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شبحي در ايران در گشت و گـذار اسـت،     
هـمـه نـيـروهـاي جـهـان            .  شبح كمونيسم

كهن براي تـعـقـيـب مـقـدس ايـن شـبـح                  
بورژوازي ايران و دولـت      : متحد شده اند

قرون وسطايي اش، بـورژوازي جـهـانـي           
باقشون كشـيـهـاي نـظـامـي و مـديـاي                 
دروغ  پردازش، پـيـشـقـراوالن ارتـجـاع،         
اسالميون و پسرعموهاي  مسـيـحـي و        
يهوديشان، و باالخره فرمانروايان عـالـم     
افــكــار، روشــنــفــكــران ســبــك مــغــز و             
فيلسوفان نابغه كه به چريـدن در زمـيـن        

 .بورژوا مشغولند
تاكنون هيچ رويدادي درتاريخ نتوانستـه  
ايـن چـنــيـن پـرچــمـداران ارتـجــاع را از                  
محلي گريشان جدا كند، و دريك جبـهـه   

چـه چـيـز      .  نيرومنـد كـنـارهـم قـراردهـد          
ميتواند اين انگالن اجتـمـاع را در يـك          
صف متحد كند، مگـر ايـنـكـه دشـمـن           
مشترك همه آنها باشد؟ و چـيـسـت كـه           
ميتواند باهمه اين انگلها دشمن بـاشـد،   
مگر اينكه قدرت درهم شكسـتـن هـمـه       

 آنها را داشته باشد؟
آري، اين نبرد تراژيك در ايران دارد رقـم    

اما يك افسانه  نيست، تـوهـم   . ميخورد
دراماتيك بشربراي رهايـي خـيـالـي اش         
نيست، نه سيمرغي دارد و نه اژدهايـي،  
نه شـيـطـانـي  و نـه خـدايـي، عـنـاصـر                       

. تشكيل دهنده  اين نبرد همه انسـانـنـد     
درجامعه بشري طبقه اي بـوجـود آمـده        
كه بيرحمانه  توهمـات بشـر نسـبـت بـه            

آن طور که از شواهد پـيـداسـت جـنـب و          
جــوش خــاصــي بــراي يــک تــظــاهــرات             

ارديبـهـشـت بـه راه          ١١ سراسري در روز 
به نـظـرم  امسـال شـرايـط              .  افتاده است

براي اعتراض بسيار فراهمتر ميباشد و   
اگر نـيـروهـاي امـنـيـتـي هـارتـر از ايـن                   
نشوند اول مـي بـا شـکـوهـي خـواهـيـم                 

 . داشت
اول مي امسال که هـمـزمـان بـا بـحـران             
اقتصادي در جهان است  ادعا نـامـه اي     
است عليه نظام سرمايه داري و ايـن کـه     
ريشه همه مشکالت ما از اين سيـسـتـم     

ــت                 در .  ارتـــجـــاعـــي و آدم ســـوز اسـ
کشورهـاي اروپـايـي کـارگـران بـه طـور                
مشخصي دارند اين سـيـسـتـم را سـبـب           
مشکالت خود اعالم ميکننـد و بـدون       
شک امسال يـک اول مـي آرام در اروپـا              

 . نخواهيم داشت
در ايران  به نظرم فقط بحران اقـتـصـادي       
جهاني نيست که مورد حـملـه کـارگـران       

از انـجـا کـه بـه طـور کـل                 . قرار ميگرد
دولت  رفع تکليـف از چـنـيـن بـحـرانـي              
نموده و معتقد است تنها بايد قدرتهـاي  
بزرگ را مورد بـازخـواسـت قـرار داد و             
ــران                    ــحــران را دور از مــردم اي حــتــي ب

اين فرصتي است کـه بـگـويـيـم        .  ميداند
که سيستم جمهوري اسالمي سالهاسـت  
بحران اقتصادي را به سفـره هـاي مـردم        

بـگـويـيـم کـه مشـکـل            .  وارد کرده است
جــمــهــوري اســالمــي ديــگــر از بــحــران            

براي دفاع از حقوق انسـانـي     !  كارگران  
خود و برخورداري از يك زندگي بهتـر ،    
دوشادوش هم در مـراسـم روز جـهـانـي            

 .كارگر شركت كنيم 
ارديبهـشـت مـاه       ۱۱ روز جمعه : تاريخ 

  ۱۷ :  ساعت  – ۸۸ 
تهـران خـيـابـان كـارگـر ،داخـل              :  مكان 

 ميدان آب نما –پارك الله 
 

 
 
 
 
 
 

به سر خط اخبار، اتفاقات و     نگاهي
جريانات هـفـتـه گـذشـتـه ايـن سـوال                 

  به ذهن مي آورد کـه بـه راسـتـي               را
جمهوري اسالمي در چـه وضـعـيـتـي        
اســت؟ مشــکــل اســاســي اش بــا                  
کداميک از بخشهاي جامعه يا اينکه 
با جناحهـاي خـودش اسـت؟ بـا يـک              

تـوان ايــن       تـقـسـيـم بــنـدي کـلـي مـي              
اتفاقات را به دو بخش تقسيـم کـرد،     

اعتراضات و مبارزاتي کـه در        يکي
دل جامعه ، در ميان اکثريت و تـوده  

در "  پـائـيـن   "  در      و به قـولـي       جامعه

جريان است و ديگري رخدادهايي کـه  
هاي مخـتـلـف     و ميان جناح" باال"در 

ازمنـظـرهـر      .رژيم در حال وقوع است
کسي کـه بـا ديـدي واقـعـي و بـدون                   
ــدگــي              ــه واقــعــيــات زن ــبــداري ب جــان

نـظـر      بر خـالف   (واطرافش نگاه کند 
اغلب تئوريسينهايي که منافـعـشـان    
با منافـع طـبـقـه حـاکـم گـره خـورده                 

 
 
 
 

در ايران خواست اکثريت جـامـعـه بـراي       
داشتن زندگي مرفـه، شـاد، انسـانـي و           
مدرن تـبـديـل بـه يـک امـر ضـروري و                    

شــدت .  اجــتــنــاب نــاپــذيــر شــده اســت         
بيـحـقـوقـي و مـحـروم کـردن انسـانـهـا                   
توسط حکومت و مـبـارزه مـردم بـراي         
بدست آوردن حقوقشان جـدالـي بشـدت        
حـاد و قــطــبــي شــده اي را در ســطــح                  

مــردم .  جــامــعــه بــوجــود آورده اســت           
زحــمــتــکــش در هــر جــايــي کــه در آن                
جامعه باشند بخش اعظمي از تـوان و        

وقتشان را براي حفظ زندگي و مـبـارزه     
بـراي بـدسـت آوردن حـقـوقشـان صـرف                

اين مبارزه هر روزه آشـکـارتـر    . ميکنند
ــر مــيــشــود         از يــک طــرف       .  و شــديــدت

اعتراضات کـارگـران، زنـان، جـوانـان و            
ــان بـــراي بـــدســـت آوردن               دانشـــجـــويـ
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ـتـون اظـهـارات آيـت           :  دويچه وله ـن ـي اهللا    کل
 .خواند »نااميدکننده«اي را  خامنه

ـاد           » آقا«هيالري جان،  از ايـن حـرفـهـا زي
 ميزند، شما که به دل نگرفتيد؟

ـيـوز       ـنـده ن ـارد دالري          ۸ کـاهـش     : آي ـي ـل مـي
 !ذخيره ارزي ظرف يک ماه

 ؟!ارث باباشان است، مشکلي هست
ـابـي                 : مير حسـيـن   ـال اسـالم ن ـب مـن بـه دن

 .هستم که کشور را نجات داد
ميتوانـي در گـوشـه اي از بـهـشـت زهـرا                    

 !دنبالش بگردي
من با بازداشت افراد بـه جـرم        : مير حسين

ـفـم بــا                         ـان مـخــال ـي ـاد و ب ـق ـيـده و اعـت عـق
 .بازداشتهاي سياسي نيز مخالفم

ـيـه                  ـقـي؟ اقـدام عـل ـازداشـتـي مـواف با چه ب
ـام شـامـخ                امنيت ملي يا تـوهـيـن بـه مـق

 ؟!واليت چطوره
ـا        تالش براي ترور احمـدي : آينده نيوز نـژاد ب

 !هاي سمي نامه
 !ما نشنيده بوديم سم را با سم دفع کنند

ـنـي بـودنـد           پرتقال:  وزارت بازرگاني ها چـي

 !نه اسرائيلي
 !براي شما که سود بود

 
ــريــنــگ در      :  يــک مــقــام مســئــول        فــيــلــت

 .كشورهاي پيشرفته نيز انجام مي گيرد
ـا        کشورهاي پيشرفته خيلي بي جا کـردن ب

 !شما
ـاي آزادگـي         )  ج ا(ايران : الريجاني ـن بر مـب

عمل مـي کـنـد نـه هـمـچـون شـبـگـردان                     
 .تروريست

ـتــان                  ــد دارد؛ گــورسـ ـن ســخــن ايشــان سـ
 !خاوارن

ـيـوز   غـذاي مـورد عـالقـه احـمـدي             : آينده ن
 .نژاد مشخص شد

ـارد                       ـي ـل ـا چـنـد مـي نون و پنـيـر و سـبـزي ب
 ! بشکه نفت

بــاز خــدا را شــکــر کــه هــنــوز               :  خــاتــمــي
 !انتخابات هست

 !الحمد اله فريبکار هم هست
ـيـن در بـرخـي         :آينده نيوز کار گذاشتن دورب

 !براي کنترل معلمان مدارس تهران
مگر اشکال دارد؟ ميخـواهـنـد از حـال و           

 !روز همه باخبر باشند

 پابرھنه ميان حرفھا
 ياشار سھندی

اول مه روز جهاني کارگر را به همه کارگران  
 .و مردم آزاده ايران تبريک ميگويم

  
ـال اول مـه                 ـب ـق امسال در شرايطـي بـه اسـت
ميرويم که يک بحران عـمـيـق اقـتـصـادي،         
اجتماعي و ايـدئـولـوژيـک سـراپـاي نـظـام                 
ـتـه     سرمايه داري را در سراسر جهان فراگـرف

مقامات و صاحبنظران و رسانه هاي . است
ـنـد کـه         جهان سرمايه خود اعتراف ميـکـن
نظامشان به آخر خط رسيده و راه برون رفتي 

ـتـهـاي سـرمـايـه داري از             .  وجود ندارد دول
يکسو هزاران دالراز پول ماليات دهندگان 
و ثمره دسترنج کارگران و اکثريـت عـظـيـم       

شريف و زحمتکش را در کام کمپاني   مردم
ورشکسته و سرمايه داران مفـتـخـور      هاي

ميلياردر ميريزند و از سـوي ديـگـر تـوده           
ـنـد کـه بـراي          بـراه     شهروندان را فراميخـوان

ـيـد سـرمـايـه                   افتادن اقتـصـاد و چـرخ تـول
فعال و تا اطالع ثانوي، که هيچکس  داري 

ـقـر و           نميداند کي فراميرسد، بيکـاري و ف
  . بيخانماني را بجان بخرند

  
بحران بيش از هر زمان ديگر واژگـونـگـي       

نظم ضد انساني سرمايه را در بـرابـر چشـم      
ـاسـان     .  همگان قرار ميدهد به گفته کـارشـن

سازمان ملل با بودجه ساليانه اي مـعـادل       
ـتـصـد               يک بيستم ـيـه هـف يک قلم کمـک اول

به بانکها و    ميليارد دالري دولت آمريکا 
کمپانهاي در حال ورشکستگي ميتوان يک 
ميليارد نفر گرسنگان عالم را از خطر مرگ 

و با اعتبار هزار ميليارد دالري . نجات داد
اخير کشورهاي گروه بيست به صندوق بين 
المللي پول ميتوان فقر و فالکت را در دنيا 

اگر اين کار را نميکنند تنها . ريشه کن کرد
ثروت . به اين علت است که سود آور نيست

ثروتي که . به اندازه کافي در دنيا وجود دارد
ثمره دسترنج همان ميلياردهـا انسـان زيـر        

اما اين ثروت . خط فقر و گرسنه عالم است
ـازان وال       به جيب مفتخوران عالم، بورس ب
ـانـکـهـا و        استريت و صاحبان کمپانيها و ب
ـافـع         شرکتهاي بيمه و دولتهاي حـافـظ مـن
آنان، و در ايران به جيب گشاد آيت اهللا هاي 

در آمـريـکـا،      .  ميلياردر، سرازير مـيـشـود   
ثروتمند ترين کشور جـهـان، نـود در صـد           
ثروت جامعه در اختيار يک درصد جمعيت 

يک درصد مفتخوري که حتي در اوج . است
ـا وقـاحـت          بحران، همان زمان که دولتهـا ب

از مردم ميخواهند بيکاري و فالکت  تمام 
و بيخانماني را تحمل کننـد، از حـقـوق و          
مزاياي ميليارد دالري و جت شـخـصـي و      

اقليت . زندگي مافوق تجملي اش نميگذرد
ـيـس و زنـدان و            مفتخوري که  ـل ارتش و پ

قانون و کل ماشين دولتي را در اختيار دارد 
تا اين نظام وارونه را حفظ کند و خيل عظيم 
ـان و جـامـعـه                   کارشناسان و اقـتـصـاد دان
شناسان و رسانه هاي جمعي اش را بـکـار       

ـاول               ميگيرد تا اين سيـسـتـم دزدي و چـپ
تنها سـيـسـتـم        و "  علم اقتصاد"   آشکار را

توليدي ممکن و مطلوب و ابدي و ازلي جا 
اين نظام بر محور سود و سودپرستي . بزند

ـقـه سـرمـايـه دار و                 . ميچرخد از نـظـر طـب
ـنـهـا وقـتـي حـق              دولتهايشان مردم دنيا ت
زندگي دارند که بتوانند براي سرمايه داران 

بــحــران ســرمــايــه     .  ســود تــولــيــد کــنــنــد       
ماهيت کريه و ضـد انسـانـي نـظـم                 داري

را، در رونق و در بـحـران، بـرمـال             سرمايه
ـان قـرار                  ـي ميکند و در بـرابـر چشـم جـهـان

  .ميدهد
  

اين نظام واژگونه را بايـد زيـر و رو کـرد و              
بجاي سود و سود آوري بايد انسانيت و رفاه 
و حرمت و منزلت انساني را محور و هدف 

و ايـن مـمـکـن         .  توليد اجتماعي قرار داد  
نيست مگر طبقه کارگر با حزب و برنامه و 
آلترناتيو رهائيبخش طبقاتي اش، با پرچم 
ـا بـمـيـدان بـگـذارد، و بـه                    سوسياليسـم، پ
نمايندگي از اکثريت عظيم مردم در هـمـه       

طبقه سرمايه دار و دولتش را    جوامع دنيا
ـارزه بـراي قـدرت          در عرصه سياست و مـب

ـا بـدون      . " به چـالـش بـکـشـد          سياسي  ـي دن
ـيـش          فراخوان سوسياليـسـم      مـنـجـالبـي ب

و در مقابل ايـن مـنـجـالب، کـه             "  نيست
بايد کل   امروز تعفنش همه جا را برداشته، 

جامعه را بزير پرچم سوسياليسم بسيج کرد 
و براي خلع يد سياسي از طبقه سرمايه دار 

  . بميدان آورد
  

اين تقابل ميان مردم و طبقه حاکم در ايران 
قطبي تر و برجسته تر از هـر جـاي ديـگـر           

در يــکــسـو يــک       در جــامـعــه مـا          .  اسـت 

حکومت وحشي و ضد انساني قرار دارد که 
ـا سـرکـوب و اعـدام و سـنـگـسـار و                      جز ب
شکنجه و شالق و زندان امرش نميگذرد و 
ــي                    ــالب ــک حــزب انــق ــگــر ي در ســوي دي
سوسياليستي که اعتراض و مبـارزه تـوده     
مردم عليه حکومت را نمايندگي ميکند و 

اين جبهه اي در صف مقدم . به پيش ميبرد
مبارزه کارگران و مردم جهان عليه سـلـطـه    

آيـت اهللا هـاي       . جهاني سرمايه داري است
ـاردهـاي وال       ـي ميلياردر بديل اسالمي ميل
ـيـسـت کـارگـري          استريت اند و حزب کمـون
نماينده سوسياليست جهان مـتـمـدنـي کـه        
عليه کل اين بساط غارت و چپاول ايستاده 

در ايران براي بقـاي     اگر طبقه حاکمه. است
سلطه خودش به اسالم اعدام و سنگسار و   
به يکي از وحشي ترين حکومتهاي تاريـخ  
معاصر متوسل شده است ، مردم با پرچـم  

در " سوسياليسم بپا خيز براي رفع تبعيض"
اول مـه امسـال     .  برابر او قد راست کرده اند

روز اعتراض کل جامعه عليه اين توحش و 
. عليه همه تبعيضات و بيحقوقي ها است

ـايـد بـه روز         روز جهاني کارگـر در ايـران          ب
اعتراض و دادخواست هـمـه دردمـنـدان و         
ستمديدگان جامعه و روز بميدان آمدن توده 
عظيم مردمي که از جـمـهـوري اسـالمـي          

 .متنفرند، تبديل شود
  

ـانـهـا            ! مردم آزاده ايران ـاب در اول مـه بـه خـي
بيائيد، روز جهاني کارگر را در همه شهرها 
جشن بگيريد و عليه تبعيض و بيحقـوقـي   
عليه فقر و استثمار، عليه آپارتايد جنسي و 
ـيـه تـمـام                      عليه اعـدام و سـنـگـسـار و عـل
مصائبي کـه حـکـومـت فـاسـد و جـانـي                 
جمهوري اسالمي سي سال است به جامعه 
تحميل کرده است فرياد اعتـراض خـود را       

بگذار در اول مه امسـال مـردم     .  بلند کنيد
مـردم   پيشـگـام      پيشرو و  و  ايران نماينده 

متمدن دنيا عليه منجالب سرمايـه داري    
 !باشند

  
 حميد تقوائي

ـيـسـت                 دبير کميتـه مـرکـزي حـزب کـمـون
 کارگري ايران

 
 ٢٠٠٩ آوريل  ٢٣ ، ١٣٨٨ ارديبهشت  ٣ 

 پيام حميد تقوائی بمناسبت روز جھانی کارگر
روز اعتراض عليه ھمه تبعيضات و بيحقوقی ھا است  اول مه  

 !کارگران، زنان، جوانان، مردم شريف  
  

ـيـان       کانال جديد، کانال انقالب، اين تريبـون ب
ـرخـواسـت و           حرفهاي دل شما و اعـالم      ـف کـي

ـه جـمـهـوري اسـالمـي و               ـي اعتراض شما عل
مـه کـار خـود        اعليه همه نابرابري ها، براي اد
کـانـال جـديـد       .  به کمک فوري شما نيـاز دارد   

همه ما را به هم نزديک کرده است و بـايـد بـا        
ـيـت     قدرت و اعتماد به نفس پيش رود و فعـال

حزب کمونيـسـت کـارگـري       .  آن گسترش يابد
ـرابـري    همه شما عزيزان، همه آزاديخواهان و ب

هـمـه    طلبان، همه بينندگان کـانـال جـديـد،           
دوستداران و اعضـاء و کـادرهـاي حـزب را             
ـيـدريـغ       فراميخواند تا بارديگر با کمک هاي ب
خود، با سازماندهي جمع آوري کمک مـالـي     

کـانـال    تـداوم     در بين همکاران و آشـنـايـان،      
 .جديد را فراهم کنيد

ـم کـه             ـي ـرسـان از  بدينويسله به اطالعتان مـي
 ١٤ ، برابر بـا     ٢٠٠٩ ماه مه  ٤ روز دوشنبه 

ـنـي       ١٣٨٨ ارديبهشت  ، کمپين وسيع و عـل
را شروع خواهيم کـرد   جمع آوري کمک مالي 

هــفــتــه ادامــه خــواهــد            ٦ کــه بــه مــدت          
ـم در طـي ايـن مـدت                .  داشت ما امـيـداوري
هـزار دالر از داخـل و خـارج                 ٣٠٠  مبلغ   
جهت تامين هزينه هاي کانال جـديـد      کشور 

ما اطمينان داريم کـه شـمـا      .  جمع آوري کنيم
بـار ديـگـر تـداوم کـانـال              با کمک هاي خـود    

ـراض و      جديد اين ابزار مهم سازماندهي اعـت
مبارزه مردم عليه جمهـوري اسـالمـي، ايـن         
ـراي      وسيله متحد کردن توده هاي ميليونـي ب
ـهـاي بشـري را                      ـريـن آرمـان تحـقـق شـريـف ت

 .ممکن ميگردانيد
 

 !زنده باد کانال جديد 
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 حزب کمونيست کارگري ايران 

 ٢٠٠٩ آپريل  ٢٣ 

 !زنده باد کانال جديد
 ھزار دالر کمک مالی ٣٠٠اعالم کمپين جمع آوری 

 جھت تامين ادامه کاری کانال جديد



متن زير بيانيه حـمـايـت چـهـار اتـحـاديـه             
سراسري و جهاني از کارگـران ايـران اسـت        
ـتـه                  ـاف ـتـشـار ي که به مناسبـت اول مـاه ان

 :است
 

و آزادي بــراي          ٢٠٠٩ اول مــاه مــي           
فعاالن دربند اتحـاديـه هـاي کـارگـري در            

 ايران
 

بيش از صـد سـال اسـت کـه کـارگـران و                   
اتحاديه هايشان در سـرتـاسـر جـهـان اول              
ماه مي، روز جهاني کارگر را جشـن مـي     

اول مــاه مــي روزي اســت کــه              .  گــيــرنــد
کارگران پايبنـدي شـان را بـراي بـرقـراري              
آزادي و عـدالـت اجـتـمـاعـي بـه صـورت               

اول مـاه    .  جهاني به نمايـش مـي گـذارنـد        
ـيـن روز جـهـانـي           مي از زمان برگزاري اول

، بـه سـبـب وجـود           ١٨٩٠ کارگر در سال 
حکومتهايي که هنوز اجتـمـاعـات غـيـر        
رسمي را در اول مـاه مـي مـمـنـوع مـي               
کنند، نه تنها در تـجـمـعـات عـمـومـي،              
ـتـه شـده                 ـيـز جشـن گـرف بلکه در زندانها ن

 .است
. ايـــران يـــک چـــنـــيـــن کشـــوري اســـت              

ســالــهــاســت کــه تــالش کــارگــران بــراي             
برگزاري تظاهرات عمومـي اول مـاه مـه          
با حمالت پي در پـي، ضـرب و شـتـم و                 

در دو   .  حبس و زنـدان روبـرو بـوده اسـت            
سال گذشته، کارگران و طـرفـداران حـقـوق       
ـبــال سـازمــانـدهــي                زحـمـتــکـشــان، بـه دن
تجمعات اول ماه مه به شالق خـوردن در      
. انــظــار عــمــومــي مــحــکــوم شــده انــد             

ـقـل     محمود صالحي، رهبر اتحاديه مسـت
خبازان در کردستان ايران، بـه جـرم تـالش        
براي برگزاري تظاهـراتـي در اول مـاه مـه             

، به مدت يک سال در زنـدان بسـر       ٢٠٠٤ 
 .برد

ـا شـوراهـاي                   تشکالت خـانـه کـارگـر و ي
اســالمــي کــار کــه از حــمــايــت دولــت                 
ــد، مــراســم رســمــي جشــن               ــرخــوردارن ب
ساليانه اول ماه مـي بـراه مـي انـدازنـد و              
اين مراسم را بـراي کـارگـران بـه شـکـلـي                
طـراحـي مــي کـنــنـد تــادر آن  بـه جــاي                     
پــرداخــتــن بــه مســائــل واقــعــي اي کــه                
کارگران با آنها مواجه اند به صـحـبـت در      
ــه شــود کــه                 ــرداخــت ــي پ مــورد مســائــل
ـنـد        . دولتمردان خواهان شنيدن آنـهـا هسـت

اما اتحاديه هـاي آزاد کـارگـري در ايـران             
ـانــونــي انـد وهــمــواره از شــرکــت                 غـيــر ق
فعاالن اتحاديه هاي مستقل کـارگـري در     

  .اين مراسم جلوگيري بعمل آمده است
 

 سرکوب اتحاديه هاي کارگري در ايران
بطور محض، اتحاديه هـاي کـارگـري در          
ـتـن اول مـاه             ايران تنها بخاطر جشـن گـرف
مي نيست کـه مـورد تـهـاجـم قـرار مـي                

هـرگـونـه گـرايشـي بـه اتـحـاديــه               .  گـيـرنـد   
ـا دورنـمـاي سـرکـوب               مستقل کـارگـري ب

 .مواجه است
، پــنــج هــزار کــارگــر         ٢٠٠٨ در ژوئــيــه      

شرکت نيشکر هفت تپه در شهر جـنـوبـي      
روز اعتصاب بـخـاطـر     ٤٦ شوش، پس از 

ـاده شـان، يـک              ـت شش ماه حقوق عـقـب اف
اتــحــاديــه مســتــقــل کــارگــري تشــکــيــل          

ـنـج تـن از                .  دادند در بيستـم دسـامـبـر، پ
بـه  "  رهبران انتخابي اين اتحاديه بـه جـرم         

ـيـغـات    "  و "  خطر انداختن امنيت ملي تبل
ـا اعـتـصـاب و             "  ضد دولتي ـاط ب ـب در ارت

ـال    .  تشکيل اتحاديـه مـتـهـم شـدنـد           ـب بـدن
ـتـخـابـات            فـوريـه      ٢٤ استقبال اندک از ان

بـراي شـوراي اسـالمـي کـار در                 ٢٠٠٩ 
ـان اتـحـاديـه از جـملـه                   هفت تپـه، کـارکـن

ـپـه          "  علي نجاتي" رئيس اتحاديـه هـفـت ت
ـيـجـه فشـار        . مجددا دستگير شدند ـت در ن

همکاران و فعاالن اتحاديه هـاي کـارگـري      
در سرتاسر جهـان عـلـي نـجـاتـي پـس از                

روز آن در سـلـول      ٣٣  -روز بازداشت  ٤٥ 
ـفــرادي، بــه قــيـد وثــيــقــه آزاد شــد               در .  ان

چهاردهم مارچ، علي نجاتي و چـهـار تـن      
ديگر از رهبران سنديکاي کارگـران هـفـت      

 .تپه به يک سال زندان محکوم شدند
ـلـو و ابـراهـيـم                     هم اکـنـون مـنـصـور اسـان
مــددي، رهــبــران ســنــديــکــاي کــارگــران           
شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حـومـه،       
صرفا به خاطر فعاليت هاي اتـحـاديـه اي        

ـيـب     ـتـرت ـنـج   :  شان، در حال سپري کردن ب پ
ـيـم سـال حـکـم زنـدان مـي                   سال و سه و ن

ـلـو                .  باشند در سـومـيـن دوره زنـدان اسـان
ـا وي شـده و از                     ـاگـواري ب بـرخـوردهـاي ن
مــداواي ضــروري بــراي ســالمــتــي وي              

ـبــل از      .  سـربــاز زده شــده اســت        درســت ق
، ٢٠٠٥ تأسيس اتـحـاديـه هـا در سـال                

فعاالني از جمله اسانلو بشـدت از جـانـب        
اوبــاشــان و اعضــاي ارگــان هــاي مــورد             

. حمايت دولت مورد حـملـه واقـع شـدنـد           
بــرخــي از کــارگــران در پــي حــمــايــت از                
عملکـردهـاي اتـحـاديـه بـه شـکـل غـيـر                   
عادالنه اي همچنان از کار برکنـار مـانـده      

 .اند
فرزاد کمانگر، معلم و فعال اتـحـاديـه کـه         

در بازداشـت بسـر مـي         ٢٠٠٦ از جوالي 
به مـجـازات مـرگ       ٢٠٠٨ برد، در فوريه 

محـکـوم و بـه زنـدان مشـهـور اويـن در                    
 .تهران منتقل شد

ـا               همه فعاالن اتحاديـه اي ايـران کـه صـرف
بخاطر فعاليت هاي مشروع و مسـالـمـت    
آميزشان هم اکـنـون در زنـدان بسـر مـي                
ـيـه        برند بايد فورا آزاد شده و اتهامـات عـل
آنهايي که با خطر زندان مواجـه انـد بـدون        

  .هيچ قيد و شرطي پس گرفته شود
 

 اول ماه مي امسال
افراد و سـازمـانـهـا در داخـل و خـارج از                 
ايران، بـراي آزادي ايـن رهـبـران کـارگـري                 
زنـدانــي کــه بـراي ارتــقــاء حـقــوق اولــيــه                
اتحاديه هاي کارگري در ايران و کـارگـران       
ـارزه مـي       و حقوق بشر در سطح جهان مـب

 .کنند دست به کارزار زده اند
 ٢٠٠٩ دولت ايران قبل از اول مـاه مـي           

و احتماال انتخابات رياست جمـهـوري در     
ــه                    ــدن ب ــخــشــي جــون، در حــال شــدت ب
ـيـه اتـحـاديـه هـاي                    سرکوبـهـاي خـود عـل

 .مستقل کارگري مي باشد
ـانـه اول مـاه مـي                 همچنانکه ما در آسـت

ـاشـيـم،  سـازمـان آمـوزش              ٢٠٠٩  مي ب
ـلـي     ) آي.ايي(جهاني  ، فدراسيون بين الـمـل

، ) اف. تــي. آي( کــارگــران حــمــل و نــقــل           
کنفدراسـيـون بـيـن الـمـلـلـي اتـحـاديـه                  

، و اتحـاديـه   )سي.يو.تي.آي( کارگري 
بين الـمـلـلـي کـارگـران صـنـايـع مـواد                 

آي يـو    (  غذايي، کشاورزي و خـدمـات  
هم پيـمـان مـجـددا مـايـلـنـد کـه                )  اف

توجه جوامع بين المللي را بـه مـبـارزه      
مشترکمان در حمايت از حـقـوق پـايـه         
اي کارگر و اتحاديه کارگـري در ايـران       

حـق تشـکـل کـارگـران،          .  جلب نمايـنـد  
قرادادهاي دسته جمعي با کارفرمايـان  
و حــق اعــتــصــاب هــمــچــنــانــکــه در              

ــون هــاي آي         ــوانســي او مــورد    . ال. کــن
تــجــلــيــل واقــع شــده، حــقــوق الزم و               

کـارگـران ايـران      .  الينـفـک انسـانـي انـد         

بـايـد آزاد بـاشـنـد تـا حـقـوقـي را کــه                      
کــارگــران در هــر مــکــانــي شــايســتــه             

مـا  .  برخورداري از آنند را تجربه کننـد 
مقامـات را فـرا مـي خـوانـيـم تـا بـه                     
کارگران در ايران اجازه دهند تا آزادانـه    
بــراي جشــن گــرفــتــن روز کــارگــر بــه               
خـواهــران و بــرادرانشــان در گــوشــه و             
کنار جهان بپيوندند، و خـواهـان آزادي     
فـوري و بــي قـيــد و شــرط مـنــصــور                 
اسانلو، ابراهيم مددي، فرزاد کمـانـگـر    
و کليه زندانيان ديگري هستيم کـه در      
حــال حــاضــر بــخــاطــر کــوشــش بــراي            
بهرمندي از حـقـوق پـايـه اي شـان بـه                 

عنوان کارگران و فعاالن اتـحـاديـه هـا         
يا در زندان بسر مي برند و يا بـا خـطـر      

  .زنداني شدن مواجه اند
 

 ۹ ٠٠ ۲ . آوريل  .٧ ۲ 
اتحاديه بين المللي کـارگـران صـنـايـع          
مواد غـذايـي، کشـاورزي و خـدمـات           

