             

گستردگي و اتـحـاد و هـمـبـسـتـگـي               
طبقه كارگر و حضور وسيع مردم رنج       
كشيده از اين مناسبات نابرابر، مـي        
تواند سبب تحميل برخي از خواستها      

و مطالبات كارگران و مـردم بـه ايـن             
جانوران سرمايه و دولت حامـي آنـان          

 .باشد
 

با توجه به وقت كمي كه      :   ايسكرا
بــه اول مــه مــانــده، پــيــامــي بــراي               
 كارگران در شهرهاي كردستان داريد؟

 
به نظر مـن آنـچـه        :   عبدل گلپريان 

كه در درجه اول اهميت بـراي اول مـه        
مهم و حياتي است اين است كه تنهـا         
و تـنـهـا بـايـد در ايـن روز كـارگـران                    
منافع مشترك طبقـاتـي خـود را بـه              
عنوان محور اصلي ايـن ابـراز وجـود         

فعالين كـارگـري در ايـن          .   قرار دهند 
زمينه نقش و جايگاه با اهـمـيـتـي را            
در بسـيـج و گــرد آوردن كـارگـران و                 
زحمـتـكـشـان بـخـشـهـاي مـخـتـلـف                 

. توليدي و مـردم در ايـن روز دارنـد              
آنچه كه براي دشمن طبقاتي كارگـران       
در اين روز خـوشـايـنـد خـواهـد بـود،               
همانا تفرقه و ضعيف كـردن ايـن تـن            

نبـايـد اجـازه داد كـه           .   نيرومند است 
كوچكترين خللي به شركت وسيع مـا        

 .كارگران وارد شود
در اين فـرصـت كـمـي كـه بـاقـي                

است بايد فعالين كارگـري بـكـوشـنـد         
كه در محافل و جمعهاي مـخـتـلـف،           
در مراكز كار و زندگي ، در مـحـالت          

اين جـمـعـهـا       ,   و هر جا كه مي توانند  
را مالقات كرده، بر ضرورت برگزاري      
يك اول مه عظيم و توده اي در صـف           
هــزاران نــفــره، بــا طــرح خــواســت و              
مطالبات و دادن قطعنامه راديـكـال،       

 . خيابانها را مال خودبكنند
بعضا نگراني محافل و فـعـالـيـن         
كــارگــري در شــهــر هــاي كــردســتــان          
ممكن است همچون سالهاي گذشـتـه       
اين باشد كه نهـادهـاي دولـتـي بـراي             

به نظر من اگـر  . اين روز مجوز ندهند 
همگي بتوانيم با خـانـوادهـايـمـان، و           
كال در هر شهري به عظمت تمام شهر        
در اول مه شـركـت كـنـيـم، بـهـانـه و                   
مستمسك مجوز كه چيزي جز ايجـاد       
مانع از جانب دولت و سرمـايـه داران          
نيسـت، بـراي هـمـيـشـه مـحـكـوم و                  

تنها بـا شـركـت      .   منكوب خواهد شد  
كردن خود و تالش و فـعـالـيـت بـراي              
شركت دادن بقيه در يك صف متحد،       
گسترده و يكپارچه است كه عـبـارت         
مجوز را مي شود و مـي تـوان بـراي             

 . هميشه به گور سپرد

   ١ از صفحه 
 مصاحبه ايسكرا باعبدل گلپريان                

تجارب سالهاي گذشته بـه اسـتـقـبـال           
اما رژيم اسالمـي و      .   اول مه رفته اند   

سرمايه داران هم تالش خواهند کـرد        
 . در مقابل ما سد و مانع ايجاد کنند

درچنين موقعيتـي تـنـهـا سـالح           
برنده كارگران براي مقابله با سرمـايـه        
داران و دولـت اسـالمـي حـامـيـشـان              

. ايجاد صفي متحد و يكپارچه اسـت     

ما همه كارگران و فعالين و رهـبـران           
كارگري و همه تشكلهاي كارگـري را        
به ايجاد صفي واحد و قـدرتـمـنـد در             
مقابل سرمايه داران و دولت اسالمي      

 . فرا ميخوانيم
رفقاي كارگر فعالـيـن و رهـبـران           

 ! كارگري
ما تنها سـالح مـان در مـقـابـل              

سرمايه داران و دولـتـشـان اتـحـاد و               
الزم اسـت و      .     همبستگي مان اسـت   

بايد تالش كنيم كه در همه شهـرهـاي         
كردستان در يك صف واحد و با اتكـا         
به توان و قدرت متحد خود به ميـدان         

ــيــم  ــيــاي اجــازه نــدهــيــم تــفــرقــه و           .   ب
پراکندگي در صفوف ما ايجاد کننـد        
و جمهوري اسالمي از اين پراكندگـي        
استفاده كند و بيش از اين رهـبـران و           
عزيزان ما را ساكت و يا روانـه زنـدان          

 . كند
پارسال در آستانه اول مه محمود      

صالحي را به زندان بـردنـد و امسـال             
يك هفته قبل از اول مه شيث امـانـي       
يكي از رهبران كـارگـري سـنـنـدج و               
ريس هيأت مديره اتحاديه سـراسـري        
كارگران اخراجي و بيكار را بـه زنـدان          

اين اقدامات رژيم اسـالمـي     .   برده اند 
با برنامه و فكر شده انجـام گـرفـتـه و              
براي ايجاد رعب و وحشت در مـيـان        
كارگران و مقابله بـا تـالش كـارگـران            

ايـن  .   در اول مه صورت گرفـتـه اسـت         
گستاخي رژيم اسالمـي بـايـد پـاسـخ            

پـاسـخ كـارگـران و         .   محكمي بگـيـرد   

همه آزاديخواهان ايجاد صفي متحـد      
و همبستـه و بـرگـزاري يـک اول مـه                  
يکپارچه و بـا شـکـوه و تـالش بـراي                
آزادي همه زندانيان سياسي و تغـيـيـر         

 . اين دنياي وارونه است
متحدانه به ميدان بيايـيـم و كـل           
اين نظام استثمارگر و  ضد انساني را        

 . به مصاف بطلبيم
 

 كميته كردستان 
 حزب كمونيست كارگري ايران

 ۲۰۰۸ آوريل ۲۳

 ١از صفحه 
روز جھانى آارگر روز اتحاد و همبستگى طبقاتى 

 آارگران است

 ايسکرا     برنامه اي از يدي محمودي                   
شما مي توانيد از طريق تلويزيون کانال جديد روزهاي سه شنبه، پنج شنبه و يک شنبه                       

   بعدازظهر به وقت تهران     ۵  تا ساعت    ۴  :  ۳۰از ساعت  
 . برنامه هاي ايسکرا را نگاه کنيد        

 .  بعدازظهر تکرار خواهد شد   ١ تا  ١٢:٣٠ اين برنامه ها روز بعد از ساعت          
 برنامه هاي ايسکرا را به دوستان و آشنايانتان معرفي کنيد و                  

