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  فريده نوري از تهران
ان . من از روزها قـبـل بـا فـراخـو              

ز جـهـانـي کـارگـر بـا               . تجمع براي رو  
فطعنامه مشـتـرک بـيـن تشـکـلـهـاي               

خـود  .   کارگري حال عجـيـبـي داشـتـم          
خبر و فراخوان اول مـه امسـال بـرايـم            

.  بسيار جالب بود و جاي تامل داشت    
ن . بـدو .   قطعنامه اي بسيار شـفـاف و     

هيچ مـالحـظـه کـاري يـا تـخـفـيـفـي                    
اســتـهــاي جــامـعــه ايــران را در               . خـو 

. عرصه هاي مختلف بيان ميـکـرد و     
اسـت بـلـنـد       . د کـيـفـرخـو      . من که خـو   

ضـعـيـت داشـتـم        . بااليي عليـه ايـن و       

سالهاي سال مانند بسيـاري ديـگـر      . و
رنجهاي جانگدازي را در دورانـي بـي          

دم  تـنـهـا بـه       .تاريک گذرانده بو.افق و 
اميد اينله سرانجام روزي فرا ميـرسـد         

انم بغضي کهنه را کـه    . که من هم بتو 

 
 دستگير شدگان اول مه بايد فورا و بدون قيد و شرط از زندان آزاد شوند"

 ياشار سهندي
اول ماه مه امسـال نـيـز آمـد و                  

مـانـد، در     !   نگـذشـت  !   اما نه.  گذشت
تاريخ جنبـش کـارگـري مـانـد و بـه                   

خاطـرمـان   .   تبديل شد "  نقطه عطفي" 
هست سالهاي گذشته در روز اول مـه        
از خيابانها ميگذشتيم و تـا خـود را           
به مراسمي برسانيم که در بـاغـي يـا              
در دشتي يا در مکانـي دور از چشـم         

ناگـزيـر بـوديـم       . مردم ،مراسم بگيريم 
دور از چشم باشـيـم و الـبـتـه دور از                  

در !   چشم ماموران گمنام امـام زمـان     
اين مسير  دوسـت داشـتـيـم فـريـاد                   
برآوريم که امروز اول مـه اسـت روز                
جهاني کارگر، اما صدايمـان در گـلـو       
مي ماند و به بغـض فـرو خـورده اي             

در مراسـم  از اتـحـاد           . تبديل ميشد 
ميگفتيم از قـدرتـمـان کـه جـهـان را                 

: برخي بر ما خنديدند کـه .   ميچرخاند
يـک  !   اينها را باش دلشان خوش اسـت       

گوشه جمع شده اند و براي خود قصـه     
؟ آي که دوست داشتيـم  بـه   ! مي بافند 

خيابان بريزيم  و شهر را قـرق کـنـيـم               
با ايـن وجـود آن        .   اما توانمان کم بود 

چون هـر  ( مراسم مخفي و نيمه علني   
چه بود ايـن سـالـهـاي آخـر مـامـوران                

 
گامي مهم در پيشروي جنبش   ٨٨اول مه 

 انقالبي مردم در ايران
اول مـه امسـال در ايـران از نـظـر                 
ابعاد آن، تعداد شهرهائي کـه اول مـه              
برگزار شد، جمعيتي که در مراسم ها و      
ميتينگهاي اول مه شرکت کرد، از نظـر     
مضمون راديکال  و طـرح مـطـالـبـات              
انساني طبقه کارگر براي کل جامعه، و    
از نظر روحيه حاکم بـر اجـتـمـاعـات و                
ــحــاد رهــبــران و                         عــزم و اراده و ات
سازماندهندگان آن يک نقطه عطـف  در     
جنبش کارگري،  يک پيشروي بزرگ در        
مبارزه مردم ايـران و  بـروز شـورانـگـيـز             
حضـور قـدرتــمـنــد طـبـقــه کـارگــر در                   
پيشاپيش صف اعتراضات و مبـارزات      

 .  توده مردم بود
هزاران نفر زن و مرد و پير و جـوان         
در تــهـران، سـنــنـدج، قصـر شــيـريــن،                 
کرمانشاه، بندرعباس، اراک، کاميـاران     
و سقز در مراسم هاي اول مـه شـرکـت             
کردند، راهپيمائي کـردنـد، مـيـتـيـنـگ             
سازمان دادند، پالکـارد حـمـل کـردنـد،            
شعار دادند و قطعنامه خـوانـدنـد و در          
مراکز شهرهـا و پـارکـهـاي شـهـرهـاي                 
ديگر از جمله رشت و تبريز و اصفهان و     
اهواز حضور يـافـتـنـد، اگـرچـه بـدلـيـل                
فشار پليسي امکـان بـرگـزاري مـراسـم            

 

 
اول مـه امســال در ايــران  يــك                  

يــك .   رويــداد ســيــاســي مــهــم بــود             
دستاورد بزرگ براي جنبش كـارگـري         
و جنبش اعتراضـي در كـل جـامـعـه              

بعد از اول مه پانصد هزار نـفـري    .   بود
 اولين بار بود كه در چنـيـن   ، ٥٨سال  

ابعاد گسترده اي  ما شـاهـد بـرپـايـي              

نفس همين كه در اول      .   اول مه بوديم  
مه امسال شمار بسياري از فعالين و         
رهــبــران كــارگــري جــلــو آمــدنــد و                 
سازماندهندگان اين روز مهم بـودنـد،      

. يكي از ويژگيهاي مه ايـن روز بـود           
حكـومـت اسـالمـي تـمـام ظـرفـيـت                  
سركوب و توحش خودرا به حركت در       
آورد تا مانع برپايي اول مه شود امـا         

چندين تجـمـع بـزرگ و كـوچـك اول                  
صورت گرفت كه يك نمونه بـرجسـتـه       
اش جمعيت نزديك به دو هزار نفر در        

 

 

 در بارک الله تهران چه گذ شت؟اول مه   

٣صفحه        
 

 فراموش نشدني يك روز تاريخي      ٨٨اول مه 

 ٤صفحه      

 شهال دانشفر         

 

 
 روزي به اهميت و بزرگي خود جهان

 ٥صفحه      

 
 ١٦صفحه        در ايران٨٨گزارش فشرده اي از مراسم هاي اول مه 

شرکت گسترده و فعال تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست 
 ٨صفحه       کارگري ايران  در ميتينگ ها و تظاهرات  روز جهاني کارگر