 )آي يو اف( 
 )آي.ئي (سازمان آموزش جهاني 

فدراسيون بين المللي کارگران حمل و    
 )اف.تي.آي(نقل 

کنفدراسيون بـيـن الـمـلـلـي اتـحـاديـه                 
 )سي.يو.تي.آي( کارگري 
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 حمايت جھانی از کارگران ايران
روز   –ارديــبــهــشــت      ۱۱   -اول مــاه مــه     

 ! جهاني کارگر گرامي باد
ما کـارگـران ايـران، امـروز يـک پـارچـه و                    
متحد، مطالبات زير را به عنـوان حـداقـل      
خواسته هاي خود فرياد مي زنيم و خواهان 

 :تحقق فوري اين مطالبات هستيم
ـيـت شـغـلـي بـراي هـمـه                    -۱  تأ ميـن امـن

کارگران و لغو قراردادهاي موقت و سفـيـد   
امضا و برچيده شدن فرم هاي جديد قرارداد 

 .کار
حداقل دستمزد مصوب شوراي عالـي   -۲ 

حـداقـل   !  کار، خط مـرگ تـدريـجـي اسـت         
ـنـدگـان         دستمزد کارگران بايد  توسط نـمـاي
ـقـل کـارگـري              واقعي و تشکل هـاي مسـت

 .تعيين گردد
ـقـل کـارگــري،                 -۳  ـايـي تشـکـل مسـت بـرپ

اعتصاب و اعتراض و تجمع حـق مسـلـم        
 !ماست

دستمزدهاي معوقه بايد بـدون عـذرو        - ۴ 
 !بهانه پرداخت گردد

ـايـد                  -۵  ـيـکـارسـازي کـارگـران ب اخراج و ب
 !متوقف گردد

حقوق زنان و مردان درتمامـي شـئـون       - ۶ 
 .اجتماعي بايد برابرباشد –اقتصادي 

بازنشستگان بايد ازيک زندگي مرفـه و     -۷ 
 .بدون دغدغه اقتصادي برخوردارشوند

، ) کارگران فکري( کارگران با معلمان - ۸ 
پرستاران وسايراقشارزحمت کش جـامـعـه      
متحدند و ازمبارزات آنان پشتيبانـي مـي     

 .کنند
ازاعتراضات و خواسته هاي کـارگـران    - ۹ 

فصلي و ساختماني قاطعانه پشتيباني مي 
 .کنيم
کارکودکان غيرانساني و استثمارگرانه -۱۰ 

ـيـن لـغـو کـارکـودک هـم               .  است ما با فعـال
 .سنگرهستيم

ـلـو، ابـراهـيـم مـددي و               -۱۱  منصوراسـان
ديگرکارگران زنداني بايد بدون قيد و شـرط  
ـيـه            آزاد گردند و تعقيب هـاي قضـايـي عـل

 .ديگرکارگران بايد فوراً پايان پذيرد
ـبـش هـاي              -۱۲  ـا جـن ما خود را متحـد ب

ـان         اجتماعي ديگرمانند دانشجـويـان و زن
 .مي دانيم

ما ازکارگران مهاجرماننـد کـارگـران       -۱۳ 
ـقـه اي          افغاني ، به عنوان بخشي ازهـم طـب

 .هاي خود ، قاطعانه پشتيباني مي کنيم
ضمن تشکرازحمايت هـاي جـهـانـي          -۱۴ 

ازکارگران ايران، ما کارگران ايران، خـود را      
 .متحد با ديگرکارگران جهان مي دانيم

اول ماه مه، بايد تعطيل رسمي گردد  -۱۵ 
و هرگونه ممنوعيت و محدوديت برگزاري 

 .مراسم اين روزملغي گردد
 
ـقـه               ـلـي طـب زنده باد همبستگي بيـن الـمـل

 !کارگر 
 
 ٨٨ ۱۳ ارديبهـشـت      ۱۱  - ۹ ٢٠٠ مه  ۱ 

 :کميته برگزاري مراسم اول ماه مه
سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني 

سنديکاي کارگران نيشکر / تهران و حومه
/ اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران         / هفت تپه

هيأت مؤسس بازگشايي کارگران نقاش و   
کانون مدافعان حقوق / تزيئنات ساختمان

ـيـن و تشـکـل           کارگرشوراي همکاري فعـال
کميته پيگيري بـراي ايـجـاد      : هاي کارگري 

ــه   /  تشــکــل هــاي آزاد کــارگــري          کــمــيــت
هاي  هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکل

جمعي از فعاليـن  /  شوراي زنان/  کارگري
 کارگري

 ...كارگر یدعوت به مراسم روز جھان



  آزادی عليرضا داوودی
 

عليرضا داوودي دانشجـوي دانشـگـاه      
 ١٠٠اصــفــهــان بــه قــيــد وثــيــقــه ي              

 . ميليون توماني آزاد شد
 

اسماعيل سلمانپور از زنـدان 
اوين به بيمارستان مـنـتـقـل 

  شد
 

اسماعيل سلمـانـپـور از دانشـجـويـان           
دربند پلي تکنيـک روز يـکـشـنـبـه از             
زندان اوين به بيمارستان منتقل شـده    

 .است
اسماعيل سلمانپور به دليل وضعـيـت   
بسيار وخيم جسمي و در حالي که در   
آسـتـانـه مـرگ قـرار داشـتـه اسـت از                   
زندان به بـيـمـارسـتـان فـرسـتـاده شـده              

 .است
روز گـذشـتـه مسـئـولـيـن پـرونـده، بـا                 
تـمــاس بــا پــدر و مــادر اســمــاعــيــل              
سلمانپور از آنها خواستـنـد کـه بـراي         
تحويل فرزند خود مراجعه کننـد، کـه     
پس از مراجعـه آنـهـا مشـخـص مـي             
شود کـه بـه دلـيـل وضـعـيـت بسـيـار                  
وخيم جسمـي اسـمـاعـيـل از والـديـن              
خواسته شده اسـت کـه بـراي تـحـويـل             

 .وي مراجعه کنند
ــن                  ــدي ــنــون وال ــيــکــه هــم اک در حــال
اسماعيل سلمانـپـور در بـيـمـارسـتـان            
نزد وي هستند اما تهديد شده اند کـه  
به هيچ وجه هيچ يک از دانشجويان و   
حتـي وکـيـل وي اجـازه مـراجـعـه بـه                   

 .بيمارستان را ندارند
انتقال ناگهاني اسماعيل سـلـمـانـپـور        
از زندان اوين به بـيـمـارسـتـان بـاعـث            
نــگــرانــي بســيــار زيــاد دانشــجــويــان          
نسبت بـه وضـعـيـت سـالمـتـي وي و                

 .تمامي دانشجويان دربند شـده اسـت    
هـفـتــه گــذشـتــه اعــالم شــده بــود کــه               
دانشجويان در اعتراض به شکنجـه و    
فشارهاي غيرانسـانـي بـر خـود و در             
اعــتــراض بــه فشــار بــراي اعــتــراف              
تلويزيوني دست به اعتصاب غذا زده   

 .اند

ـلـه   ـبـدال مالقات محمد پور ع
ــدان   ـا والـديـن خـود در زن ب

  قزل حصار 
محمد پور عبداهللا دانشـجـوي رشـتـه         
شيمي دانشکده علوم دانشگاه تـهـران   
روز يکـشـنـبـه در زنـدان قـزل حضـار                
کرج بـا پـدر و مـادر خـود مـالقـات                 

ايــن دانشــجــو کــه بــه تــازگــي           .  کـنــد 
مجدداً از زندان اويـن بـه زنـدان قـزل             
ــتــقــل شــده اســت،                حضــار کــرج مــن
سرانجـام تـوانسـت بـا خـانـواده خـود                

مـحـمـد مصـطـفـائـي          .  مالقات کـنـد    
وکيل اين دانشجو در وبالگ شخصـي  
خـود بـه گـزارشــي از وضـعــيـت ايــن                 

 :دانشـــجـــو را ارائـــه داده اســـت                    
بـا     ۱۳۸۸امروز ششم ارديـبـهـشـت         

دستور مقام قضايـي تـوانسـتـم آقـاي          
مــحــمــد پــور عــبــداهللا را در زنــدان               
قزلحصار کرج مالقات کنم و وکـالـت   

همچنين دسـتـوري   . وي را بعهده گيرم
از بـازپـرس پـرونـده، اخـذ نـمـودم کـه                 
مادر و پدر محمد بتوانند به صـورت    
حضوري فرزندشان را مالقات کـنـنـد      

روز مادر محمد  ۴۱و باالخره پس از 
تــوانســت فــرزنــد جــوان خــود را در               

 .آغوش گيرد
وضعيت روحـي و روانـي مـحـمـد در              
زندان قزلحصار مطلوب بود و تـنـهـا      

 .نگرانيش هم بندهاي وي بودند
 

ممانعت از بازگشت جمشيد  
قشنـگ، اسـتـاد دانشـگـاه  

 فردوسی 
 

ــن               ــي ــردوســي و مســئــول دانشــگــاه ف
امــنــيــتــي از بــازگشــت بــه تــدريــس             
ــق             جــمــشــيــد قشــنــگ، مــدرس ســاب
دانشگاه فردوسي ممانـعـت بـه عـمـل          

 .مي آورند
جمشيد قشنگ ، مدرس و از کـار بـر     
ــاريــخ دانشــکــده               کــنــار شــده گــروه ت
ادبـيــات و عــلــوم انســانــي دانشــگــاه           
فردوسي مشهد کـه در سـال گـذشـتـه            
منصب تدريس خود را از دسـت داده      

موفق شد با طي مراحلي اجـازه    .  بود
 .بازگشت به دانشگاه را به دست آورد  

به واسطه حکم اخير ديـوان اداري در        

ــردوســي             مــورد ايشــان، دانشــگــاه ف
مجاب به پـذيـرفـتـن ايشـان و ادامـه             
تـدريــس نــامـبــرده در ايـن دانشــگــاه             
گرديده، با اين حال دانشگاه فردوسـي  
و بعضي از مسئولين امنيـتـي آن از       
اين کار سر باز ميزنند و همچـنـان از     
پذيرفتن و تدريس ايشان از ايـن کـار         

 .امتناع ميورزند
الزم به ذکر است، وي کـه از اسـاتـيـد         
محبوب دانشـگـاه فـردوسـي مشـهـد             

 ۸۶بشمار مي آيد در تابستـان سـال       
عليرغم اعـتـراضـات دانشـجـويـان از           

 .دانشگاه اخراج گرديد
 

ــراضــی   ــن تــجــمــع اعــت ــي دوم
دانشگاه تربيت مـعـلـم تـھـران  
در پی ورود نيروی انتـظـامـی  

  هبه دانشگا 
ظهر روز شنبـه دانشـجـويـان پـرديـس           
ــيــت مــعــلــم در                کــرج دانشــگــاه تــرب
اعتراض به ورود نـيـري انـتـظـامـي و             
تــهــديــد دانشــجــويــان بــا ســالح گــرم           
دومـيــن تــجــمـع اعـتــراضــي خــود را             

 . برگزار کردند
 

وضعيت نگران کـنـنـده 
  داوود باقری

از حــبــس داوود بــاقــري ، در زنــدان              
کرکرلي، توسط دولت ترکيه بـيـش از     

وي هشـت مـاه از         . يکسال مي گذرد
اين دوره ي حبس را در سلول انفـرادي  
و بدون کمتريـن امـکـانـات از جـملـه             
امکان هواخوري و در شرايط بسـيـار     

وضـعــيـت وي     . سـخـت گـذرانــده اســت       
 .نگران کننده گزارش شده است

 
  خطر ديپورت پيمان پيران

 
پـيــمــان پــيــران در کشــور نــروژ بســر              
ميبرد، مقامات پليس نـروژ نـيـز بـه           
رفيق پيمان پـيـران اعـالم کـردنـد کـه             

پيمان پيران بعـد  .  ديپورت خواهد شد
از وارد شدن بـه کشـور نـروژ تـوسـط              

. روز بـازداشـت شـد      ۴پليس به مدت 
پــيــمــان در حــال حــاضــر در کــمــپ                 

بـه سـر مـي        "  نـامسـوس  " پناهنـدگـي     
برد، از سوي مقامات پليس نـروژ بـه     
وي اعالم شد که ايـران کشـور امـنـي         
است و اقامـت در نـروژ بـراي وي از              
زندگي در ايـران درد آور تـر خـواهـد               

 .بود

 
دانشــجــويــان تــحــت فشــار  
برای مصاحبه تلويـزيـونـی  

  دقرار دارن 
فشار ها بـر دانشـجـويـان زنـدانـي در             

يـکـي   .  زندان اوين افزايش يافته اسـت 
از زنداني هاي زندان اوين به هـنـگـام      
انــتــقــال يــکــي از ايــن دانشــجــويــان             
زندانـي، اسـمـاعـيـل سـلـمـانـپـور، بـه                  
ــده و در                   ــدان، وي را دي بــهــداري زن
تماسي تلفنـي اطـالع داده اسـت کـه             
دانشــجــويــان بــه شــدت بــراي انــجــام           
مصاحبه تلويزيوني تحت فشـار قـرار     

 .دارند
 

مسعود دھقان از دانشـگـاه  
  پلی تکنيک بازداشت شد 

مسعود دهقان از دانشـجـويـان پـلـي            
تکنيک صبح روز سه شنبه بـازداشـت     

 .شد
ماموران امنيتي با حـملـه بـه مـنـزل          
وي با درهم شکستن وسايل منزل وي 

ماموران بسيـاري  .  را بازداشت کردند
از وسايل شخصي وي را نـيـز ضـبـط           

 .کردند
اين حمله وحشيانـه در حـالـي انـجـام            
شده است که پس از گذشت هفـتـه هـا      

ــگــر            دانشــجــوي     ۹از وضــعــيــت دي
بازداشت شـده دانشـگـاه امـيـرکـبـيـر                

 .اطـــالعـــي در دســـتـــرس نـــيـــســـت           
عدم اجازه بـه خـانـواده هـا و وکـالي              
ــا             دانشـــجـــويـــان بـــراي مـــالقـــات بـ
دانشجويان نـيـز نشـانـي از فشـار بـر               

ــجـــــــــويـــــــــان اســـــــــت               .دانشـــــــ
امروز نيز اسـمـاعـيـل سـلـمـانـپـور بـا               
وضعيت وخيم جسمـي بـه درمـانـگـاه          

 .بيمارستان اوين منتقل شده است
 

ـــه ادامـــه   ـــراض ب ـــت اع
بـازداشـت دانشــجـويـان در  
مراسم سخنرانی ميرحسيـن  
ـــاه   ـــوی در دانشـــگ ـــوس م

  فردوسی 

توھين به يـک دانشـجـوی  
دانشگـاه رازی کـرمـانشـاه  
توسـط يـکـی از اسـاتـيـد  

  دانشگاه 
روز چهارشنبه يـکـي از دانشـجـويـان          
ــوم               دخــتــر دانشــکــده ادبــيــات و عــل
انساني دانشگاه رازي کـرمـانشـاه بـه         
خاطر رعايت نکردن آنچه که حـجـاب     
مي خواند مورد هتک حرمت يکي از 

 .اساتيد قرار گرفت
اين برخورد در حالـي صـورت گـرفـت         
ــان               کــه عــده بســيــاري از دانشــجــوي
دانشکده ادبيات شـاهـد ايـن مـاجـرا            

 .بودند
اين استاد با به کار بـردن الـفـاظـي و           
نـيــز تــهـديــد بــه ضــرب و شـتــم ايــن                  
دانشجوي دختر پافشاري بـر گـرفـتـن         
کـارت دانشـجـويـي ايـن دانشـجـو را                

 .داشت 
 

ــازداشــت   ــه ب ــراض ب اعــت
دانشجويان امـيـرکـبـيـر در  

  مراسم کروبی در اراک 
 

همزمان با حضور مهـدي کـروبـي در        
ــان ايــن               دانشــگــاه اراک، دانشــجــوي
ــت                 ــازداشـ ــه بـ ــه ادامـ ــاه بـ ــگـ دانشـ
دانشــجــويــان دانشــگــاه امــيــرکــبــيــر         

 .اعتراض کردند
در اين مراسـم دانشـجـويـان تصـاويـر           
دانشـجـويـان بـازداشـت شـده در مــاه               
هاي اخير را پخـش کـرده وخـواسـتـار          

 .آزادي آنان شدند
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 اخبار دانشجويی در ھفته گذشته
 بھزاد جواديان:  يه و تنظيمته
 کيان آذر 

 16ادامه صفحه  



ــدر  ــان چــق ــر جــھ عــم
 است؟

هـاي     اخترشناسان با استـفـاده از روش      
جديد، فاصله كهكشـان مـثـلـث را تـا            

ميـلـيـون سـال تـعـيـيـن              ۳/۱۴ زمين 
جــــديــــدتــــريــــن  .  انــــد     نــــوري كــــرده    

هـا از فــاصــلـه يــكــي از               گــيــري   انـدازه 
شـيـري،      ها بـه راه      ترين كهكشان نزديك

اين احتمال را مـطـرح كـرده اسـت كـه              
تـر و پـيـرتـر از            درصد وسيع ۱۵ جهان 

شــده    آنـي بــاشـد كـه تـاكــنـون تصـور                  
گــروهــي از اخــتــرشــنــاســان بــه         .  اســت

ــوس،               ــان ــون ــو ب ــي آلســســت ــرســت ســرپ
ــك              ــيــزي اخــتــرشــنــاس مــركــز اخــتــرف
كارنگي در واشنگتـن، مـوفـق شـدنـد          

اي    هـاي مـجـمـوعـه          با استفاده از داده    
هـاي جـهـان،         ترين تـلـسـكـوپ       از بزرگ

از جمله تلسكـوپ ده مـتـري كـك در             
هـاوايــي، فــاصــلــه يـك جــفــت ســتــاره             
گــرفــتــي را در كــهــكــشــان مــثــلــث                

ســتــارگــان ايــن    .  گــيــري كــنــنــد      انــدازه
بـار از       دوتايي گرفتي هر پنج روز يـك     

كـنـنـد و         مقابل يكـديـگـر عـبـور مـي          
تــغــيــيــراتــي را در درخشــنــدگــي ايــن            

ــديــد مــي         ــد   اجــرام پ ــروه     .  آورن ايــن گ
گـيـري دقـيـق نـور،             توانست بـا انـدازه      

ــن                   ــاي ايـ ــاي اعضـ ــت و دمـ ــرعـ سـ
منظـومـه، درخشـنـدگـي واقـعـي ايـن               

بــا .  گــيــري كــنــد      دو ســتــاره را انــدازه       
مــقــايســه درخشــنــدگــي واقــعــي ايــن           
ستارگان و مـقـدار نـوري كـه از آنـهـا                 

رســد، اخــتــرشــنــاســان       بــه زمــيــن مــي     
توانستنـد فـاصـلـه ايـن كـهـكـشـان را                  

ميليون سـال نـوري از زمـيـن            ۳/۱۴ 

ايــن مــقــدار بــه      .  گــيــري كــنــنــد      انــدازه
شـكــل اســرارآمـيــزي نــزديــك بــه نــيــم             
ــر از                    ــشــت ــي ــوري ب ــون ســال ن ــي ــل مــي

اگـر ايـن     .  هـاي پـيـشـيـن اسـت           تخمين
گـاه     موضوع صحت داشتـه بـاشـد، آن       

تـر و بـه هـمـان              درصد بـزرگ ۱۵ جهان 
مقدار پيرتر از چيزي اسـت كـه پـيـش           

آخـــريـــن .  شـــد    از ايـــن تصـــور مـــي          
اي و بـخـصـوص           مشاهدات مـاهـواره    

تحليل تابش زمينه كـيـهـانـي حـاكـي           
از آن اســت كــه ســيــزده مــيــلــيــارد و                
هفتصد ميليـون سـال از عـمـر جـهـان               

گـيـري      گذرد؛ اما نتايج ايـن انـدازه       مي
زنـد عـمـر واقـعـي             جديد تخمـيـن مـي     

 .ميليارد سال باشد ۱۵/۸ جهان 
فعـالـيـت دوبـاره کـرم 

 خطرناک

اي مــخــرب کــه            يــک کــرم  رايــانــه        
رفـت در اول مـاه آوريـل             انتظار مي

اي در ســطــح          اخــتــالالت گســتــرده    
جهان ايجاد کند، چند هفته پـس از    
ناپديد شدن يک بار ديگر بـه تـدريـج      

خبـرگـزاري رويـتـرز       .  فعال شده است
به نقل از کارشـنـاسـان اعـالم کـرد،          

اکـــــنـــــون ويـــــروس يـــــا                        هـــــم 
هــاي    کــه بــا نــام    «کــنــفــيـکــر » کـرم 
ــادوپ« ــا     «داون ــيــدو »ي ــم  «ک ه

شـود، بــا نــفــود بــه            مــي      شـنــاخــتــه 
هزاران رايـانـه شـخـصـي در سـراسـر              
جهان اقدام به نصب برنامه مـخـرب   

در  «کنفيکـر »کرم .  خود مي کند
ها رايـانـه      اواخر سال گذشته ميليون

را در سـراسـر جـهـان آلـوده کـرده و                 
. کنترل آنها را به دست گـرفـتـه بـود      

ــن ويــروس                   ــرنــامــه اي ــا اجــراي ب ب
هــاي شــخــصــي       ايــنــتــرنــتــي رايــانــه    

 «سـرور »هاي صادر شده از  فرمان
. کـنـنـد      کنترل کـنـنـده را اجـرا مـي             

ــرم                ــان کـ ــب طـــراحـ بـــديـــن تـــرتـــيـ

عـمـالً کـنـتـرل شـمـار             «کنفيـکـر  »
هاي شـخـصـي را در         زيادي ار رايانه

ســراســر جــهــان در اخــتــيــار خــود               
ويـنـسـنـت     »بـه گـفـتـه         .  گيـرنـد   مي

ــفـــر  از مـــديـــران شـــرکـــت                  «ويـ
کــه در زمــيــنــه       «سـيــمــانــتــکـس  »

افزارهاي امنيتي فعالـيـت    توليد نرم
کند، آفرينندگان نـاشـنـاس کـرم          مي
هـاي اخـيـر بـا          در هفته «کنفيکر»

نصــب چــنــديــن نــرم افــزار مــخــرب           
ديــگــر روي شــمــار مــحــدودي از                

ــه  هــاي تــحــت کــنــتــرل خــود               رايــان
استفاده از اين ويروس بـراي اهـداف     

ويـفـر   .  انـد    تبهکارانه را آغـاز کـرده      
 «کـنـفـيـکـر     »کرم  معتقد است که

بـراي تــامـيــن اهــداف بــلـنــد مــدت             
طراحي شـده و از ايـن رو سـريـع و                   

 «کـنـفـيـکـر     »کرم . تهاجمي نيست
هـمـچـنـيـن اقـدام بـه نصـب بـه يـک                     
ويــــروس ديــــگــــر مــــوســــوم بــــه               

هـاي آلــوده       روي رايـانـه     «والـداک »
کــنــد، کــه ايــن ويــروس بــدون                مــي

هـاي     اطالع صـاحـب رايـانـه ايـمـيـل           
ــام » ــرم         «اســپ ــک ن ــزار    حــاوي ي اف

جــعــلــي ضــد جــاســوســي ارســال                 
پــاول فــرگــوســن يــک           .  کــنــد      مــي

افزارهاي امـنـيـتـي از          کارشناس نرم
بــه عــنــوان      «کــنــفــيــکــر »ويـروس    
اي يـاد کـرده        ترين کرم رايانه پيچيده
کســانــي کــه ايــن       گــويــد کــه      و مــي  

اي    اند، خيلي حـرفـه     برنامه را نوشته
دانـنـد، چـه         هستند و به خوبـي مـي    

پـس از آن      .  دهـنـد     کاري انجـام مـي    
 «کـنـفـيـکـر     »که سال گذشته کرم   

بــراي نــخــســتــيــن بــار ظــاهــر شــد،             
کارشناسان امنيتي به ايـن نـتـيـجـه        
رسيده بودند که اين ويروس در روز     

اي    هـاي رايـانـه        اول ماه آوريل شبکه
را مختل خواهد کرد، چرا کـه آغـاز     
فعاليت گسترده کرم ياد شـده بـراي       

. اين تاريخ برنـامـه ريـزي شـده بـود           
بـا اسـتـفـاده از          «کـنـفـيـکـر     »کـرم    
هــاي امــنــيــتــي مــوجــود در             حــفــره

هـا     سيستم عامل ويندوز بـه رايـانـه     
ايــن ويــروس در       .  کــنــد    نــفــوذ مــي   

هـاي ضـد        مقابل بسياري از برنـامـه  
ويــروس مــقــاوم اســت و از طــريــق              

هـاي قـابـل حـمـل             نفـوذ بـه حـافـظـه         
ــه  ــان ــري را آلــوده                 راي ــشــت ــي هــاي ب

کارشناسان بر ايـن بـاورنـد      .  کند مي

ــرم         ــه ک ــکــر    »ک ــي ــف ــن ــوســط   «ک ت
ــروه ــاي شــرقــي،                 گ ــي در اروپ هــاي

آســيــاي جــنــوب شــرقــي، چــيــن و               
 .شود آمريکاي التين کنترل مي
ــــــــــک  ۵ديس ۰ ۰ 

 گيگابايتی توليد شد
اين ديسک مايکروهولوگرافيـک کـه     

ابــعــادي مــعــادل دي وي دي هــاي             
ــراي                  ــازار دارد، بـ ــود در بـ مـــوجـ
ــي              ــايــگــان اســتــفــاده در صــنــعــت ب

بـا ايـن     . اطالعات طراحي شده اسـت 
حال شرکت جنرال الکتريک معـتـقـد    
است کـه بـا گـذشـت زمـان امـکـان                
ــوع ديســک در                 اســتــفــاده از ايــن ن
ــي و                    ــده هــاي صــوت ــن ــخــش کــن پ

ديسـک  .  تصويري فـراهـم مـي شـود        
ري که در حـال حـاضـر از          -هاي بلو

آنها براي ذخيره سازي فـيـلـم هـا بـا          
کيفيت بـاال و بـازي اسـتـفـاده مـي               

تـا     ۲۵شود مي توانند حجمي بين 
گيگابايت اطالعات را بـر روي     ۵۰

از آنـجـا کـه ديسـک         . خود نگه دارند
ــک          ــيـ ــوگـــرافـ ــروهـــولـ ــکـ هـــاي مـــايـ
اطالعات را بصـورت تصـاويـر سـه           
بعدي بر روي ديسک ها ذخـيـره مـي      
کنند، ظرفيت ذخيره اطـالعـات در       
آنها از دي وي دي هـاي عـادي يـا                

ري کـه اطـالعـات        -ديسک هاي بلـو 
را در شـکـاف هـاي بسـيـار بـاريـک                

. ذخـيـره مـي کـنــنـد، بـاالتــر اســت               
چالش بزرگ در بکارگيري ايـن نـوع     
فن آوري، افـزايـش بـازتـاب پـذيـري             
در هولوگرام هايي بوده کـه بـر روي       
ــره مــي شــونــد، تــا                   ديســک ذخــي
دستگاه ها بتوانند هـم از روي ايـن         
ديسک ها بخوانند و هم بـر روي آن        

برايان الرنس کـه ريـاسـت      . بنويسند
بخش ذخيره سازي هولوگرافـيـک را     
بعهده دارد، اخيرا در وبـالگ امـور         
تحقيقاتي شرکت جنـرال الـکـتـريـک        
ــده در                     ــي عــم ــت ــشــرف ــي ــر از پ ــب خ

دستيابي به موادي داده بود کـه بـه       
ميزاني قابل توجه حجم نور سـاطـع     
از هــولــوگــرام هــا را افــزايــش مــي             

هر چه ميزان بازتاب پـذيـري     .  دهند
بيشتر بـاشـد، اطـالعـات بـيـشـتـري             
مي توان بر روي يک ديسـک ذخـيـره        

الرنس در بـيـانـيـه اي نـوشـتـه            .  کرد
ــد کــل              : " اســت ــي ــتــوان ــه ب روزي ک

مجمـوعـه فـيـلـم هـاي بـا کـيـفـيـت                    
باالي خـود را بـر روي يـک ديسـک                 
ضبـط کـنـيـد و يـا امـکـان پـخـش                    
تصاويري تلويزيون سه بعدي کـه بـه     
ظرفيت بااليي بـراي ذخـيـره سـازي           
نياز دارند را به دست آوريـد نـزديـک      

." تر از آني است که فکر مي کـنـيـد   
هولوگرافيـک دهـه     -فناوري مايکرو

هاست که يکي از مهمتـريـن شـاخـه       
هاي تحقيقـاتـي بـراي کـارشـنـاسـان            
ذخيـره سـازي اطـالعـات بـه شـمـار                
مي رود و ديسک، شکل قابل اتـکـا   
و کــارآمــدي از فــن آوري ذخــيــره                
سازي قلمداد مي شود کـه مصـرف       

. کنندگان از آن استـقـبـال کـرده انـد         
هرچند فـن آوري جـنـرال الـکـتـريـک              
هنوز يک دسـتـاورد آزمـايشـگـاهـي         
مــحــســوب مــي شــود امــا جــنــرال            
الکتريک معتقد است امـکـان رايـج      
شـدن ايـن نـوع ديسـک وجـود دارد                 
زيرا مي توان دستگـاه هـاي پـخـش         
ديسک را به گونه اي سـاخـت کـه بـا         
ساختارهاي مـوجـود دي وي دي و           

ري سازگار باشـنـد و بـتـوانـنـد           -بلو
بـا ايـن وجـود        .  آنها را پخش کـنـنـد   

اگر جنرال الکتريک مايل اسـت ايـن     
فن آوري را براي مصـرف عـمـوم بـه         
بـازار ارائــه کـنــد، بـايــد بـا تـولـيــد                  

-کننـدگـان دسـتـگـاه هـاي صـوتـي              
نــرخ .  تصــويــري هــمــکــاري نــمــايــد       

-اقبال عمومي به ديسک هـاي بـلـو     
ري و سرعت افزايش محبـوبـيـت آن      
پايين بوده است و برخي شرکـت هـا     
مـعــتـقــدنـد در دراز مـدت عـرضــه               
غــيــرفــيــزيــکــي اطــالعــات و بــهــره          
ــمــچــون                 ــي ه ــات ــري از امــکــان ــي گ
ساختـارهـاي غـيـرمـتـمـرکـز اجـراي              
برنامه هاي کامپـيـوتـري از طـريـق          
اينترنت، چالش هاي ذخـيـره سـازي        
و ارائـه اطـالعـات ذخـيـره شـده بــه                 

 . متقاضيان را تغيير خواهد داد
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 رويدادھای علمی در ھفته گذشته
آرش بھرامی  : تنظيم از
 کيان آذر



خود و رهايي خود را درهم شكسته، طبقه 
ـاسـي خـود ايـن              اي كه بر پرچم حـزب سـي

براي انسان، ريشه انسان "چنين مينويسد  
تا براي هميشه در تاريخ ثبت كند ."  است

. هدف جامعه بشري، زندگي انساني است
طبقه اي كه به ريشه بيگـانـگـي بشـر، بـه          
ـاريـخ بشـري          نقطه ائتالف همه كثافـات ت
چنگ انداخته و رسالت تاريخي او رهايـي  