 .  براي ايسکرا گزارش و خبر بفرستيد        

   ٨ماهواره هات برد : مشخصات فني
  مگاهرتز ١٢٣٠٣فرکانس 

   ٢٧٥٠٠سيمبل ريت 
  ٣/٤اف اي سي 

  Vertical -پالريزسيون عمودي 
 

 جلسات گفتگو با حميد تقوائي                     
 در چت روم اينسپيک و پلتاک،                     

  شب اروپاي مركزي             ٧هر جمعه ساعت            

 يک دنياي بھتر 
 برنامه حزب را بخوانيد 
 و در سطح وسيع توزيع کنيد
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  زاران مي آيممن از سرزمين شوره 
 سرزمين که در آن،

 نه گلي بود و نه بلبلي،
 .و نه عشقي

 ديدم که عشق را کمان ابرويي
 به فرض ناز حسن صورت خود گرفت

 و در بازار مشتريان ظاهر خود
 .به اندکي طال و جواهر فروخت

 من از ديار پيامبران فصل سياحت
 و کالهبرداران فصل درآمد
 زاهدان شبهاي زمستان
 و حقه بازان فصل کار،

 .مي آيم
 دياري که در آن

 به پاکان تهمت ناپاکي زدند

 .و بر ناپاکان آب تطهير
 ديدم که بدان،

 بد کردند و بدي را رد
 و هرزگان پنهان

 بر تن فروشان عيان
 . گذاشتند»فاحشه«نام 

 .و عليلي ، سفيهي را به سخره گرفت
 من از خطه اي گريخته ام

 که در آن،
 اب کليد خوبي ها

 سراي بديها را گشودند
 و در آن فتنه را گستردند

 و در آنجا،
 »خدا«با به زبان آوردن نام 

 خالصانه تر از موقع نماز

 در پيشگاه اسکناس
 .به سجده در آمدند

 من از سرزمين قوم شکم رميده ام
 که در آن،

 سفره ها بود و حمله ها
 .چون بهائم وردان

 من از سرزمين قومي گريخته ام که در آن،
 مجرمين اصلي را طفره رفتند
 و قربانيان را به محکمه بردند،

 قربانيان اين ديار
 .خود فرزندان مجرمين بودند

 در آن ديار،
 معترضان به زندانهاي ميله اي
 .خود در بند نهان زندانها بودند

 من از درون تباري برآمدم

 که در آن هيوالي هوس را
 رداي مقدس خواهر و برادر تن کردند

 و بر درخت صميميت
 .ميوه فساد بر آوردند

 من گريخته اي زخمي ام
 که به باران رحمت ات اي شعر،

 محتاجم،
 گو ببارد

 بي وقفه بر اين پلک
 سوگند ميخورم که بعد از اين

 هر آنچه را از آن ديار
 ديده ام

 .عيان و هويدا سازم
  

 خ دانش

با كمـال تـاسـف امـروز مـطـلـع                
شديم كه رفـيـق خسـرو دانـش عضـو              
حزب كمونيست كارگري ايران دو روز      
ــبــه اول                 ــكــشــن ــعــنــي روز ي قــبــل ي
ارديبهشت بـر اثـر ايسـت قـلـبـي در                

 . ايران در گذشته است
  

خسرو از كمونيستـهـاي قـديـمـي          
بود و از همان اوان تشـكـيـل اتـحـاد               
ميارزان كمونيست بـه ايـن سـازمـان            

پيوست و در اوايـل روي كـار آمـدن                
جمهوري اسـالمـي دسـتـگـيـر شـد و               

او تـحـت شـرايـط         .   مدتي زنداني بود  
سخت مالـي و امـنـيـتـي تـا آخـريـن                  
لحظه زندگيش به مبارزه و فـعـالـيـت           
خود عليه حكومت توحش اسـالمـي        
ســرمــايــه داران و بــراي دســتــيــابــي            
كارگران و مردم به زندگـي انسـانـي و           

جـان     . در راه سوسياليسـم ادامـه داد        
باخـتـن او بـراي هـمـه مـا در حـزب                    

كمونيست كارگري جاي تـاثـر بسـيـار          
 . است

حزب کمـونـيـسـت کـارگـري ايـن             
اتفاق ناگوار را بـه هـمـسـر و فـرزنـد                  
خسرو دانش عزيز و هـمـسـنـگـران و              
 . دوستانش صميمانه تسليت ميگويد

  
 يادش گرامي باد 

  
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠٠٨ آوريل ٢٢
 ١٣٨٧ ارديبشهت ٣

خســرو دانــش ، هــمــســري          
و  مــهــربــان ، پــدري دلســوز             

ــبــي              ــل ــا ق ــداکــار ب ــارزي ف مــب
و درد ولـي بـا          ماالمال از غـم    

 ۲۰قامتي برافراشته در تاريـخ       
 بــر اثــر ايســت         ۲۰۰۸آوريــل   

قلبي ، چشم از اين جـهـان فـرو            

اميد است با تـالـشـهـاي         .   بست
بي وقـفـه اش تـوانسـتـه بـاشـد                
قدمي در جهت نيل بـه اهـداف          

 .وااليش بردارد
  

 ۲۰۰۸ آوريل ۲۲

  
 :کارگران و مردم آزاديخواه

  
 را در حالي به پايان مي       ۸۶سال  

بريم که مـا کـارگـران و بسـيـاري از                 
مزدبيگران هم چنان گرفتار چنبـره ي        
زندگي مشقـت بـار و غـيـر انسـانـي                

 .خويش هستيم
 براي ما کارگران، سالـي  ۸۶سال  

همراه با اخـراج و بـيـکـاري، بـرقـرار                
بودن قراردادهاي موقت يک مـاهـه و         
سفيد امضاء، تورم لجام گسيختـه و         

 .بي تشکلي بود
، هم چنين سال سرکـوب      ۸۶سال  

اعــتــراضــات زنــان، دانشــجــويــان و          
معلمان، زنداني شدن فعالين کارگري     
چون محـمـود صـالـحـي و مـنـصـور                
اسانلو، و در روزهاي گذشته، اجـراي         

حکم شالق کارگراني بود که اقدام بـه         
برگزاري مستقل مراسم اول مـاه مـه          

 .در سنندج کرده بودند
، سال اعتصابات مکـرر     ۸۶سال  

کارگري، براي کسب مطالباتي چون،     
ــقـــوق                   ــع حـ ــوقـ ــه مـ ــت بـ ــرداخـ پـ
ماهيانه،امنيت شغلي و حـق ايـجـاد         

 .تشکل مستقل کارگري نيز بود
در سالي کـه گـذشـت، کـارگـران             
نيشکر هـفـت تـپـه در کـنـار ديـگـر                   
مطالبات شان، شجاعـانـه، خـواهـان         