!براي آزادي دستگيرشدگان اول ماه مه بميدان بيائيم  
٢صفحه          -خليل كيوان           -تشكيالت خارج كشور                  

 ه سازمانهاي کارگري، فعالين و نهادهاي مدافع حقوق انسان                                            نامه ب
 ٢صفحه       -رونوشت به احزاب و مطبوعات                      

٧صفحه        
١٣صفحه        

٦صفحه        -ياشار سهندي            
     قطعنامه كارگران ايران به مناسبت اول ماه مه روز جهاني كارگر

     ياد داشت هاي يك كارگر

 ويژه اول مه روز جهاني كارگر
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درج .  مسئوليت مطالب با نويسندگان آنهاست
مقاالت در کارگر کمونيست لزوما به معني تائيد 

 .مضمون آنها از جانب نشريه نيست

 کارگر کمونيست      کارگر کمونيست        

 دفتر 
 مرکزی
 حزب

Tel: 0046 739 318 404 
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  دوستان گرامي،
اول ماه مه امسال در ايران نـمـونـه       

يک پيروزي براي کارگران و مـردم       .  بود
روز نمايش قدرت کارگران و   .   ايران بود 

. مردم عليه سرکوب و بي حقوقـي بـود          
دهـهـا تشـکـل کـارگــري در اقـدامــي                  
سراسري و متحـد کـه طـي سـي سـال                  
گذشته بي سابقه بود و عـلـيـرغـم يـک                 
حکومت نظامي اعالم نشده، در تـهـران    
و چند شهر ديگر اول ماه مه را گـرامـي      
داشتند و با صدور قطعنامـه سـراسـري          
بر اساسي ترين و مبرم ترين مطـالـبـات      
خود و اکثريـت عـظـيـم مـردم تـاکـيـد                   

ايـن دسـتــاوردي بــزرگ و           .   گـذاشـتــنـد   
ارزشمند براي کـارگـران و هـمـه مـردم                

 . ايران بود
جمهوري اسالمي ايـران صـبـح اول       

کـه مـوقـع        -ماه مـه، دل آرا داربـي               
را بـدار      - سـال داشـت       ١٧دستگيري   

کشيد تا کارگران و جامعه را مـرعـوب         
اين عمـل آدمـکـشـان حـاکـم بـر                 .   کند

ايران، فورا  با واکنش هاي بين المـلـلـي     
روبرو شد، مورد تنفر شديد قرار گـرفـت         
و در مـطـبـوعـات جـهـان  انـعـکـاس                     

بدنبال اين جـنـايـت، بـه          .  وسيعي يافت 
تجمع اول ماه مه  در تهـران وحشـيـانـه            

در شهرهاي ديگـر نـيـز بـراي       .   حمله شد 
ممانعت از برگزاري مراسم هاي اول مه    
نيروهاي انتظامي و امنيتي را بسـيـج          
کردند و به خـيـابـانـهـا کشـانـدنـد، امـا                
عليرغم همه اين تمهيدات، اول مه  پـر        

 . شکوهتر از هميشه برگزار گرديد
در تهران در هـمـان دقـايـق اولـيـه                 

شروع مراسـم کـه جـمـعـيـتـي بـالـغ بـر                     
 نفر گرد آمده بودنـد، و بـراي        2000

ممانعت از رشـد فـزايـنـده جـمـعـيـت،                  
نيروهاي سرکوب و لباس شخصي هاي     
رژيم محل را به محاصره در آورده و بـا       
گاز اشـک آور و بـاتـوم بـجـان مـردم                       

آنها را مورد اهانـت وضـرب و     .   افتادند
جرح قرار داده و بسـيـاري را زخـمـي                   

 نفر که نيـمـي از     170بيش از .  کردند
آنها زن بودند را دستگير و روانـه زنـدان      

 . کردند
در سنندج نيز به منظور مـمـانـعـت      

 نـفـر از        5از برگزاري  مراسم اول مه،      
رهبران کارگران را فـراخـوانـدنـد و تـا                  

. عصر آنها را در بازداشت نگه داشتـنـد        
 نفر ديـگـر  از          6همچنين طي مراسم  

رهبران کارگران را بازداشـت و تـا روز             
بـا  .   بعـد در بـازداشـت نـگـه داشـتـنـد                  

اينحال کارگران توانستند مـراسـم شـان       
 . را برگزار کنند

خانواده هاي دستگـيـرشـدگـان هـر           
روز با تجمع در مقابل دادگاه در تـهـران      

. خواهان آزدادي بستگان خود هسـتـنـد       
در نتيجه تالش خانواده هـا تـا کـنـون               
عده اي از بازداشـت شـدگـان آزاد شـده             

 نفر از آنها کـه  از  130اند، اما حدود  
چهره هاي سرشناس و رهبران کـارگـري      
در مــيـان آنــهـا هســتـنــد، هـنــوز در                   

 . بازداشت بسر ميبرند
جـمــهــوري اســالمــي بــراي آزادي           
دستگيرشدگان وثيقه هاي سنگينـي را        

هدف رژيم اسالمي بزانـو  .  مقرر ميکند 
در آوردن رهبران و فـعـالـيـن کـارگـري                 

ميخواهند توان سازمانـگـري و     .    است

اعتراضي جنبش کارگري را تضـعـيـف          
  .  کنند

 !دوستان عزيز
کارگران و مردم ايـران در مـبـارزه             
براي احقاق حقوق خود به حمايـت بـيـن          

روي ايـن حـمـايـت          .   المللي نياز دارنـد    
از شما انتـظـار دارنـد      .   حساب ميکنند 

که جمهوري اسالمي ايـران را بـخـاطـر            
اعدام کودکان و نـوجـوانـان و تـوقـف                  
مجازات اعدام که به مـنـظـور ارعـاب           
جامعه صـورت مـيـگـريـد، مـحـکـوم                 

سرکوب وحشيانه کارگران در اول !   کنيد
از شـمـا انـتـظـار           !   مه را محکوم کنيـد  

دارند که توان خود را براي آزادي بيقـيـد       
و شرط دستگير شدگان اول مـاه مـه و          
همه رهبران کارگري که در زنـدان بسـر           

نـمـايـنـدگـان      !     ميبرنـد، بـکـار گـيـريـد           
جمهوري اسالمي ايران  و تشکل هـاي        
دست ساز آن بخاطر جنايات بيشـمـاري       
که عليه کارگران و مردم مرتکـب شـده           
اند  از سازمان جهاني کار بايـد اخـراج          