ـاريـاي ايـران كـه           .   كل جامعه است ـت پـرول
تاكنون تديـن و شـيـعـه گـري از شـرايـط                  
استخدام او بوده است،  و برچسب  باكره و 
عفيف بر دختران و زنان  او بـوده  اسـت،           
امروز چنان معنايي  از آزادي و رهـايـي             
انسان را پيش روي پرولتارياي  جهان قـرار  
ميدهد كه  الحق  در دكان اومانيستـهـاي   
سازمان ملـل، طـرفـداران  حـقـوق بشـر،               
سازمانهاي خيريه و آكادميهاي جـامـعـه      

 .شناسي غرب را گل گرفت
جامعه ايـران در ايـن شـرايـط مشـخـص                 
تاريخي، كه نتيجه تحوالت اقتـصـادي و      
سياسي پيشين اسـت، بـه پـاشـنـه آشـيـل               

مساله .   اوضاع سياسي  دنيا تبديل  شده
ـيـز از           اي كه حتي متفكرين  بـورژوازي  ن

ـا اسـم              كتمان  آن عاجزند، و فقط آن  را ب
.  فرموله كرده انـد   "   بحران هسته اي"رمز  

توليد جهاني سرمـايـه داري  كـه اکـنـون              
ديگر  در همه  كشورها محتاج  بازتوليـد  

است، درايران  " كار ارزان و كارگر خاموش"
به  كوره  راه رسيده  است، بحراني  كـه از        

شروع شده و اکنون به  ۵۷ مقطع انقالب   
درسايـركشـورهـاي    .  اوج خود رسيده است

ـا در              ـقـه كـارگـر ي سرمايه داري عنان طـب
دستان چپ يا راست بورژوازي  اسـت امـا     
پرولتارياي ايران پرچم خود را برافراشتـه و    
ـيـه دو قـطـب             مشخصا جبهه سومي عـل
ارتجاع زمان ما، تـروريسـم اسـالمـي  و           
ميليتاريسم غرب، باز کرده  و انسانيت  را 

 .در اين  بين نمايندگي ميكند
پرولتارياي ايران بايد به موقعيت طبقاتـي  
خود، آگاه  شود و نقش تعيين كننده  خود 
ـاسـد        .  را  در تعيين  اوضاع  جهـانـي بشـن

ـا حـزب            بايد  وارد عرصه  سياسي شـده ب
سياسي  خود، حككا، تماما هم  جـهـت       

ديگر وقت  آن  فرا رسيده  كه  از النه . شود
ـيـرون      اي که بردگي مزدي برايش ساخته ب
بيايد، قدرت اجتماعي  خود را ببيـنـد  و       
مغرورانه  فرياد آزادي بشر سر بدهد، بايـد   

ـيـش       پراتيك  سياسي  خود را طوري  به پ
ببرد كه  بـعـنـوان  يـك قـدرت درعـرصـه                

اول مه، روزجهـانـي    .  جهاني شناخته شود
كارگر يكي از آن فرصت هـايـي اسـت كـه          
طبقه كارگر ايران ميتواند در آن  به  پيـش  

ـبـديـل  بـه  روز                 .  تازد ـايـد ت اين  روز را  ب
اعتراض  عليه  كل  اين منجالب سرمايه 
ـيـسـم            ـال داري كرد و نشان داد كه  سـوسـي

زنـده  .  كارگري امري عيني و واقعي اسـت 
 ! باد اول مه

400جوانان کمونیست     1388 اردیبهشت    8  6 

ـم بـود               ـي يـك روز    .   ساعت حـدود يـازده و ن
ـه         ابتداي جاده.  آفتابي از ماه مهر منـتـهـي ب

ـري      ( كليساي سن استپانوس  هجده كيلو مـت
ـم را           .   ايستاده بودم)  جلفا آفـتـاب چشـمـهـاي

ماشينها همه به طرف هـادي شـهـر        . مي زد
ـه    و هـيـچـكـدام      )  سمـت شـرق    ( مي رفتند  ب

ـيـسـا نـمـي آمـدنـد            خـوب طـبـعـا        .  طرف كل
.  كليسا نقطه كور و تقريبا بدون مسافر اسـت   

ـيـق     ( مكاني توريستي  من هم به خاطر تـحـق
ـم نـا      ).  مي خواستم به آنجا بروم كم كم داشـت

ـيـكـانـي از رده                 اميد مي شدم كه نـاگـهـان پ
و بوق زد و       خارج پيچيد و به سمت من آمد

 . بيا باال: گفت .كليسا: گفتم كجا؟: گفت
پير مردي كه به نظر مـي آمـد سـرد و گـرم                

ـلـوم بـود كـه در راه              .  چشيده است خوب مـع
ـنـكـه       حسابي با هم صحبت كرديم و جالب اي
سر صحبت را ايـن بـار او گشـود و او مـي                 
ـه مـنـاظـر سـمـت راسـت                  ـت ـف گفت و من شـي

خالصه بسـيـار     .   رود ارس و كوه. خودم بودم
ـنـكـه             .  زيبا و چشم نواز بود ـه جـالـب اي نـكـت

ـيـدم         : براي اولين بار بود كه اين جملـه را نشـن
فارسي؟ اينجا چه كار مي كني؟ اينجا مـال    

ـنـجـور حـرف هـا             ! ماست ـرمـرد      . و از اي ـي پ
ـه پـل مـعـروف          ضمن معرفي منطقه از جمل
. نــيــكــال، بــحــث ســيــاســي هــم مــي كــرد              

ـم  گـاز           : ميگفت ـي اون زمان ما نمي دونسـت
ـه    )  شوروي( ولي اون ور مرز . چي هست ـل لـو

ـر   .  كشي گاز داشتن اگه مريض ميشدن دكـت
ـه        بايد مي آمد خونشون و دارو هم بايـد تـهـي

اگــه الزم مــيــشــد مــيــبــردنــش          .   مــيــكــرد
ـنـا هـمـه                   )  مريض رو(  ـيـمـارسـتـان و اي ـه ب ب

اگه دكتر تخطي ميكرد پـدرش    .  مجاني بود
ـتــن تــو حــقــوق        .   رو در مـي آوردن        مــيـگــف

هـمـه   .  تا مريض رو درمـان كـنـي         ميگيري
كارت غذا داشتن،  مواد غـذايـي درسـت و          
حسـابـي كـه بـايـد مـي خـوردن، اگـه نـمـي                       

مـا  !  خوردن مامورنظارت مـي گـفـت چـرا؟        
ـم       ـي ـه    !!!  اون زمان نون خشك هم نـداشـت ـت ـب ال

ـنـكـه مـرز                !  االنه هم نداريم جالـب بـود بـا اي
ـه                ـت خيلي كنترل ميشد ولـي مـردم يـاد گـرف

بودن يواشكي از مرز رد مـي شـدن، گـاهـي         
ما مي رفتيم، گاهي اونا مي امدن، بعـضـي   
. وقتها برامون خرت وپرت و غذا مـي آوردن   

ـه                  ـه ب سر موقع واكسن هـا مـي آمـد و خـون
) خوردن يـا تـزريـق       ( خونه به بچه ها ميدادن 

ـم   اصـال نـمـي      .  ما واكسن رو از اونا شناختـي
ــت                  ــي هســ ــن چــ ! دونســــتــــيــــم واكســ

كمونيست اسمش بده ولـي خـودش       " خالصه
   ."خيلي خوبه

ـه     : گفتم اونجا فقط ادعاي كمونيسم رو داشـت
و در اصل سرمايه داري بوده، بعد اآلن چـي؟    

اآلن كه ديـگـه اون       : گفت  وضعشون چطوره؟
ـر و        . به خاك سياه نشستـن .  خبرا نيست ـي ـق ف

ـه،            بدبختن ـلـي خـراب بيمارستانا وضعش خـي
ـم        . غذا و كار درست حسـابـي نـدارن      ـت : گـف

: گـفـت      !  ميگن آزادن به دموكراسي رسيـدن 
پـول داره،      وقتي همسايه آدم   !به فقر رسيدن

ـه     دستش به دهنش ميرسه، خوب آدم ميـتـون
، ولـي اگـه                                ازش كمك بگيره، چيزي بگيره

همسايه آدم فقير باشه چي؟ ميگه مـن نـدارم     
عيـن مـا     .  آن وقت يه چيزي هم از تو ميگيره

كه يه مشت مملكت عقب مـونـده دورمـون        
رو گرفتن، كمك كه نمي تونن بكـنـن هـيـچ ،         

ـم     .  بايد بهشون كمك كني ـي ميگن ما بدبـخـت
ـه،    )  كشورهاي همسايه ايران( تقصير ما  چـي

اآلن بچه هـاي    .  بايد كمك كنين)  ايران(شما 
ـبـاس       ما نه غذاي درست و حسابي دارن نه ل

درســت و حســابــي نــه مــدرســه درســت و                 
ــي  ــســتــم                     . حســاب ــا ســي ــا ب گــفــتــم شــم

سوسياليستي واقعي تـو كشـور مـوافـقـي؟            
مــعــلــومــه مــگــه راهــي غــيــر از              :  گــفــت

ـرا مـردم                    ـه ب ـتـون كمونيست هـم هسـت كـه ب
 .زندگي درست كنه

ـر از                    ـز در آن روز جـذاب ت راستش هيچ چـي
سخنان آن پيرمرد نبود، بازديد كـوتـاهـي از        
ـيـاده         كليسا كردم و بعد باز گشتيم، لـحـظـه پ

آينده مال شماست، ما كـه عـمـر      :  شدن گفت
ـه آخـره            ـم        .مون رو ب ـت ـنـطـور فـكـر        :  گـف اي

ـراي           آن پيرمرد سخنان  .  نكن انگيـزه ام را ب
ـيـسـتـي         مبارزه و رسيدن به جامعه سوسـيـال

 .تقويت كرد

 !سوسياليسم و ارس
اقتصادي جـهـان هـم گـذشـتـه اسـت  و                   ايران -مجيد حميدی 

خطرش بسيار مهمـتـر و بـزرگـتـر از آن              
فقر زياد و بيکاري روبه افزايش و .  است

تورم  فزاينده و فحشـا  در سـر لـيـسـت              
ــت                  ــه دول ــران ب ــران اي ــراض کــارگ اعــت

 . جمهوري اسالمي هستند
البته اين روز را هم نـبـايـد مـخـتـص بـه            

همه بخشهاي جامعه چه .کارگران بدانيم
دانشجـويـان و چـه زنـان و مـعـلـمـان و                     
پرستاران و غيره در اين صف اعـتـراض     

چون به طـور کـل اعـتـراض           .  قرار دارند
اينـان هـمـه در نـهـايـت بـه هـم نـزديـک                       

بايد کاري کرد که هرچه بيشتر . ميباشد
 . صف اعتراض در اين روز بيشتر شود

با توجه به نزديکي انتخابات قالبي رژيم 
هرچه بيشتر و محکمتر عليه ان و تمـام  
کــانــديــداهــايشــان و شــعــارهــاي ســيــب         
زميني و  و طـرحـهـاي اقـتـصـادي بـي                
سروته انها محکم ايستاد و بگوييم مـا    

اعتراض بـه  .  را به خير شما اميد نيست
انتخابات آنها و برهم زدن نمايش آنها را 

خـانـه   .  ميشود با چنين روزهايي رقم زد
کارگر و همه ايادي شوراي اسالمي کـار  
بايد بي آبروتر شوند و شـعـار تشـکـالت       
مستقل کارگري  و ازادي همه زنـدانـيـان    
سياسي و فعالين کارگري با صداي بلند 

صف کساني که ميخواهند .  اعالم شود
با کفـن پـوشـي و  اقـدامـات اسـالمـي                   
صف کارگر معترض را بـه مـراسـمـات           
مذهبي  آغشته کننـد گـرفـتـه شـود  و              

 . بگويند اينجا مراسم عزاداري نيست
ميشود حتي اول ماه مي را بـه صـورت     
يک کارناوال شادي  با بادکنکهاي رنگي  
و اواز و سرود دنبـال کـرد کـه بـي شـک              

 . نتيجه ان بسيار مثبت است
 

تلويزيون کانال جديد برنامه هاي خود را 
در اين باره اين تـظـاهـرات شـروع کـرده            
است و موفقيـتـهـاي بسـيـار زيـادي بـه              

لـزوم تـوجـه بـه ايـن            .  دست آورده است   
. تلويزيون به نظرم خيلي مهم مـيـبـاشـد      

چون توانايي خلق يک حماسه بزرگ را در 
از همه کساني که از   . حال رقم زدن است

ــد و                      ــه شــده ان ــت خســت ــي ــن وضــع اي
ميخواهند کاري کنند دعوت ميکنم به 
صف اعتراض اول ماه مي در روز جمعه 

 .بپيوندند

 :جمعه،اول مه
مطالباتشان و از طرف ديگر استثمار و سـرکـوب      !دعوت ميکنم

رژيم که براي حفظ و بقاي خود ارعاب  را تنهـا راه    
 .نجات خودش ميداند

ـار         در اين مبارزه نقش جوانان و دانشـجـويـان بسـي
جواناني که مقابل اين رژيم ايستـاده انـد     . ويژه است

و حکومت اسالمي را نـمـي خـواهـيـم را فـريـاد              
ـلـف          . زدند دختران و پسراني که طرح هـاي مـخـت

رژيم را در خيابانها بـه شـکـسـت کشـانـده انـد و                  
دانشجويان که مقابل سياسيتهاي سـرکـوبـگـرانـه        
ـا         رژيم ايستاده اند و گفته اند که خواسـتـهـايشـان ب
مطالـبـات کـل جـامـعـه يـکـي سـت و از ايـن                         
مطالبات حمايت ميکنند و هر روزه در دانشـگـاه   
. ها شاهد اعتراضات دسته جمعي آنهـا هسـتـيـم      

ما شاهد بوده ايم که دانشجويان در کنار کـارگـران   
 .در مناسبات و اعتراضات شرکت کرده اند

يکي از مناسبات و روزهايي کـه روز اعـتـراض          
ـانـي                    عليه اين رژيم اسـت اول مـاه مـه، روز جـه

ايـن روز    .  کارگر برابر با يـازده ارديـبـهـشـت اسـت          
متعلق به همه انسانهايي سـت کـه مـيـخـواهـنـد            
زندگي انساني داشتـه بـاشـنـد و در جـامـعـه اي                  

ـنـد               ــر زنـدگــي کــن ايــن روز، روز     .  انسـانـي و بـراب
. اعتراض کل جامعه به جمهوري اسـالمـي سـت     

بايد در اين روز اعتراضات را از دانشـگـاه هـا بـه           

بايد خيابانها محل رژه کـارگـران،   .  خيابانها کشاند
ـايـد هـر فـرد و           . جوانان، دانشجويان و زنان باشد ب

جمعي و هر نهاد و از هـر دانشـگـاهـي بصـورت            
توده اي در اين روز به صف اعـتـراض کـارگـران و         
ـونـدنـد و عـلـيـه ايـن شـرايـط                            کل جـامـعـه بـپـي

 .ضدانساني اعتراض کنند
روز جهاني کـارگـر   ! دانشجويان و جوانان آزاديخواه

بايد عليه همه نابرابريها و اسـتـثـمـار،     . نزديک است
ـاه، عـلـيـه               عليه بيکاري وهمه آينده تـاريـک و سـي
ـا و               سرکوبها  و فضاي خفقان، عـلـيـه بـازداشـتـه
احضار به کميته هاي انضـبـاطـي و دادگـاه هـا،              
عليه تبديل کردن دانشگاه و جـامـعـه بـه حـوزه و            
مسجد، عليه تنفروشي و اعتياد و زنـدگـي ضـد        
انساني و در يک کالم عليه جمهوري اسالمي کـه    
ـايـيـد و           مسبب اين وضعيت است به خيابانهـا بـي
در کنار کارگران  و بخشهـاي ديـگـر جـامـعـه در             
ـلـف بـه ايـن رژيـم                  شهرها و دانشگاه هـاي مـخـت

ايـن روز مـا، روز انسـانـيـت و                .  اعتراض کنـيـد  
در اين روز خيابانها، شهـرهـا و     . برابري طلبي ست

ـا اعـتـراض و            .  دانشگاهها مـال مـاسـت      ـايـد ب ب
اعتصاب سراسري، با پـايـکـوبـي تـوده اي مـان               
ارکان اين رژيم را بلرزانيم و گامي مهـم در جـهـت        

 .عقب راندن اين رژيم وحشي برداريم
 

 به اميد اول مه سوسياليستي و سراسري

 اول مه روز اعتراض سراسری 

 ...شبحی درايران



 
 
 
 
 
 

در آستانه انتخابات گروه هـاي دوي    
خردادي و اصـالح طـلـب و در يـک               
کالم طرفـداران جـمـهـوري اسـالمـي           
گيرم کمي رقيق تـر، دسـت بـه کـار           
شـده انــد تــا در تــنــور انــتــخــابــات              

. حـکـومــت اسـالمــي شـان بـدمـنــد            
البته دميدن در چنين مضحکـه اي    

در .  خــودش مضــحــک مــي شــود            
دانشگاه نيز در نـبـود تشـکـل هـاي          
واقعي و راديـکـال دانشـجـويـي در               
سايه سرکـوب و خـفـقـان جـمـهـوري              
اسالمي، بـانـدهـاي دوم خـردادي و           
دست پرورده هاي حجـاريـان  مـثـل         
تحـکـيـم مـيـدان دار مـي شـونـد و                   

از نوشته هـا و    .  سخن گو مي شوند
مطـالـبـاتشـان مـعـلـوم اسـت اصـال                
مسئلـه شـان چـيـزي نـيـسـت مـگـر                  
تالش و کوشش آبروباخته براي بقاء 
رژيم شان از طريق  تشويق مردم بـه    
شرکت در انتخابات و حتي برايشان 
مهم نيسـت اگـر مضـحـک بـه نـظـر                

نکته اينجاست که آنقدر کـه  .  برسند
جناح اصالحات نگران مشـروعـيـت    
و شرکت مردم در نمايش انتخابـات  

 . است جناح خامنه اي نگران نيست
بـه دو نــمــونـه از تــبــلـيــغـات نــوع                 

زيرجلکي تحکيم وحـدتـي هـا بـراي         
انـتـخـابـات کـه در دانشـگـاه فـعــال                 
هستند در زيـر مـخـتـصـرا نـگـاهـي             

 .مي اندازيم
 

مـطـالـبـه     "گروهي به نام دانشجويان 
دانشگاه هاي علوم پزشکـي  "  محور

بـخـوانـيـد دوم       ( و صنعـتـي شـيـراز         
خردادي هايي که ميدانند حتي اگـر  

هم بـيـاورنـد      " اصالحات طلبي"اسم 
مردم در ميروند و اسم خـودشـان را     

بعـد  !)   گذاشته اند" مطالبه محور"
از کلي تعريف و تمجيد از دانشـجـو   
و جنبش دانشجويي که مهم است و 

تعيين کـنـنـده و پـيـشـرو اسـت در                   
بيانيه شان درباره انتخابـات چـنـيـن       

 :مي نويسند
اينک کـه در آسـتـانـه انـتـخـابـات                 "  

حســاس دهـــمـــيـــن دوره ريـــاســـت            
جمهوري، کـه سـرنـوشـت سـازتـريـن            
انتخابات سـه دهـه گـذشـتـه اسـت،               
قرار داريم، ما فعاليـن دانشـجـويـي       

دانشگاه هاي علوم پـزشـکـي      )  ؟(!! 
و صنعتي شيـراز، حضـور فـعـاالنـه          
خـود را در عــرصـه انـتــخـابــات بــا                
مــحــوريــت اصــول زيــر اعــالم مــي           

 :داريم
ــبــه مــحــوري        -۱ جــنــبــش  :  مــطــال

دانشجويي همواره عرصه ظـهـور و       
بـروز مــطـالــبـات اقشـار مـخــتـلــف              
جامعه و مـجـرايـي بـراي پـيـگـيـري             

 ...آنها بوده است
طـرح پـرسـش در        :  پـرسـشــگـري     -۲

زمينه هاي گونـاگـون و درخـواسـت         
براي ارئه پاسخ هاي صريح از سـوي  
کانديداها، اقدامي مؤثر در جـهـت       
آشنايي آحاد جامعه با ديدگاه هـاي    
ايشان و شفاف سـازي فضـا بـوده و          
براي فراهم نمودن زمينه انتخـابـات   

  .صحيح، الزم و ضروري است
يکي از :  درخواست ارائه برنامه  -۳

معضالتي که در تمامي انتـخـابـات    
ها مشاهده مي شود، شعـار زدگـي     
ــه بــرنــامــه از ســوي                      و عــدم ارائ

ــانــديــداهــاســت     ارائــه بــرنــامــه        .  ک
مشـــخــــص و مــــدون از ســــوي                   
کانديداها نه تنها امـري مـطـلـوب،       

لذا ارائـه    . بلکه الزم و ضروري است
بـرنـامـه و راهـکـارهـاي اجـرايـي از                 
سوي کانديداها، به عنوان تضميني 
براي وعده هاي انـتـخـابـاتـي ايشـان           

  .محسوب مي شود
بي گمان مواضع کانديداها در قبال 
سه اصل فوق، سنـجـه اي مـنـاسـب          
براي محک زدن و شناخت بهتر آنهـا  
بــوده و فضــا را جــهــت انــتــخــابــي              

مـا  .  آگاهانـه فـراهـم خـواهـد نـمـود             
فعالين دانشـجـويـي دانشـگـاه هـاي           
علوم پزشکـي و صـنـعـتـي شـيـراز،              
اعالم مي داريم که به دليـل شـفـاف      
نبودن کافي مواضع و برنامـه هـاي     

ــداهــا، در حــال حــاضــر از                 ــدي کــان
کانديداي خاصي حمـايـت نـکـرده و         
حمايت احتمالي از کانديداي خـاص  
نيز منوط به مواضع کانديداهـا در    
قـبـال سـه اصـل پــيـش گـفـتــه مــي                   

 ".باشد
 

جالب اسـت ايـن بـچـه آخـونـد هـاي                
زرنگ فکر مي کنند مشکل مـردم    
با حکومت را با اسم گـذاري آن هـم       
اسامي مسخره مي شـود حـل کـرد        
يا مثال اسم جالب و تبليغـاتـي اگـر      
روي خودشان بگذارند مردم را جلب 
مي کنند و تنـور سـرد و بـي رمـق             

 در. " انتخابات را گـرم مـي کـنـنـد             
آستانه انتخـابـات حسـاس دهـمـيـن           
دوره رياست جمهوري، که سرنوشـت  
سازترين انتخابات سه دهه گـذشـتـه    

ايـن جـمــالت     "  اسـت، قــرار داريـم،         
عين عـبـارات خـامـنـه اي و دار و                
دسته اش تا اصالح طلب ها و ساير 
ــتــکــاران اســالمــي ســت کــه             جــنــاي
هميشه در برهه حساس قـرار دارنـد       
و زن و کارگر و جوان بايد به خـاطـر     
حساسيت اوضاع از خواسته هاشـان  
بگذرند وگرنه سرکوبـي خـونـيـن در          

هــمــيــن روزهــا    .  انــتــظــارشــان اســت   
دانشجويان بابل به خاطـر اعـتـراض      
بـه فضـاي سـرکــوب و دسـتــگـيــري               
دوستانشان و احـکـام کـمـيـتـه هـاي            
ــد              انضــبــاطــي ســرکــوب مــي شــون

 .دانشگاه ياسوج هم همينطور
گـويـا جـانـور       .  پرسش از کانديد اها

اسالمي اي کـه کـانـديـداي ريـاسـت           
جمهوري اسالمي مي شود پـرسـش     

گـويـا   .  و پاسخ حـالـيـش مـي شـود           
پاسخي که مي دهد قابل اعتماد و   

همين امـروز بـاز هـم در            .  اتکاست
دانشگاهها از جمله دانشگاه بابل و 
اکثر کارخانه ها  قول و وعده وعيـد  
مسئولين پشيزي ارزش ندارد و اين 
را کــارگــران و دانشــجــويــان مــدام             
اعالم مي کنند و بـه هـيـچ قـول و               
وعده و عيدي و پرسـش و پـاسـخـي         
وفعي نمي گـذارنـد، مـگـر احـمـدي             
نژاد کم قـول داد؟ مـگـر کـم گـفـت               
ــان               مشــکــل مــا مــدل مــوي جــوان

ايـن بـچـه      .  نيست، نتيجه را ديـديـم    
آخوندها با اين دلقک بـازيشـان مـي      
خواهند ژست منتقد هم بگـيـرنـد و      

ولـي  .  تنورانتخابات را گـرم کـنـنـد          
جامعه سال هـاسـت از ايـن مـرحلـه            
ــن                   گــذشــتــه اســت و درجــا زدن اي
جماعت در ايـن مـرحلـه آنـان را بـه              
دلقک هـاي سـيـاسـي تـبـديـل کـرده                 

 .است
 

ولي در زمينه دلقک هاي اسـالمـي،    
مدل هاي پيشرفته تر و جـدي تـري         

هـمـيـن دفـتـر        .  هـم پـيـدا مـي شـود           
شـوراي  .  تحـکـيـم وحـدت خـودمـان          

مرکزي اين تشکل بـيـانـيـه اي داده         
طرح مطالبات دفـتـر   "  تحت عنوان 

تــحــکــيــم وحــدت از کــانــديــداهــاي          
"  انتخابات رياسـت جـمـهـوري دهـم         

تـحــکـيــم وحــدت تــعـدادي سـوال و              
مطالبه را مطـرح کـرده اسـت و در            
مقابل کانديداهاي انتـخـابـات قـرار       
داده است تا با توجه به پـاسـخ هـاي      
آنها در مـورد انـتـخـابـات تصـمـيـم             

آنچه که مـعـلـوم اسـت         .  گيري کنند
تحکيم وحدت جمهوري اسالمي را   
در همين ظرفيت هايش پذيـرفـتـه و      
قبـوال دارد و فـقـط نـگـران بـرخـي                  

 . مطالبات خود است
تحکيم وحدت ليـسـت نسـبـتـا بـاال           
بلندي از مطالباتش را مطرح کـرده    
و منتظر پاسخ نامزدهاي انتخابات 

ــت ــامـــل              .  اسـ ــه شـ ــي کـ ــتـ ــسـ ــيـ لـ
مطالـبـاتشـان در مـورد دانشـگـاه،             

، ! جــنــبــش زنــان، کــارگــري، اقــوام          
معلمان، مطالبات ملـي، سـيـاسـت       
داخــلــي و خــارجــي و اقــتــصــاد و                

گــرچــه در دوران       .  فــرهــنــگ اســت    
حاضر بـا تـوجـه بـا راديـکـال شـدن                
اعتراضات و قطب بنديهـاي شـديـد      
در جــامـــعــه و بــه خصــوص در                    
دانشگاه ها  يک سري مطالـبـات از     
جمله رفع تبعيض بـر زنـان و آزادي         
تشکل هاي کارگران و دانشـجـويـان      
و معلمان هم به آن اضافه شده اسـت  
ولي ليست تحکيم همان چـيـزهـايـي     
را شـامـل مـي شـود کـه در دوران                  
اخير در جـمـهـوري اسـالمـي مـورد           
تاييد ايشان به طور سيستماتيـک و    

يکي از   .  اگرسيوي سرکوب شده اند
نقاط اوج اين سرکـوب گـري هـا در          

دوران کعبه آمال اين جـريـان اسـت،        
 . يعني دوران خاتمي

ليست ارائـه شـده تـوسـط تـحـکـيـم               
وحــدت در فضــاي ســيــاســي ايــران            
نکته جدي و جديدي ندارد، مـعـلـوم    
است تمام هم و غم تهيه کـنـنـدگـان       
ــدن در تــنــور                     ــيــســت دمــي ــن ل اي
انتخابات است و بـه اتـفـاقـاتـي کـه           
بيخ دماغشان دنيا را برداشته حتي 
توجهي ندارند چه برسـد بـه اوضـاع        
شديدا ملتهب ايـران و اعـتـراضـات         
ــران، اصــال                   ــر روزه مــردم در اي ه
برايشان مهم نيست چه چـيـزي مـي        

مـثـال در     .  نويسد و چـه مـي گـويـد        
مطالبـاتشـان در زمـيـنـه اقـتـصـاد                
نکته جالبي را اشاره مي کنـنـد کـه      
نشان مي دهد اگر دنيا را آب بـبـرد     

تـحـکـيـم     .  ايشان را خواب مـي بـرد      
خـواهـان خصــوصـي سـازي هـر چــه              
بيشتر و بـاز گـذاشـتـن دسـت بـازار             

اين همه تمـام  . آزاد در اقتصاد است
دنيا به عواقب اين سياست انـتـقـاد      
دارند و حتي دولت هاي غـربـي هـم        
به شکسـت ايـن سـيـاسـت اعـتـراف              
کـرده بـاشـنــد بـراي تـحــکـيـم مـهــم                 
ــور                   ــن ــد ت ــســت، او مــي خــواه ــي ن
انتخابات حکومت مرده اي را زنـده  
کند و به هر خس و خاشاکي آويـزان    

 .مي شود
نــکــتــه ايــنــجــاســت کــه جــامــعــه و            
دانشگاه سال هاست از اين مـراحـل     
گذشته اند و تالش تحکيم و سـايـر       
ــوچــه هــاي ســيــاســي جــمــهــوري                ن
اسالمي براي به ميدان آوردن مـردم    
در تــايــيــد حــکـومــت اســالمــي بــه            
مضحکه هاي اين چـنـيـنـي تـبـديـل          

مردم و دانشـجـويـان بـه         .  مي شوند
خــوبــي مــي دانــنــد تــا وقــتــي ايــن             
حکومت اسالمي سر کـار اسـت بـه        
هــيــچ کــدام از ابــتــدايــي تــريـــن                    
مطالبات انساني و به حقشان نـمـي     

تشــکــل هــاي کــارگــري و           .  رســنــد 
ــور                  ــه طـ ــي و زنـــان بـ دانشـــجـــويـ
سيـتـمـاتـيـکـي از طـرف جـمـهـوري                 
اسالمي، و نه اين رئيس جـمـهـور و      
آن وزير و وکيل مورد تـهـديـد واقـع         

حاال .  مي شوند و تعطيل مي شوند
ــه ايــن                     ــديــدا ب ــان ــکــه کــدام ک ــن اي
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 و دلقک ھای اسالمی" انتخابات"
 نويد مينائی

16ادامه صفحه   



اول ماه مه روز هـمـبـسـتـگـي بـيـن               
المللي طبقه كارگر و روز جـوش و          
خروش كـارگـران در سـراسـر جـهـان               
ــظــام                 ــايــي از مشــقــات ن ــراي ره ب
سرمايه داري و بيان خـواسـتـه هـاي       
آنان جهت برپايي دنيـايـي عـاري از        

 . ستم و استثمار است
امسال ما كارگران مراسـم اول مـاه       
مه را در شرايطي برگزار مي كـنـيـم    
كه نظام سـرمـايـه داري در گـرداب             
يك بحران عظـيـم اقـتـصـادي ويـران           
كننده تري فرورفته است و در حـال        
دست و پا زدن براي نـجـات خـويـش       

 .از آن به سر مي برد
بحران عظيم اقـتـصـادي مـوجـود و          
عجز دولت هاي سـرمـايـه داري در          
مهار آن و سـر ريـز كـردن بـار ايـن                    
بـحـران بـر دوش كـارگـران جـهـان ،                  
بيش از پيش گنديدگي اين نظـام را    
پــس از فــروپــاشــي بــلــوك شــرق و                
ادعــاي پــايــان تــاريــخ بــه نــمــايــش             
گذاشت و ضرورت برپـايـي دنـيـايـي        
فـارغ از مــنـاســبــات ضــد انســانــي            
نظام سرمـايـه داري را  بـه مـثـابـه                 
ــه راه خــالــصــي بشــريــت از                يــگــان
مصائب موجود در بـرابـر كـارگـران       