سنديکاي کارگـران نـيـشـکـر         "   ايجاد  
اعتصاب درخشـان   .   شدند"   هفت تپه   

کارگران الستيک سازي البرز در نـوع        
خود کمک شاياني بر تقويت اعـتـمـاد         
به نفس و پيشبرد تحرکـات کـارگـران         

 .داشت
سنديکاي کارگران شرکـت واحـد       

در زير فشار سرکوب و دستگيري هم        
چنان بـر خـواسـت هـا و مـطـالـبـات                  
کارگران شرکت واحد و ديگر جنـبـش         

 .هاي اجتماعي پافشاري کرد
سالـي کـه گـذشـت، هـم چـنـيـن                 
شاهد حـمـايـت گسـتـرده ي جـنـبـش                
جهاني کارگري در قالب کمپين ها و        
فراخوان هاي اعـتـراضـي بـوديـم، در            
اين خصوص مـي تـوان بـه فـراخـوان              
کارزار جهاني در حمايت از کـارگـران        
ايــران و آزادي مــنــصــور اســانــلــو و             
محمود صـالـحـي در روزهـاي نـهـم               

 ۱۶(  مارس۶و )    مرداد۱۸( اگوست
تشــکــل هــاي       و حــمــايــت  )   اســفــنــد

 ۲۴کارگري جهان از اعتصاب غذاي      
ساعته در دفاع از محمود صـالـحـي          

 .اشاره کرد
  

 :هم طبقه هاي شريف
اکنون اين ساِل، با تحرکات اميد      
بخش کارگران و فـعـالـيـن کـارگـري،             
همراه با امـيـدهـا و آرزوهـاي بـزرگ              

اول مـاه    " انساني به پايان مي رسد، و      
در پـيـش روي       "   مه روز جهاني کارگر 

مــاســت، روز جــهــانــي کــارگــر بــراي         
کارگران تبلور هـمـبـسـتـگـي و ابـراز              
خشم و نفرت به نـظـام انسـان سـتـيـز                

 .سرمايه داري است
براي ما کارگران و تمامي وجدان      
هاي آگاه، اول ماه مه مي تواند بستر        
و زمينه اي براي تحقق خواسته هـاي         

با اتکاء بـه     .   برحق و انساني ما باشد    
وحدت و همبـسـتـگـي کـارگـران روز             

 مـي تـوانـد        ۸۷جهاني کارگـر سـال        
گامي باشد در جهت پايان بخـشـيـدن         
به اخراج سازي ها، لغو قـراردادهـاي         
موقت، دستمزد بـرابـر بـراي زنـان و              
مردان مـتـنـاسـب بـا تـورم واقـعـي،                 
مــمــنــوعــيــت کــار کــودکــان، آزادي         
زندانيان سياسي، کسـب آزادي هـاي         

تشـکـل هـاي      "   دمکراتيک و ايـجـاد        
 .باشد" مستقل و آزاد کارگري

  
  

 

  نامه  فرزند خسرو دانش خسرو دانش درگذشت

 گريخته زخمى

 !!!با گام هايى استوار و آرزوهايى انسانى به پيشواز اول ماه مه مى رويم

 » گرامي باد اول ماه مه روز جهاني کارگر«
  

 شوراي همکاري تشکل ها و فعالين کارگري
۲۸/۱۲/۱۳۸۶ 

  com.shorayehamkari.www 
 

    com.gmail@shorayehamkari 
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ول ماه مه، روز جهاني کـارگـر،      ا 
در شراِِيطي فرا ميرسد که نشانه هاي       

اقتصادي گستـرده     -يک بحران مالي    
جــهــانــي مشــاهــده مــيــشــود               و   
دولتهـاي     مقامات بانک جهاني به      و

سرمايه داري در بـاره خـطـر شـورش             
گرسنگان به دليل گراني غذا هشـدار        

ايـن چشـم انـداز بـحـران و              !   ميدهنـد 
جهان ما را که في الـحـال در           فالکت  
و آتـش جـنـگ        "   نظم نويـنـي   " قهقراي  

ــتــي غــرب و               ــروريســم دول قــدرت ت
تروريسم اسالمي دست و پا مـيـزنـد،         
از اين هـم کـه هسـت تـيـره و تـارتـر                    

اميد براي تغيير اين اوضـاع      .   ميکند
را بايد اسـاسـا در مـبـارزه و تـالش                 
وقفه ناپذير طبقه اي جستجو کرد کـه        
اکثريت عظيم ساکنان کره زمـيـن را          
تشکيل ميدهد و اين دنـيـاي وارونـه           
بر پايه بردگي مزدي او و براي حـفـظ           

اول مـه روز    . اين بردگي بنا شده است 
اعتراض و اتحاد جهاني ايـن طـبـقـه            
در عين حال روز مـتـحـد شـدن هـمـه               
بشـريــت آزاديــخــواه و مــحــروم بــراي          
تغيير جهان واژگونه فعلي و نهادن آن       

مـا هـمـه کـارگـران          .   بر قـاعـده اسـت      
جهـان و هـمـه بشـريـت آزايـخـواه را                  
فراميخوانـيـم تـا در اول مـه عـلـيـه                  
سرمايه و فجايع سرمايه داري، عليـه       
گرسنگي و جنگ، عليه ترور و جهـل        
و دست باال گرفتن مذهب، عليه بـي         

بـراي تـحـقـق        حقوقي و نـابـرابـري و           
آزادي، برابري و هـويـت انسـانـي بـه               

  . ميدان بيايند
  

در ايران، طبقه کارگـر و اول مـه           
بـا  .   روبـروسـت   عينا با همين اوضاع     

اين تفاوت که در ايران رژيم اسـالمـي         
بــورژوازي در بــن بســت و بــحــرانــي            
عميق اقتصادي، سياسي و فرهنگـي      

و جـنـبـش عـظـيـم و              گرفتـار اسـت       
قدرتمند سرنگوني طلبانه و انـقـالبـي        

حکومـت  " شعار  .   عليه آن جريان دارد   
عــالف " و   "   اسـالمـي نـمـي خـواهـيــم          

کــه  "    تــا حــاال    ۵۷کــردي مــا را از         
جوانان تهـران هـمـيـن چـنـدي پـيـش                
فـريــاد زدنــد، بـي شــک روح اوضــاع             

طـبـقـه    .   سياسي ايران را بيان ميکنـد     
کارگـر سـتـون فـقـرات ايـن جـنـبـش                  

نه فـقـط      .   انقالبي را تشکيل ميدهد   
بــه دلــيــل اعــتــصــابــات گســتــرده و           

کارگران کـه هـردم راديـکـال            فزاينده  
همچون اعتصاب چنـد روز      -ميشود

کـه تـا     "   کـيـان تـايـر      " پيش کـارگـران       
باريکاد بندي و درگيري مستقـيـم بـا         
نيروهاي جـمـهـوري اسـالمـي پـيـش              