 !شوند
زنده بـاد هـمـبـسـتـگـي بـيـن الـمـلـلـي                       

 !کارگري 
 با احترام،

 خليل کيوان
دبير تشـکـيـالت خـارج کشـور حـزب                 
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در زير ايـن نـامـه  اسـامـي دسـتـگـيـر                   

 .  شدگان اول مه  گزارش  شده است
 

 
 ه سازمانهاي کارگري، فعالين و نهادهاي مدافع حقوق انسانب

 رونوشت به احزاب و مطبوعات
 در باره دستگيري شرکت کنندگان در تجمعات اول مه ايران

اجـتــمــاعــات اول مــه بــا يــورش              
نيروهاي امنـيـتـي و انـتـظـامـي رژيـم                  

در تهران با حمله به مـراسـم   .   مواجه شد 
اول مه  در پارک اللـه تـهـران بـيـش از                 

 نفر دستگير شدند کـه بسـيـاري      170
. از آنها هنوز در بازداشت بسر ميـبـرنـد    

بايد براي آزادي دستگير شدگان بميـدان    
فعاليت هاي متنوع، گستـرده و  .   بيائيم

 . بين المللي را در دستور بگذاريم

تشــکــيــالت خــارج کشــور حــزب           
کمونيست کارگري ايران همه توان خـود      
را در جهت کسب حمايت بين المللي از       
کارگران زنداني  و براي آزادي بازداشـت      

از ايـنـرو     .   شدگان اول مه بکار ميگيرد 
کمپيني را آغاز و يک سلسه اقـدامـات         
را در ايـن جـهـت در دسـتـور خـواهـد                     

حزب کمونيست کارگري ايـران     . گذاشت
همه مردم آزاده و هـمـه سـازمـانـهـاي                 

سيـاسـي را فـرا مـيـخـوانـد کـه بـراي                       
گسترش فشار به جمهوري اسـالمـي و           
براي آزادي دستگير شدگان اول ماه مـه        

 . بميدان بيايند
همه بازداشت شدگان اول ماه مـه بـايـد       

 !فورا و بدون قيد و شرط آزاد شوند
تشــکــيـــالت خــارج کشــور حـــزب                  
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 3 ١٠٤شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

 !زنده باد اول مه روز جهاني كارگر

در ايـن سـالـهـا در گـلـو داشـتـم بـه                        
فريادي بـدل کـنـم کـه هـمـه دنـيـا را                      
بلرزاند که چه گـذشـت بـر مـا، فـكـر                
كردم كه اين همانجايي است كـه مـن          

حـاال ايـن     .   بايد حضور داشتـه بـاشـم        
امکان فراهم بود به صـورتـي کـامـال          

سالهاي قبل در اين روز بـا  .   اجتماعي
کشيدن اهي سرد چشم بـه ايـنـده مـي          
سبردم که سرانجام افقي بيدا خـواهـد         

حاال اين افق در دسـتـرس مـن      .   شد و 
ان قطعنامه اي بود که الـتـيـام     . بود  و  

هزاران هزار درد جانکاه  جامعه ايـران    
 .  سال  را فرياد ميزد٣٠در اين 

زفرا رسيد مـن بـه هـمـراه              . آن رو 
اده با  سنـيـن   . چند نفراز اعضاي خانو 

و بـيـش ذهـنـيــهـاي مـتــفـاوت بــراه                   
جـه  . ليعصر مـتـو  . از ميدان و:   افتاديم

غـي نـه     . ترافيکي شدم که ايـن شـلـو           
ط به خريد ايام عيد بـود و نـه          . مربو

عصر جـمـعـه در         .  ايام شروع مدارس 
ايام امتحانـات بـچـه هـا، مـعـمـوال                 

. ن مـي ايـنـد        . اده ها کمتر بيرو. خانو
اما امروز حول بارک الله تهران شلـوغ    

  . بود
از انجاييـکـه  سـالـهـاي سـخـت                 
زندگي به من آموخته بود واقعـيـتـهـا         
را انجور که هست بـبـيـنـم و بشـنـوم                 
همه هوش و حواسم را به اطراف جمع     
کرده بودم که همه اوضاع دستم باشـد      

از اظهـار  .  و چيزي را از دستم در نرود 
نظرها تا بيان احسـاسـات ديـگـران و           

مـا از    .   خودم بسيار کم حرف مـيـزدم    
فضـاي بـارک     .   ارد نشديم . در اصلي و  

عجيب بود مرا برده بود به سـالـهـاي           
. گويي قيافه ها اشنا بـود .   ٥٩ و ٥٨

به يکديگـر  .  پس چهره همه حرفي بود 
دقيق نگاه ميکردند مستقيم به چشم  

. در چشمهايشان نوري بـود   .  همديگر
احساس ميکردم که حـال مشـتـرکـي           

هـمـه هشـيـار       .   بين همه وجـود دارد       
آرام حرف ميـزدنـد تـا مـبـادا           .  بودند

با گفتـن کـالمـي      .   صدايي را نشنوند  
. همه به حـرف تـو گـوش مـيـکـردنـد             

هيچکس بـه کـنـار دسـتـي خـودش                 
هـمـه هـمـديـگـر را            .   بيتفـاوت نـبـود     

چيـزي کـه هـيـچـوقـت در              .   ميديدند
چهره .   جايي مثل بارک ان را نميديدي   

. همه خوشحال بـودنـد  .   ها بشاش بود  
بـا وجـود     .   حتي زياد نگـران نـبـودنـد       

اينکه سرتاسر بارک مثـل روز مـانـور       
ارتش ماشيـنـهـاي بـزرگ و کـوچـک                
انتظامي به چشم ميخورد سمت وسو  

بـعـضـي    .  حرکت همه به يک طرف بود 
روانتر وبعضـي اهسـتـه تـر يـکـي بـا                 
تنقالت يکي بـا زيـرانـداز يـکـي بـا                   
خانواده يکي با دوستان وانهـايـي کـه           
تـنـهـا بـودنـد سـعـي مـيـکـردنـد در                      
نزديکي ديگران باشنـد از تـمـام گـروه        
هاي سني وهمه جور تيب ومدل تنهـا    
چيزي کـه بـيـن هـمـه مشـتـرک بـود                     