 . وبشريت متمدن قرار داد
اين بحران و تبعات ويرانگـر آن  بـر         
زنــدگــي و مــعــيــشــت كــارگــران در            
سراسر جهان تـا آنـجـا كـه بـه ايـران               
مــربــوط مــي شــود و  بــر خــالف                  
بهانه تـراشـي هـاي كـارفـرمـايـان و                
تبليغات قلم به دسـتـان سـرمـايـه ،            
هنوز سايه شوم خود را بر زندگـي و    
معيشت روزمره كـارگـران در ايـران        
نـگـسـتـرانـيـده اســت و از نـظـر مــا                   
بيشترين مصائـب و مشـقـاتـي كـه            
امروزه ما كارگران با آنها دسـت بـه     
گريبانيم بيش از هـر چـيـز حـاصـل              
سيطـره اقـتـصـادي ، اجـتـمـاعـي و                 
عملـكـرد سـرمـايـه داري حـاكـم بـر                 

 . ايران است
دستمزدهاي به شدت زير خـط فـقـر        
، اخـراج و بـيـكـار سـازي گسـتـرده                
كارگران ، عدم پـرداخـت بـه مـوقـع            
دستمزد ميليون ها كارگر،تـحـمـيـل     
ــد                  ــي ــت و ســف قــرار دادهــاي مــوق

امضاء و حاكم كـردن شـركـت هـاي           
پيمانكاري بر سرنوشت كـارگـران و       
بازداشـت و زنـدانـي كـردن آنـان تـا                  
سركوب تشكـل هـا و اعـتـراضـات            
ــرون                كــارگــري و اجــراي احــكــام ق
وسطـايـي شـالق عـلـيـه كـارگـران و                 
رايج كردن فرم قراردادهاي بـرده وار    
جديد، مصائب و بي حقوقي هـايـي     
نـيـســتـنــد كــه بــا وقــوع بــحـران در                
اقـتــصــاد جـهــانــي وارد ايــران شــده            

اين وضعـيـت سـال هـاسـت          .  باشند 
كه ادامه دارد و هر ساله بر عمـق و    

 . دامنه آن افزوده مي شود
مــا كــارگــران در مــقــابــل ايـــن                    

وضـعــيــت بــغــايـت ضــد انســانــي و            
گسترش  عمق و دامنه آن سـكـوت       
نخواهيم كرد و اجازه نخواهـيـم داد      
بيش از اين حق حيات و هستي مـا    

مـا تـولـيـد       .  را به تباهي بكشانند   
كنندگان اصلي ثروت و نـعـمـت در          
جامعه هستيم و حـق مسـلـم خـود             
مي دانيم تا با باالترين اسـتـانـدارد      
هاي حيات بشر امـروز در آسـايـش          

 . و رفاه زندگي كنيم
داشــتــن يــك زنــدگــي انســانــي حــق            
مسلم ماست و ما بـراي تـحـقـق آن           
تمامي موانع پيش روي خـود را بـا       
بـرپــايـي تشـكــل هــاي مســتـقــل از              
دولـت و كــارفــرمــا و بــا اتــكــا بــه                
قدرت همبسـتـگـي مـان از سـر راه              

 . خويش بر خواهيم داشت
در اين راسـتـا مـا كـارگـران امـروز               
يك پارچه و متحد ، مطالبـات زيـر     
را به عنوان حـداقـل خـواسـتـه هـاي           
خـود فـريــاد مــي زنــيـم و خــواهــان               

 :تحقق فوري اين مطالبات هستيم
تامين امنيت شغلي براي هـمـه     -۱

كارگران و لغو قـراردادهـاي مـوقـت       
و سفيد امضاء و برچيـده شـدن فـرم        

 هاي جديد قراردادكار
مــاحــداقـل دســتــمــزد تصــويــب         -۲

شده ازسـوي شـوراي عـالـي كـار را              
تحميل مرگ تدريجي برميليون هـا  
خـــانـــواده كـــارگـــري مـــي دانـــيـــم            
ومصـرانــه خــواهــان افــزايـش فــوري          
حداقل دستـمـزدهـا بـراسـاس اعـالم           
ــظـــرخـــود كـــارگـــران ازطـــريـــق                نـ

نمايندگـان واقـعـي و تشـكـل هـاي               
 . مستقل كارگري هستيم

برپايـي تشـكـل هـاي مسـتـقـل                -۳
كارگري ، اعـتـصـاب ، اعـتـراض ،            
تـجــمــع و آزادي بـيــان حــق مســلــم               
ماست و اين خواسته ها بايـد بـدون     
قيد و شرط به عنوان حقـوق خـدشـه      
ــه              ــذيــر اجــتــمــاعــي كــارگــران ب نــاپ

 . رسميت شناخته شوند
دستمزدهاي مـعـوقـه كـارگـران            -۴

و بي هيچ عـذر و بـهـانـه         "  بايد فورا
اي پرداخت شود و عدم پـرداخـت آن     
بايستي بـه مـثـابـه يـك جـرم قـابـل                   
تــعــقــيــب قضــائــي تــلــقــي گــردد و             
خسـارت نـاشــي از آن بــه كــارگــران              

 .پرداخت گردد
اخراج و بيكار سـازي كـارگـران          -۵

به هر بهانه اي بايد مـتـوقـف گـردد         
و تمامي كساني كه بيكار شده انـد    
و يا به سن اشتغال رسـيـده و آمـاده        
ــا زمــان                  ــايــد ت بــه كــار هســتــنــد ب
اشتغال بـه كـار از بـيـمـه بـيـكـاري                   
متـنـاسـب بـا يـك زنـدگـي انسـانـي                  

 . برخوردار شوند
ما خواهان برابري حـقـوق زنـان          -۶

و مردان در تمامي شئونات زندگـي  
اجتماعي و اقتصادي و محو كـلـيـه    
قوانين تبـعـيـض آمـيـز عـلـيـه آنـان                

 . هستيم
ما خواهان برخورداري تـمـامـي      -۷

بازنشستگان از يك زندگي مـرفـه و       
بدون دغدغه اقـتـصـادي هسـتـيـم و           
ــبــعــيــض در پــرداخــت               ــه ت هــرگــون

" مستمري بـازنشـسـتـگـان را قـويـا              
 . محكوم مي كنيم

مــا ضــمــن اعــالم حــمــايــت                   -۸
قاطعانه از مطالـبـات مـعـلـمـان بـه            
عنوان كارگران فكري ، پرستـاران و    
ساير اقشار زحـمـتـكـش جـامـعـه ،              
خود را مـتـحـد آنـهـا مـي دانـيـم و                 
خواهان تحقق فوري مطالبات آنـان    
و لغو حكـم اعـدام فـرزاد كـمـانـگـر              

 . هستيم
از آنجا كـه كـارگـران فصـلـي و               -۹

ساختمان به طور كامل از هـرگـونـه      
قوانين تاميـن اجـتـمـاعـي مـحـروم            
هستـنـد ، مـا از اعـتـراضـات ايـن                  

بخش از طبقه كارگـر بـراي رسـيـدن         
به حـقـوق انسـانـي آنـهـا دفـاع مـي                 

 . كنيم
سيستم سرمايه داري عـامـل         -۱۰

كار كودكان است و تمامي كودكـان  
بايد جداي از موقعيت اقتـصـادي و     
اجتماعي والدين ، نوع جـنـسـيـت و       

ژادي و         وابسـتـگـي هــاي مـلـي و ن             
مذهبـي از امـكـانـات آمـوزشـي ،                
ــي               ــهــداشــتــي يــكــســان رفــاهــي و ب

 .برخوردار شوند
ــيــه                -۱۱ ــل ــان آزادي ك مــا خــواه

كارگران زنداني از جـملـه مـنـصـور            
اسالو و ابراهيم مددي و لغـو كـلـيـه       
احكام صادره و توقف پيـگـرد هـاي      
قضايي و امنيـتـي عـلـيـه فـعـالـيـن              

 . كارگري هستيم
ما بـديـنـوسـيلـه پشـتـيـبـانـي                 -۱۲

خـود را از تــمــامـي جــنــبــش هــاي               
آزادي خــواهــانــه و بــرابــري طــلــب              
هــمــچــون جــنــبــش دانشــجــويــي و             
جـنــبــش زنــان اعـالم مــي داريــم و               
دستگيري ، مـحـاكـمـه و بـه زنـدان             
افكندن فعالين ايـن جـنـبـش هـا را            

 .محكوم مي كنيم" قويا
ما بخـشـي از طـبـقـه كـارگـر                -۱۳

جهاني هستيم و اخـراج و تـحـمـيـل          
بي حقوقـي مضـاعـف بـر كـارگـران             
مهاجر افغاني و ساير مليـت هـا را       

 . به هر بهانه اي محكوم مي كنيم
ما ضمن قدرداني از تـمـامـي       -۱۴

ــلــي از                   ــمــل ــيــن ال حــمــايــت هــاي ب
مــبــارزات كــارگــران در ايــران و                  
حمايت قاطعـانـه از اعـتـراضـات و            
خواستـه هـاي كـارگـران در سـراسـر               
جهان خود را متحد آنان مي دانـيـم     

و بــيــش از هــر زمــان ديــگــري بــر                
همبستگي بين المللي طبقه كـارگـر   
ــظــام                 ــايــي از مشــقــات ن ــراي ره ب

 . سرمايه داري تاكيد مي كنيم
اول مـاه مـه بــايـد تــعـطـيــل                 -۱۵

رســمــي اعــالم گــردد و در تــقــويــم              
رسمي كشور گنـجـانـده شـود و هـر            
گـونــه مــمــنــوعــيــت و مــحــدوديــت          
بـرگــزاري مــراســم ايـن روز مــلــغــي             

 . گردد
 

 زنده باد اول ماه مه
زنده باد همبسـتـگـي بـيـن الـمـلـلـي              

 طبقه كارگر
 ۲۰۰۹مه  ۱

 ۱۳۸۸ارديبهشت۱۱
 

كميته برگزاري مراسم روز جـهـانـي        
 كارگر

سنديـكـاي كـارگـران شـركـت واحـد               
 اتوبوسراني تهران و حومه

سنديكاي كـارگـران نـيـشـكـر هـفـت             
 تپه

 اتحاديه آزاد كارگران ايران
ــكــاي              ــازگشــايــي ســنــدي ــت ب ــئ هــي

 كارگران نقاش و تزئينات ساختمان
 كانون مدافعان حقوق كارگر

شــوراي هــمــكــاري تشــكــل هــا و               
 فعالين كارگري

كميتـه پـيـگـيـري ايـجـاد تشـكـل                 -
 هاي كارگري

كميته هماهنگـي بـراي كـمـك بـه             -
 ايجاد تشكل هاي كارگري

 شوراي زنان -
 جمعي از فعالين كارگري  -
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هر ساله در حـول و حـوش اول مـاه مـه                   
ـاسـبـت ايـن روز بـه                صدها مطلب به مـن
زبانهاي مختلف و از جمله فارسي نوشتـه  

اکثر قريب بـه  . و به بحث گذاشته ميشوند
ـيـل    اتفاق اين مباحث شامل تجزيه و تحل
ـا            ـام، و ي ـي وضع طبقه کارگر، فراخـوان، پ
ـبـش     برجسته کردن يک يا چند مطالبه جـن

ـاشـنـد         ـب قصـد مـن از ايـن          .  کارگـري مـي
نوشته، با مـراجـعـه بـه تـعـدادي مـراجـع                 
معتبر، ارائه تاريخچه اي از چـگـونـگـي           
پيدايش اول ماه مه بعـنـوان روز جـهـانـي          

چــه فــاکـتــورهـائــي و چــه          .  کـارگــر اســت   
شرايطي باعث پيدايـش ايـن روز شـدنـد،           
طبقه کارگر با چه جزر و مـدهـائـي روبـرو       
بود، و چه مشکالتي را بايد از سـر راه بـر       
ميداشت موضوعاتي هستند کـه تـالش     

 .ميکنم به آنها بپردازم
  

ــم در   ــھ ــورھــای م ــت فــاک
 بررسی پديده اول مه 

  
در بررسي ريشه هاي اول ماه مـه، بـه سـه        

تـجـارب   )  ۱ .  فاکتور اصلي برميـخـوريـم   
موفق در مبـارزات کـارگـران؛ کـه گـرچـه             
ـتـه انـد،        نسبتا کمتر مورد بحث قرار گـرف
ـارزات      اما مهمترين فاکتور در ادامه مـب

مـبــارزه بــر ســر      )  ۲ کـارگـران بـوده انـد،           
طبقه کـارگـر     ) ۳ روزکار هشت ساعته، و 

تــجــارب مــوفــق مــخــتــص          .  آمــريــکــا 
مبارزات کارگران آمريکا نبودند، و حتـي  
ـادرتـر               ـا ن ـت در اين سوي اقيـانـوسـهـا نسـب

مبارزه بر سر کاهش ساعـات کـار     .  بودند
ـائـي و         نيز مدتها قبل در کشورهـاي اروپ

ـان بـود              ـا در جـري ـي ـبـش       .  اسـتـرال امـا جـن
کارگري آمريکا از جهاتي، هـم از لـحـاظ        
ـاوت           ـف ـاريـخـي، ت ترکيب و هم از لحاظ ت
ـارزات کـارگـران در ديـگـر                    ـا مـب کيفـي ب

گرچه مبارزه طبقاتي در   .  کشورها داشت
آمــريــکــا رهــبــران ســرشــنــاس کــارگــري           

پرورانده بود، اما کساني را نيز چـون جـو       
از سـوئـد، آگـوسـت        (Joe Hill)هيل 

،  (August Spies)ســـپـــايـــز
 Michael)مــــايــــکــــل شــــواب     
Schwab)           جــــورج انــــگــــل ،

(G eo rge  E nge l ) ،
و    (Louis Lingg)ليـنـگ      لوئي

ــر              ــشــ ـيــ ــف فـــ  Adolph( آدالــ
Fisher  (              ــمـــــان، جـــــان از آلـــ

ـلــــور         از (John Cluer) کـــ
انــگــلــســتــان و هــزاران رهــبــر ديــگــر از               
ـا،    ـي لهستان، فرانسه، بلژيک، ايتاليا، اسپان
ـنـد    هلند، روسيه، اتريش، ايرلند و اسکاتل
ـارزاتشـان در کشـورهـاي               که بخـاطـر مـب
ـيـگـرد قـرار                اروپائي يا تبعيـد و مـورد پ
ـاه قـرار               ـيـسـت سـي ميگرفتند و يا جـزو ل
گرفته بودند و دار و ندارشان را خرج سـفـر     
به اياالت متحده آمريكا کرده بـودنـد، بـه      

همچنـيـن آمـريـكـا        .  خود جذب کرده بود
چون دهقان آزاد شده از زمـيـن نـداشـت و           
ـيـروي كـار و           در عين حال بدليل كمبود ن
رشـد و گسـتــرش سـريـع سـرمـايـه داري                  
محدوديتي بـر سـر راه مـهـاجـريـن قـرار                  
نميداد، كارگران زيـادي از جـملـه تـعـداد              
ـيـسـت از          ـال چشمگيري راديكال و سـوسـي

ـا جــذب بــازار كــار خـود کــرد              ايــن .  اروپ
ـيـوودي كـه              تصوير كاذب فيـلـمـهـاي هـال
گويا همه كساني كه خواهان مهاجرت بـه  
ـال اسـتـخـراج طـال                 ـب آمريكا بـودنـد، بـدن

اكثر كساني كه عـازم  .  بودند، وارونه است
آمريكا بودند، اميدوار يافتن كـاري بـراي     

يـک  .  سير كردن خـانـواده هـايشـان بـودنـد          
ـقـه کـارگـر                    خصوصـيـت ويـژه ديـگـر طـب
آمريکا، بخصوص در گرماگرم مبارزه بر 
ـاعـــات کـــار، وجـــود                  ســر کـــاهــش سـ

ـيـه  " تشکيالتي وسيع و توده اي چون   شوال
 Knights of)"  کـــــار هـــــاي

Labor) سـازمـانـدهـي کـارگـران         . بود
ـيـه هـا بـر اسـاس حـرفـه و                        تـوسـط شـوال

زماني که تبعيض بر عليـه  .  مهارت نبود
زنــان، رنــگــيــن پــوســتــان، يــهــوديــان و               
ايرلنديها يکي از مشکالت اصلي طبـقـه   
ـيـه هـاي کـار کـه                 کارگر اروپا بـود، شـوال
ـا داشـتـن          بزرگترين تشکل کارگري ولـو ب
ـان و             افقي محدود و گاها مضـر بـود، زن
ســيــاهــپــوســتــان را ســازمــان مــيــداد و             

" فدراسيون کار و حرفه آمـريـکـا     "برخالف 
كه فقط كارگران ماهر را سازمان ميـداد،  
مشغول سازمان دادن کارگران غيـرمـاهـر    

 .بود
اما آنچه مورخين در بررسـي ريشـه هـاي        
اول ماه مه بر آن تأکيدي ويژه داشـتـه انـد،      
مبارزه بر سر کاهش ساعات کـار روزانـه       

ســاعــات کــار چــنــان طــوالنــي و           .  اسـت 
وحشتناک بودند که بارها در محيط کـار    
شيفتي وقتي که نوبتها از شيفت شـب بـه     
ـتــاد کــه                  ـاق مـيــاف ـف روز مـيــچـرخــيـد، ات

سـاعـت      ۲۴ کارفرما از کارگر بـخـواهـد        
دادگــاهـي در    !  پشـت ســر هـم کـار کــنـد            

ـاشـي       محاکمه سران اعتصاب شرکت کـف
حـکـمـي صـادر        ۱۸۰۶ و دباغي در سال 

ميکند مبني بر اينکه کارفـرمـايـان حـق       
ساعت هم کـار   ۲۰ دارند از کارگران حتي 

که کارگران يکي  ۱۸۳۴ در سال . بکشند
ـيـويـورک وارد اعـتـصـابـي             از نانوائيهاي ن
ـامـه اي کـارگـري گـزارش             ميشوند، روزن
مـيـدهـد کـه شـرايــط کـار کـارگـران ايــن                   
. نانوائي از بردگان مصري هم بـدتـر اسـت     

اين روزنامه ميـنـويسـد کـه از گـرده ايـن               
سـاعـت در روز کـار             ۲۰ کارگران حتـي    
ـتـي       . کشيده ميشود در يك چنين وضـعـي

، ١٩ قـرن       ٣٠ و      ٢٠ است كه دهه هاي   
ـارزه بـر سـر                     آمريكا شـاهـد هـر روزه مـب

و    ١٦  ،١٤ ،   ١٢ كاهش ساعات كار از   
 ١٠ سـاعـت بـه           ۲۰ و      ١٨ گاها حـتـي     
 . ساعت بود

  
ـيـن           مارکس در کاپيتال ميگـويـد کـه اول

 -  ۱۸۶۱ ( ميوه جنگ داخلي آمـريـکـا      
جنبش روزکـار هشـت سـاعـتـه          )  ۱۸۶۵ 

دختـر  (   Eleanorالنور مارکس . بود
ـام تـورن          )  کـارل مـارکـس      ـي  .Wو ويــل
Thorne                  ـامـه اي بـه سـامـوئـل در ن

ـپــــــــرز            ـامــــــ Samuelگــــــ  
Gompers          مــيــنــويســنــد کــه در

هفتادمين جشن تولد انگلس در لندن در   
، رهــبــران کــارگــري      ۱۸۹۰ اواخــر ســال      

ـيــام                    ـل ـبـل، وي زيـادي از جـملـه آگـوســت ب
ـقـه        ليبکخنت و خود انگلس به نقـش طـب
ـبـه           کارگر آمريكا در جهاني کـردن مـطـال

در .  روزکار هشت ساعته اشاره کـرده انـد      
نتـيـجـه در بـررسـي ريشـه هـاي اول مـه                     

پرداختن به طبقه کارگر آمريکـا اهـمـيـت       
 ) ۱ . (دارد

  
 "روزھای کارگر "
  

طبقه کارگر در اوايل پيـدايـش چـنـدان بـه          
ـقـات داراي      .  رسميت شناخته نميشـد  طـب

صاحب وسائل توليد، به کارگران همچـون  
ـيـد و حـتـي کـمـتـر از مـاشـيـن                       ابزار تـول
ـنـد و بـرخـورد مـيـکـردنـد                  . مينـگـريسـت

ــراض روزهــاي                 کــارگــران بــا زور و اعــت
در .  خاصي را بـه خـود اخـتـصـاص دانـد            

ـيـز يـکـي از              زمان انقالب کبير فـرانسـه ن
روزهاي سپتامبر را به عنوان روز کـارگـر،   

در خـود آمـريـکـا         .  تعطيل اعالم نمودنـد 
چند نسل از کارگران روز چهار ژوئيه، روز   
ـيـس، را بـعـنـوان            استقالل آمريکا از انگـل

بـعـد از آن، روز         . روز کارگر جشن گرفتند
- (Labour Day)"  لــيــبــر دي   " 

ـامـبـر        ـت بـعـنـوان روز        -اولين دوشنبه سـپ
کارگر هـنـوز هـم در ايـاالت مـتـحـده و                    

در آمريکـا و    .  کانادا جشن گرفته ميشود
اکثر کشورهاي به اصطالح جـهـان سـوم،        
دقيقا از جنبه سلب وجهـه اجـتـمـاعـي از          
ـقـه اسـت کــه                     کـارگـران بــعـنـوان يـک طــب
ميخواهند روز کارگر را از او بـگـيـرنـد و         
ـنـد       . روزهاي ديگري را براي او تعييـن کـن

ـال دوم      قطعنامه کنگره زوريخ انترناسيـون
بر کـاراکـتـر روز اول مـاه            ۱۸۹۳ در سال 

مه بعنوان روز جهاني کارگر بعنوان طبقـه  
اي اجتماعي تأکيد ميگذارد، که پائينتـر  

 .به آن اشاره ميکنم
  

ـاھــش   ـارزه بـر سـر ک مـب
 ساعات کار 

  
ايده مبارزه بـراي کـاهـش سـاعـات کـار،             

و دادگـاه       ۱۸۸۶ معموال اتفـاقـات مـه        
" هـي مـارکـت     " معروف به دادگاه وقـايـع     
(Haymarket)          آمــريــکــا را بــه

ـارزه بـر سـر            .  ذهن خطور ميدهد امـا مـب
ـبـل         کاهش ساعات کار حدودا يک قـرن ق
از آن در فيالدلفيا حتي قبل از وجـود يـک     

 ۱۷۹۱ تشکل فرمال کـارگـري در سـال            
تــوســط صــنــف نــجــاران بــراي کــاهــش             
. ساعات کار به ده ساعت ثبت شده اسـت 

ـيـن    يک قرن مبارزه و اعتصاب کارگري، ب
 ۱۹ تــا اواخــر قــرن           ۱۸ قــرن      ۹۰ دهـه    

ميالدي، معموال حول کـاهـش سـاعـات       

. کار روزانه و افزايش دستمزد دور مـيـزد      
 ۶ از   " شعار اصـلـي اکـثـر اعـتـراضـات،                

ساعت کـار     ۱۰ . ( بود" عصر ۶ صبح تا 
در سـال    ).  ساعت بـراي صـرف غـذا        ۲ و 

بــخــشــي از کــارگــران يــکــي از              ۱۸۳۵ 
ـا بـراي                    ـي ـف ـيـالدل معـادن ذغـال سـنـگ ف

 ۱۰ مطالبه افزايش دسـتـمـزد و روزکـار           
هـر روز    .  ساعته دست به اعتصاب زدنـد   

ـنـد     . کارگران زيادي به اين جمع ميپيـوسـت
هفته از اين اعتصـاب نـگـذشـتـه         ۳ هنوز 

بود که شهرداري فيالدلفيا و کارفـرمـايـان    
. به خواسته هاي کـارگـران گـردن نـهـادنـد          

اين تـجـربـه مـوفـق مـثـل بـرق بـه تـمـام                        
کارگران در سراسر آمريکا گزارش شد کـه    
به نوبه خود باعـث اعـتـصـابـات هـر چـه              
بيشتري براي خـواسـت کـاهـش سـاعـات           

ـا                  .  کـار شـد     ـب ـقـري ـا اواخـر هـمـان سـال ت ت
ساعت کار بـراي کـارگـران       ۱۰ آمريکا به 

ــن داده بــود                  گــرچــه   .  مــاهــر رســمــا ت
ـلـف از آن            کارفرمايان به بهانه هاي مـخـت
ـيـز رسـمـا از                 پيروي نميکردند و دولـت ن
اجراي آن سر باز ميزد، اما در زيـر فشـار         
اعتراضات مداوم اين بخش از کـارگـران،     

 ۱۹ اين قانون تا اواخر دهه شـصـت قـرن          
حـتـي بـعـد از         .  رسما به اجرا گذاشته شـد   

سـاعـت کـار         ۱۰ پيروزي و بدست آوردن   
ـارزه بـراي کـاهـش             روزانه، کارگران از مـب

ـادنـد    ۸ ساعت کار به  در سـال    .  باز نايسـت
ــري                ۱۸۳۶  ــران کــارگ ــکــي از رهــب ، ي

 William)فيالدفليا، ويليام هيتون   
Heighton)         ـامـه ، در يـکـي از روزن

ـيـم         : " هاي کارگري نوشـت  گـرچـه تـوانسـت
ساعته را بـه سـرمـايـه داران              ۱۰ روزکار 

ـارزه بـر سـر                  تحميل کنيم، امـا بـراي مـب
ـاز                  ـيـشـتـر سـاعـات کـار ب کاهش هرچه ب

يــکــي از رهــبــران      ."  نــخــواهــيــم ايســتــاد   
ـام ايـرا              اعتراضات کارگري آمـريـکـا بـه ن

، کـه بـعـضـي       (Ira Smith)اسميت 
ـبـه روزکـار           ۸ از مورخين او را پدر مطـال

تـوقـع مـا      : " ساعته ميخوانند، ميگـويـد  
ـتـي    کارگران به اين دليل پائين است که وق
ـيـشـتـر از          برايمان باقي نميماند تا بدانيم ب

 !"آنچه که داريم ميخواهيم
کنگره ژنو انترناسيونال اول قطعنامـه اي     

ـا        را که توسط مارکس نوشته شده بـود، ب
اين مضـمـون کـه از آنـجـا کـه کـارگـران                     
آمريکا خواهـان روزکـار هشـت سـاعـتـه             
ـبـه روزکـار              ـال مـطـال هستند، انترناسـيـون
ـبـه کـارگـران                   هشت ساعـتـه را بـه مـطـال
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ـبـديـل مـيــکـنـد، را بــه                      سـراسـر جـهـان ت
ـبـل از           ۲ درست . تصويب رساند ـتـه ق هـف
" اتحاديه کارگـري مـرکـزي     " اين قطعنامه 

(Central Labor Union) 
ـامـه مـربـوط بـه روزکـار                   آمريکا قـطـعـن

در .  هشت ساعته را بتصويب رسانده بـود 
تعدادي از ايالتهـاي آمـريـکـا       ۱۸۶۸ سال 

روزکار هشت سـاعـتـه را قـانـونـي کـرده                
ـا امضـا        .  بودند در همين سال طومـاري ب
ـار     ۱۰  هزار نفر به کنگره آمريکا، خـواسـت

اين شده بود که روزکار هشت سـاعـتـه در      
ـتـي بـه اجـرا گـذاشـتـه                 تمام بخشهاي دول

کافـرمـاهـا و قـانـونـگـزاران از هـر                 .  شود
ـيــرنــگــي بــراي زيـرآب زدن ايــن قــانــون                ن

ــه       .  اســتــفــاده مــيــکــردنــد      بــراي مــثــال ب
کارگرانشان ميگفتند که تنها کساني کـه  

سـاعـت را        ۸ قرارداد قبول کار بيشتر از     
امضا کرده اند، ميتوانند کـارهـايشـان را      

تعدادي با کـاهـش سـاعـات         .  حفظ کنند
ـيـز کـاهـش دادنـد          در .  کار دستمزدها را ن

يک چنين موقعيتي که دولت از بـه اجـرا         
درآوردن قـانـون طـفـره مـيـرفـت و وضـع                   
معيشتي کارگران نيز وخيـمـتـر مـيـشـد،         
کارگران معموال در برابر انتخاب امضاي 
قرارداد و يا پافشاري بر اجـراي قـانـون از          
ـتـخـاب     طرف کارفرما، معموال اولي را ان

 !ميکردند
  

 شکاف در جنبش کارگری  
  

مبارزه بر سر کاهش ساعات کـار روزانـه       
ــراضــاتــي را                 ــصــابــات و اعــت امــا اعــت
ـا     ميطلبيد که کارگران و رهبرانشان بايد ب
ديدي روشن و عزمي راسخ و مـتـحـد بـه         

که چنـان  "  شواليه ها. "پيشواز آن ميرفتند
گــل و گشــاد بــود کــه حــتــي تــجــار و                    

مـيـکـرد،    "  متشکـل " سياستمداران را هم 
، بـه  " متشکلين" در زير فشار اين بخش از 

. آورد   سياستهاي عليه اعتصاب روي مي
ـيـــــون کـــــار و حــــرفـــــه                  "  " فــــدراســـ

(Federation of Trade 
and Labor Union)     ــه کـ

ـيـر     "  فدراسيون کار آمريکـا " بعدها به  تـغـي
نام داد، چون نسبتا کم عضـوتـر بـود، از          
ـنـده و                    سـازمـان دادن يـک اعـتـراض کـوب

ـيـه هـا      " بزرگ بدون کمک واحدهاي    " شـوال

در سير مبارزه بر سـر کـاهـش      .  عاجز بود
ساعات کـار بـه روزکـار هشـت سـاعـتـه                

ــي     "  ــس پــاودرل ــرن  Terence) "  ت
Powderly)    ـيـه هـا      " رهبـر از "  شـوال

او از   .  مخالفين سر سخت اعتصاب بـود   
کارگران ميخواست که به جاي اعتـصـاب   
و اعتراض خيابانـي، در سـالـگـرد تـولـد             
جورج واشنگتن مقاله درباره وضع طبـقـه   
کارگر بنويسند تا هم افکـار عـمـومـي و         

در عـيـن     !  هم صاحبکاران را ارشاد کننـد 
حال واحدهاي زيادي از شواليه هـا کـه در       

هزار  ۷۰۰ حدودا  ۱۸۸۶ زمان وقايع مه 
عضو داشت، در مبارزه بر عليه سـاعـات   
طوالني کار، خود را در کنـار فـدراسـيـون       

" شواليه هـا " نه تنها خط رسمي . ميديدند
طرفدار راههاي البيستي و قانوني بـر سـر     
مـطــرح کـردن مــطـالــبــه روزکــار هشــت             
ساعته بود، بلکه خود فدراسيـون هـم کـه        

تـأسـيـس شـد، در            ۱۸۸۱ در اواخر سال 
اوائل طرفدار مطرح کردن ايـن مسـالـه از        

ـانــونـي بـود          امـا در مـجـمــع        .  راهـهـاي ق
ــدگــان       ۱۸۸۲ عــمــومــي ســال         ــمــايــن ن

مارکسيست فدراسيون راه حل قانونـي را    
مورد حمله قرار دادند و فدراسيون رسـمـا     

راه حل اتکا بـه قـانـون را           ۱۸۸۴ در سال 
ـيـه اي اظـهـار                      ـان ـي کنار گـذاشـت؛ و در ب