بلکه همچنين به اين دليل کـه         .   رفت
شعارها و خواسته هاي طبقه کارگـر،       

تـا  "   آزادي، برابري، هويت انسانـي    " از  
لـغـو   " ، از     " سوسياليسم يـا بـربـريـت       " 

مـمـنـوعـيـت      " تـا    "   آپارتايـد جـنـسـي      
آزادي زن، آزادي  " ، از   " مجازات اعدام 

معيشـت، مـنـزلـت       " تا  "   جامعه است 
در تظاهرات ها و     "   حق مسلم ماست  

ــان و                ــان، زن ــم ــل ــع ــاعــات م ــم ــت اج
 مـارس    ۸دانشجويان، در اول مـه و          

اين کـه جـمـهـوري        .   طنين مي افکند  
اسالمي اعدام هاي خياباني راه مـي       

بـد  " اندازد، ميليونها زن را به بـهـانـه           
مورد تعرض قرار مـيـدهـد،        "   حجابي

همجنسگرايان را از بـرج بـه پـايـيـن               
پرت ميکند، سنـگـسـار مـيـکـنـد و              
ــه                    ــد، ب ــطــع مــيــکــن ــا ق دســت و پ

دانشـــــــجـــــــويـــــــان چـــــــپ در                
وحشـيـانـه حـملـه مـيـبـرد،                دانشگاه

فعالين معلمان و کارگران و جـنـبـش          
و    زنان را به زندان محکـوم مـيـکـنـد        

کارگر را به جرم برپايي اول مه شـالق          
ميزند، انعکاس تقالي رژيم اسالمـي      
براي متوقف کردن جنبش قدرتمندي     

اول مـه    .   است که از پاي نمي نشيـنـد       
جـدال   در ايران در پـيـشـاپـيـش ايـن               

عظيم اجتماعي است و بـيـش از هـر            
چيزي وحشت و هراس رژيم اسـالمـي        

خــانــه " امســال   .   را بــرمــي انــگــيــزد      
جــمــهــوري اســالمــي حــتــي      "   کــارگــر

جرات برگزار کردن تظاهـرات دولـتـي         
روز کارگـر تـهـران را بـه خـود نـداده                  

کنترل اين نـمـايشـهـاي        است، چرا که    
ــهــاي           ــتــي در ســال گــذشــتــه از     دول
بــه مــارش      دســتــشــان خــارج شــد و       

کــارگــران بــا شــعــارهــاي چــپ و                  
 .سوسياليستي تبديل گرديد

  
امسال بايد کوشيد تا اول مـه را          
هرچه وسيعتر و گسـتـرده تـر بـرگـزار             

بــايــد تــوده وســيــع کــارگــران و         .   کــرد

همينطور همه مردم آزاديخـواه را بـه          
جـنـبـش کـارگـري        .   اول مه جلب کـرد    
اخير بيش از پـيـش        ايران در سالهاي    

مورد حمايت جهاني قرار گرفته است      
و به عـنـوان يـک نـيـروي سـيـاسـي و                  
تحول بخش در جامـعـه مـطـرح شـده             

اينها نقاط اتـکـاي مـحـکـمـي          .   است
براي برپايي هرچه وسـيـعـتـر اول مـه              

اول مــه در ايــران بــا شــعــار              .   اســت
آزادي، برابري، هويـت انسـانـي بـايـد            
نيروي هرچه وسـيـعـتـري را بـه خـود                
جلب کند و به نقطه اميد همـه مـردم            

 . آزاديخواه و محروم تبديل شود
  

ــري             ــارگ ــســت ک ــي ــون ــم حــزب ک
کارگران، دانشجويان، زنان و جـوانـان      
و همه مردم آزاده ايران را بـه بـرپـائـي             
يک اول مه با شکوه و قـدرتـمـنـد فـرا               

   .ميخواند
  

 !زنده باد اول مه
 !زندهباد سوسياليسم

  
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠٠٨ آوريل ١٧
 ١٣٨٧ فروردين ٢٩ 

  
بنا به خـبـر رسـيـده بـه کـمـيـتـه                   
کردستان حزب، اعتراض مردم شـهـر        
ربط سردشت به مـزدوران حـکـومـت           
اسالمي سرانجام با شعارهـاي مـرگ        
بر رژيم اسالمي و مرگ بر خامنه اي         

ديـروز، يـکـشـنـبـه اول           .   بپايان رسيد 
ارديبهشت نيروهاي انتـظـامـي رژيـم         

 صـبـح راهـهـاي ورود و             ۱۱ساعت   
خروج به شهر ربط را محاصره کردنـد        

 بعداظهر سه مـاشـيـن        ۷و در ساعت    
حاوي بار مشروب و گازوئيل متعلـق       
بــه کســانــيــکــه در مــحــل مشــغــول           

امـا  .   کاسبي هستند را ضبط کـردنـد      
هــنــگــامــيــكــه نــيــروهــاي حــکــومــت     
ميخواستند از شـهـر ربـط بـه طـرف              
سردشت عبور كنند با عکس العـمـل        

مـغـازه هـا      .   وسيع مردم مواجه شدند   
تعطيل شد و همه از زن و مرد و پـيـر             
و جوان جلو مزدوران را گرفتنـد و بـه           

آنها حمله كردند و تـوانسـتـنـد تـمـام               
بارهاي ضبط شـده را از چـنـگـشـان              

مردم خشـمـگـيـن نـه تـنـهـا             .   درآورند
بارها را از آنان گرفتـنـد بـلـكـه چـنـد                
دستگاه خودرو آنها را شكسته و يـك         
موتور سيكلت نيروهـاي رژيـم را بـه            

در جريان اين درگـيـري   .   آتش كشيدند 
بيـن مـردم و بـيـش از صـد نـفـر از                      
نيـروهـاي مسـلـح رژيـم، دو نـفـر از                  
سرکوبگران حـکـومـتـي خـلـع سـالح             

 نفرشان نيز بشدت زخـمـي       سهشدند و   
 . شدند
  

مزدوران رژيم کـه در مـحـاصـره            
مردم قرار گرفته بودند بـطـرف مـردم          
ــجــام                 ــد و ســر ان ــدازي كــردن ــران ــي ت
محـاصـره را شـكـسـتـه و بـه داخـل                   

 ۸پاسگاه فرار كردند، اما تا ساعـت         
 دقيقه در داخل پاسگاه نـيـز در     ۲۰و  

سرانجام مـردم   .   محاصره مردم بودند  

معترض با سر دادن شعارهاي مـرگ        
بر رژيم اسالمي و مرگ بر خامنه اي         

 . محل را ترك كردند
  

و    در جــريــان زدو خــورد مــردم          
نيروهاي رژيم تعدادي از مـردم ربـط          
بر اثر تـيـر انـدازي مـزدوران بشـدت               