 . نگاهها بود
ما بـه دور مـيـدان آب نـمـا  در                 

سـاعـت   .   محل تجمـع رسـيـده بـوديـم          
دورتــا دور مـيــدان       .    بـود   ٥دقـيـقــا     

نيمکتي خالي نـبـود افـراد دوتـايـي               
وسه تايي نشسته بودنـد وجـمـعـيـتـي            

ودر يکطـرف  .  دور ميدان قدم ميزدند 
عده بيشتـري دور هـم جـمـع بـودنـد                  

در .   وتوجه همه به همـان مـرکـز بـود             
حـالـي کـه بـيـشـتـريـن مـاشـيـنـهــاي                     
انتظامـي در طـرف مـقـابـل مـيـدان                 
بودند درست مثل لشـکـر کشـي دو             

همه به هـم نـگـاهـهـاي           .  طرف جنگ 
عميقي ميکردند انگار ميخواستـنـد      
فکر هم را بخوانند احساس ميـکـردم         

. لباس شخصي ها را ميشد شنـاخـت     
لـبـخـنـدي     .   برقي در نگاهشـان نـبـود        

فـکــر  .   عـبـوس وعصـبـي      .   نـداشـتـنـد    
ميکنم از اينکه برنامه شروع نميشـد      
تا بتوانند وحشيگريشان را زودتر بـه         

الـبـتـه    . نمايش بگذارند عصبي بودند 
گذشت زمان کار را برايشان مشـكـل        

زيرا به هر حـال جـمـعـيـت        .  تر ميکرد 
در حال افزايش بود وايـن آنـهـا را بـه              

چرا که اين جانـوران  .   شدت ميترساند 
وحشي  بيشتر عادت داشتند طـعـمـه       
هايشان را در حالي که چشـمـهـايشـان         
بسته  ودر چـنـگـالشـان اسـيـر اسـت                 

وحال که ميـديـدنـد انسـانـهـا         .   ببلعند
ازاد در مقابلشان رزه قـدرت مـيـرونـد       

ومـن کـه     .   حالت استيصال داشـتـنـد       
اوج شقاوت اينها را بارها ديـده بـودم        
ــرزي                   ازديــدن چــهــره بشــاش وبــر ان
انسانها در مقابل ايـن وحشـيـهـا کـه             
هيچکس به خوي انها شکي نـداشـت      
وچقدر راحت قدم ميزدنـد انـگـار نـه              
انگار که اين همه نيرو اينجـا حضـور          
دارد به انچنان وجـدي رسـيـده بـودم               

 .غير قابل وصف
خانواده هايي دور ميـدان بسـاط         

بعضي .   بيک نيک به راه انداخته بودند  
امـا بـي   .   جوانها با هم بازي ميکردند 

سرو صدا انـگـار قـرار بـود سـکـوت                 
ماليم انجا را صدايي ديگر بشـکـنـد           
واين دژخيمان از اينکـه بـا ايـن هـمـه            
يال و کـوبـال بـاعـث تـرس ووحشـت                 
ــي                ــهــودگ ــي ــد احســاس ب ــشــون ــمــي ن

و شايد دلشان ميخـواسـت   .   ميکردند
فرياد بزنند بتـرسـيـد بـهـراسـيـد ولـي               
ارامش چهره همه ارامششان را بر هـم     

فضا من را به ياد داستانهايـي   .   ميزد
در مـورد کشـورهـاي تـحـت اشـغـال                 

در يـک طـرف        .   نازيـهـا مـيـانـداخـت        
نيروهـاي فـاشـيـسـم ودر يـک طـرف                  
مردمي که گويي نميخواستنـد انـهـا          
را ببينند  ديگر طاقت نـيـاوردنـد بـا           
ديــدن تــحــرکــي در مــرکــز ازدحــام                

 . ماشينها شروع  به حرکت کردند
ناگهان فريـادي بـه گـوش رسـيـد             

ايـن هـمـان      "     کارگـر اتـحـاد اتـحـاد          " 
نهيبي بـود کـه هـمـه انـتـظـار ان را                      

هـرکـس بـه هـر کـاري             .   ميکشيـدنـد  
درسـت مـثـل      .   مشغول بـود ايسـتـاد       

بـازي مـجـسـه مـانـي کـودکـان وبــه                   
يکباره صداي درگيري وبه دنـبـال ان            
صداي مهيـب پـاي مـردمـي کـه بـه                 

. طرف مـحـل درگـيـري مـيـدويـدنـد                
هجوم مردم به طرف درگيري بـاز هـم      

آنـهـا   .   دژخيمان را درمانده كرده بـود       
. صداي باهاي زيـادي شـنـيـده بـودنـد            

صداي جمعيتي که به سمـت قـتـلـگـاه         
ميبردنـد وصـداي بـاهـاي خـودشـان               
وقتي بـعـد از کشـتـار بـه ايـنـطـرف                     
وانطرف ميدويدند تا مبادا کسـي از         
قـــلـــم بـــيـــافـــتـــد وصـــداي رقـــص                
وبايکوبيشان بعد از اعدامهـاي سـال         

اما حـاال ايـن صـداي           .    را٦٠ و ٦٧

از جـنـس     .   پاها برايشان نا آشنا بـود       
بـراي هــمـيــن كـامــال          .   ديـگـري بــود     

مشهود بود كه وحشت زده شان كـرده    
آنـهـا درگـيـري را شـروع کـرده                 .   بود

نيروهاي .  بودند که همه براکنده شوند 
لـبـاس شـخـصــي کـه بــا لـبـاسـهــاي                    
متفاوت که گويي رده هاي متفـاوتـي     
داشتند تعدادي که مثل لومبـن هـاي      
بادو که وظيفه شان طعمه گيري بـود          
وعـده اي کـه جـلـيـقـه هـايـي بـه تـن                       
داشتند که فکر مکنـم  بـراي حـمـل               
اسـلـحـه و مـحـمـات مـنـاسـب بـود                     

نـيـروهـاي    .   وبيسيـم هـمـراه داشـتـنـد           
رسمي نظامي هم با باطومهاي برقـي    

بـه هـر حـال         .   و سالحهاي مـخـتـلـف        
ولـي کـامـال      .   جنگ شروع شـده بـود       

انسانهايي که فقـط خـودشـان      .   نابرابر
را داشتند از يـك طـرف، ومـزدورانـي          
زبون که وحشيانه چنگ ميانداختـنـد       
و افراد را وحشيانه مورد يـورش قـرار      