ـبـه روزکـار          : " داشت که در رابطه با مـطـال
ـتـه شـد کـه                  هشت ساعته، تصـمـيـم گـرف
ـايـده             ـف ـي انتظار راههاي قانونـي کشـيـدن ب

در حـالـي کـه پـاودرلـي مشـغـول              ."  است
ـاسـتـمـداران              ـامـه بـه سـي نوشتن مقاله و ن

آنـهـا بـود و در عـيـن حـال                 "  ارشاد" براي 
ــي                 ــران عــمــل مشــغــول دور کــردن رهــب

ـيـه هـا      " واحدهاي    ـاسـتـهـاي        "  شـوال از سـي
" جـورج ادمـانســتــون    " اعـتــصـابــي بــود،       

(George Edmonston) ،
اتـحـاديـه نـجـاران و          " بنيانگذار و رهـبـر         

ـامـه اي بـه مـجـمـع سـاالنـه                   "  بناها قـطـن
فدراسيون برد مبني بر اينـکـه از روز اول         

روزکـار قـانـونـي هشـت             ۱۸۸۶ ماه مه 
سـاعــت اســت و از تــمــام اتــحــاديــه هــا                
خواسته شده بود که از اين روز به بعد ايـن    

ـامـه    .  را به اجرا بگذارند" قانون" اين قعطـن
ـابـل                 ۲۳ با    رأي    ۲ رأي مـوافـق در مـق

 .مخالف به تصويب رسيد
  

مشکل ديگري که طبقه کارگر از هـمـان       
ــوده،                   ــدايشــش بــا آن مــواجــه ب اوان پــي
هـــمـــصـــدائـــي بـــعـــضـــي از رهـــبـــران              
. تشکلهايشان با طبقه حاکمه بـوده اسـت    

مثال در کنار تصوير پردازي رسـانـه هـاي      
آمريکا از کـارگـران بـعـنـوان انسـانـهـائـي              
تنبل، تن پرور، ميگسار، ولگرد، الشـي،  
دزد، آدمکش و غـيـره، رهـبـر اتـحـاديـه                

 .P. M) لوکومتيورانان، پي ام آرتور 

Arthur)      ـا نيز با مخالفت سرسـخـت ب
دو : " روزکار هشـت سـاعـتـه اعـالم کـرد              

ساعت کم کردن از ساعـات کـار، يـعـنـي          
!" دو ساعت بيشتر ولگردي و الشـيـگـري   

ـيـس و         ـل طبقه کارگر عالوه بر مبارزه با پ
ـا                   ـارزه ب ـايـد مـب کارفرماها، دو چـنـدان ب
ـا     چنين افکاري در صفوف خود ميکرد ت

 ۸۶ راه را بـراي رسـيـدن بـه اول مـاه مـه                   
 .هموار کند

  
ـبـش کـارگـري              يک اختالف ديگـر در جـن

 ۱۰ حـمـايـت نـکـردن طـرفـدران روزکـار                 
. سـاعـتـه بـود       ۸ ساعته از جنبش روزکار 

ـا       ۱۰ طرفداران روزکار  ساعته که هـنـوز ب
ـلـکـه روزکـار          دولت سر و کله ميزدند تا ب

ـبـش       ۱۰  ساعته را به اجرا بگذارد، از جـن
ســاعــتـه حـمــايــت آنــچـنــانــي            ۸ روزکـار    

ــد  ــکــردن ــن شــکــاف و               .  ن در يــک چــنــي
ـايــد بــه                 اخـتــالفـاتــي بــود کــه کــارگـران ب

 .استقبال اول ماه مه ميرفتند
  

شواليه ها بدون شک نقشي بسيار حيـاتـي   
و مهم در متشکل کـردن کـارگـران و در            
ـاه و        متحد کردن کارگران زن و مرد و سـي
ـادا         سفيد و سرخ پوست در آمريکـا و کـان

دوراني که شواليه ها به سـازمـان   .  داشتند
دادن کارگران غيرماهر مشـغـول بـودنـد،         
اصوال کارگر غـيـرمـاهـر را شـهـرونـد بـه               

بسياري از اجحافاتـي  .  آوردند حساب نمي
که به کارگران ميرفـت، شـامـل کـارگـران          

اگر قـانـونـي بـراي بـهـبـود              .  ماهر نميشد
ـتـه             وضع معيشتي کارگران در نـظـر گـرف

امـا  .  ميشد، منظور کارگران مـاهـر بـود     
ـقـش                همانطوري که فـوقـا اشـاره رفـت، ن

مخرب رهبري آن و مـخـصـوصـا تـرنـس           
زماني کـه    .  پاودرلي را نبايد ناديده گرفت

سراسر دنيا نگران وضع رهـبـران کـارگـران       
" هـي مـارکـت     " شيکاگو بـعـد از وقـايـع             

ـيـه حـمـايـت                 بودند، پاودرلـي شـديـدا عـل
. واحدهاي شواليه ها از رهبران دربند بـود 

واحدهاي شواليه ها لزوما از سياسـتـهـاي    
واحد شيـکـاگـو    .  رهبري پيروي نميکردند

ـيـروي        اين تشکل بعد از مدت کوتـاهـي پ
ـال رهـبـران             ـب از سياستهاي پاودرلـي در ق
. دربند، به دفاع و حمايت از آنها پـرداخـت  

نشريه واحد شيکاگو آن زندگينامه آنها را   
که در دوره انتظار براي بدار آويخـتـه شـدن      
بودند توسط خودشان نـوشـتـه شـده بـود،          

فدراسيون مرتب به رهـبـري     .  منتشر کرد
شواليه ها نامه سرگشاده مينـوشـت و از       
آن ميخواست که به مبارزه آنها بپيـونـدد،   

در عيـن حـال     .  اما هر بار جواب رد شنيد
واحدهاي شواليه ها مجمع عمومي بـعـد     
ـتـصـويـب           ـامـه ب از مجمع عمومي قطعـن
ميرساندند که در آن از رهبري شواليـه هـا     
خواسته ميشد به مبارزه بـر سـر کـاهـش           
. ساعت کار به کمپين فدراسيون بپيـونـدد  

با نزديک شدن روز موعود، و اينکه ديگـر  
ـيـه     کامال معلوم شده بود که رهبري شـوال

هـا از ايـن روز حـمـايـت نـخـواهـد کـرد،                      
 .فدراسيون روز بروز محبوبتر ميشد

  
چرا اول ماه مه برگزيـده  

 شد؟ 
  

ـنـويـز        ۸ روزکـار    (Illinois) ايالت ايل
بــا    ۱۸۶۷ سـاعــتـه را در مــارس سـال               

ـبـصـره    .  تبصره اي تصـويـب کـرده بـود             ت
سـاعـتـه بـه اجـرا             ۸ روزکـار    : " ميـگـفـت   

گذاشته ميشود مگر اينکه قرارداد طـور    
ـاشـد   کـارگـران ايـن      ."  ديگري نوشته شده ب

در اول مـاه    . تبصره را به مصاف طلبيدند
اتحاديه در يـک تـوافـق       ۴۴ مه همان سال 

ـار بـه          از پيشي در يک راهيپمائي خـواسـت
اجرا گذاشته شدن بيقيـد و شـرط روزکـار          

ـيـمـائـي           .  سـاعـت شـدنـد         ۸  در ايـن راهـپ
روز .  هزار نفر شـرکـت کـردنـد         ۱۰ حدودا 

بــعــد، اعــتــصــابــات زيــادي در چــنــديــن            
. کارخانه و کارگاه، شهر را عمال فلج کـرد 

کارگران کارخانه مـاشـيـن االت دروگـري         
 مک"

بـعـد از     (McCormick) " ورميک
ساعت کار دسـت از کـار کشـيـدنـد و               ۸ 

اين اعتصـابـات و     .  کارخانه را ترک کردند
اعتراضات حاصل فـوري نـداد و قـانـون             

ـنـويـز هـيـچـوقـت بـه              ۸ روزکار  ساعته ايل
ـتـخـاب اول         .  اجرا در نيامد گرچه دليـل ان

از جانب ادمانستـون مـعـلـوم        ۱۸۸۶ مه 
نبوده، اما بسياري بر اين عقـيـده انـد کـه         
ـا وقـايـع              رابطه اي بين انتخاب ايـن روز ب

در شيکـاگـو وجـود       ۱۸۶۷ اول و دوم مه 
 . دارد

  
گروهي نيز بر اين عقيده اند که از آنجا کـه  
اول مه روز عقد قرارداد اتحاديه نجاران و   
ـا صـاحـبـکـاران اسـت، مـعـمـوال                 بناها ب
صــاحــبــکــاران در ايــن روز در مــوضــع              
ـتـخـاب ايـن        ضعف قرار داشتند و دليل ان
روز از جـانـب رهـبـر اتـحـاديـه نـجـاران و                  
ــوده اســت                     ــه ب . بــنــاهــا، از ســر تــجــرب

صاحبکاران با بسياري از خـواسـتـه هـاي         
. اتحاديه در اين روز موافقـت مـيـکـردنـد       

وسعت مهاجـرت آنـزمـان بـه آمـريـکـا و                
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تقاضا براي خانه و ساختمان اين احـتـمـال      
 .را قوي ميکند

  
 پيشروی 

  
 ۱۸۸۴ تــا      ۱۸۸۱ در بــيــن ســالــهــاي         

(اعــتــصــابــات و مــوقــتــا بســتــن هــا                
lockout ) ( ۲  (    بــطــور مــيــانــگــيــن

هـزار     ۱۵۰ عدد با حدودا    ۵۰۰ کمتر از 
ايـن  .  شرکت کنـنـده در آن، در سـال بـود              

ـا شـرکـت         ۷۰۰ به  ۱۸۸۵ عدد در سال  ب
بـه     ۱۸۸۶ هزار رسيـد و در سـال            ۲۵۰ 

ـا       ۱۵۷۲  ـنــده             ۶۰۰ ب هـزار شـرکـت کـن
 ۲۵۰ در اواسط ماه آوريل، حدود   .  رسيد

 ۸ بنوعي درگير جنبش روزکـار       هزار نفر
ـتـن ايـن                .  ساعته بودند ـيـرو گـرف در اثـر ن

هزار نفر حتي قبل از  ۳۰۰ جنبش حدودا 
سـاعـت کـار         ۹ و يا  ۸ به  ۱۸۸۶ ماه مه 

ـبـل از مـاه            .  در روز رسيده بودند حـتـي ق
ــواکــي و               ــهــاي مــيــل مــارس، شــهــرداري
شـيـکــاگـو هشــت سـاعــت کـار را بــراي                 
کـارگـران شـهـرداريـهـا بـه اجـرا گـذاشـتــه                   

ـتـدا                  .  بـودنـد   آن بـخـش از کـارگـران کـه اب
ساعته را مـطـرح کـرده       ۹ مطالبه روزکار 

ـبـش،                 ـيـشـروي جـن ـا مشـاهـده پ بودند، ب
رسـانـه   .  ساعتـه شـدنـد      ۸ خواهان روزکار 

ـاره انـدازه و        ها شروع به حدس و گمان درب
حمله به شـبـح   .  وسعت راهيپمائيها کردند
ـبـاس     .  کمونيسم شروع شده بود پليس و ل

ـا ايـن روز        شخصيها خود را براي مقابله ب
 . آماده ميکردند

  
 ۸۶ يــکــشــنــبــه، روز قــبــل از اول مــه                  

ـا حـمـايـت واحـدهـاي           "  اتحاديه مرکزي"  ب
شواليه ها و اتحاديه هـاي طـرفـدار حـزب         
سوسياليست، يک تظاهرات بسيج کننـده  

ـيـش از       .  در شيکاگو فـراخـوان داد        ۲۵ ب
ـبـت               هزار نفر به ايـن فـراخـوان جـواب مـث

 .دادند
  

اول تــا چــھــار مــاه مــه  
 ۱۸۸۶ 

  
ـفـر بـه         ۵۰۰ در روز موعود حدودا  هزار ن
ـيـمـائـي         .  راهپيمائي دست زدند ايـن راهـپ

تنها شامل شهرهاي بـزرگ و صـنـعـتـي            
نميشد، حتي حاشيه شـهـرهـا هـم شـاهـد           

کارگران زيـادي هـم کـه          . راهپيمائيها بود
در راهپيمائي شرکت نکـرده بـودنـد، امـا         

ساعت کار کردند و اکـثـر      ۸ آنروز را فقط 
ـاشـنـد،       جاها بدون اينکه چانه اي هم زده ب
کارفرما حقوق کل روز را به آنها پـرداخـت   

ـان صـداي               .  کرد قطعنامـه هـائـي در مـي
هلهله و شادي و کف زدنها به حـمـايـت از      

در ايـن    .  ساعت کار به تصويب رسـيـد     ۸ 
ـاسـي          ـيـم سـي ـق قطعنامه ها به عمل مست

ـتـظـار مـيـرفـت            .  تأکيد ميشد آنجا کـه ان
راهـپــيــمـائــي و اعـتــراضــي در ايــن روز                
صورت بـگـيـرد، کـارفـرمـاهـا کـارگـاه و                
ـقـول                   ـا ب کارخانه ها را تـعـطـيـل کـردنـد ت
خودشان از دردسر احـتـمـالـي جـلـوگـيـري           

 ۲۰۰ در شهر سنت لويس تمامي   .  کنند
لوله کش شهر صبح روز اول مه دسـت از      

سـاعـتـه       ۸ کار کشيدند و خواهان روزکار 
ـنـد کـه           .  شدند ـت کارفرماها در جـواب گـف

ـا روي آن              بايد کمي به ما وقت بـدهـيـد ت
ـاري بـود کـه ايـن               . فکر کنيم ـيـن ب اين اول

ـبـه اي        بخش از کارگران شهر چنين مـطـال
صبح روز اول ماه مه .  را مطرح ميکردند

ـاهـا         ـن مجمع عمومي اتحاديه نجاران و ب
همان شهر تصمـيـم گـرفـت کـه از امـروز               

ــونــي           ـان . ســاعــت اســت         ۸ روزکــار قـ
کارفرماها هيچگونه مخالفتي نکردند و   
خواست آنها را بدون هيچگونه چانـه زنـي     

ـايـمـز             .  قبول کردنـد  ـيـويـورک ت ـامـه ن روزن
گزارش داد که گرچه نگرانيهائي از چـهـره     
بعضي از کارگران مشاهده ميشـود، امـا     
ـا وجـود            جو چنان همه را گرفته بـود کـه ب

هزار نفر در مراسـمـهـاي     ۳۰ اين نگرانيها 
حـتـي   .  مختلف روز اول مه شرکت کردند

نــفـره گـزارش شـده کــه             ۲ از اعـتـصــاب       
ـقـت              ـان مـواف کارفرما با خواستـه هـاي آن

ــود     ــرده ب ـا              .  ک ـاري از شــهــرهـ ـيـ در بسـ
جـز  .  راهپيمائيها تا سه مه ادامـه داشـت      

ـلـواکـي و شـيـکـاگـو گـزارشـي از                    در مـي
 . دخالت پليس در دست نيست

  
با بياد آوردن اول مـاه مـه، هـمـانـطـورکـه            

" هـي مـارکـت     " اشاره کردم معموال واقعه 
گرچه کنگره چـنـد   .  به ذهن خطور ميکند

سال بعد انترناسيونال دوم بود که اول مـاه      
) ۳ ( مه را بعـنـوان روز جـهـانـي کـارگـر                

پيشنهاد و تصويب کرد، اما پيش درآمد 
 ۱۸۸۶ مـه     ۴ که در " هي مارکت"واقعه 

ـاد،        ـفــاق افــت . مــه هــمـان سـال بــود            ۳ ات
از فوريـه  "  مک کورميک"کارگران کارخانه 

در اعــتــصــاب بــودنــد و کــارخــانــه              ۸۶ 
رابطـه  .  اعتصاب شکن استخدام کرده بود

بين کارگـران و کـارفـرمـا از هـمـان سـال                  

 ۸ که کارگران اين کارخانه بعد از      ۱۸۶۷ 
ساعت کار دست از کـار کشـيـده بـودنـد،          

 ۸۶ اما در فوريه سال   .  چندان خوب نبود
بـعــد از ايــنـکــه کـارخــانــه زيــر يـکــي از                   
قراردادهايش زده بود و کارخانه را موقتـا  

، ) Lockout( تــعــطــيــل کــرده بــود         
کـارگــران از هـمــان روز وارد اعـتــصــاب               
ميشوند و کارخانه هم اعـتـصـاب شـکـن        

 ۱۰ از      ۸۶ مـه     ۳ روز .  استخدام ميکند
هزار کارگر يکي از کارخـانـه هـاي چـوب         
ـتـه    بري که روبروي مک کورميک قرار گرف

هزار در برابـر ايـن کـارخـانـه بـراي              ۶ بود، 
ـنــد              ۸ روزکـار     . ســاعـتـه تــجـمـع مــيـکـن

موقـعـي کـه يـکـي از رهـبـران کـارگـران                    
سخنراني ميکند، تعدادي از اعـتـصـاب        
شــکــنــهــاي کــارخــانــه مــک کــورمــيــک            

حـدود  .  ميخواهند وارد کـارخـانـه شـونـد         
ـنـدگـان کـارخـانـه               ۵۰۰  نفر از تجـمـع کـن

چـوب بـري در اعـتــراض بـه اعـتـصــاب                 
شکنها در حال شعار دادن، به طرف آنـهـا     

پليس بسوي آنها شليـک  .  حرکت ميکنند
ميکند و شش تـن جـانشـان را از دسـت             

آگوست سپـايـز کـه بـعـدهـا در             .  ميدهند
جريان دادگاه واقعه هي مارکت بـه اعـدام     
ـان تـجـمـع           محکوم ميشود، خود در مـي

ـامـه      .  کنندگان بود او که سردبير يـک روزن
آلمانـي بـود، هـمـان           –کارگري انگليسي 

ـيـه بـربـريـت                  ـيـزي عـل روز مطلب تند و ت
پليس مينويسد و فـراخـوان اعـتـراض بـه          

عمل شنيع و جنايتکارانه پليس براي روز   
بعد در ساعت هفت و نيم بـعـدازظـهـر در       

ـيـس    .  را مـيـدهـد     "  هي مارکت" مرکز  ـل پ
ـنـد را از                گفته بود که هرگـونـه بـرخـورد ت
طرف تجمع کننـدگـان سـرکـوب خـواهـد           

گرچه اتحاديه هاي زيـادي فـراخـوان        .  کرد
تجمع داده بودند، اما بدليل هواي سـرد و    

هزار نفـر بـه فـراخـوان          ۳ باراني آنروز تنها 

پــلــيــس .  تــجــمــع جــواب مــثــبــت دادنــد        
شيکاگو در نزديکي تجمع کـارگـران قـرار      

ـانــر             .  گــرفــت   ـيــپ فـ ـلـ ـيـ  Philipفـ
Foner               نــويسـنـده کـتـاب ده جـلــدي

تاريخچه جنبش کاگري آمريکا ميگويـد  
ـان              ـيـز در مـي که شهردار شهر شيکـاگـو ن
ـنـکـه او               تجمع کنندگان بوده و بـعـد از اي
ـيـس    ميتينگ را ترک ميکند، مخبران پل
که لباس کارگري به تن کـرده بـودنـد، بـه           
رئيس پليس خبر مـيـدهـنـد کـه شـهـردار            

ـنـگ را تــرک کـرد             ـي ـت اواخـر دقـايــق     .  مـي
تن از افـراد     ۱۸۰ ميتينگ بود که تعداد 

 ۲۰۰ پليس به تجمع کنندگان که حـدودا    
ـاقـي مـانـده بـودنـد، نـزديـک                   نفر از آنهـا ب
ميشوند و دستور متـفـرق شـدن بـه آنـهـا             

ـلـدن      . داده ميشود ـي در حالي که سموئل ف
 )Samuel Fielden (   يــکــي ،

ـان                 ديگر از رهـبـران کـارگـري کـه در جـري
دادگاهي شـد،  "  هي مارکت"دادگاه واقعه 

سخنانش را به پايـان مـيـرسـانـد، بـه ايـن              
درخــواســت پــلــيــس اعــتــراض کــرده و              
ميگويد که اين تجمعي مسالـمـت آمـيـز       

در همين هنگـام بـمـبـي بـه وسـط             .  است
افراد پليس پرتاب ميگردد و يـک تـن در       

نفر ديـگـر    ۷۰ جا کشته ميشود و حداقل 
ـيـس       ۶ بـعـدهـا      .  نيز زخمي ميگردنـد  ـل پ

ـقـي کـه                  ديگر نيز در اثـر جـراحـات عـمـي
ـيـس    .  برداشته بودند، کشته مـيـشـونـد     ـل پ

ـيـک مـيـکـنـد کـه در                  بسوي کارگران شـل

نتيجه چهار تن از تجمع کنندگان کشته و 
 .دهها نفر ديگر نيز زخمي ميگردند

  
روز بعد از اين واقعه، حکـومـت نـظـامـي        

صـدهـا   .  در شهر شيکاگو اعالم ميگردد
نفر از فعالين را دستيگر ميکنند و بـعـد       
از بازجوئيهاي اوليه هشت نفر از رهـبـران       
ـتـن            ـام و گـرف ـق ـت کارگري را براي نمايش ان

ـنـد                ـتـخـاب مـيـکـن ـبـرت   :  زهر چشـم ان آل
، ) Albert Parsons( پارسونز   

ـايـز، سـمـوئـل                جورج انگل، آگـوسـت سـپ
ـيـشـر،               فيلدن، مايـکـل شـواب، آدولـف ف

 Oscar( لوئي لينگ، و اسکار نيب 
Neebe  .(        پـــال اوريـــچPaul 
Avrich  تـراژدي هـي     " نويسنده کتاب

هـي  " ميگويد که جريان دادگـاه      "  مارکت
 red scareشروع اولين   "  مارکت

تصميم گرفته شده بود کـه ايـن       . بود) ۴ (
ـا ديـگـران درس             رهبران را از بين ببـرنـد ت

ـلــدن         !  عـبـرتـي بــگـيـرنـد         ـي جــز سـمـئــول ف
ـفـجـار             هيچکدام از متهمين در مـوقـع ان

ـبـودنـد         اعضـاي  .  بمب در بين جمـعـيـت ن
هيئت منصفه از ميان تجار و افرادي کـه    
ميدانستند کدورت خاصي با اين رهبـران  

قــاضــي  .  دارنــد، بــرگــزيــده شــده بــودنــد          
فرصتي به وکيـل مـدافـع نـمـيـداد کـه از                

وکيل پليـس هـرچـه      .  شاهدين سوال بکند
ـيـه مـتـهـمـيـن، حـتـي                ميخواست، بر عـل

دادگـاه روز    .  بيربط به موضوع، ميگفـت 
شـروع بـه مـحـاکـمـه ايـن                 ۸۶ ژوئن  ۲۱ 

ـا       هشت تن از رهبران کارگري ميکند و ت
هفـت تـن بـه        .  آگوست طول ميکشد ۲۰ 

سـال زنـدان      ۱۵ اعدام و اسکار نيب نيز به 
وکـيـل   .  با اعمال شاقه محکوم ميگردنـد 

مدافع تقاضاي دادرسي مجدد از دادگـاه    
عالي آمريکا ميکند کـه ايـن دادگـاه بـه             
ـفــي مــيـدهــد              . ايـن خـواســت جــواب مــن

جنبش کارگري اروپا و آمريـکـا بـغـيـر از          
ترنس پاودرلي و دور و بريهايش يکپارچـه  

چند روز   .  اعتراض به اين احکام ميگردد
قبل از اجراي حکم اعـدام، دادگـاه حـکـم           
اعدام دو نفر، شواب و فيلدن، را به حـبـس   

نـوامـبـر     ۱۱ روز جمعه . ابد تقليل ميدهد
معروف به جمعه سياه، چهـار تـن      ۱۸۸۷ 

ـبـرت پـارسـونـز، جـورج             –از متهميـن     آل
ـيـشـر بـه           انگل، آگوست سپايز و آدولـف ف
ـنـگ کـه              ـي دار آويخته ميشوند و لـوئـي ل

سال سن داشت نيز در سـلـولـش       ۲۳ تنها 
. به گفته پليس دست به خودکشي ميـزنـد  

تعدادي بر اين باورنـد کـه او را در زنـدان              
نـوامـبـر نـزديـک بـه              ۱۳ روز   .  ميکشنـد 

ـانـهـاي شـيـکـاگـو            ۵۰۰  هزار نفر به خيـاب
ـازه ايـن رهـبـران           آمدند تا شاهد تشيع جـن

هزاران کارگر جنازه اين رهـبـران را     .  باشند
 .تا گورستان همراهي کردند

  
يـک روز بــعـد از            ۱۸۹۳ ژوئــن      ۲۶ در   
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ـان در      ـي اينکه مقبره اي به يادبود اين قربان
گورستاني که اين رهبران به خـاک سـپـرده        
ـنـويـز     شده بودند، ساخته شد، فرماندار ايل

 John Peter( جان پيتر آلتگلـد    
Altgeld  (   در فرماني شواب و فيـلـدن

را همراه با لوئي لينگ عـفـو مـيـکـنـد و           
ـايشـان کـه اعـدام           ـق ميگويد که اينها و رف
ـنـد کـه                  ـاهـي هسـت ـيـگـن شدند آدمهـاي ب
قرباني کدورت قاضي و هيئت مـنـصـفـه       

 .دستچين شده بودند
  

مه کارگران يـکـي      ۴ در ميلواكي نيز روز 
ــه                     ــه هــا دســت ب ـي از واحــدهــاي شــوالـ

آنها يکي از کـارخـانـه    .  راهپيمائي ميزنند
ـلـي            هاي آبجو سازي را مجبور بـه تـعـطـي

مـه، کـه روز بـعـد از                ۵ روز بعد، . کردند
ـيـس بـطـرف                ـل واقعه هي مـارکـت بـود، پ
کارگران حرکت ميکند و دستور ميـدهـد   
ـفـرق شـونـد                   . که از جـلـوي کـارخـانـه مـت

ـيـجـه          ـت کارگران مقاومت ميکنند و در ن
را  نفر    ۹ پليس به کارگران شليک کرده كه 

که هشت تن از کارگران مهاجر لهستـانـي   
و ديگري کارگر آلماني بودند را از پاي در   

 .آورد مي
  

کارگران دوبـاره خـود 
 را سازمان ميدھند

  
ـبـل از تصـمـيـم           جنبش كارگري آمريكا ق
كنگره انترناسيونال دوم قصد داشـت روز      

ـاسـبـت              ١٨٩٠ اول مـاه مـه        را هـم بـمـن
و    ٨٦ بزرگداشت جانباختگان وقايع مـه      

 ۸ هم مطرح كردن دوباره مطالبه روزكـار    
ساعته در يك سطح عمومي و وسـيـعـتـر       

فــدراســيــون در کــنــگــره       .  گــرامــي بــدارد  
ـبـه         ۱۸۸۸ دسامبر  خود بار ديگـر مـطـال
. ساعتـه را بـه بـحـث گـذاشـت               ۸ روزکار 

ـقـه کـارگـر                        ـتـه شـد کـه طـب تصمـيـم گـرف
 ۸ روزکار  ۱۸۹۰ متشکل در اول ماه مه 

ـقـه    .  ساعته را به اجرا خواهد گـذاشـت   طـب
کارگر تنها يک سال و نيم وقت داشـت کـه     

براي اين منظـور  .  به استقبال اين روز برود
ـنـي فشـرده الزم           ـي يک سازماندهي و کمـپ

ــود ــف را بــراي                  .  ب ـتــل ــهــار روز مــخـ چ
ـنـد کـه            ـت راهپيمائي خياباني در نظـر گـرف

آمـاده     ۱۸۹۰ خودشان را بـراي اول مـه           
روز تولد جورج واشنگتن در   .  کرده باشند

ــه         ۲۲  ــوري ، روز    ۱۸۹۰ و       ۱۸۸۹ ف
ـيـه        ۴ استقالل آمريکا در  ، و   ۱۸۸۹ ژوئ

ـبـه        ) ليبر دي(روز کارگر  ـيـن دوشـن در اول

ـتـخـاب    .  ۱۸۸۹ سپتامبر  در اولين روز ان
ـا بـزرگ در            ۲۴۰ شده،  ـت گردهمائي نسـب

ـلـف بـرگـزار گـرديـد                 در .  شهـرهـاي مـخـت
گردهـمـائـي     ۳۱۱ ژوئيه  ۴ گردهمائيهاي 

گـردهـمـائـي        ۴۲۰ و در ليبر دي بيش از   
کارگـران در    .  بدين مناسبت برگزار گرديد

اين گردهمائيها قطعنامه در حـمـايـت از        
فـدراسـيـون بـه          ۱۸۸۸ مصوبه کـنـگـره        
ـام          .  تصويب رساندند ـي کارگـران صـدهـا پ

هــمــبــســتــگــي و حــمــايــت از کــارگــران              
ـان،           کشورهاي اروپائي از جـملـه انـگـلـسـت

 .فرانسه و آلمان دريافت کردند
  

 اول ماه مه 
 روز جھانی کارگر   
  

ـتـم کـه يـکـي از                در ابتداي اين نوشته گـف
ـارزه کـارگـران                   فاکـتـورهـاي مـهـم در مـب

رزا لـوکـزامـبــرگ      .  تـجـربـه مــوفـق اسـت         
ـا در سـال               ـي ميگويد که کـارگـران اسـتـرال

ـبـه         ۱۸۵۶  تصميم ميگيرند بـراي مـطـال
آوريـل کـار را          ۲۱ ساعته روز      ۸ روزکار 

ـپـردازنـد          قـرار  .  تعطيل کرده و بـه شـادي ب
بود که فقط همان سال اين اقـدام صـورت       

ـان عـظـيـم        .  بپذيرد اما تأثير اين اقدام چـن
بود که از آن به بعد تصميم ميگيـرنـد هـر      

ـنـد      ـبـر دي      .  سال اين عمل را تکرار کـن ـي ل
ـيـن              ـا يـک چـن ـب ـقـري آمريکاي شمالي هم ت

 ۱۸۸۲ کارگران در سـال    .  سرنوشتي دارد
تصميم ميگيرند که روزي را بـه احـتـرام            

مارش آن سال چنـان  .  کارگر جشن بگيرند
تأثيري بر کارگران ميگـذارد کـه در سـال          

تصميم "  اتحاديه مرکزي آمريکا"  ۱۸۸۴ 
ـيـن            ميگيرد هر ساله اين عـمـل را در اول

ـانـکـه     .  دوشنبه سپتامبر تکرار کنـنـد   چـن
ـلـي کـارگـر در             امروز ليبر دي روز تـعـطـي

ـبـر دي          .  آمريکاي شمالي اسـت  ـي گـرچـه ل
حاصل مبارزه کارگران بود، اما امروز بـه  
روزي بــراي جــدا کــردن طــبــقــه کــارگــر               
آمريکاي شمالي از طبقه کارگـر جـهـانـي       

 .بدل شده است
  

در واقـع    ( کنگره پاريس انترناسيونال دوم 
تصـمـيـم     ۱۸۸۹ در سال ) کنگره مؤسس

ميگيريد که در حال حـاضـر مـهـمـتـريـن            
ســاعــتــه    ۸ مـطــالــبــه کــارگــران روزکــار         

بـه   Lavigneريموند لوين   . ميباشد
ـنـدگـي از          فـدراسـيـون انـجـمـنـهـاي           " نمـاي

فـرانسـه   "  کارگران و اتحاديه هاي کارگـري 
ـبـرد کـه                      قطعنامه اي را بـه کـنـگـره مـي

 ۸ خواهان در دسـتـور گـذاشـتـن روزکـار               
او از کنگره مـيـخـواهـد       .  ساعته ميباشد