 چـهـار  زخمي شدند که در ميـان آنـان          
كودك و يك زن ديده ميـشـود، و يـک             

 ساله بنام حسين پويايي بـر       ۲۳جوان  
اثر شـدت جـراحـت جـان خـود را از                  

جنايتکاران حـکـومـت از        .   دست داد 
هراس اعتراض مردم خانواده حسـيـن     
پويائي را با زور مجـبـور کـردنـد کـه              

 بــامــداد   ۴بــدون ســروصــدا ســاعــت       
دوشنيـه جـنـازه فـرزنـدشـان را خـاک                

در هــمــيـن رابــطـه امــروز از           .   کـنــنــد 
شهرهاي اروميه و مهاباد نيز به شهر       

 .ربط نيرو گسيل داشتند
  

وقايع ديروز ربط گوشه اي ديـگـر      
از تنفـر عـظـيـم مـردم از جـمـهـوري                  
اسالمي و نيز تـوحـش و اسـتـيـصـال              
حکومت را در مقابل مردم معتـرض       

 سال است کـه ايـن        ۳۰.   نشان ميدهد 
حکومت با قتل و جنايت و زنـدان و            

امـا مـوج     .   شکنجه سرپا مانده اسـت   
عظـيـم تـنـفـر از رژيـم اسـالمـي در                   
ــراي                 ســراســر ايــران و عــزم مــردم ب
سرنگوني حکومت و بـمـيـدان آمـدن           
کارگر و مردم زحمتکش و آزاديـخـواه        
عليه اين رژيم هر روز و بيش از پيـش     
دوره پــيــشــروي مــردم و شــکــســت             

جـنـايـت    .   حکومت را تاکيد ميـکـنـد      
حکومت در ربـط نـبـايـد بـي پـاسـخ                

 .بماند
  

کميته کردستان حزب جانباخـتـن      
حســيــن پــويــائــي را بــه خــانــواده و              

. دوســتــان وي تســلــيــت مــيــگــويــد          

حکومت اسـالمـي خـانـواده حسـيـن            
پــويــائــي را وادار کــرد کــه جــنــازه               
فرزندشان را بي سر وصدا خاک کنند،       
اما مردم با پشتيباني و هـمـدردي و           
اعتراض به جـنـايـت ايـن حـکـومـت               

مــا مــردم     .   پــاســخ خــواهــنــد داد          
آزاديخواه و شريف ربط و منـطـقـه را           
فراميخوانيم که متحد و متشکل بـه        

. جنايت حـکـومـت اعـتـراض کـنـنـد             
حکومتي که حـتـي بـه کـودکـان هـم               
ــي و                  ــون ــد اوج زب ــکــن ــي ــيــک م شــل
درماندگي اش را در مـقـابـل قـدرت             
متحد مردم بنمايش ميـگـذارد، ايـن        

 .حکومت را بايد بزير کشيد
  

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنده باد جمهوري سوسياليستي

  
 کميته کردستان 

 حزب کمونيست کارگري ايران
  ۱۳۸۷ ارديبهشت ۲
 ۲۰۰۸ آوريل ۲۱ 

 ١اطالعيه شماره 
 اعتراض گسترده مردم ربط عليه مزدوران حکومت اسالمى

 مردم نيروهاي حکومت را عقب راندند، مزدوران تيراندازي کردند    

     اعالميه حزب کمونيست کارگرى به مناسبت اول مه 
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طبـق خـبـري کـه اتـحـاديـه آزاد                
کارگران ايران مـنـتـشـر کـرده اسـت،              

 ارديبهـشـت شـيـث امـانـي           ٤امروز " 
رئــيــس هــيــئــت مــديــره اتــحــاديــه           " 

" سراسري کارگران اخراجي و بـيـکـار         
که جهت جابجايي سند وثيقه خود بـه   
دادگاه مراجعـه کـرده بـود هـمـانـجـا               

بر اسـاس    . بازداشت و روانه زندان شد 
اين خبر دادگاه تجـديـد نـظـر اسـتـان              
کردستـان، احـکـام زنـدان و جـريـمـه                

 ٦شيث اماني و صديق کريمي را بـه          
ماه زندان تقليل داده و آنرا جهت اجرا        
به دادگاه اجـراي احـکـام ارجـاع داده             

 ". است
جمهوري اسالمي در هفتـه هـاي        
اخــيــر ســرکــوب کــارگــران را شــدت           

کارگران کيان تـايـر را       .   بخشيده است 
وحشيانه مورد هـجـوم قـرار داد، بـا             
باتوم برقـي بـه جـان کـارگـران کـيـان                 
خودرو افتاد و امروز شيث امـانـي را         

اينها همه تـالش در      .   روانه زندان کرد  
مقابل تـحـرک کـارگـران و فـعـالـيـن                 

. کارگري براي برگزاري اول مـه اسـت         
در عين حال تعرض وحشيانه تري کـه     
به سطح معيشت مـردم شـروع کـرده            
اند الزمه اش سرکوب شديدتـر اسـت         
تا جلو تحرک اعتـراضـي کـارگـران و            

راه مـقـابلـه بـا ايـن            .   مردم را بگيرند  
سرکوبگري و تـعـرض بـه مـعـيـشـت               
مردم نيز، جنب و جوش گسـتـرده تـر           
کارگران و خـانـواده هـاي کـارگـري و              
هــمــه مــردمــي اســت کــه کــارد بــه              

شــيــث .   اسـتــخـوانشــان رسـيــده اسـت        
اماني در سنندج دستگير شد، جائـي       
که هرسال عليرغم هرفشار و اذيـت و     
آزاري، کارگران مراسم اول مه را برپـا        

پـاسـخ مـردم سـنـنـدج بـه              .   کرده انـد   
دستگيري شـيـث امـانـي، اعـتـراض            
هرچه گسترده تر به رژيم بـراي آزادي          
فوري او و جـنـب و جـوش در تـمـام                  
مراکز کارگري و تمام محـالت شـهـر          
براي برپائي اول مه و اعتراض به فقـر         
 . و بيکاري و گراني و بيحقوقي است

ــري             ــارگ ــســت ک ــي ــون ــم حــزب ک
دستگيري شـيـث امـانـي را شـديـدا               

شيث امـانـي بـايـد         .   محکوم ميکند 
. فورا و بـي قـيـد و شـرط آزاد شـود                 

احکامي کـه عـلـيـه سـايـر فـعـالـيـن                  

کارگري از جمله صديق کريمي صادر      
حزب هـمـه مـردم      .   شده بايد لغو شود   

ســنــنــدج و ســايــر شــهــرهــا و کــلــيــه            
سازمانهاي کارگري در سراسر جـهـان       
را به اعتراض به جمـهـوري اسـالمـي           
ــي               ــوري شــيــث امــان ــراي آزادي ف ب

 . فراميخواند
 

کارگران و خانواده هاي کارگـري،      
معلمان و جـوانـان، مـردم مـحـروم و              

 ستمديده 
هرچه وسيعتر به اين دسـتـگـيـري         
اعــتــراض کــنــيــد و بــراي بــرگــزاري           
باشکوه روز جهاني کـارگـر، اول مـه،           