بـلـوز جـوانـي را از تـنـش                 .  ميدادند
دراورده بودند ولخت بر زميـن افـتـاده       

ولوله اي بر بـا    .   بود وحشيانه ميزدند 
صداي فرياد زنان در ايـن مـيـان       .   بود

تحـرک عـجـيـبـي بـيـن          .  مشخص بود 
لباس شخصيها در زدوخـورد وجـود          
داشت ولي در حواشي اين اتفاقات بـه   

 . چشم ميخورد
دو خــانــم چــادري کــه نســبــتــا               
ميانسال بودند وچهره دوست داشتني  
داشتند، با عصبانيـت از مـحـل در              
گيري از جلو ما عبور ميکردند وزيـر   

سـوال کـردم چـه         .   لب فحش ميدادند  
شده يكي شان گـفـت نـمـيـدام مـثـل                  
وحشيها ريختند سـر جـوان مـردم و              

بـرسـيـدم    .   زدند اصال چيزي نشده بـود   
چـرا لــبــاســش را در اوردنــد گــفــت                 

در ايـن مـيـان      .   نميدانم وعبور کردند  
دو دختر جوان کـه يـکـي ديـگـري را               
کشان کشان مـيـکـشـيـد و او را بـه                    
گوشه زمين چمن ميبرد و دهانـش را     
گرفته بود که صدايـش را بـخـوابـانـد            
واو تالش داشت از دسـت دوسـتـش              
خالص شود و به محـل درگـيـري بـاز          

معلوم بود دلش مـيـخـواسـت        .   گردد
وسرم را که . برود و تكه تکه شان کند 

شايد در ميـان  .   بر گرداندم نديدمشان  

خانم ديـگـري      .   دستگيرشدگان باشند 
گفت ميخواهند جو رعـب و وحشـت      

اينها جنـبـش کـارگـري       .   راه بياندازند 
واز .   هستند آمده اند مراسم بـگـيـرنـد     

هـمــســرش مــيــخــواسـت حـرفــش را              
تکميل کند واو ادامه داد در سـراسـر      
کشور برنامه هست  يک هفـتـه اسـت            
که ماهواره ميگويد وخانم ادامـه داد    
امشــب هــمــه ايــنــهــا را مــاهــواره                 

وچه دلـگـرمـي اي از ايـن              .   ميگويد
از . بـــابــــت احســـاس مــــيــــکـــرد               

صحبتهايش معلوم ميشد چـقـدر در        
! ايجاد رعب ووحشت موفق شده انـد      

در اين بين بسر جواني کـه سـراسـيـمـه         
از ما عبور ميکرد همينطـور کـه از           
ما عبور ميکرد تند تـنـد مـيـگـفـت            
اينها مبـارز هسـتـنـد و امـروز روز                  
جهاني کارگر است وهمينطور تـکـرار      

بعـد از او مـردي بـا              .   ميکرد ورفت 
موهاي گندمي تکرار ميکـرد امـروز    
روز جهاني کارگر است واو هم تـکـرار     

واي اين فضا مرا تـغـذيـه      .   کرد ورفت 
. ميکرد وزخمهاي مرا التيام مـيـداد     

دلم ميخواست همه شـان را دراغـوش      
ــگــيــرم  ــه             .   ب هــمــه مــيــدانســتــنــد ک

نگذاشتند مراسمي بـر بـا شـود ولـي            
احسـاس مــيـکـردنـد بـيـروز مـيــدان                

با اينکه جـمـعـيـتـي کـه بـه               .   هستند
طرف درگيري هجوم برد نتوانست از        
دسگيري رهبران کارکـري جـلـوگـيـري         
کند ولي همه با چـهـره هـاي مصـمـم             
ايستاده بودند و هـيـچ کـس بـيـرون                  

يــکــي يــکــي دســتــگــيــر         .   نــمــيــرفــت 
ميکردند وبه ماشين ميبردند همه با    

يـکـي را     .   چهره هاي بشاش ميرفتنـد  
که قامت تنو مندي داشـت وگـوشـه           
صورت و بيني اش خون الـود بـود و          
نيروهايـي کـه دو طـرف دسـتـش را                  
گرفته بودند بسيـار از او کـوتـاهـتـر                
بودند و به نوعي او را هـول مـيـدادنـد        
تا بتوانند قدرت نـمـايـي کـنـنـد کـه                  
دوست ما دستش را تکانـي داد و بـا         
لحنـي اعـتـراضـي وگـفـت چـرا هـل                   
ميدي و نشـان از روحـيـه بـاالي او                   

من با نگاهم تـک تـکـشـان را       .   داشت
مي بوسيـدم کـه انسـانـهـاي بـزرگـي                 

 
١از صفحه         ؟...در بارک الله   اول مه     

٤صفحه   
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و بـعـالوه فضـاي         .   پارك الله تهران بود   
اول مه در ابعادي بسيار گسترده تـر در        

زنـده  .   شهرهاي مختلف محسـوس بـود     
درود بـر    .   باد اول مه روز جهاني كارگـر   

دست اندركاران و برگزار كنـنـدگـان اول           
قبل از هر چيز و بـه سـهـم خـودم               .   مه

دست تك تك اين عزيزان را بـه گـرمـي           
ميفشارم و برگزاري اول مـه را بـه هـمـه           
كارگران و به كـل مـردم ايـران تـبـريـك                

  .ميگويم
از دو ماه قـبـل كـانـال جـديـد بـه                    

مردم وسـيـعـا و         .   استقبال اول مه رفت  
پرشور در برنامه هاي مستقيـم مـا در           

گـفـتـنـد اول       .   كانال جديد شركت كردند   
مه به خيابانها خواهند آمـد و فـراخـوان       

اول مه امسال بيش از هـر وقـت     .   دادند
به قلب جامعه رفت و بعنـوان يـك روز             
اعـتـراض عـمـومــي عــلـيـه مصـائــب                
سرمايـه داري و جـنـايـات ايـن رژيـم                    

بـديـن   .   جنايتكار در تـاريـخ ثـبـت شـد             
ترتيب اول مه جايگـاه واقـعـي خـود را            

 در اول مـه امسـال حـزب                 .پيدا كـرد  
كمونيست كارگري ايـران بـا تـلـويـزيـون            

 بـا كـارگـران و مـردم               ،كانال جديدش 
 همصدا به استقبال ايـن روز       ،معترض