که اين خـواسـت بصـورت يـک اعـتـراض             
دست از کار کشيدن هماهنگ در سـراسـر   

ـنـده     .  جهان به نمايش گذاشـتـه شـود      نـمـاي
 Hughآمــريــکــا هــيــو مــکــگــرگــر          

McGregor             ـنـده كه در واقـع نـمـاي
ـبـش                      سمـوئـل گـامـپـرز بـود و خـود جـن
ـنـده        كارگري آمريكا كسي را بعنوان نـمـاي
ـاده بـود، بـه                 ـفـرسـت رسمي به آن كـنـگـره ن
اطالع کنگره رساند که کارگران آمـريـکـا      
قصد دارند روز اول ماه مه را در اعتـراض  

 ۸ به طوالني بودن ساعات کار و روزکـار    
ـنـد و                      ـپـمـائـي بـزن ساعته دسـت بـه راهـي
ـيـز ايـن روز را             خواست که انترناسيونال ن
اول ماه مه در بزرگداشت سالگـرد وقـايـع      

ـنـد       ۱۸۸۶ ماه مه    کـنـگـره ايـن       .  بـرگـزي
ـامـه اي                     پيشنهـاد را پـذيـرفـت و قـطـعـن
ـنـکـه روز            بتصويب ميرساند مبني بـر اي

ـبـه روزکـار       ۱۸۹۰ اول ماه مه  براي مطال
ـا در            ۸  ساعته، کارگران همـه کشـورهـا ب

ـتـن شـرايـط مـوجـود در کشـور                 نظر گرف
مربوطه در مراسمـهـاي اول مـه شـرکـت            

ـا در    " همين اضافه کردن قسـمـت     .  کنند ب
ـتـن شـرايـط مـوجـود در کشـور                 نظر گرف

بود که راه را براي تفـسـيـرهـائـي      "  مربوطه
باز گذاشت و تـعـدادي از اتـحـاديـه هـاي               

اقدامـي   ۱۸۹۰ کارگري انگليس در سال 
کـارگـران      ۱۸۹۰ در اول ماه مه .  نکردند

اروپا، استراليا و آمريکاي شمـالـي دسـت      
از کار کشيدند و در خيابانهاي شـهـرهـاي      
کشــورهــاي مــربــوطــه بــه راهــپــيــمــائــي           

تأثير اعـتـصـاب اول مـاه مـه            .  پرداختند
چنان تکاندهنده بود که کـارگـران      ۱۸۹۰ 

تصميم ميگيرنـد ايـن اقـدام را هـر سـال                
ـبـه روزکـار                   ـا بـه مـطـال  ۸ تکرار کنند، ت

النور مـارکـس     .  ساعته خود دست بيابند
 ۱۸۹۰ در سخنراني اش در اول مـاه مـه       

بـه يـاد دارم کـه          : " در هايد پارک ميگويد
ـبـه      زماني ده دوازه نفري اينجا براي مـطـال

ساعته جمع مـيـشـديـم و سـال           ۸ روز کار 
ـفـر                 بعد اين ده دوازده نفـر بـه چـنـد صـد ن
ـفـر و         ميرسيد و سال بعد به چندين هـزار ن
آن چندين هزار نفر اكنون به اين عـظـمـتـي     

 !"تبديل شده که مشاهده ميکنيد
  

ـارزه بــراي                     گـرچـه اول مــاه مـه از دل مـب
ساعته متولد شـد، امـا حـتـي            ۸ روزکار 

آنجا که کارگران به روزکار کمتر از آن هـم      
دست يافتند، اين روز را بـعـنـوان سـمـبـل           

. مبارزه بر عليه نابرابري گرامي ميـدارنـد  
ـارزه و اتــحــاد                  اول مــاه مــه سـمــبــل مــب

امروز ديگر در اول ماه مـه  .  کارگران است
سـاعـتـه مـطـرح         ۸ لزوما مطالبه روزکار 

براي مثال در سالهاي گـذشـتـه      .  نميگردد
در ايــران مــطــالــبــاتــي چــون لــغــو کــار                
قــراردادي، افــزايــش دســتــمــزد، کــاهــش         
ــه، آزادي تشــکــل                 ســاعــات کــار روزان
کارگري، برسميت شناخته شـدن اول مـاه       
مه، بيمه بيکاري و غيره مـطـرح گـرديـده       

ـال    .  اند قطعنامه کنگره زوريخ انترناسـيـون
نـمـايـش    : " دوم درباره اول ماه مه ميگويد

ـيـن        مصمم خواست طبقه کارگر براي از ب
ـانـه     ".  بردن اختالفات طبقاتي اما متـأسـف

امروز در برخي جاها با وجود زمينه بـراي  
طرح مطالبات جنبش کـارگـري، بـه يـک         

حـتـي   .  روز تعطيل صرف بدل شـده اسـت      
در کشورهايي هم آن را در روزهـاي آخـر             
ـنـد کـه        هفته و يا بعد از کار واگذار ميکـن

ـانـدن    . کار نخوابد رسالت اول ماه مه خـواب
ـايـد      .  کار به نشانه اعتراض بود البته کـه ب

ـاشـد     امـا در    .  اول ماه مه تعطيل رسمي ب
ـا بـرگـزاري                    ـايـد در ايـن روز ب عين حال ب
ـاتـي و        ـق مراسمهاي مختلف بر تضاد طـب
خواستهاي اصلي طبقه کـارگـر انـگـشـت        

 .گذاشته شده و تأکيد شود
------- 
 پاورقی

  
مبارزه بر سر کاهـش سـاعـات کـار         )  ۱ ( 

روزانه البته که مختص جنبـش کـارگـري      
ـبـش       ۱۸۵۶ در سـال      .  آمريکا نبـود  جـن

کارگري استراليا مطالبه کاهـش سـاعـت      
ـارزه     .  کار را علنا مطرح کرده بود و يا مـب

سـاعـت      ۱۰ بر سر کاهش ساعت کار به   
" ساعت کـار  ۱۰ مصوبه " باعث تصويب 

روزانه در انگليس ميگردد کـه سـاعـات        
ـتـگـي در شـهـرکـهـاي کـوچـک و                    کار هـف

ـاهــا را بـه           سـاعــتـه و        ۱۰ روز      ۶ روسـت
تعطيلي يکشنبه هـا بـراي بـه جـا آوردن               
ـيـل مــيـدهـد و در                     ـقــل ـيـن مـذهــبـي، ت آئ
شهرهاي صنعتي، آنجا که رشد سـرمـايـه      
ـنـي                داري مذهب را وادار بـه عـقـب نشـي

ـيـل             ۱۰ روز  ۷ کرده بود، به  ـل ـق سـاعـتـه ت
اما بـراي بـررسـي ريشـه هـاي اول              .  يافت

ـاتـي کـه                ـي مه، من سعي کـردم وارد جـزئ
ميتواند به اين موضوع مشخص بيـربـط   

 .باشد، پرهيز کنم
  
ـيـن تشـکـل          )  ۲ ( در زمان عقد قـرارداد ب

کارگري با مديريت، اگر به توافق نرسـنـد،   
ـا پـس از طـي          .  دو احتمـال وجـود دارد       ي

مراحل قانوني، کارگران وارد اعـتـصـاب        
و يا يک احتمال ديگر اين اسـت    .  ميشوند

ـبــل از اعـالم اعـتــصـاب از ســوي                    کـه ق
ــريــت اعــالم                 تشــکــل کــارگــري، مــدي

بکند که در ادبيـات کـارگـري      " اعتصاب"
ـنـد     Lockoutبه آن  در ايـن    .  ميـگـوي

کـارخـانـه،    ( مرحله مديريت مـحـل کـار          
ـان و غـيـره         را )  کارگاه، مدرسه، بيمارسـت

در ايـن مـرحلـه هـم در             .  تعطيل ميکنـد 
واقع کارگران هـمـان کـارهـائـي را کـه در               
ــز                 ــصــاب، پــيــکــت و مــي مــواقــع اعــت
ـنــد، انــجــام               اطـالعــات و غــيـره مــيــکــن

 . ميدهند
  
کنگره انترناسيونال دوم در واقع ايـن    )  ۳ (

روز را بعنوان روز جهاني کارگر پيشنـهـاد   
نکرد، بلکه آن را فقط بـراي اول مـاه مـه            

 . پيشنهاد کرد ۱۸۹۰ 
  
 ) ۴  (Red Scare            را بــه دوره

هائي در آمريکا ميگويند که از وحشـت      
کمونيسم هيئت حاکمه از سـايـه خـودش        

در اين دوره ها هـر کسـي را       .  هم ميترسد
ـنـظـر بـرسـد                      که از نـظـرشـان مشـکـوک ب

ـنـد      نشـريـات چـپـهـا را          .  دستگير مـيـکـن
تشکالت دمکراتيک را . توقيف ميکنند

مـورد حـملـه قـرار مــيـدهـنـد و رهـبــران                   
کــارگــري را جــزو لــيــســت ســيــاه قــرار                 

به کالمي ديگر يک جو ارعـاب  .  ميدهند
ـنـد              . تمام معنا بر جامـعـه حـاکـم مـيـکـن

 ,A Beautiful Mindفيلمهاي 
 Guilty by Suspicionو    

مثالـهـاي خـوبـي از ايـن دوره هـا را بـه                       
 . نمايش ميگذارند

  
ـابـع زيـر                      ـاال از مـن در نوشـتـن مـطـلـب ب

 : استفاده شده است
- The History of May Day, 
Alexander Trachtenberg 
- May Day: A short history 
of the International workers' 
Holiday 1886 - 1986, Philip 
S. Foner 
- What are the origins of 
May Day? Rosa Luxemburg 
- Anarchy and the Knights, 
Terence Powderly 
- Eleanor Marx's Speech at 
the First May Day Hyde 
Park, 
- May Day: Made in Amer-
ica, Joseph North 
- Western Labor Parades, 
New York Times May 2, 
1886 

 ٢٠٠٥ آوريل 

400جوانان کمونیست     1388 اردیبهشت    8  12 



 
 
 
 

 ۵۹ اهواز، دوم ارديبهشت 
 

ـيـر          حدود ظهر بود که صداي همهـمـه و ت
اندازي از طرف در ورودي دانشگاه شنيـده  

همزمان افرادي که از سمت ديگر فرار . شد
الهي  حزب.  کردند، به ما ملحق شدند مي

ها بعد از شکستن در ورودي دانشگاه کـه  
بچه ها با قفل و زنجير بسته بودنـد  وارد      

 .محوطه دانشگاه شده بودند
مـتـري مـا و           ۴۰ -۳۰ بعد از مدتي بـه    

ولـي  .  پشت يک رديف بوته مورد رسيدنـد 
چون تعداد ما زياد بود، آنجا ايستـادنـد و     

اي که از صبـح   باالخره حمله. جلو نيامدند
 .منتظرش بوديم شروع شد

صبح آن روز من هم مثل خيليهاي ديگر   
ـاسـي          طبق فراخواني که سازمـانـهـاي سـي
داده بــودنــد راه افــتــاده بــودم بــه طــرف                 

 .دانشگاه
دانشگاهها در آن دوره يکي از مهمـتـريـن    
ـيـسـت  و                   ـانـات چـپ وکـمـون پايگاه جـري

ـاسـي بـودنـد          هـر سـازمـان      .  نيروهاي سـي
حداقل در يکي از دانشگاهها دفتر داشت 
کـه بـخــش دانشــجـويــي، دانــش آمــوزي             

خميني فرمان .  سازمانهاي سياسي بودند
انقالب فرهنـگـي را بـراي سـرکـوب ايـن               

ـبـل       .  نيروها صادر کرده بود از چند روز ق
 .رژيم در تمام شهرها درحال بسيج نيرو بود

ـاده شـدم         ـي از .  پيچ استاديوم از اتوبـوس پ
ـاده       آنجا تا دانشگاه چند دقيقه ـي روي    اي پ

از همانجا فضاي ملتهبي را که دور و . بود
. شـد حـس کــرد         بـر دانشـگــاه بـود، مـي          

خياباني که پيچ استاديوم را بـه دانشـگـاه        
وصل مي کرد، شلوغ تر از روزهاي ديگـر  

جمعيت زيادي  گروه گروه به سـمـت     .   بود
ـان جـمـعـيـت              دانشگاه مي رفتند؛ در مـي

هــاي ســازمــانــهــاي مــخــتــلــف را              بــچــه
 . شناختم مي

 
وقتي وارد دانشگاه شدم،  اول به دانشکده 
ـيـکـار         کشاورزي رفتم که دفتر سـازمـان پ

تعدادي از پچه ها از دو سه شب . آنجا بود

چند ساعتي آنجا در يکي . قبل آنجا بودند
از راهروهاي ساختمان دانشکده جمع شـده  

هـاي ديـگـر هـم از راه                کم کم بچـه .  بوديم
تازه واردها خبرهايي از شهـر  .  رسيدند مي
در حسينيه اعظـم و مسـجـد        :  آوردند مي

انـد،     الهي جمع شـده  جزايري  تعدادي حزب
در کمپلو و لشکرآباد هم دارند خودشان را 

اهللا    آن موقع آيـت ( کنند، جنتي  آماده مي
ـنـده        جنتي امام جمعه، حاکم شرع و نـمـاي

ـنـي تـوي       )  خميني در اهواز بود در ماشـي
چرخد و با بلندگو از مردم دعوت  شهر مي

کند بيايند دانشگاه را از کمونيستها و  مي
 . ضد انقالب پاکسازي کنند

يا حداقل پيکار ( قرار بود همه سازمانها  
سـازمـان   ( جلوي دفتر پيشگـام    )  و فدايي

جـمـع   )  دانشجويي چريکهاي فدايي خـلـق  
بعد از چند ساعت همـراه تـعـدادي      .  شوند

ديگر جلو دفتر فداييها که کنار دانشـکـده   
 .علوم بود، جمع شديم 

جلوي در ورودي دانشکده محمد راکعـي،  
يکي از دوستان صميمي دوره مدرسه، را   

ها نشـسـتـه     بعد از مدتها ديدم که روي پله
از ديدنـش هـم خـوشـحـال شـدم هـم                .  بود

تعجب کردم؛ چـون بـچـه آرامـي بـود کـه                
ـا                     بيشتر سـرش بـه درس خـوانـدن بـود ت

از ايـن طـرفـا؟         :  پرسيدم.  فعاليت سياسي
. شـه  اومدم ببينم امروز چه خبر مي: گفت

اين آخرين ديدار و مکالمه من و مـحـمـد      
متاسفانه محمد هـمـان   .  براي هميشه بود

 .روز در دانشگاه کشته شد
ها که تا چند قدمي ما رسيـده   اللهي حزب

بودند، درحين شعـار دادن و تـهـديـد مـا              
چماق وچاقو و زنجيرهايـي را کـه هـمـراه           
داشتند در هوا مـيـچـرخـانـدنـد کـه از آن                

چـنـد   .  شـد    فاصله بـه خـوبـي  ديـده مـي               
ـنـکـه     دقيقه اي به همين شکل گذشت تا اي

براي .  صداي  همهمه و شعارها بلندتر شد
باراني از   . يک لحظه چشمم به آسمان افتاد

سنگ و چوب بود که به طرف ما پـرتـاب   
ما هم .  حمله را شروع کرده بودند. شد مي

ـيـم     . داديم جواب مي چند ساعتي تـوانسـت
مقاومت کنيم، اما بـه مـرور کـه حـملـه              
ـنـي     شديدتر شد، مجبور شديم عقب نشـي
کنيم وبه جنگلهايي کـه پشـت دانشـکـده         
ـا رودخـانـه         علوم و ضلع شرقي دانشگاه ت
ـيـدم        کارون ادامه داشت برويم، بعدهـا شـن

ها تعدادي از کساني را که آنجـا   الهي حزب

محمد . گرفته بودند، همانجا کشته بودند
راکعي دوستم هم  هـمـانـجـا کشـتـه شـده            

 .بود 
من و يکي دو نفر ديگر براي بردن يـکـي      

که کنار من زخمي شده بـود،  بـه طـرف            
) بيمارستان گلستان( 2بيمارستان شماره 
ـاديـم    ـت ـتـهـاي           .  اهواز راه اف ـان ان ـيـمـارسـت ب

دانشگاه بود و حدود يکي دو کيلومتر از   
بـاالخـره   .   دانشکده علوم فـاصـلـه داشـت      

ـان                     ـيـمـارسـت ـيـم خـودمـان را بـه ب توانسـت
 . برسانيم

ـاقـهـا و      .  ها قبل از ما آنجا بودنـد  خيلي ات
راهرو هاي  بيمارستان پر بود از زخمي ها 
و افرادي که به بيمارستان آمده بودند امـا    
بخاطرشدت درگيري  نميتوانستند ازآنجا 

درگيري و زدو خورد تا عصر . خارج شوند 
طول کشيد  تا کم کم بيمارستان هم توسط 
.  حزب الهي ها وکميته وسپاه  تسخير شد

ها براي تـرسـانـدن     چي در بيمارستان کميته
ـان و کسـانـي کـه آنـجـا                  پرسنل بيمـارسـت

ـارهـا       ( مخفي شده بودند  دکترها و پـرسـت
، ) ها را قـايـم کـرده بـودنـد          خيلي از زخمي

کردند و هر زخمي که  تيراندازي هوايي مي
ـيـدا مــي     ـيــن               پ ـاي کـردنــد از روي تـخـت پ

آوردند وسـط راهـرويـي       کشيدند و مي مي
ها را آنجا جمع کـرده   که همه دستگير شده

 .من هم آنجا دستگر شدم.  بودند
شب شده بود که اتوبوسها براي بردن ما از 

۴۰ ما را در گروههاي .  بيمارستان آمدند
ـيـن در     .  نفره سوار اتوبوس کـردنـد   ۵۰ - ب

ساختمان بيمارستان و جايي که اتوبوسهـا  
. متر فاصله بود  ۱۵ -۱۰ ايستاده بودند 

الهي ها دو طرف در ايستاده بودن و    حزب
شدند، با  بچه هايي را که سوار اتوبوس مي
نفر . زدند چوب و چماق و  مشت ولگد مي

پشت سرم در همين فاصله شديدا زخـمـي     
شد و وقتي داخل اتو بوس اورا ديـدم سـر       

 .وصورتش غرق در خون بود
ـازداشـتـگـاه            بعد از بيمارستان ما را بـه ب

ـيـسـت       )  گاراژ بزرگي(موقت  ـان ب درخياب
اتوبوس جلو در گاراژ . وچهار متري بردند

اينجا هم بيـن اتـوبـوس و در          .  توقف کرد
گاراژ فاصله بود وتعداد زيادي دردوطرف 

اولين چيـزي  .   در اتوبوس جمع شده بودند
که از ذهنم گذشت اين بود که با دستهايـم  

اما بـعـد از     . سر وصورم را محافظت کنم 
ـفـر اول مـتـوجـه شـدم              پياده شدن دو سه ن
ـاده انـد           کساني که جلو در اتـوبـوس ايسـت
مردم و خانواده ها هستند که براي حمايت 

بـعـد از چـنـد         .  از ما آنجا جمع شده بودند

ـازجـويـي و              ساعت ما را  از آنـجـا بـراي ب
 . تشکيل پرونده به دادسراي انقالب بردند

هاي شب بودکه اتوبوس  کنم نيمه فکر مي
ما در محوطه پارکينگ دادسراي انقالب 
در کيانپارس ايستاد، با اين حال پشت در 
ـا     دادسرا مردم زيادي جمع شده بودند که ب
ـاده         ـي نگاه، در جمعيتي که از اتوبـوسـهـا پ

شد،  دنبال بـچـه هـا و بسـتـگـانشـان               مي
ـاط      .  گشتند مي بعد از پارکينگ يـک حـي

ـاغـچـه       بود که وسطش يک حوض  و يک ب
ـاقـهـايـي کـه             کوچک بود و دورش پر از ات
ـاده                   ـف ـازجـويـي از آنـهـا اسـت بعدها بـراي ب

اما آنروزها بجز يکي  دو اتـاق،        .  شد مي
ـاقـهـا پـر بـود از کسـانـي کـه در                        تمام ات
. درگيريهاي دانشگاه دستگير شده بودنـد 

افرادي از بازداشتگاههاي مختلف را گروه 
گروه براي بازجويي و تشکيـل پـرونـده بـه         

ـاقـهـا       .  آوردند آنجا مي ما را هم در ايـن ات
ـاقـي بـردنـد کـه            .  تقسيم کردند ما را به ات

حدود بيست سي متر بـود و حـتـي بـراي           
کساني کـه زودتـر     .  نشستن هم جا کم بود

وارد اتاق شده بودند، کنار پنجره جا گرفته 
توانستنـد وقـتـي مـأمـورهـا            بودند و مي

ـنـد     حواسشان نيست، الي پنجره را باز کـن
 .تا کمي خنک  شوند

هـيـچ   .  شـدم  اولين بار بود دسـتـگـيـر مـي       
ولـي  .  تصوري از زندان و بازجويي نداشتـم 

تر ما را  دارتر و باتجربه بچه هاي سن و سال
مـهـمـتـر     .  براي بازجويي آماده کرده بودند

ـقـالبـي     اينکه آن روزها، انقالب و روحيه ان
شروع شده بود، هنوز در جامعه  ۵۷ که از 

زد، براي همين هم اکثراً با روحيه  موج مي
ـتـه        چـيـهـا بـرخـورد         باال با بازجوهـا وکـمـي

 .کردند مي
 

ـتـي   .  باالخره مرا براي بازجويـي بـردنـد      وق
وارد اتاق شدم، مردالغر و ريشـويـي کـه          

من هم . پشت ميز نشسته بود گفت بشين
. روي صندلي که نزديک ميز بود نشسـتـم  

ـازجـويـي را شـروع            بالفاصله مرد ريشو ب
ـام     .  اول مشخصاتم را پرسـيـد  .  کرد ـام، ن ن

 . خانوادگي، تاريخ و محل تولد، نام پدر
بعد از نوشتن مشخصات سه سؤال ديگـر  

 . کرد و بازجويي تمام شد
 عضو کدوم سازمان هستي؟ 

 سازمان پيکار -
 چرا رفتي دانشگاه؟

 براي دفاع از دانشگاه -
مگه امام دستور نـداده بـودن کسـي نـره             

 دانشگاه؟

 دستور داده بود ولي من مخالف بودم  -
 . برو بيرون تا تکليفتو معلوم کنيم

کل بازجويـي  .  و مرا برگرداندند پيش بقيه
چون اوالً تعداد .  دقيقه هم طول نکشيد ۵ 

هــا خــيــلـي زيــاد بــود و            دسـتــگــيــر شـده    
خواستند هرچه سريعتـر کـار را تـمـام            مي

ـبـت                   .  کنند ـيـشـتـر هـدف ث ـنـکـه ب دوم اي
مشخصات و شناسايي افراد بود نه تعين 
ـيـهـاي                    ـازجـوي جرم يا چـيـزهـايـي کـه در ب

 .معمول مهم هست
بــعــد از اتــمــام بــازجــويــيــهــا مــا را بــه                  

. بازداشتگاههاي مختلف تقسيـم کـردنـد     
ـتـه صـحـرا          من و تعدادي ديگر را به کـمـي

ـتـه در اهـواز                   ( ) يکـي از مـقـرهـاي کـمـي
هاي شناخته  دو سه روز اول بچه. فرستادند

مثالً در دادسرا .  شده را از بقيه جدا کردند
و کميته صحرا احـمـد مـوذن  و مـهـدي              
علوي را ديـدم کـه هـر دو، هـمـراه دکـتـر                  
نريموسا، که از چهره هاي شناخته شـده و      
محبوب در اهواز بود و تعدادي ديـگـر را     
که االن اسمشان  يادم نيست،  بعد از چنـد  

 . هفته اعدام کردند
ـتـه صـحـرا              پس از چند روزي که در کـمـي
بوديم  نيمه شبي گفتـنـد مـا را بـه جـاي              

باز هم اتوبوسها آمدند و   .  ديگري ميبرند
. اما نمي دانستيم به کجا . ما راهي شديم

از همان ابتدا  شروع کرديم به خواندن سرود  
هم براي حفظ روحيـه و هـم        . و شعار دادن

به اين اميد که کساني صداي ما را در آن   
بعد از دو سـه سـاعـت        . نيمه شب بشنوند

ـادان            آتوبوسها جلو بيمارستـان آريـن در آب
ـبـال       .  ايستادند و ما پياده شديـم  ظـاهـرا ق
صبح روز بعد . بيمارستان  ترک اعتياد بود

صــداي مــردمــي کــه پشــت ديــوارهــاي            
بيمارستان جمع شده بودند و در حمايت از 
ما شعار ميدادند ما را مطمئن کـرد کـه       
خبر انتقال ما  از اهواز به آبادان پخش شده 

پـس از دو سـه روزمـن وتـعــداد               .  اسـت    
در خرمشهر . ديگري را  به خرمشهر بردند

بعد از اينکه از پدرم يک تعهدنامه گرفتند، 
ـقـض   . آزاد شدم تعهدنامه اي که به زودي ن

ــه               .   شــد چــون بــعــد از آزادشــدن، مــن ب
فعاليتهايم ادامه دادم  و سال بعد بار ديگر 

 .دستگير شدم
 

آمــار دقــيــق کشــتــه هــا ي  دانشــگــاه                   
 ۲۰ اهوازمعلوم نشد اما گفته ميشد بين 

نفر در درگيري ها کشتـه شـده انـد          ۳۰ تا 
نفر به جرم شرکـت در درگـيـري         ۷ وحدود 

 .هاي دانشگاه اعدام شدند
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 خاطراتی از انقالب فرھنگی
 بھمن ذاکر نژاد



جمهوري اسالمي مدت هاست تـالش    
مي کند در خارج از ايران دست و پـاي  
خود را دراز کـنـد و دفـتـر دسـتـک راه               

ــنــدازد   ــي ــر             .  ب ــيــش در شــه ــي پ مــدت
گوتنبرگ سوئد به بهـانـه رتـق و فـتـق            
امور کنسولي شهروندان ايراني در ايـن  
شهر به اينجـا امـد کـه بـا تـو دهـنـي                  

ــه رو شــد               دو روز   .  مــحــکــمــي رو ب
تظاهرات و اعتراض کوبـنـده اي بـرپـا         
بود و پليس به زحمت توانست قائله را 

 .ختم کند
اين بار جمهوري اسالمي شهر مـالـمـو    
در جنوب سوئـد را بـراي ابـراز وجـود             

 ۲ مـالـمـو در        .  خود انتخاب کرده بود
ساعتي گوتنبـرگ واقـع شـده و شـهـر              

. نسبتا کوچکتري از گوتـنـبـرگ اسـت      
روز قـبـل      ۲ سفارت جمهوري اسالمي 

از شـروع بـه کـار دفـتـر مـوقـتـش در                     
ايـن  "  خانـه مـردم    " مالمو اعالم کرد به 

شهر  مزدورانش را مي فرسـتـد تـا بـه         
اصطالح براي انجام امور ايرانيـان ايـن     

. شــهــر خــدمــات کــنــســولــي بــدهــنــد          
تشکيالت حزب بالفاصله با خبـر شـد     
و در مقـابـل مـحـل حضـور مـزدوران             
جمهـوري اسـالمـي اعـالم تـظـاهـرات              

 .کرد
ما هم به مالمو رفتيم تا در تظـاهـرات   

 ۷ از صبح زود سـاعـت         .  شرکت کنيم
صبح در محل بوديم و پالکارد و بـنـر     
حزب و شعارهاي مـرگ بـر جـمـهـوري          
اسالمـي و جـمـهـوري اسـالمـي بـايـد                 
منزوي شود و از مجامع بين الـمـلـلـي     
اخـراج شــود را بــه در ورودي مــحــل                

از هـمـان اول صـبـح         .  حضور آنها زديم
پليس حضور داشت و منطقه وسيـعـي   
را با نصب مانع ممنـوع الـورود کـرده        

سـاعـت   .  بود و مراقب کارهاي ما بود
صــبــح هــم مــزدوران جــمــهــوري                ۹ 

بـا  .  اسالمي سرو کلـه شـان پـيـدا شـد             
تاکسي آمدند و با تخم  مرغ و گـوجـه     

طـبـق   .  فرنگي ازشان استقـبـال کـرديـم      
معمول با اسکورت شديد پليس همـراه  
بودند و با وجود حفظ امـنـيـت شـديـد        
پليس جرات نکردند از در اصلـي وارد    

شوند و با کلي کلک و بازي پليس براي 
رد گم کني از در پشت توانستنـد وارد    

 .ساختمان بشوند
با وجود همه تدارکاتي که پليس ديـده    
بود بالفاصله بعد از اينـکـه آنـهـا وارد         
ساختمان شدند، پلـيـس بـه مـا حـملـه             
کرد و تعدادي از رفـقـاي مـا از جـملـه            
بـهـزاد جــواديـان کــه مـعـمــوال اخـبــار               
دانشجويي نشريه را تهيه مـي کـنـد و        
دو نفر ديگر از دوسـتـان را دسـتـگـيـر             

البته دستگيري هـمـراه بـا خشـن         .  کرد
ترين و وحشيانه ترين رفتارها، طـوري    
که به دستگير شـدگـان آسـيـب هـايـي             

دستگير شدگان را بـه مـقـر          .  وارد شد
سـاعـت در شـرايـط            ۶ پليس بردند و     

تظاهـرات  .  سخت و سرما نگه داشتند
اما بي وقفه با سخنراني هاي اکثرا بـه    

 . زبان سوئدي ادامه داشت
سخنراني ها در تمام طـول تـظـاهـرات         
ادامه داشت و شعارهاي ضد جمهوري 
اسالمي هر چه رساتر منطقه وسـيـعـي    

طـوري کـه     .  از شهـر را پـوشـانـده بـود           
خيلي ها با شنيدن صـداي شـعـارهـا و         
سخنراني هاي افشـا گـرانـه بـه مـحـل             
تظاهرات مي آمدند و بـه مـا مـلـحـق          

سخنراني هاي ما به قـدري  .  مي شدند
افشا گرانه و تکان دهنده بود کـه بـعـد      
از مـدت کـوتـاهـي کـه از تـظـاهــرات                  
گذشت مسئـولـيـن خـانـه مـردم شـهـر               
مالمو به ما اعالم کردند که از ايـنـکـه    
ساختمان را به جمهوري اسالمي اجاره 
داده انــد پشــيــمــان هســتــنــد و نــمــي              
دانستند که جمهوري اسالمـي چـنـيـن       

مسئولين خانه مـردم  .  حکومتي است
از فضاي داخل ساختمان براي ما خبـر  
مي آوردند و مي گـفـتـنـد شـعـارهـا و            
سخنراني هاي ما در داخل شنيده مـي  
شود و بـاعـث درگـيـري و تشـنـج در                   

بـيـن مـامـوريـن        .  ساختمان شده اسـت   
جمهوري اسالمي و مسـئـولـيـن خـانـه         
مردم هم درگيري لـفـظـي پـيـش آمـده             

مسئولين ساختمان بـه مـزدوران       .  بود
رژيم گفته بودند که فردا حق ندارند بـه    

يکي از مسئـولـيـن    .  آن ساختمان بروند
ــود                ســاخــتــمــان کــه دخــتــر جــوانــي ب
هنگامي که به اعتراض  بـه مـزدوران       
! رژيم گفته بود چرا به اينجا آمـده ايـد      