در .   دوازده ارديبهشت، آمـاده شـويـد       
سنندج و در هـمـه شـهـرهـا بـايـد بـا                   

نيروئي هرچه وسيعتر به استقبـال اول        
راه مقابله با اين تـعـرضـات        .   مه رفت 

و تــعــرض وســيــعــي کــه بــه ســطــح              
معيشت في الحال غيرقابـل تـحـمـل          
مردم شروع کرده اند، به ميدان آمـدن         
هرچه وسيعتـر و گسـتـرده تـر مـردم               

 . است
 

 زنده باد اول مه 
 روز جهاني کارگران

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنده باد جمهوري سوسياليستي

 کميته کردستان 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ١٣٨٧ ارديبهشت ٤
 ٢٠٠٨ آوريل ٢٣ 

شيث اماني در آستانه اول مـاه      
 مه بازداشت و روانه زندان شد

بنا به خبرهاي رسيده به اتحـاديـه        
آزاد کارگران ايران ظهر امروز مورخـه       

ــي       ۴/۲/۸۷ ــيــس  "  شــيــث امــان رئ
هــيــئــت مــديــره اتــحــاديــه ســراســري         

کـه جـهـت      "   کارگران اخراجي و بيکـار    
جابجايي سند وثيقه خـود بـه دادگـاه            
مراجعه کرده بود همانجا بازداشـت و        

روانه زندان شـد بـر اسـاس ايـن خـبـر                 
دادگاه تجديد نظر اسـتـان کـردسـتـان            
احکام زندان و جريمه شيث امـانـي و           

 مـاه زنـدان       ۶صديق کـريـمـي را بـه             
تقليل داده و آنرا جهت اجرا به دادگـاه         

 -.   اجـراي احـکــام ارجـاع داده اسـت            
 اتحاديه آزاد کارگران ايران

 
 ۴/۲/۱۳۸۷ 

يک نفر ديگر از سـاکـنـيـن شـهـر              
ربط بنام مهدي فرزند رشـيـد کـه در             
جــريــان تــيــرانــدازي ديــروز مــزدوران         
حکومت به مـردم مـعـتـرض زخـمـي             

ــده بــود امــروز ســه شــنــبــه                       ۳ش
ارديبهشت در بيمارستان اروميه جان     

در اينمـورد نـيـز      .   خود را از دست داد 
جانيان حکومت اسالمي گفته اند که      
تا فرا رسيدن شـب جـنـازه مـهـدي را               
تحويل نخواهند داد زيرا ميخواهـنـد        
در تاريکي شب آنـرا دفـن کـنـنـد تـا                 
بزغم خود از تجمع و اعتـراض مـردم          

 .جلوگيري نمايند
 

همانطوريکه در اطـالعـيـه قـبـل           
اشاره کرديم اعتـراضـات مـردم ربـط           
بدنبال محاصره راههاي ورود و خروج      
شهر ربط و ضـبـط سـه مـاشـيـن از                  
اموال کساني صورت گـرفـت کـه در            

در .   محل مشغول داد و ستد هستنـد      
جريان اعتراضات وسيع مردم در روز       
گذشته و عقب راندن نيروهاي مـزدور      
رژيم، نيروي انتظامي رژيم جـمـعـيـت         
مردم را به رگبار بست که تعـدادي از          

مردم از جـملـه چـهـار کـودک زخـمـي                
 ۲۳شدند که از ميان آنان يـک جـوان            

ساله بنام حسين پويائي جانـش را از          
کـمـيـتـه کـردسـتـان حـزب             .   دست داد 

جانباخـتـن مـهـدى و حسـيـن را بـه                  
خانواده و بسـتـگـان و دوسـتـان آنـان                

 .تسليت ميگويد
فضاي شـهـر هـم اکـنـون بشـدت              
متشنج اسـت و اعـتـراضـات مـردم              
خشــمــگــيــن بــه جــنــايــات و رفــتــار            
نيروهاي سرکوبگر جمهوري اسالمـي     

مغـازه هـا بسـتـه         .   وسيعا ادامه دارد  
شده و شهر بحالت تـعـطـيـل در آمـده           

ــر، مــزدوران            .   اســت ــگ از طــرف دي
حکومتي در تعقيب مردم هستـنـد و         
بدنبال شکست مـفـتـضـحـي کـه روز              
گذشته متحمل شـدنـد مـيـخـواهـنـد             
دست به دستگيري و سـرکـوب مـردم           

جلو ايـن وحـوش اسـالمـي را             .   بزنند
 .بايد گرفت

 
مـــردم آزاديـــخـــواه شـــهـــرهـــاي        

 !کردستان
اعتراض و مقاومـت مـردم ربـط          

از مـبـارزات مـردم        .   نبايد تنها بماند  
بايد وسـيـعـا پشـتـيـبـانـي کـرد و بـه                    

. جمـهـوري اسـالمـي اعـتـراض کـرد             
قاتلين مهدي و حسين و جانياني کـه       
به کودکان و صف مردم شلـيـک کـرده           

. اند بـايـد بـه مـردم مـعـرفـي شـونـد                  
حکومت اسالمـي بـايـد بـه خـانـواده              
هاي مقتولين و مجروحـيـن جـنـايـت           

بــا .   روز گــذشــتــه خســارت بــپــردازد        
نيروي متحد و متشکل خود ميتـوان       
سياست سرکوب رژيم را به شـکـسـت          

. کشانـد و مـزدوران را بـعـقـب رانـد                
کميته کردستان حزب مردم آزاديخواه     
را فرا ميخواند که بهر شکل مـمـکـن       
از مــبــارزه و اعــتــراض مــردم ربــط             
حمايت کنند و به جنايات حـکـومـت          

 .اسالمي اعتراض کنند
 
 

 مرگ بر جمهوري اسالمى
 زنده باد جمهوري سوسياليستى

کميته کردستان حزب کمونيست 
 کارگري ايران

 ۱۳۸۷ ارديبهشت ۳
 ۲۰۰۸ آوريل ۲۲

  ۲اطالعيه شماره 
 اعتراض گسترده مردم ربط عليه جمهوري اسالمي ادامه دارد
 يک نفر ديگر از زخميهاي ربط جان خود را از دست داد

 شيث اماني در آستانه اول ماه مه در سنندج بازداشت شد

خــوانــنــدگــان عــزيــز ايســكــرا بــه        
اطالع ميرسانم كه سردبير اين نشريـه       
تا كنون رفيـق عـبـدلـگـلـپـريـان بـوده                

او به دليل تقسيم كـار كـمـيـتـه            .   است
كردستان و به عهده گـرفـتـن وظـايـف            
ديگري در اين كميته تقاضاي تغـيـيـر        
سردبيري نشـريـه ايسـكـرا را مـطـرح              