رفتيم و  بدين ترتيـب اول مـه جـايـگـاه             
و بـي تـرديـد         .   واقعي خود را پيدا كـرد     

اين طاليه و پيش در آمد مـراسـمـهـاي             
  .صدها هزار نفره اول مه در ايران است

جمهوري اسالمي تجمع اول مـه در    
 اما همانطور كه ،تهران را سركوب كرد   

بيانيه اول كميتـه بـرگـزاري اول مـه بـر                 
 فـراخـوان   ،روي آن انگشت گذاشته است 

مشترك ده تشكل كارگري با هم آنهم با       
قطعنامه اي مشـتـرك و بـرپـايـي ايـن                 
مراسم يك پيشروي و دستاورد سيـاسـي    
مهم و يك نقطـه عـطـف بـراي جـنـبـش              

بيانيه كمـيـتـه بـرگـزاري        .  كارگري است 
کمـيـتـه ي بـرگـراري           :   " اول مه ميگويد 

 ضمن آفرين ٨٨مراسم اول ماه مه سال  
و تبريک به جنبش کارگري ايـران بـراي           
اين موفقيت بي نـظـيـر بـراي بـرگـزاري                
مـراسـم مشـتـرک تـوســط گــروه هــاي                 
مختلف کارگـري، و بـا قـلـمـداد ايـن                   
حرکت مشترک و متحـدانـه بـه عـنـوان            
نقطه ي عطفي در مـبـارزات جـنـبـش                
کارگري ايران، و ضمن اعالم شـکـسـت           
تالش هاي حاکميت براي جلوگـيـري از      

اين حرکت متحدانه، مـراتـب تـنـفـر و                
انزجار خود را از سرکوب وحشـيـانـه ي            
مراسم امروز اعالم مـيـدارد و ضـمـن              
محکوم کردن اين اقدام غير انسـانـي و          
وحشيانه خواسـتـار آزادي بـي قـيـد و                 
شرط تمامي دسـتـگـيـر شـدگـان مـي                 

 ."باشد
اين بيانيه جـمـعـبـنـدي خـوبـي از                 
اتفاق مهمـي كـه در اول مـه امسـال                   

كميـتـه اول مـه         .  گذشت بدست ميدهد 
اول مـه امسـال يـك           .   درست ميگويـد  

نقطه عطف بزرگ در جـنـبـش كـارگـري           
است و من نـيـز بـه سـهـم خـودم ايـن                        
موفقيت را به كارگران و به كل جـامـعـه     

به عـبـارتـي دقـيـقـتـر          .     تبريك ميگويم 
برپايي اول مه امسال تعرضي سراسـري      
از سوي كارگران و مردم معـتـرض  بـه          

. جمهوري اسـالمـي و سـركـوبـش بـود               
اتفاقي كه در اول مه افتاد بطور واقعـي      
توازن قواي جامعه را تغييـر داد و بـه              
اين اعتبار همانـطـور كـه قـبـال اشـاره                 
كردم اين يك اتفاق سياسي مهـم بـود و      

  .ما را وارد فاز ديگري از مبارزه كرد
مهم است كه نگاهـي بـه آنـچـه در            
اين روز گذشت داشته باشيم و پيـشـروي    
هاي خود را به رسميت بشناسيم و آنـرا         
به سكوي پرشي براي حركت امـروزمـان     

 .تبديل كنيم
اول مه يك پيشروي چشمگير بـراي        

  كارگران بود
صبـح اول مـه رژيـم جـنـايـتـكـار                   
جمهوري اسالمي دالرا دارابـي دخـتـري       
را كه از هفده سالگي به جـرم قـتـل در             
زندان بود به دار آويخت تـا جـامـعـه را           

دالرا دارابـي را هـمـه           .   مرعوب كـنـد    
مردم ميشناختند و اعـدام ايـن دخـتـر              
توسط حكومت درسـت در صـبـح ايـن            
روز آشكارا با اين هدف صـورت گـرفـت       
كه كارگران و كـل مـردم را از بـيـان                      
اعتراضشان در اين روز تاريـخـي مـهـم          

امـا  نـفـس هـمـيـن بـه                  .   عقـب بـرانـد     
حـكـومــت   "   قـدرت نـمـايـي      " اصـطـالح     

جنايتكاران گوياي زبوني و درمانـدگـي      
دختـري خـردسـال را كـه          .  حكومت بود 

بي دفاع در چنگالشان بود حتـي بـدون           
اينكه به او فـرصـت دهـنـد در آخـريـن                  
لحظه پدر و مادرش را مالقات كنـد بـه    
قتل رساندنـد تـا كـارگـران و مـردم را                 

اما مردم از اين قتـل فـجـيـع       !  بترسانند
نه تنها وحشت نكردند و نخواهند كـرد        
بلكه به اوج درماندگي جـانـيـان درنـده              

عصـر روز    .   خوي حاكم بيشتر پي بردند 
اول مه بنا بـه فـراخـوان اعـالم شـده از                 
سوي ده تشكل كارگري كـه بـه هـمـت                

 ،خــود كــارگــران تشــكــيــل شــده انــد              
جمعيت موج موج به سمت پـارك اللـه           
به حركت در آمد و بدون شك اگر نيـروي    
انتظامي به تـجـمـع كـارگـران و مـردم                 

 مـا    ،معترض در آنجا حمله نكرده بـود   
شـاهــد تــجـمــعــي ده هــا هــزار نــفــره                   

با اين حال نزديك به دو هـزار    .  ميبوديم
نفر در پارك جمع شدنـد و ايسـتـادنـد و           

عـالوه بـر     .   اين روز را گرامي داشـتـنـد        
اين دو هزار نفر، اتومبيلهـاي بسـيـاري          
در پيرامون پارك در حركت بودند تا بـه       
اين تجمع بپيوندند ولي رژيـم اسـالمـي          
فرصت نداد و در همان شروع كار تجمع     

. كنندگان را مورد يورش خود قرار داد     
جمهوري اسالمي تـجـمـع اول مـه در                
پارك الله را مورد يـورش قـرار داد و                 

و .     صد و هفتاد نفـر را دسـتـگـيـر كـرد           
شركت كنندگان را با باتوم و گاز اشـك          

امـا  .   آور مورد ضرب و شتـم قـرار داد          
جمعيت از خود دفاع ميـكـرد و پـارك              
الله و اطراف آن به صـحـنـه رويـارويـي             
شجاعانه مردم بي دفـاع بـا مـزدوران              