به او گفته بوند که تو به عنوان يـک زن    
حق نداري با ما اينجوري حرف بزني و 
دخـتــر جــوان هــم بــا شـنــيــدن صــداي               
سخنراني هاي ما که از جـملـه دربـاره          
وضعيت زنان در ايران بـود و بـرخـورد          
ــار                  ــا خــودش بســي ــم ب مــزدوران رژي
عصباني شده بود و به صف تظاهـرات  

مسئـول خـانـه مـردم هـم            .  ما پيوست
اعالم کرد که فردا ماموران رژيم را بـه  
ساختمان راه نمي دهند که با مخالفت 

در هـر صـورت       .  پلـيـس روبـه رو شـد          
کارکنان خانه مردم فرداي آن روز را در 
اعتراض به حضور عوامـل جـمـهـوري       
اسالمي اعتصـاب کـرده و بـه مـحـل              

پليس اعالم کـرد ايـن       .  کارشان نرفتند
ساختمان در هماهنگي با وزارت امور 
خــارجــه ســوئــد اجــاره شــده و رســمــا               
سفارت ايـران و جـزئـي از خـاک ايـران                
است و مسـئـوالن خـانـه مـردم اجـازه               
ندارند چـنـيـن کـاري کـنـنـد و در هـر                   
صورت مـامـوريـن رژيـم اسـالمـي بـا              
حمايت پليس سـوئـد وارد سـاخـتـمـان             

 .مي شوند
دوستاني که دستگير شده بـودنـد پـس      

ســاعــت بــازداشــت در شــرايــط             ۶ از   
سخـت و غـيـر انسـانـي  و بـي هـيـچ                       
امــکــانــاتــي آزاد شــدنــد و بــه مــحــل             
تظاهرات برگشتند که با استقبال گـرم    
ما و شـعـارهـاي مـرگ بـر جـمـهـوري                 

 . اسالمي مورد استقبال قرار گرفتند
سـاعـت هشـت و نـيـم شـب مــزدوران                 
جمهوري اسالمـي تـحـت شـديـدتـريـن            
تدابير امنيتي و با کلي نقشه کشـيـدن     
پليس که ما متوجه نشويم از کدام در   
مي خـواهـنـد انـهـا را خـارج کـنـنـد،                    
توانستند از محل خارج شوند کـه بـاز     
هم با تخم مرغ بدرقه شدند و تـعـدادي   
از دوستان در اعتراض به حضـور آنـان       
جلوي ماشين ايستادنـد کـه بـر خـورد           
هاي وحشيانه پيليس روبه رو شـنـد و         
مــجــددا دو نــفــر از دوســتــان مــا را                 

روز دوم پـلـيـس شـهـر        . دستگير کردند
مالمو عليرغم اينکه ما قانونـا اجـازه     

داشتيم در مقابل سـاخـتـمـان مـذکـور           
تظارات کنـيـم بـه دوسـتـان مـا اجـازه                
تظاهرات ندادند و تمام منطقه مذکور 
را مســدود کــرده بــودنــد، دو نــفــر از               
دوستان مـا بـا پـرچـم هـاي مـرگ بـر                    
جمهوري اسالمي وارد منطـقـه شـدنـد       
که پليس وحشي سوئد آنان را دستگير 

 .کرد
ماجراي حضور جمهوري اسـالمـي در     
خارج کشـور سـابـقـه طـوالنـي دارد و               
امروز ديگر اينـجـوري شـده کـه بـدون            
اسکورت پليس که معموال با وحشـي    
گري تمام هم هـمـراه اسـت فـقـط مـي               
توانند چـنـد سـاعـتـي را بـا تشـنـج و                   

 .آبروريزي سر کنند
دو نکته در اين تظاهرات بسيار چشـم    

اول برخورد مسئوليـن  . گير و مهم بود
خانه مردم که به همراه خبر تـظـاهـرات    
در سطح وسيعـي در مـيـديـاي سـوئـد             

هــمــه فــهــمــيــدنــد کــه       .  مــنــتــشــر شــد   
مسئولين خانه مردم از ايـنـکـه سـالـن        
شان را به عوامل جـمـهـوري اسـالمـي        
دادانــد پشــيــمــان شــده و فــردايــش را             

همين برخورد آنهـا  .  اعتصاب کرده اند
باعث مي شود کمتر کسي به خـودش    
اجــازه بــدهــد بــه عــوامــل جــمــهــوري            
اسالمي ساختماني اجاره بدهد و بد تر 
از آن افشاگري اي اسـت کـه در سـطـح           
وسيـع عـلـيـه جـمـهـوري اسـالمـي در                  

 .سوئد شد
نکته بعدي برخـورد پـلـيـس سـوئـد بـا              

مامورين پلـيـس   .  تظاهر کنندگان بود
کامال مثل ربوت هايـي کـه فـرمـانـي          
بهشان داده باشند خـالـي از هـر گـونـه            
حس انساني فقط براي سـرکـوب آمـده      

برخوردشان بسيار خشن و غيـر  .  بودند
حتي براي کسي مثل من .  انساني بود

که برخوردهاي سال هاي اخير پليس و   
لباس شخصي هاي جمهوري اسـالمـي   
را ديده ام رفـتـار پـلـيـس سـوئـد قـابـل                

پلـيـس سـوئـد نشـان داد            .  تحمل نبود
حفظ امنيت شهر و شـهـرونـد و غـيـره          

پـلـيـس    !  کشک اسـت  و حـرف مـفـت              
صرفا مسئول حفظ منافع دولت ها و   
ــهــوري اســالمــي                 ــت جــم ــي دول حــت

روز !  درمقابل شهروندان سوئـدي سـت    
دوم پليس سوئد رسما قـانـون شـکـنـي        
کــرد بــه خــاطــر ايــنــکــه مــامــوريــت              
مزدوران جمهوري اسالمي بـا راحـتـي      
انجام شود اجازه اي کـه خـودش بـراي          

 .تظاهرات صادر کرده بود را لغو کرد
برخـورد مـامـوران رژيـم بـا مـراجـعـه                 
کنندگان به کنسـولـگـري هـم تـحـقـيـر             
اميز و همراه با توهين بود و بـرخـي از     
مراجعه کنندگان از عـدم رسـيـدگـي و         

 .سر دواندنشان شاکي بودند
ــهــوري                 در هــر صــورت حضــور جــم
اسالمـي در خـارج کشـور بـه عـنـوان                 
نمايندگان مردم در ايران برايش ميسـر  
نيست و با همه تدابيري کـه بـه هـمـراه         
پليس و نيروهاي سرکوبگر دولت هاي 
اروپايي مي انديشند برايشان شکسـت  

مــا مــطــابــق    .  مــحــســوب مــي شــود      
ســيــاســت مــنــزوي کــردن جــمــهــوري           
اسالمي در سطح بـيـن الـمـلـلـي اجـازه            
نمي دهيم جمهوري اسـالمـي دسـت و        
پايش را در خارج از ايران دراز کـنـد و       
خود را به عنوان نـمـيـايـنـده مـردم در             
ايران يا ايرانيان خارج از ايران مـعـرفـي    

 .کند
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اتـفـاقـات در      ( اين بخش اول   )  است
اســت کـه تــعـيـيـن کـنـنــده             )  پـائـيـن   

تصــمـــيــات بــخـــش دوم اســت و                  
مهمترين اتفاقات جوامع بسـتـگـي      

بـخـش      ۲به توازن قوا ميان همـيـن     
 . جامعه دارد

دو       و اما چه مـطـالـبـي در يـکـي              
ــدر                  ــه در صــ هــــفــــتــــه گــــذشــــتــ

هـاي رژيـم وجــود          رســانـه    خـبـرهـاي   
داشــت ، دالرا دارابــي و تــعــلــيــق               
مـوقـتـي حـکـم اعـدام او ، نـيــروي                  
انتظامي و گشتهاي ارشاد و مقابله 

معضل هـمـيـشـگـي        !! (با بيحجابي
، سايتـهـاي بـقـول       ) جمهوي اسالمي

و ضــد ديــن ،          "  مســتــهــجــن  " رژيــم
واگذاري چهارهزار مدرسه بـه حـوزه     
علميه ، کـار گـذاشـتـن دوربـيـن در             
برخي مدارس تهران براي نظارت بـر  
فعاليت هاي مـعـلـمـان در مـقـاطـع            
مـخــتـلــف، دعــواهــاي جــنـاحــي در           
آستانـه انـتـخـابـات و بـه اصـطـالح                  
افشــاگـــري هـــا  و اتـــفـــاقـــات و                   
اعتراضات کارگري و دانشجويـي و    

کــه انــعــکــاســش را      ...  مــعــلــمــان و   
درهمين نطق پراکني هاي کـانـديـدا      
ها وغير کانديدهاي رژيم  و آنها که 
کانديد بودنشان ر ا پس گرفـتـه انـد      

با يـک سـفـر بـه اهـواز            .  ميتوان ديد
واطرافش مجبور شده بيان کند کـه    
شــورشــي يــا قــيــامــي در جــنــوب              

بايـد بـهـشـان گـفـت           .   خوابيده است
خودتان بهتر ميدانيد درتمـام ايـران     
وجود دارد و نخوابيده، اتفاقا بيدار 
است و در جريان و همين نقطه ترس 

فـقـط   !  شماست و مجـبـور شـده ايـد        
مجبور شده ايد قسمت کوچـکـي از     

 !آن را اعتراف کنيد 
  
در مورد يک يـک ايـن اتـفـاقـات و               

ــاد،                ــت ــفــاق اف ــچــه اطــرافشــان ات آن
تاثيراتش بر جامعـه  و هـمـچـنـيـن             
توازن قواي ميان مبارزات مـردم و    

ــهــوري اســالمــي ، مــي             ــوان    جــم ت
دقيقا به اين دليـل  . ها نوشت صفحه

که فضا به شدت در ايران سياسي و   
هــراتــفــاقــي و    .  قــطــبــي شــده اســت      

ــه را                    ــه شــدت جــامــع ــي ب جــريــان
. کـنـد     دستخوش تحرک و تغيير مي

علل الخصوص که وجود حزبي مثل 
حزب کمونيست کارگري و تـريـبـون      
اين حزب، تلويـزيـون کـانـال جـديـد؛           
تاثيري واضح و مـلـمـوس بـر رونـد            

تنهـا    به قول دوستي.( اتفاقات دارد
هـاي     کافيست شما يک هفته برنامـه 

اليو کانال جديد را دنبال کـنـيـد تـا         
اين مسئله مثل روز برايتـان روشـن     

فقط به اتفاقات اخـيـر اشـاره        ) شود
 ۸اعتراضات معلـمـان ،       ...  کنم ، 

مارس، توقف  هرچند موقتي اعدام 
مه که پيش  ۱دالرا، کنفرانس ژنو و 

اينهـا پـويـنـت هـايـي           ...  رو داريم و
هستند که با دقت درآنها ميتوان به 
جايگاه و تاثير خطوط و سياستهاي 
اين حزب ، عکس الـعـمـلـي کـه در            
جامعه دارد و پـاسـخـي کـه مـردم                 

مسئله مقابله با . ميدهند پي ببريد
اعدام و خط و ديـدگـاه انسـانـي کـه          
امروز توسط حزب و کـانـال جـديـد           
نسبت به اين پديـده در جـامـعـه بـه            
وجود آمده زنگ خطر را بـراي رژيـم     

زنـگ رفـتـنـش و         .  به صدا در آورده  
صــداي نــه کــلــيــت آن جــامــعــه بــه               

. سرتاپاي مباني ،اصول و قوانينش
تــازه تــمــام ايــنــهــا در کــنــار تــمــام              
سياستهاي ارعاب و سرکـوب اسـت     

. که تا به اين حد پـيـش رفـتـه اسـت         
يادمان نرود که هـمـيـن رژيـم تـمـام             
زورش را زد کـه بسـاط مـاهـواره و           
ست اليت را از اين جامعه بر چيـنـد   

 !و نشد..... و
بعد از سـي سـال اعـدام ، قـتـل و                  

تجاوز به کودکان با مجوز قانـون و    
پشتيـبـانـي احـکـام کـثـيـف و ضـد                  
انساني اسالمي حاال تازه تعدادي از 

تـعـيـيـن     "  فقها يادشان آمده کـه بـا       
مــجــازات اعــدام بــراي کــودکــان               

و يـا ايـنـکـه خـواهـان             " !   مخالفند
جـدا  !  جدايي دين از دولت شـده انـد      

مضحک و عينا مـثـل کـاريـکـاتـور           
است ؛ انعکاس حقيرانه و پـوشـالـي      
يک واقعيت ترسناک براي جـمـهـوري    

بايد به اين فسيلها گـفـت   .  اسالمي 
جدا متاسفيم ، کـمـي ديـر يـادتـان              

ــده ــه                .  آمـ ــه اي کـ ــعـ ــامـ ــراي جـ بـ
راديکاليسم و انسان دوستي اش تـا    
به ايـن درجـه رسـيـده کـه مـخـالـف                 

اعدام است و خواهـان کـوتـاه کـردن         
دست  مذهب از تـمـام زنـدگـي اش           
است ، اين مواضع شما بسيار عقب 

 .است
از اين دست رفتارهايي کـه از سـر         

عـجــز و نــاچــاري رژيــم بـروز پــيــدا              
ــا زيــاد                    ــد را ايــن روزه ــکــنــن مــي
ميبينيم، در ايـن مـوارد و مـوارد            

کنفرانس ژنو و آبـرورريـزي و     .  ديگر
شـکـسـت ديـگـري  کـه بـراي تـمــام                   
قسمتهاي حکومت داشت، سايتـهـا   
و رسانه هاي خود رژيم حتي مجبور 

عـلـي   .  به اذعان و بيان آن شده انـد      
رغم تمام تالش راديو و تـلـويـزيـون         
جمهوري اسالمي مـردم از حـقـايـق         

 . اين مسئله آگاه شدند
 ۴۲۰۰خودشان اعالم ميکنند که  

مـدرســه بــه حــوزه عــلـمــيــه واگــذار             
خــواهــنـــد شــد و بــالفـــاصــلــه و                   
مضطربانه مجـبـورنـد بـگـويـنـد نـه             
هنوز معلوم نيست ، قطعي نشده ،   

جـدا  ...  تفاهمي صورت نگرفتـه و      
جالب اسـت کـه شـعـار تـبـلـيـغـاتـي                 
کانديد رياست جمهـوري در چـنـيـن         
حکومـتـي بـرچـيـدن بسـاط نـيـروي               

اينها همگي نشانه !!  انتظامي باشد
هاي حکومتي است که پايه هـايـش   

 . به شدت متزلزل است
اي از جامعه نيست  اي يا گوشه نقطه

که رژيم مجـبـور نشـده بـاشـد بـراي             
سرکوبش طرحـي يـا بـرنـامـه ريـزي             
نکند و جالب اينجاست که عليرغـم  
ايــن بــاز هــم از پــس ايــن جــامــعــه               

مــدارس و   . آيــد      مـعــتــرض بــر نــمــي      
آموزش وپرورش که به تمام معنا در 
اختيـارش بـوده تـا بـا مـحـتـويـات                  
کتابها و بسيج وگـزيـنـش مـعـلـمـان          
ومــديــران وجــداســازي وهــزار ويــک          
روش به خدمت خود بگيرد امروز به 
يکي از همين نقاط وحشتش تبديل 
شده اند و دارد منتـهـاي تـالش بـي         
ــاشــي از اســتــيــصــالــش را                  ــمــر ن ث

کـار گـذاري دوربـيـن در           .  ميکـنـد     
ســپــردن مــدرســه بــه حــوزه        ! مـدراس 

 !!  علميه
به همين حجاب نگاه کنيـد، از روز      
سر کار آمدنش با اينهمه سرکوب و 

نـتـوانسـتـه ايـن        ..  آزار و تـهـديـد و        
مـعـضـل را حـل کــنـد، بـه نـقـل از                     
مسئولين خودشان حجاب و پوشش 

جوانان و زنـان امـروز بـه يـکـي از                   
بزرگترين معضالت ايـن حـکـومـت         

هر چند که بايـد  . (  تبديل شده است
پــرســيــد بــخــشــي هســت کــه نشــده            

هر روز طرحي تـازه ،از بـه       )   باشد؟
کار گيـري رسـانـه هـايـش در تـمـام                
بخشهاي جامعه و آموزش و پرورش 
تا گشتهاي ارشاد و طرحهـاي چـنـد      

اي مقابله با بد حجابي تا اين  مرحله
مضحکه اخير توزيـع کـارت خـوش        

کار از ايـن    ! حجابي و دريافت جايزه
  حرفها گذشته و رژيم هـم بـه خـوبـي        
متوجه اين مساله شده ، بـه هـمـيـن       
خاطر است که  اسبش را زين کرده و 
به هر دري ميزند تـا بـلـکـه بـتـوانـد            
جلـوي ايـن نسـل جـوان عـاصـي را                 

نسلي  کـه نـه اسـالمـش را             .  بگيرد
قبول دارد و نه حـجـابـش، عـزاداري       
محرمش را به حسين پارتي تبـديـل   
ميکند و تمام مقـدسـات از ديـن و          

امـام  (  امام و پيامبرو مستر تـايـم     
گرفته تـا رئـيـس جـمـهـور و             )  زمان

رهبرش را به بـاد خـنـده و اسـتـهـزا               
ميگيرد و امروز سـايـت و وبـالگ،        
دشمن جمهوري اسالمي شده است و 
گـردانـنــدگـان سـايــتـهـا و وبــالگـهــا               

کـارگـران   .  برانداز اين رژيم هستنـد    
،معلمان وپرستاران بر اندازان رژيـم    
هســتــنــد ، دانشــجــويــان و دانــش              

محسوب ! آموزان عليه امنيت ملي
ميشوند،  زنان وجوانان با مد لباس 
و بي حجابي ،با گروههاي موزيک و 

. ضد رژيـم هسـتـنـد      ...  پارتي ها و 
حــاال خــودتــان قضــاوت کــنــيــد بــه           
راستي رفتارها و عملکرد اين رژيـم  

 !از موضع قدرت است يا استيصال
هر گروهي ، جناحي، حزبي و يا هر  

کسي که تصـور کـنـد مـيـتـوانـد بـا               
گــامــي بــه عــقــب و يــا بــا ذره اي                  
تخفيف در خواسته هاي اين جامعه 
نماينده اعـتـراض تـوده هـاي مـردم            

. باشد در اشتباه بزرگي افتاده اسـت 
کناراين وضعيت نابسامان بگذاريد 
شوراهاي اسالمي  و يا وعـده هـاي       
پوشالي  نمايندگان و دست نشـانـده     
هـاي رژيــم را، بــگـذاريــد تـحــکــيــم             
وحدتي کـه بـراي بـيـان مـطـالـبـات                 
دانشجويان به نزد کـانـديـد ريـاسـت          
جمهوري رژيـم مـيـرود،  فـعـال بـه                  
اصــطــالح مــدنــي کــه بــراي آزادي             

زندانيان سياسي  ويا مبارزه عـلـيـه      
اعدام محتاج فتواي فالن مـجـتـهـد       

همانـطـور کـه در بـاال           .  …است و 
. گفتم کاريکاتوري بيش نيـسـتـنـد       

مردم مدتهاست شمـا را پشـت سـر          
کارگران مدتهاست کـه    . گذاشته اند

پشت هيچ حرکتي که وعده  و وعيد 
بدهد يـا مـجـبـورشـان کـنـد بـه کـم                  
رضايـت بـدهـنـد نـمـيـرونـد وامـروز                
انســانــي تــريــن شــعــارهــا را در                    
مـطـالـبـات کـارگـران مـيـبـيـنـيـد ،                   
دانشجو رودرروي حکومت ايستاده 
و عليه سران اين حکومت به ميدان 
مي آيد ، زنـان، جـوانـان وکـل ايـن                

 . جامعه را کنار اينها بگذاريد
در آخـر و در نـهـايـت مـيـخـواهـم                   

بگويم که امروز پتانسيل ، ظرفيـت  
ــزرگــي در دل                    ــدرت  بســيــار ب وق
اعــتــراضــات بــخــشــهــاي مــخــتــلــف       
جامعه وجود دارد واين وضعيت بـه  

حزبي .  خودي خود به وجود نيامده 
وجود دارد که که بي کـم و کـاسـت          
خواستـه هـاي تـوده هـاي مـردم را                 
ازابتدا نماينـدگـي کـرده و سـر ايـن              
مسئله ايستاده و تا همين امروز هم 

نـاگـهـانـي و از قضـاي            .  ادامه دارد
اتفاق نيست که تلويزيـونـش بـا هـر         
بـحـثــي کـه راه مـي انـدازد چــنـيــن                  
تحرک، ولوله و بلبشـوبـي در مـيـان         
مــردم واپــوزوســيــون و جــمــهــوري            

ايـن نـه     .  اسالمي به راه مـي انـدازد      
غلو است، نه خود بزرگ بيني و نـه      

اگــر قــرار اســت در آن          .  تـبــلــيــغــات 
جامعه اتفاقي بيفـتـنـد کـه بـه نـفـع              
مردم تمام شود در گرو فعاليت حول 

ايـن  .  اين حزب و آرمانهايش اسـت    
را مــردم بــاور دارنــد ، جــمــهــوري              

فعالين و  . است اسالمي لمس کرده 
مبارزيني که به دنبال سريع تريـن و    
کم هزينه ترين راه حل نجات جامعه 
از شر جمهوري اسالمي هستند روز 
به روز بيشتر به صفوف حزب جـلـب   

اين است اوضاع جمهوري .  ميشوند
اســالمــي در آســتــانــه اول مــه روز              

بـرگـزاري هـرچـه بـا          .   جهاني کارگر
شکوهتر اول مه فرصتي است تا يک 
گام ديگر در همين جـهـت بـه جـلـو            

 . برداشت
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آنچه که در زير مي آيد پيام کـنـگـره سـوم       
ــه کــارگــران اســت کــه تــوســط                  حــزب ب

کـلـمـه    .  منصور حکمت نوشته شده اسـت 
ـاقـي اسـت       به کلمه اين پيام به قوت خود ب

ـيـش         ۹ و امروز صدبار موکدتر از  سـال پ
ـيـسـت ايـن             .  مصداق دارد ـان کـمـون جـوان

پيام را به نشانه شادباش اول مـاه مـه بـه            
 . همه کارگران ايران تقديم ميکند

 
پيام کنگره سوم حزب 
  کمونيست کارگری ايران

  به کارگران ايران
 

  رفقاي کارگر
درودهاي گرم و پرشور کنگره سـوم حـزب     

  .کمونيست کارگري را بپذيريد
 

ـانـه                     يکبار ديـگـر جـامـعـه ايـران در آسـت
ـتـه اسـت         . تحوالت تاريخسازي قرار گـرف

دوره .  دوران پرتالطمـي آغـاز شـده اسـت          
هـاي عـظـيـم        بيداري، دوره بپاخاستن توده

مـردم بـراي بـدســت گـرفــتـن سـرنــوشــت                
ـنـده بـر           خويش، دوره جدالهاي تعييـن کـن
ســر ســهــم انســانــهــا از آزادي و رفــاه و                   

جــمــهــوري اســالمــي رفــتــنــي       .  سـعــادت 
تـريـن مـدافـعـان           اين را ديگر کـودن .  است

مـردم  .  انـد    خود اين حکومت نيز فهمـيـده  
انـد و       حکم به سرنگـونـي ايـن نـظـام داده           

  .اند دست بکار بزير کشيدن آن شده
 

طبقه کارگر و جنبش کمونيسـم کـارگـري      
ـارزه بـراي بـزيـر                بايد تضمين کند کـه مـب

ـار اسـالمـي هـرچـه             کشيدن رژيم نکبـت  ب
تر، هدفـمـنـدتـر و        تر، سازمانيافته گسترده

قدرتمندتر به پيش رود و هرچـه سـريـعـتـر        
کـارگـر و     .  تر به نتيجه بـرسـد   و کم مشقت

اي بـراي       کمونيسم رهبر بحق جنبش توده
اکـنـون   .  سرنگوني ايـن حـکـومـت اسـت           
کـنـگـره    .  دوران سرنگوني آغاز شده اسـت   

حزب کمونيست کارگري بـر عـزم قـاطـع           

مــا بــراي حضــور در صــف مــقــدم ايــن               
  .مبارزه تأکيد نمود

 
  .اما اين تنها نيمي از تصوير است

 
  رفقا،

تحوالت امروز ايران فقـط بـر سـر بـود و             
ـيـسـت    آنـچـه امـروز      .  نبود رژيم اسالمي ن

در ايران ميگذرد تعيين ميکند کـه فـردا       
ـيـون انسـان چـگـونـه خـواهـنـد                 دهها ميل

آن آيــنــده دارد امــروز ســاخــتــه            .  زيســت
ـتـخـابـي بـزرگ دارد صـورت             .  ميشود ان
ـتـوانـد، اگـر مـا                 .  ميگيرد ـنـده مـي اين آي

شکست بخوريم، تـکـرار هـمـان گـذشـتـه            
ـبـي          نکبت بار سلطنتي و اسالمـي در قـال

ـاشـد   ـيـروز بشـويـم، و               .  جديد ب امـا اگـر پ
ـنـده شـاهـد           ميتوانيم بشويم، آنگاه ايـن آي

اي آزاد و بـرابـر و مـرفّـه و                برپايي جامعه
اي بــدون      جـامـعــه  .  انسـانـي خــواهـد بــود       

اســتــثــمــار، بــدون فــقــر، بــدون طــبــقــات            
ـبـداد،                 باالدسـت و فـرودسـت، بـدون اسـت
ـتـهـا     بدون حاکميت خرافات مذهبي و سن
ـابـرابـري،            و اخالقيات ارتجـاعـي، بـدون ن

ــض         ـيـ ـبـــعــ ــدون تــ ــعـــه        .  بـ ــک جـــامـ يـ
کــنــگــره ســوم حــزب      .  ســوســيــالــيــســتــي 

ـاريـخـسـاز            ـقـش ت کمونيست کارگري بر ن
طبقه کارگر و جنبش کمونيسـم کـارگـري      
ـنـده ايـران و فـرصـت                در شکل دادن بـه آي

ـقـش کـارگـر و             کم نظيري که براي ايفـاي ن
کمونيسم بعنوان رهبر يک جنبش عـظـيـم    
براي آزادي و برابري در ايـران فـراهـم شـده           

  .است تأکيد کرد
 

ــه             داران، در      رفــقــا، در دنــيــاي ســرمــاي
ـيـــن   ــوانــ ـات                   قـ ـبــ ـاســ ـنــ ـان، در مــ شــ
شان، در فـرهـنـگـشـان، در تـک              اقتصادي

تک خشتهاي نـظـام ضـد بشـري سـود و                
ســرمــايــه، کــارگــر را بــا بــيــحــقــوقــي و               

ـنـي و          محروميت و فرودستي و بي تـأمـي
ـنـد    ـيـش از يـک           .  رنج معني ميکـن امـا ب

ـام                قرن و نيم است کـه بشـريـت مـحـروم ن
ـا               ـيـسـم کـارگـري را ب کارگر و پرچم کمـون
آزاديــخــواهــي، مســاوات طــلــبــي، آزاد           
انــديشــي، عــدالــت اجــتــمــاعــي، خــرافــه          
. ستيزي و رفاه و رهايي تداعـي مـيـکـنـد       

نظير تاريخي فـراهـم      اکنون يک فرصت کم
شده است که طبقه کارگر در ايران بـه يـک       
ـات                 ـق قرن سلـطـه احـزاب رنـگـارنـگ طـب

حاکم به زندگي مردم و مقدرات جـامـعـه      
اين فرصت فراهـم شـده اسـت        . پايان بدهد

تا کارگر و کمونيسم نمونه شکـوهـمـنـدي     
از يـک جـامـعـه آزاد و بـرابـر و مـرفّـه و                         
انساني را در ايران بنا کند و در سـالـهـاي        
نخستين قرن جـديـد جـلـوي چشـم تـمـام                

ـقـش،          .  جهان قرار بدهد ـاي ايـن ن ـف براي اي
ـقـالب           براي سازماندهي و رهـبـري يـک ان
عظيم عليه جمهوري اسالمي و سـرمـايـه    

  .به ميدان بيائيد
 

ـيـسـت کـارگـري پـرچـم ايــن                    حـزب کـمـون
بـه حـزب     .  دنياي بهتر را برافراشـتـه اسـت     

کــمــونــيــســت کــارگــري، حــزب انــقــالب          
  .کارگري، بپيونديد

 
 آزادي بـــرابـــري حـــکـــومـــت کـــارگـــري           
ـاد                  مرگ بـر جـمـهـوري اسـالمـي، زنـده ب

  جمهوري سوسياليستي
ـيـسـت کـارگـري             کنگره سوم حزب کـمـون

 ايران 
ـتـگـي              ـال هـف ـاسـيـون ـتـرن منتشر شده در ان

 ،١٣٧٩ آبان  ٢٧ مورخ  ٢٨ شماره 
 
  ٢٠٠٠ نوامبر  ١٧  
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مطالبات پاسخ مثبت بـدهـد و ايـن        
آرزوهاي برباد رفته تحکيم را جامـه  
عمل بپوشاند و مردم را به شـرکـت در       
انتخابات تشويق کند داستاني ست که 
خود تحکيـم هـم بـعـيـد اسـت بـاورش                

 !بشود
 

اما  انتخابات هاي جمهوري اسـالمـي     
به هيچ وجه در هيچ شرايطي ذره اي و       
حـتـي بـطــور فـرمـال هــم مشـروعـيــت                
نداشته که بـخـواهـيـم ايـن  مضـحـکـه               

هميـشـه   .  آخرش را به رسميت بشناسيم
مشتي آدم کش را جلوي مردم گذاشتـه  

. کـنـد  "  انـتـخـاب   " اند تا يکي را مـثـال     
تحکيمي خيلي مـردم را نـادان فـرض            
کرده اند که انتظـار دارنـد دانشـجـويـان          
بروند از جانوران اسالمي کـانـديـدايـش       
سوال کـنـنـد يـا نصـيـحـتـشـان کـنـنـد،                   
بخواهند سياست بـراي شـان  مـعـلـوم              

اوليـن و فـوري تـريـن مـطـالـبـه                 .  کنند
: مردم ايران و بويژه نسل مـا ايـن اسـت       

ــرود            ــايــد ب ــا !  جــمــهــوري اســالمــي ب ب
انتخابات و بي انتخابـات فـرقـي نـمـي          

کند، بايد هـرچـه زودتـر گـورش را گـم              
ايـن خـواسـت بـه حـق مـردم در                 .   کند

ــات       .  ايــران اســت    ــتــخــاب مضــحــکــه ان
جمهوري اسالمي هم فرصتي اسـت تـا     
با صداي بلند تر و بلـنـدتـر اعـالم کـرد          

جمهوري اسالمـي نـمـي خـوايـم نـمـي              "
فرصتـي اسـت تـا يـک بـه يـک                 "!  خوايم

اوباش و آدم کش ها و آخونـدهـا و دزد       
روي خـودشـان     "  کانـديـدا  " هايي که اسم 

گذاشته اند  را افشاء کـرد و نشـان داد         
که دست شان در چه جنايت هايي بـوده    

بايد خود تحکيمي ها را کـه بـا       .  است
موذيگري سعي ميکننـد چـهـره کـريـه          
جمهوري اسالمي را آرايش کننـد بـايـد      
افشاء کرد و بايد نشـان داد کـه دسـت            
اين جوجه آخوندها هم در همـان بسـاط     

.  آخوندهاي ميلياردر و جنايتکار اسـت 
جــمــهــوري اســالمــي بــايــد بــا قــدرت             
ــري حــزب                    ــه رهــب ــالبــي مــردم ب ــق ان
کمونيست کـارگـري سـرنـگـون شـود و             
جمهوري سوسـيـالـيـسـتـي بـه جـاي آن               