به پيشنهاد خود رفـيـق عـبـدل           .     كرد
گلپريان و مـوافـقـت هـيـأت اجـرايـي               
كميته كردستان  از اين شمـاره رفـيـق            
مــنــصــور فــرزاد ســردبــيــري نشــريــه          

 . ايسكرا را به عهده ميگيرد
  

بديـن وسـيلـه ضـمـن اعـالم ايـن                
تصميم و تـغـيـيـر سـردبـيـري نشـريـه                 
ايسكرا، از طرف كـمـيـتـه كـردسـتـان             
حزب كمـونـيـسـت كـارگـري ايـران از               
رفيق عبدل گلپريان نهايـت قـدردانـي         
خــود را اعــالم مــيــكــنــم و آرزوي                
موفقيت براي رفـيـق مـنـصـور فـرزاد             

اميدوارم كه اين رفقا در پسـت         .   دارم
 .  جديدشان موفق باشند

 
 محمد آسنگران  

 دبير كميته كردستان 
 حزب كمونيست كارگري ايران

 
 ۲۰۰۸ آوريل ۲۳

 در مورد تغيير سردبير نشريه ايسكرا

  در رابطه با         اطالعيه اتحاديه آزاد کارگران ايران                   
 بازداشت  شيث امانى            

 

 به بازداشت و زنداني کردن فعالين کارگري اعتراض کنيد
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    محمد ۲۰۰۸-۰۴-۱۹ 
پيام اول ماه مه درهـرسـال پـيـام            
بشريت براي تغيير جامعه و وضعيت      

. بهتر انسانها در جهان  امـروز اسـت       
اين پيام را طـبـقـه کـارگـر هـرسـالـه                   
تکرار مي کند که ما طبقه کارگر در      
مقابل نظـام سـرمـايـه داري مـنـافـع               
مشـتـرکــي داريـم  و در عـيــن حــال                  
خطرات مشترکي هم مـا را تـهـديـد             

اگر در هميـن روز کـوتـاه           .   مي کنند   
به تصـاويـر جـهـان نـگـاهـي انـداريـم                  
دوتصوير از زيبايي جهان وهمچنـيـن        

. چهره کريـه آن را خـواهـيـم گـرفـت                  
زيبايهاي اين جهان بر روي شانه هـاي   

اما هـرچـه دقـيـق         .     ما استوار است    
ترميشويم  مي بينيـم  خـوِد مـا در               
اين تصويرها بعنوان سـازنـدگـان  آن            
جــهــان، وآن زيــبــايــيــهــا ، حضــوري           

چــرا کــه مــا در تصــاويــر          .     نــداريــم   
تصاويـري از    .   ديگري قرار گرفته ايم     

بـزنــجـيــر کشــيـدن و بــرده گــيـمــان ،               
تصــاويــري از بــخــون کشــيــده شــدن           
ــهــا                وکشــتــار خــود وهــم طــبــقــه اي
وهمنوعانمان ، تصاويـري  در  کـار             

ــز                ــراک ــزارع وم ــداوم در م ــردن م ک
توليدي ، تصاويري  در بوجـود آوردن         
و ساخـتـن ايـن جـهـان عـظـيـم بـراي                   

اين عين وارونـگـي و       .   سرمايه داران   
بيگانگي اين جـهـان بـا مـا وبـا هـم                 

پس فرمان اول    .     طبقه ايهاي ما ست   
ماه  مـه بـراي در هـم کـوبـيـدن ايـن                    
تصاوير واين جهان وارونه بدست خوِد      

 .  ماست
آري اول مــاه مــه روز اتــحــاد و              
هــمــبــســتــگــي روز يــکــصــدا شــدن           
گرسنگان جهان در مـقـابـل سـرمـايـه            

روزي .   داران ودولــتــهــايشــان اســت         
است که بشريت متـمـدن در مـقـابـل             
استثمار انسان توسط انسان و بردگي      
مزدي بايد به خيابانها بيايد وبـه ايـن          

در ايـن روز      .   بردگي  اعتراض  کـنـد       
طبقـه کـارگـر بـايـد بـا صـداي رسـا                   
ــد مــا                    ــن ــن  اعــالم ک ــري وغــرور آف
سازندگان جهانيم واعالم مـي کـنـيـم          
که بشـريـت مـي تـوانـد بـرمـقـدرات                 

. زندگي اجتماعي خويش حاکم شود     
وما مدعي عوض کردن چهـره سـيـاه           
وکثيف اين جهان وارونـه هسـتـيـم و             

اين را در رودر روييهـاي هـر روزه در             
سـراسـر جـهــان  در جـلــسـاتــمـان در                 
اعتصاب ودرتـظـاهـراتـهـايـمـان  بـه               

 . اشکال مختلف نشان داده ايم 
اما اول ماه مه امسال نسبت بـه          
سالهاي گذشـتـه از نـقـش وجـايـگـاه                
بسيار با اهميت تري در سراسر جهان       

 .بر خوردار است 
چــرا کــه نــظــام ســرمــايــه داري            
جهاني در بحران العالجي بسـر مـي          
برد بحران مالي واقتصادي فراگـيـري       
که بانک جهاني انگـشـت روي دکـمـه            
قــرمــز گــذاشــت وســرمــايــه داران و            
نــمــايــنــدگــان دولــتــهــايشــان را  در            
سازمان ملل به يک جلسه اضـطـراري        
فرا خواند تا در مقابل طبـقـه کـارگـر            
وگرسنگان جهان که پا به خـيـابـانـهـا            
گذاشته اند چـاره اي بـيـانـديشـنـد و                
حمله سراسري وجهاني اي را بـه ايـن           
گرسنگان سازمان  دهـنـد ، ايـنـکـه              
چگونه مي توانند اين قدرت عـظـيـم          
انساني را مهار کـنـنـد واز سـرمـايـه              

طــبــق . .   هـايشــان حــفـاظــت نــمـايــنـد        
آماري کـه خـود عـرضـه نـمـوده انـد                  

هشت صدو چهل وپنج ميليون انسان      
شبها  با شکم گرسنه مي خـوابـنـد و            

 .هردم بر تعداد آنها افزوده  مي شود 
اين نمايندگان سرمايه درتـرس و       

ترس و واهمه اي هميشگي      .   هراسند  
از اين ارتش عظيم انساني که اگر بـه          
خيابانها بريزند بنيادهاي سـود اوري        
سرمايه را براي اقليتي در جهان بلرزه       

  .در مي آورند 
مــيــلــيــتــاريــزه کــردن بــخــشــهــاي      
مهمي از جهان و جنگ يـکـي ديـگـر         
از راه حلهاي دنـيـاي سـرمـايـه داري              
براي بر قراري و حفـاظـت از مـنـافـع              
خود بوده اسـت  وگـرنـه مـلـيـتـاريـزه                 
کردن  آسيا و گسـيـل عـظـيـم تـريـن                  
ارتش در شاخ آفريـقـا و تـجـمـع ايـن                  
ارتش مفت خور در آنجا را بـراي چـه           
مي خواهند ، مسلماً نه براي جـنـگ          
با تروريسم اسالمي ، بلکه در بـرابـر            
نيروي عظيمي است که  ميخواهد به       
بي عدالتي  پـايـان دهـد  کـه عـلـنـاً                   