مــردم .   حــكــومــت تــبــديــل شــده بــود           
ميدانستند كه جمهوري اسالمـي كـمـر          

قـبـل   .   به سركوب تجمع آنها بسته اسـت   
از مراسم اول مه تـعـدادي از كـارگـران            

از جمله كارگران .   احضار و تهديد شدند  
ده كـارخـانـه هـمـراه بـا اتـحـاديـه آزاد                     
كارگران ايران مجوز خواستنـد و وقـتـي       

 اعالم كردند كه برپـايـي   ،پاسخ نگرفتند 
مراسم اول مه را حق خـود مـيـدانـنـد و            

بـديـن   .    تصميم خود را نيز عملي كردند 
ترتيب كارگران و مردم معترض عـقـب         
ننشستند و با عزمي جـزم بـه مـيـدان                

  .آمدند و اين روز را گرامي داشتند
حضور متحد كارگران در 

  اول مه
يك نـقـطـه قـوت اول مـه امسـال                  
حضور متحد بخشهاي متعدد كارگري      

در تهـران  .  در گرامي داشت اين روز بود 
ده تشـكـل كـارگـري بـا هـم فـراخـوان                     

 قطعنامه دادند و تعرض بزرگـي     ،دادند
 ١٠در سننـدج نـيـز         .   را سازمان دادند 

 
١از صفحه         ... يك روز تاريخي ٨٨اول مه   

در ميان جمعيـت اسـمـهـايـي      .   هستند
ــدل مــيــشــد کــه اســامــي                        رد و ب

 . دستگيريها بود
تقريبا هيچکس نميرفـت و هـمـه         
را بزور بيرون ميکردند حـتـي هـنـوز             
عده اي روي نيمکتها نشستـه بـودنـد          

نيـروهـاي   . ومنتظر باقي ماجرا بودند 
مـزدور و وحشـي سـراسـيـمـه تـالش                 
ميکردند زودتر بـارک را از جـمـعـيـت         

هوا هم به شـدت خـراب     .   تخليه کنند 
باد و گرد و خاک وباراني کـه هـر     .  شد

لحظه شديدتـر مـيـشـد و مـانـدن در                 
بارک را سخت ميکرد هم به كمكشان    

به تک تک تـذکـر مـيـدادنـد        . آمده بود 
هيچکس از جايش تکـان نـمـيـخـورد            
باران هر لحظه شديدتر مـيـشـد ولـي              

نـيـروهـا بـا       .  کسي قصد رفتن نداشت 
اينکه به مقصودشـان ظـاهـرا رسـيـده           
بودنـد ولـي هـر لـحـظـه عصـبـي تـر                     

بـا تـوحـش تـمـام بـاالخـره               .   ميشدند
ولـي  .   ميدان را از مردم خالي کـردنـد     

همه به زميـن چـمـن اطـراف مـيـدان                 
امده بودنـد کسـي دلـش نـمـي امـد                  

انگار در ميدان آب نماي بـارک    .   برود
الله تهران انروز نهـالـي کـاشـتـه شـده             
بود که همه وظيفه باسداري از آن را            

سـرهـنـگ انـتـظـامـي آمـد              .   داشتنـد 
باالي سر خانواده اي کـه در زمـيـن                 
چمن نشـسـتـه بـودنـد وگـفـت بـاشـو                   

جـمـعـيـتـي در        .       بساطتو جـمـع کـن       
خـيـابـان خـروجـي از مـيـدان شـکــل                   

جمعيتي که رهبرانشـان را    .  ميگرفت
گرفته بـودنـد ولـي چـهـره شـكـسـت                   

هيـجـان و     . خورده و ناراضي نداشتند 
شور و التهاب را ميشد در وجودشـان     

جــوانــي زيـر لــب کــنــار           .   حـس كــرد    
بـهـاران   " دوستانش زمزمـه مـيـکـرد           

کسي ميگفت گنجينـه  ".   خجسته باد 
مردي همـسـرش   . موبايلشان زياد شد 

را دلداري ميداد وبا قدرت مـيـگـفـت       
ولـي در کـالمـش    " حکومت شمشيره" 

من تنها حسـي  . ترس از شمشير نبود 
که ان روز در کسـي نـديـدم وحشـت                  

ــي کــه                  .   بــود چــه در مــيــان کســان
. دستگيرشـان کـردنـد وچـه ديـگـران              

بيرمردي با طنـز و کـنـايـه مـيـگـفـت              
اينها فکر ما بـودنـد خـواسـتـنـد مـا                 
خيس نشيم به اين دليـل  بـيـرونـمـان                

ديگري با طـعـنـه ادامـه داد              !   کردند
خدا هم خيلي به فکراينها بود که هوا       
اين طور شد وبيرمرد جواب داد خـدا       

و گفتگوي کنايه آميز انـهـا   .   آري خدا 
هــمـه سـعـي مـيــکـردنــد            .   تـمـام شـد     

مـن  .   همديـگـر را خـوشـحـال کـنـنـد                
احساس ميـکـردم ايـن جـمـعـيـت از                 

چرا که انـروز  .   خودشان راضي هستند  
چشـمــهــاي مــا دچــار        .   انـجــا بـودنــد     

من فکر مـي کـردم     .  التهاب شده بود 
به خاطر گرد و خاک اسـت ولـي بـعـد               
فهميدم گازهاي براکنده در هوا باعث     
التهاب بود ديگر از بارک بيـرون امـده      

يکي از اعضـاي خـانـواده مـن       .  بوديم
که براي اولين باري بود کـه در چـنـيـن       
مراسمي شرکـت داشـت تـمـام مـدت            
ميگفت اينها خيلي شجاع بـودنـد و         

و در حـــيـــرت           .   گـــل كـــاشـــتـــنـــد      
شجاعتهايي که در ان روز ديـده بـود             
اين دوسه روز اخير در حال عـجـيـبـي           

در خيابانها بيرون بـارک ازدحـام      .   بود
شلوغي عجيبي کـه    .   بيشتر شده بود  

به نظر ميرسيد براي هـمـيـن نـيـروهـا              
سعي کردند زودتـر بـارک را تـخـلـيـه                 
کنند دردور تـا دور بـارک مـردم در                 

.  نـفـره ايسـتـاده بـودنـد           ٦ تا ٥تعداد  
وسرانجام به سختـي از مـحـل خـارج             
شديم ومن در جـواب سـوال يـکـي از             