 .بنشيند
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 و دلقک ھای اسالمی" انتخابات"

مورد احضـار بـه کـمـيـتـه               ۵۰ بيش از 
تـــرم   ۱۸ انضـــبـــاطـــي و بـــيـــش از                

محروميت از تـحـصـيـل در دانشـگـاه             
 اميرکبير  

 ۸۸ -۸۷ در تـرم دوم سـال تـحـصـيـلـي             
طـرز  احضارها به کميته انصباطـي بـه       

غـيــر قــابـل تـحــمـلــي افــزايـش يـافــتــه                
است، به گـونـه اي تـا کـنـون بـيـش از                  

ــه ي                    ۵۰  ــت ــي ــم ــه ک مــورد احضــار ب
 . انضباطي رخ داده است

موج اول از ايـن احضـارهـا در بـهـمـن                 
توسط تيم امنـيـتـي دانشـگـاه         ۸۷ ماه 

رخ داد که تعداد احضـار شـدگـان بـالـغ          
اســامــي   .  نــفــر بــوده اســت            ۱۳ بــر     

مـجـيــد   : احضـار شـدگـان عـبـارتـنــد از            
شــاه حســيــنــي، آرويــن طــاهــايـــي،                 
احســان مــعـــزي، احــمـــد قصـــابـــان،              
محسن غميـن، پـيـام ردايـي، فـهـيـمـه               
ضيايي، سيـنـا صـداقـت نـژاد، غـزالـه              
مال احمدي، سـعـيـد نـجـفـي، مـحـمـد                
مـهـدي عـبـاســي، کـوروش دانشـيــار،             

 .حسين ترکاشوند 

در ادامــه ســال تــحــصــيــلــي و پــس                  
 ۳۰ برگزاري پـروژه ي دفـن، بـيـش از               

نــفــر از دانشــجــويــان را بــه کــمــيــتــه                 
اســامــي .  انضــبــاطــي احضــار کــردنــد      

 : احضار شدگان عبارتند از
امير جـهـانـگـيـري، لـيـدا مـحـمـودي،                 
کــوروش مـــحــمـــود کــاليـــه، آرويـــن             
طاهايي، احسان مـعـزي، مـجـيـد شـاه           
ــازلــي صــبــاح، مــريــم                   ــي، ن حســيــن
ســلــيــمــي، آرمــان صــداقــتــي، فــرزانــه           
شيخي، کبـيـر فـاضـلـي، ايـمـان بـهـرام                
زاده، سينا صداقـت نـژاد، غـزالـه مـال            
احــمــدي، مــرتضــي ورمــزيــار، يــاســر           

، مـجـيـد شـيـخ پـور،             .ترکمن، نيما گ
ــس               ســيــامــک شــجــاعــي، ســجــاد وي
ــي، آذيــــن                    ــام ردايــ ــيــ ــرادي، پــ مــ
اســکــنــدري، عــلــي اصــغــر ســپــهــري،           
بامداد غالمي، بـيـتـا صـمـيـمـي زاد،              
روشــنــک خــانــي، فــهــيــمــه ضــيــائــي،            
مــحــســن گــرامــي، يــوســف رشــيــدي،          

 . نويد گرگين، محسن غمين
 

ــجــام ايــن احضــار هــا در                      پــس از ان
و تـنـهـا انـدکـي مـانـده              ۸۷ اسفند ماه 

تـرم    ۱۸ به آغاز سال جـديـد، بـيـش از           
مــحــرومـــيــت از تــحـــصــيـــل بـــراي                
دانشـــجـــويـــان احضـــار شـــده صـــادر            

نـفـر دو       ۵ گرديد که در اين بـيـن بـراي        
 ۸ ترم محرومـيـت از تـحـصـيـل بـراي                

نفر يک ترم مـحـرومـيـت از تـحـصـيـل               
نـفـر     ۱۳ صادر گرديد و در مـجـمـوع            

در پــي ايــن جــريــان بــراي مــدتــي از                  
. ادامه ي تحصـيـل مـحـروم گـرديـدنـد           

همچنين مابـقـي دانشـجـويـان احـکـام            
ــافــت                 ــيــخ کــتــبــي و اخــطــار دري تــوب

اين تعداد تـرم مـحـرومـيـت از            .  کردند
تــحــصــيــل در تــاريــخ دانشــگــاه هــاي            

در ادامـه ايـن       .  کشور بي سابقـه اسـت    
ــري هــا،                     ــا و ســرکــوب گ احضــار ه
تمامي ايـن احـکـام در فـرورديـن مـاه                 

ــد و بســيــاري از                  ۸۸  قــطــعــي گــردي
ــان بــه دانشــگــاه مــمــنــوع              دانشــجــوي

احضـار هـا در سـال          .  الورود گـرديـدنـد   
جديد همچنان ادامه دارد و تـا کـنـون            

بـه کـمـيـتـه ي             در سال جديد، سه نـفـر  
 .انضباطي احضار شده اند

 اخبار دانشجويی در ھفته گذشته



 سوسياليسم و دالرا
 دامون رضايی تھران

مطلبي بـرايـمـان فـرسـتـاده انـد کـه                 
کوشش کرده اند مـنـشـاء اعـدام را           
توضيح دهند و بعد به مبارزه بـراي  

ضـمـن   .  نجات دالرا اشاره کرده انـد   
تشکر از دامون عين مطلب ايشـان    

 :    را مي بينيد
بــعــد  از دوران مــادر ســاالري                    " 
و )  عصر جان انگاري يا انيمـيـسـم   ( 

پديد آمدن  سيستم قبيله اي،عصـر    
ماكيت خصوصي بر اراضي ،عصـر  

ــاي خـــونـــي              ــبـــيـــت هـ دوران ( نسـ
روايـاتـي   ( اسـطـوره هـا        )  اساطـيـري  

اقليمي كه آگاهي قومي  نسبـت آن    
مـــانـــنــد مـــعـــجـــزات      . وجــود دارد    

،آئــيــن هــا    ) پــيــامــبــران و يــا خــدا         
حركات و رفتارهـاي نـمـايشـي كـه          (

به منظور ارتبـاط بـا  اسـاطـيـر بـه               
. صــورت جــمــعــي  اجــرا مــي شــد             
) مانند نماز جماعت يا حـج تـمـتـع        

نيز پديد آمدند، يكي از مشـخـصـه      
هاي اين دوران پـديـده قـربـانـي بـود           
كه مصداق بارز  انسـان كشـي  بـه              

ــد       در ايــن عصــر،      .  حســاب مــي آي
مردان به دليل اينكه حافـظ زمـيـن      
هاي قبيله و توتم ها  و هـمـچـنـيـن          
حافظ نسبـت هـاي قـومـي بـودنـد،             
پس جـانشـان بـر زنـان و كـودكـان،                 

بــنــابـر ايــن زنــان و         .  بـرتــري داشــت   
ــان         ( كــودكــان      ــه خصــوص كــودك ب

. بودند كه قرباني مي شـدنـد  )  دختر
البته مردان نيز در جـنـگـهـاي بـيـن           

در يـك    .  قبيله ها كشته مي شـدنـد    
كالم جان انسـانـهـا فـداي قـومـيـت              
خواهي و مالكيـت خصـوصـي مـي         
شد و طـبـعـا حـس انـتـقـام هـم  در                   

.  مـيـان قــبـايـل بسـيـار شــديـد بــود               
آنـچـه   ( انسان هـا را  بـخـاطـر تـابـو                
اعـدام  )  خالف عرف ها و توتم بـود   

بنابر ايـن اعـدام ريشـه        .   مي كردند
در عصر كهن دارد ،اديان نيـز چـون     
زاييده ذهـن بشـر عصـر اسـاطـيـري              
هستنـد، احـكـام و آئـيـن هـاي  آن                   
عصر از جمله اعدام  را همـراه خـود     

 . به جهان امروز آورده اند

نظام سرمايه داري و همـه مـكـاتـب       
متصل به آن نيز بر چنـيـن سـيـسـتـم         
فكري عقب مـانـده اي صـحـه مـي              
گذارد، بهتر است ايـنـطـور تـحـلـيـل          
شود كه سـرمـايـه داري بـا مـذهـب               

تـقـدس مـالـكـيـت         . گره خورده است
خصــوصــي از مصــاديــق ايــن امــر            

خرافه سازي و اجراي  احـكـام   .  است
خـرافــي چــه در دول  بـه اصــطــالح                
پيشرفته و چه در دول عـقـب مـانـده       
به منظور تحكيم زور گويي  طبـقـه   
حاكم بر مردم ، همـواره در دسـتـور        
كار بوده است، بـه هـمـيـن مـنـظـور            
مي توان سرمايـه داري را مسـاوي         

سـوسـيـالـيـسـم       .     با بربريت دانست
تنها تفكـريسـت كـه بـا خـرافـات و               
ــا                  ــن ب ــي ــمــچــن احــكــام خــرافــي، ه
مالكيت خصوصي بر شـريـان هـاي         
صنعتي و اساسي جامعه ، مـبـارزه     
مــي كــنــد،پــس تــنــهــا راه نــجــات              

 . جوامع در برابر بربريت  است
يكي ازاحكام عـقـب مـانـده، حـكـم           
اعدام است كـه سـوسـيـالـيـسـت هـا                
همواره با آن جنگيده اند و پـيـروزي      
هاي چشم گيـري هـم  در كـارنـامـه              

دالرا دارابـي،    .  خود ثـبـت نـمـودنـد       
دخــتــري جــوان كــه از كــودكــي در              
انتظار اجراي حكم اعدام و مـحـروم     

لـحـظـات    .  شدن از زندگي بوده است
ــه                بســيــار حســاس نــزديــك شــدن ب
اجـراي حـكــم فـرا رسـيــده بـود، يــا                 
مرگ يـا زنـدگـي، امـا دالرا تـنـهـا                
نماند و مردم آزادي خواه و جـپ بـه       
رهبري  حزب كمـونـيـسـت كـارگـري         
ايران به پا خواستند و عـزم خـود را       
براي نجات دالرا جزم كردند، مـردم    
مبارزفرياد هاي نـه بـه اعـدام خـود           

بــه گــوش    "  کــانــال انــقــالب   " را  از       
جهانيان مي رساندنـد، صـد هـا  و            
هزاران نفر  در برابر اسـطـوره عـقـب         
مانده ايستادند و سر انجام بربـريـت   
فعال يک قدم عقب نشينـي نـمـود و        

بايد با تـمـام   . دالرا  هنوز زنده است
قوا براي نجات کامل دالرا مـبـارزه   

 "دامون رضايي  از تهران.    کنيم
 

 پيمان از تبريز
 نشريات قبلی در خواست 

با سالم، من عضو جـديـد سـازمـان         
ــم و                  ــســت هســت ــونــي جــوانــان کــم
درخــواســت نشــريــات قــبــلــي را از            

. " بــا تشــکــر  .  طــريــق ايــمــيــل دارم     
مرگ بر جمهـوري اسـالمـي ، زنـده           

 " بد جمهوري سوسياليستي
 
پيمان جان به سازمان جـوانـان   : ک.ج

حزب کمونيست کـارگـري ايـران بـه           
ــراي               ــيــت و مــبــارزه ب صــف انســان
سرنگون کردن جمهوري اسـالمـي و       
ســاخــتــن جــامــعــه انســانــي خــوش           

امــا در رابــطــه بــا آرشــيــو            .  آمــدي
تشريات ميتواني آنها را از لـيـنـک          
زير دانلود کنـي و مـن لـيـنـک آنـرا               

سعـي کـن     .  برايت ايميل خواهم کرد
در جــلــســات هــفــتـگــي ســجــک کــه            

شـب ايـران     ۱۲شنبه ها از ساعت   ۵
شروع ميـشـود شـرکـت کـنـي و در               
ضمن براي نشريه مطلب بـنـويـس و      
اخـبـار اعــتـراضـات پــيـرامـونـت را              

منتظر فعاليـتـهـاي    . برايمان بفرست
 .کيان. بيشترت هستيم
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 نازنين از قزوين

 تظاھرات اول مه قزوين 
سالم کيان جان، من نازنين هسـتـم     "

در قــزويــن شــنــيـده ايــم تــظــاهــرات            
صـبـح    ۱۰ميدان مير عماد ساعت 

ارديبهشـت   ۱۱من و همسرم . است
کنيـم، زنـده      در تظاهرات شرکت مي

باد جمهوري سوسياليستـي و درود      
ــري                ــســت کــارگ ــي ــون ــر حــزب کــم ب

 .ايران،مرگ بر جمهوري اسالمي
 
سالم نازنين جان سعي کـنـيـد      :  ک.ج

بــا افــراد بــيــشــتــري در تــظــاهــرات            
سراسري روز جهاني کـارگـر شـرکـت       
کنيد و ازاعتراض اين روز عکس و   
ــراي مــا                   ــم تــهــيــه کــنــيــد و ب فــيــل

منتظر ارسال اخـبـار ايـن        .  بفرستيد
 .کيان. شاد باشي. روز هستيم

 

 فرھاد صدقی از ترکيه
 لينک آرشيو نشريات

سالم کيان جان،من لـيـنـک دانـلـود        " 
نشريات حزب را در سايـتـمـان قـرار       

ميخواسـتـم آرشـيـو نشـريـات           . دادم
حزب را هم در سايت خودمان قابـل  

لطفا نشريات و لـيـنـک    . دسترس کنم
مـرسـي   . آنها را در اختيارم قرار بـده   

 ."و باي
فــرهــاد جــان لــيــنــک دانــلــود          :  ک. ج

آرشيو نشريات را بـرايـت فـرسـتـادم          
فرهاد جـان    .  که در سايت قرار دهي

. سـعـي کـن بـراي نشـريـه بـنـويســي                
 .کيان.موفق باشي

 
 حميد از ايران

 !ما رو راه بندازيد
؟ آقـا اگـه          سالم کيـان جـان،خـوبـي      " 

از دست ما بر مياد بگـو تـا       کمکي
خالصه بگم مـا رو هـم       .  انجام بديم
ما هم ميـخـواهـيـم تـو        .  راه بندازيد

اين کار سهم داشته باشيم و شـرکـت   
 ."کنيم

 
حـمـيـد جـان بـرايـت ايـمـيـلـي                 :  ک.ج

فرستادم که مجموعه فعالـيـتـهـايـي      
کــه مــيــتــوانــيــد در شــهــر مــحــل                
زنـدگــيـتــان انـجــام دهــيــد را در آن               

بـراي شـروع بـرنـامـه يــک            . آورده ام     
دنــيــاي بــهــتــر را دســتــه جــمــعــي                
بخـوانـيـد، بـراي بـقـيـه بـفـرسـتـيـد،                   
ــد،                    ــا آن آشــنــا کــنــي ديــگــران را ب
شــعـــارهـــاي حـــزب را هــمـــه جـــا                
بنويسيد، دسته جمعي کانال جـديـد   
را نگاه کنيد و بحث کـنـيـد،  بـراي         
نشريه خير و گـزارش تـهـيـه کـن و                
مــطــلــب بــنــويــس و در تــظــاهــرات           
سراسري در روز يـازده ارديـبـهـشـت          
که جمعه اين هفته هست  بـا بـقـيـه           

عکس و فيلـم  .  دوستانت شرکت کن
امـيـدوارم ايـنـهـا        .  بگير و بـفـرسـت     

ــاشــد                 ــي ب ــاف ــادن ک ــت ــراي راه اف .  ب
 .کيان. منتطر فعاليتهايت هستم

 
 شھناز از اصفھان

 در بيمارستان کار ميکنم
سـالم، مـن از اصـفـهــان هسـتـم و                 " 

ميخوام با نظرات شما بيشتر آشـنـا     
من در بيمارستان کار ميکـنـم   . بشم

و با مسائل زيـادي سـرکـارم روبـرو           

مــيــشــم و بســيــار وضــعــيــت بــدي             
براي من مطلب بفـرسـتـيـد کـه        . ست

ــان آشــنــا                    ــت ــات ــظــري ــا ن ــر ب ــشــت ــي ب
 ."مرسي.شوم

 
شهناز جان برايت بـرنـامـه يـک       : ک.ج

دنياي بهتر و نشريات اين هـفـتـه را      
بخوان و نظر و سـواالتـتـو        . فرستادم

در مورد مسائلـي کـه     . برايم بفرست
سر کار با آن روبرو هستي بنويس و   

حــتــمــا خــيــلــي    .  بـراي مــا بــفــرســت      
ــود        دعــوتــت  .  خــوانــدنــي خــواهــد ب

ميکنم به اين حزب بپـيـونـدي و بـه         
تي وي کـانـال جـديـد کـمـک مـالـي                 

 .کيان. شاد باشي. کني
 

 پويا امينی از آبادان
 تظاھرات ژنو خوب بود

ما مشغول پريـنـت   . کيان جان سالم"
گرفتن وسيع آثار حزب هستيم و از     
بس پرينت گرفته ايم فـعـال پـريـنـتـر         

در ضـمــن ايـن هـفـتــه           .  خـراب شـده    
احمدي نژاد حسـابـي ضـايـع شـد و              

ــم         ــظــاهــرات و     .  کــلــي حــال کــردي ن
هم خـيـلـي      )  در ژنو(اعتراض حزب 

خوب بود و اينـکـه تـو تـي وي هـم              
پخش شد و خيلي تاثير داشـتـه ايـن      
حرکت حزب در افکار عـمـومـي در      

 ."فعال باي. ايران
 
. پــويــا جــان خســتــه نــبــاشــي         :  ک. ج

سـعـي   !  پرينترت هم خسـتـه نـبـاشـد       
. کن سريعتر پرينتر را درسـت کـنـي     

بـايـد در مـراسـمــهـاي روز جـهـانــي                
کارگر متريالـهـاي مـربـوط بـه ايـن             
روز را وسيعا بين کارگـران و مـردم       

کــنــفــرانــس ژنــو هــم        .  پــحــش کــرد   
ــراي             شــکــســت مــفــتــضــحــانــه اي ب
جمهوري اسالمي بـود و مـا نـقـش             
مــهــمــي در آن داشــتــيــم و حــرکــت             
ــاي               اعــتــراضــي مــا از ســايــر مــدي
جهاني پخش شد و هرجند که جـنـد     
ــهـــا و                   ــايـــتـ ــد از سـ ســـاعـــت بـــعـ

امـا ايـن     .  خبرگزاريها سانسـور شـد    
صداي اعتراض جـامـعـه ايـران بـود          
کـه حـزب کـمــونـيــسـت کـارگــري و                
انسانهاي آزاديخواه آنرا نمـايـنـدگـي     

پــويــا جــان بــنــويــس بــراي         .  کــردنــد
 .کيان. نشريه
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 بھمن از تھران
 از دستتان عصبانيم

کـيــان جـان سـالم، نـمــي دانــم چــه                " 
بگويم از دستتان واقـعـا عصـبـانـي          

شما اين همه وقـت تـي وي       .  هستيم
را مي گذاريد در خدمت يک چـيـزي   
ــه                    ــه مشــکــل مــردم اســت ن کــه ن

نـمـي   .  کارگران ونه اکثر زحمتکشان
دانم هدف شما چيسـت مـا کـه سـر           

اگر مسله روز اسـت،  .  در نمي آوريم
که اعدام يکنـفـر مسـلـه روز مـردم            

دهــهــا نــفــر کــارگــر جــان          .  نــيــســت 
باختند و آنوقت شما نشستيد اشـک  
مـي ريــزيـد بــراي کســي کـه هـنــوز                

مشکل جوانان امروز آنـقـدر     .  نمرده
حاد است که شما اصال بـه آن نـمـي        

نمي دانم آيا شما روزنـامـه   .  پردازيد
اگـر مـي     .  هاي ايران را نمي بـيـنـيـد    

جـوانـان هـمـراه شـويــد           بـا    خـواهـيـد   
ــامــه هــاي ورزشــي                ــه روزن ســري ب

مسئله مـربـي تـيـم مـلـي و               .  بزنيد
مسئله باشگاهاي فوتبـال، مسـئلـه      

بــا .  جــوانــان اســت      %۸۰بــيــش از      
اعتراض جوانان فدراسيـون فـوتـبـال       
به هم مي ريزد دولت مـجـبـور مـي       
شود مربي تـيـم مـلـي را کـه خـود                 
احــمــدي نــژاد انــتــخــاب کــرده بــود            

ولي شما هـيـچ بـرنـامـه اي            .  بردارد
شما اگر هـمـان     .  براي جوانان نداريد

يـا مـحـمـد         شب که تيم ملي بـاخـت  
ميلـيـون نـفـر از          ۲۰مايلي کهن به 

بـرنـامـه      تي وي  رژيم تـوهـيـن کـرد        
گذاشته بوديد االن شـمـا بـرنـده ايـن          

ترا بـه جـان هـر کسـي               . بازي بوديد
دوست داريـد کـمـي بـا ديـد روشـن                 

جاي يـک  .  تري به مسايل نگاه کنيد
روزنامه ورزشي که بتواند مـردم را      
و جوانان را آگاه کنـد واقـعـا خـالـي          

 .است
 !  ما که مرديم
 موفق باشيد

 .....جمعي از کارگران کارخانه
 
بهـمـن جـان اگـر کـمـونـيـسـم                : ک.ج 

آلترناتيو سيستم سرمـايـه داريسـت      
و طبقه کارگر طبـقـه اي هسـت کـه           
ميتواند و بايد ايـن نـقـش رو ايـفـا              
کنه و اين وضعيت را عـوض کـنـد،      
پس همه اين مسائل بـه کـارگـران و        

هـم  .  کمونيستها مـربـوط مـيـشـود         

آنهايي کـه شـمـا مـيـگـويـيـد و هـم                  
اگه مـا  .   مساله مبارزه عليه اعدام

بــديــل ايــن ســيــســتــم و جــمــهــوري             
اســالمــي هســتــيــم، هــمــه مســائــل          

اما دررابـطـه     . جامعه به ما مربوطه
بــا جــمــهــوري اســالمــي کــه اعــدام            
ميکنه، يکي از مصافـهـاي اصـلـي       
ما عليه ايـن رژيـم هـمـيـن مسـئلـه              
اعدام هست و رهبري اين جـنـبـشـي       
که در جامعه وجود دارد و در کنـار  
همه اينها نجات جـان انسـانـهـا کـه          

مـن  .نتيجه اين اقدامات خواهد بود
تعجب ميکنم اين جنبش عـظـيـم و      
جدال بزرگي که بصورت توده اي در 
جـامـعـه وجـود دارد و مـا در ايــن                  
جند روز در برنـامـه هـاي زنـده تـي            
وي آنرا ديديم که چه مبارزه بـزرگـي   
بـــيـــن مـــردم بـــه رهـــبـــري حـــزب               
کــمــونــيــســت کــارگــري ايــران و در            
مقابل رژيـمـي کـه ادم مـيـکـشـه و                
سعي مـيـکـنـه انسـانـهـا را در ايـن                 
قتلها با خودش شريـک کـنـه و ايـن           
بنظرم خيلي مهم است و نديدن ايـن    
موضع باعث ميشود که ما از يـک      
وجه مهم مبارزه و رهـبـري آن جـدا          

در اين مصافهـا هسـت کـه        .  بيفتيم
رژيم را عقب مـيـزنـيـم و هـژمـونـي            
سياسـي حـزب را جـامـعـه بـيـشـتـر                  

نکته ديـگـر ديـد بسـيـار            .  ميپذيرد
محدود است که مسائل مربوط بـه    
کارگران و کـمـونـيـسـتـهـا و عـرصـه              
هـاي مـبـارزه را فـقـط مـحـدود بـه                   
کارخانه ميبيند و بقيه مسـائـل بـه        

. کمونيستها و کارگران ربطي نـدارد 
اين ديد را مـا عـوض کـرده ايـم و                 

. بايد در همه عرصه ها وارد شـويـم      
اين نقشه عـمـل يـک حـزب مـدعـي               

امـا راجـع بـه بـرنـامـه             .  قدرت است
هايي که بـايـد بـاشـد و جـاي آنـهـا                  
خــالــيــســت در رابــطــه بــا کــارگــران           
کــرمـــان مـــا چـــنـــد بـــرنــامـــه در                
انترناسيونال و بـرنـامـه کـارگـران و            
يـک دنــيـاي بـهــتـر در ايــن زمــيـنــه                 
داشــتــه ايــم هــرجــنــد کــه مــيــدونــم            
منظورشمـا در بـرنـامـه هـاي زنـده                

در رابـطـه بـا بـرنـامـه هـاي                .  هست
مربوط به جوانان هم مـيـدانـم جـاي       
آن خــالــيــســت و امــيــدوارم بــزودي           
برنامه هايي در اين زمـيـنـه در تـي         

در ضـمـن نـکـات         . وي داشته باشيم

شما عزيزان را بـراي مـديـر تـي وي           
 .کيان. خواهم فرستاد

 
 نغمه از سوئد

 قبض تلفن در ايران

اين عکس فاکـتـور تـلـفـن        . با سالم"
در ايران است که در آن کمک به غـزه  
هم جزو برداختي هاست که ماهـانـه   

مـرسـي و     .  مردم بايد پرداخت کنند
 ."باي

 
 
نعمه جان اين ستـونـي کـه در        :  ک. ج

اين عکس هسـت تـمـامـا بـيـمـورد              
است و همه آن بايد باعث اعـتـراض     

ثروتها و امکانات جامعـه را    .  شود
کارگران و مردم زحمـتـکـش تـولـيـد         
ميکنند و بعد براي بدست آوردن و     
استفاده کردن از آن بايد بـرونـد پـول      

بـه هـمـيـن سـادگـي و ايـن                .  بدهـنـد  
عکس هم از اين زاويـه بـايـد مـورد         

نـکـتـه ديـگـر        . اعتراض قرار گـيـرد       
پولهاي جمع شده از اين طريق و يـا      
طرق ديگر بدست مـردم فـلـسـطـيـن           
ــه                    ــمـــک بـ ــرســـد و بـــراي کـ ــيـ نـــمـ
ــل حــمــاس و                 ــي مــث ــاي ــه ســازمــان
جمهوري اسالمي است که ميدانـيـم   

. مـوفــق بـاشــي    .  چـه جـانــيـانـي انـد         
 .کيان

 
 رھا از تھران

 برای آنھا نشريه بفرست
اميد کـه ايـن     ، خسته نباشي، سالم" 

آدرس  ايميلهاها به دردت بـخـوره،       
پليز براي آنهـا مـطـلـب و نشـريـات             

 ."فعال باي. مرسي.بفرست
 
رهــا جــان مــرســي و خســتــه            :  ک. ج

حـتـمـا ايـن آدرسـهـا بـدرد              .  نبـاشـي  
بيشتر از ايـن کـارهـا        . خواهد خورد

بکن و همه خوانـنـدگـان و فـعـالـيـن            
سجک را يادآوري ميکنم که  مرتبـا  
آدرس ايــمــيــل جــمــع کــنــنــد و در                
اختيار ما قـرار دهـنـد تـا بـرايشـان             

مـوفـق   .  نشريات حزب را بفـرسـتـيـم    
 .کيان. باشي

 
 ناصر از يونان

 فرزاد کمانگر به يونانی
ــي جــان خــوب و                 "  ســالم مصــطــف

سالمتي؟ متن نامه فرزاد کمـانـگـر    
 ."به يوناني را برايت ارسال ميکنم

 
مـرسـي نـاصـر جـان، مـن بــا               :  ک. ج

خوشحالي نـگـاه کـردم ولـي هـرچـه               
. نگاه کردم ديدم يوناني بلد نيـسـتـم   

از شوخي گذشته، ايـن خـيـلـي کـار            
مهمي است که حمايـت کـارگـران و        
مردم يونان از مبارزات مردم ايـران    

و بـراي ايـن بـايـد           .  را جـلـب کـنـيـد       
چيزهايي مثل نامه فرزاد کـمـانـگـر     

امـا در عـيـن حـال            .  را ترجمـه کـرد    
يونان يکي از جاهايي در اروپـاسـت     
که يک جنبش راديکال جـريـان دارد       
و تظاهرات هاي مـاهـهـاي گـذشـتـه         
حکايت از پتانسـيـل هـاي انـقـالبـي           

اما بـه نـظـر نـمـي رسـد               .  آنجا دارد
ــن                    ــي کــه اي ــز و روشــن ــي ــان ت جــري
پــتــانســيــل را رهــبــري کــنــد و بــه                

. پيروزي برساند وجود داشته بـاشـد    
به نظـر مـيـرسـد جـريـانـات مـطـرح                
بيشتر رفرميست و چپ هـاي غـيـر        

در نتـيـجـه خـيـلـي         .  کارگري هستند
ضروري اسـت کـه ادبـيـات حـزب و              
منصور حـکـمـت و بـويـژه بـرنـامـه                 

در .  حزب به يـونـانـي تـرجـمـه شـود             
ضمن ناصر جان راجـع بـه يـونـان و             
شـرايـط سـيـاســي اش بـراي نشـريــه               

 .موفق باشي. بنويس
 

 ھوشيار از ؟
 !چقدر اينجا گرمه

روزي مردي به سـفـر مـيـرود و بـه            " 
محض ورود به اتاق هتل ، مـتـوجـه    
مـيـشـود کـه هـتــل بـه کـامـپـيـوتــر                   

تصمـيـم مـيـگـيـرد بـه            . مجهز است
نـامـه را     .  هـمـسـرش ايـمـيـل بـزنـد               

مينويسد اما در تايپ آدرس دچـار    

و بــدون ايــنــکــه      .  اشـتــبــاه مــيــشـود    
ــامــه را                 مــتــوجــه اشــتــبــاه شــود ن

در اين ضمن در گـوشـه       .  ميفرستد 
اي ديگر از اين کره خاکي، زنـي کـه     
تـــازه از مـــراســـم خـــاک ســـپـــاري               
همسرش به خانه باز گشته بـود، بـا       
ايــن فــکــر کــه شــايــد تســلــيــتــي از              
دوستان يا آشنايان داشتـه بـاشـه بـه         
سراغ کامپيوتر ميرود  تـا ايـمـيـل           

امـا پـس از       .  هاي خود را چک کند 
خواندن اولين نامه غش ميـکـنـد و      

 . بر زمين مي افتد
پسر او با هـول و هـراس بـه سـمـت                
اتاق مادرش ميرود و مادرش را بر 

و در هـمـان       .  نقش زمين مـيـبـيـنـد       
حال چشمش بـه صـفـحـه مـانـيـتـور               

 :مي افتد
 همسر عزيزم: گيرنده 

 من رسيدم: موضوع 
مـيـدونـم کـه از گـرفـتـن ايـن نـامـه                     

راسـتـش   .  حسابي غـافـلـگـيـر شـدي        
آنها اينجا کامـپـيـوتـر دارنـد و هـر             
کس به اينجا مي آد مـيـتـونـه بـراي        

من همين  . عزيزانش نامه بفرسته
االن رســيــدم و هــمــه چــيــز را چــک               

همه چيز براي ورود تو رو بـه  . کردم 
 . فردا ميبينمت . راهه

اميدوارم سفر تو هم مثل سفـر مـن     
 . بي خطر باشه

 !"واي چه قدر اينجا گرمه
 

 نشريه بذر
 پوستر اول مه

پوستر اول مه را براي يک ليـسـت و از       
پوستـر زيـبـايـي       .  جمله ما فرستاده اند

است و استفاده زيبايي هم از بـنـد اول         
سـرود انـتـرنــاسـيـونـال ســرود جـهـانــي               

 مصـرع دوم   امـا       .  کارگران کـرده انـد    
انترناسيـونـال اسـت      " بايد اينطور باشد 

 "! انسانها نجات
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