بـراي  .   حضور خودرا اعالم کرده اسـت  
زمين گيـر کـردن ارتـش مـيـلـيـونـي                
بيکاران وگرسنگاني است کـه ظـرف         
دو هفته گذشته در يازده کشور جهـان     
پا به خيابانها نـهـادنـد و بـالفـاصـلـه               
بانک جهاني اخطار داد  و اما اين در          
رسالت طـبـقـه کـارگـر واحـزاب چـب               
اســت کــه در مــقــابــل ايــن کــابــوس             
وحشتناک بـايسـتـنـد  ، در رسـالـت                
رهبران آگاه وسوسياليسـِت  اول مـاه          
مه است که اکثريت مـردم جـهـان را             

 . عليه وضع موجود بسيج کنند
ايـن اکـثـريـت و نـيـروي عـظـيــم                 

طبـقـه   .   جهاني را بايد  متشکل کرد       
کارگر تنها سـالحـي کـه در مـقـابـل                
بـورژوازي دارد اتــحـاد طـبــقـاتـي او              
وکوشش براي استحکـام ايـن اتـحـاد           

نبايد گذاشت تا کارگـران را بـا          . است
مذهب تعريف کنند با زبان تـعـريـف          
کنند با مرزو ناسيوناليـسـم تـعـريـف           

تا بتوانند منفردش کـنـنـد ،          . کنند،  
تابتوانند جلو اتحـاد واعـتـمـادش را           

تا بتوانندبـهـتـر اسـتـثـمـارش           . بگيرند
بايد گفـت کـه مـا انسـانـيـم             .   بکنند  

طـبـقـه    .     وهويـت مـا انسـانـي اسـت           
کارگر ورهبران آگـاه وسـوسـيـالـيـسـم             
بايد در اول مـاه مـه امسـال اعـالم                 
کنند که ما نمي گـذاريـم کـه تـاريـخ               
قرن بيست ويکم بـه دسـتـان خـونـيـن              
تروريستهاي اسالمي وتروريسـتـهـاي      
دولتي که هر دو طرف خودرا قـانـونـاً           
وشرعاً  محق کرده اند  که قـتـل عـام       
وکشتارکنند و الشه شريف بشريت را      

 . مثله نمايند  ، نوشته شود 
بايد رهبران وسازمان دهـنـدگـان        
اول مـه اعـالم کـنـنــد کــه مـا پـرپــا                   
دارندگان اين جهان، زيـر پـرچـمـهـاي            
سرخ آزادي وبرابري و هويـت انسـانـي         
در سيماي ديگر ودنياي بهتـر تـاريـخ          

 .  قرن بيست ويکم را خواهيم نوشت 
  

 زنده باد انسانيت  ، 
 زنده باد اول ماه مه 

!   مرگ بر جمھورى اسالمى، زنده باد جمھورى سوسياليستى   

اول ماه م ه امسال و جنگ میان 
 فقروثروت

 محمد امين کمانگر

 

 

بعد از يک دوره اعدام هاي علني        
در خيابانها و ميادين شهرهاي ايـران       
اينک جمهوري اسالمي اعـدام هـا را          

در تابستـان   .   در زندانها اجرا مي کند    
سال گذشته جـمـهـوري اسـالم ده هـا              
زنداني را به طور علني اعدام کـرد و           
با وقاحت عکس و فيلم آن را پـخـش            

اعتراضات گسترده اي در ايـران      .   کرد
و سراسر جهان سازمان داده شـد کـه            
در نهايت جمهوري اسالمـي را وادار         
کرد که بساط اعدام و حلق آويز کردن        

امـا  .   مردم را از خيابان ها جمع کـنـد        
همه بـه روشـنـي مـي دانسـتـنـد کـه                  

جــمــهــوري اســالمــي بــه روش ضــد           
انساني خود و اعدام زندانـيـان ادامـه          

بر اساس اخبار مـنـتـشـر        .   خواهد داد 
شــده در هــفــتــه گــذشــتــه جــمــهــوري          

 زنـدانـي را در مـحـوطـه              ۴اسالمي   
همچنيـن  .   زندان کرمان به دار آويخت    

. يک مرد در زندان اصفهان اعدام شـد       
بر اساس اخـبـاري کـه بـه دسـت مـا                 
رسيده است تـعـداد اعـدام شـده گـان              
هفته پيش توسط جمهوري اسـالمـي        

 . نفر مي رسد۱۱به 
  

روزنامه هاي جمهوري اسـالمـي       

طي خبري اعالم داشـتـنـد کـه هـفـت            
 سال صـبـح      ۲۷ تا   ۲۲جوان بين سن    

اعــدام     آوريــل  ۲۳روز چــهــارشــيــبــه     
ــانــي        .   خــواهــنــد شــد     ايــن هــا جــوان

هستندکه قرباني شرايط اجـتـمـاعـي         
نــابــرابــر و قــوانــيــيــن ضــد انســانــي            

بـطـور   .   جمهـوري اسـالمـي هسـتـنـد          
يکي از اين اعداميان، جـوانـي      نمونه

است که به خاطر توهين يک بسيـجـي      
حزب اللهي به پـدرش بـه وي حـملـه               
مي کند و بسيجي در طـي درگـيـري            

 .کشته مي شود
  

اعــدام هــا در ايــران بــايــد فــورأ            

جمهور ي اسـالمـي را       .   متوقف شود 
بايد با اعتراضات جهاني و وسيع بـه         

کميته بين المللـي عـلـيـه         .   عقب راند 
اعدام از جهـانـيـان، مـردم مـتـرقـي،               
فــعــالــيــن دفــاع از حــقــوق انســان و             
مخالفين مجازات اعدام مي خواهـد      
که صداي اعـتـراض خـود را عـلـيـه                
اعدام ها در ايران تـوسـط جـمـهـوري             

بـايـد قـانـون ضـد          .   اسالمي بلند کند 

انساني اعدام در جهان و ايـران لـغـو             
کميته بين المللـي بـا تـمـامـي            .   شود

قدرت تالش مي کند کـه اعـدام هـا             
مــتــوقــف و مــجــازات اعــدام بــراي           

 .هميشه لغو شود
  

 کميته بين المللي عليه اعدام
    ۲۰۰۸ /۰۴ /۲۳ 

net.adpi.www 
 

 ۰۰۴۶۷۰۴۹۱۷۴۹۴ :تلفن تماس 

 !اعدام ها را متوقف کنید
 !جمھوری اسالمی چوبه های دار را در زندان ها برپا داشته است

 
 مجازات اعدام بايد براي هميشه لغو شود