 را نـديـده بـود           ٥٧همراهانم که سال    
تـا  .    را مـي بـيـنـم         ٥٦گفتم من سال   

اخر امسال اتـفـاقـات مـهـمـي را در                 
امـروز شـروع يـک دوره           .   بيش داريـم  

جديدي است وبدان همه ما که امـروز     
ايــنــجــا بــوديــم انســانــهــاي بســيــار              
خوشبختي هستيم که تولـد ايـن دوره        

ساعاتي بعد فهـمـيـدم    . جديد را ديديم 
دالراي كوچك و جوان را اعـدام كـرده           

ايـن  .   اند وآنهم در صبح اول مـاه مـه            
دختر هـم بـه صـف جـان بـاخـتـگـان                     
جنبش رهايي پـيـوسـت و هـيـچـگـاه               

 . نامش و يادش فراموش نميشود

 

٣از صفحه         ؟...در بارک الله   اول مه     

 ٥صفحه      
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كارخانه بهمراه اتحـاديـه آزاد كـارگـران            
ايران به استقبال اين روز رفتـنـد و ايـن               

نـفـس چـنـيـن        .   مراسم را گراميداشتنـد   
اقدام هوشيارانـه اي يـك پـيـشـروي در               

اين تشكـلـهـا بـا       .   جنبش كارگري است  
هم كميته برگزاري اول مه را تشـكـيـل              
دادند و مهمتـر ايـنـكـه بـا قـطـعـنـامـه                 
مشترك خود خواستهاي كل كارگران و      

 ايـن    .كل جامعه را نماينـدگـي كـردنـد          
حركت تا همينجا نـمـونـه خـوبـي بـراي              
حركـت بسـيـار وسـيـع تـر و سـراسـري                    
كارگران ايران براي بـرپـايـي اول مـه و                
اعتراض قدرتمند و ميليوني كـارگـران         
به تعرضات سرمايه و دولت اسالميـش     

 . را بدست ميدهد
قطعنامه اي كه خواسـتـهـاي هـمـه         

 مردم است
قطعنامه سراسري كارگـران در اول       

 قطعنامه اي كه در تهران و   ،مه امسال 
سنندج و سقز و كامياران وسيعا پخـش    
شد و به قطعنامه هاي اول مـه تـبـديـل          

 بيانگر خواسـتـهـاي كـل جـامـعـه             ،شد

قطعنامه اي كـه بـطـور واقـعـي             .   است
كيفرخواست كارگران و كل مردم عـلـيـه      

. ســرمــايــه داري و مصــائــب آنســت              
قطعنامه اي كه ميگويد راه خالصي از     
بحران اقتصادي اي كه امروز جـهـان را         

 پـايـان دادن بـه         ،در خود فرو برده است   
اين نظم وارونه و برپايـي سـوسـيـالـيـسـم           

قطعنامه اي كـه در آن از بـرابـري      .  است
 و بـه ايـن          ،زن و مرد سخن مـيـگـويـد     

اعتبار خواست قلبي هـمـه انسـانـهـاي             
آزاديخواه را كه به تبـعـيـض عـلـيـه زن               

قـطـعـنـامـه      .   معترضند را بيان ميكنـد    
اي كه  در آن به اعـدام ايـن قـتـل عـمـد              

 در حـمـايـت از            ،دولتي اعتراض دارد  
 ،حقوق كارگران افغان سخـن مـيـگـويـد       

بــر حــقــوق پــاي اي كــودك تــاكــيــد                    
 از وضــعـيــت نــابسـامــان           ،مـيـگــذارد  

 معلمـان و بـخـش هـاي          ،بازنشستگان
مختلف جـامـعـه سـخـن مـيـگـويـد و                   

  .انسانيت را نمايندگي ميكند
قطعنامه سراسري كارگـران در اول       
مه همچنين اتحـاد و هـمـبـسـتـگـي در           

جامعه را نمايندگي ميكنـد و حـمـايـت        
خود را از مبارزات هـمـه بـخـش هـاي                

كارگـران در ايـن     .  جامعه اعالم ميدارد 
قطعـنـامـه اعـالم مـيـكـنـنـد كـه مـا                       

 ،نميخواهيم زير خط فقر زندگـي كـنـيـم       
داشتن يك زندگي انسانـي حـق مسـلـم            
ماست و اعتراض خود را بـر تـعـيـيـن               

 هـزار تـومـان         ٢٦٠حداقـل دسـتـمـزد        
قطعـنـامـه اي كـه حـق             . اعالم ميدارد 

 اعتصاب و برپايي مراسـم اول  ،تشكل  
از .   مه را حقوق مسلم كارگران ميـدانـد    

همين رو قطعنامه كارگـران در اول مـه        
امسال بطور واقعي بيانگر انتظارات و        
خواستهاي پايه اي هـمـه بـخـش هـاي                
كارگران و مردم محروم جامعه اسـت و     
هر بند آن بر معضلي اجتمـاعـي دسـت       
گذاشته است  و بـايـد وسـيـعـا بـه آن                      

ــيــوســت   ــه               .   پ ــد اعــالم داشــت ك ــاي ب
خواستهاي قطعنامه سراسـري كـارگـران     
در اول مه خواستهاي هـمـه مـا مـردم              
است و آنرا وسيعا در هـمـه جـا پـخـش                

 .كرد و به پرچم مبارزه خود تبديل كـرد      
قطعنامه سراسري كارگران در اول مـه           
قطعنامه ايسـت كـه مـبـارزات بـخـش              

هاي مختلف جامعه را ميتـوانـد حـول         
بايد حول آن گرد آمـد    .  خود متحد كند 

و مبارزات خود را با ايـن خـواسـتـهـاي         
 .روشن و انساني فشرده تر به پيش برد

دستگيرشدگان اول مه بايد 
فورا و بدون قيد و شرط 

  آزاد شوند
جمهوري اسالمي شمار زيـادي از        
كارگران و شركت كنندگـان اول مـه را            

جـنـبـش    .   دستگير و زنداني كـرده اسـت     
آزاد كردن دستگير شدگـان اول مـه را              
بايد وسيعا به جريان انداخت و آنـرا بـه              
محور حركت ميليونهـا نـفـر از مـردم               
تبديل كرد و حكومـت را بـه زانـو در                  

 . اين امر فوري امروز ماست. آورد
بدنبال چنين اول مه با شكـوهـي و        
براي حفظ دستاوردهايش بايد با تـمـام         
قوا بـراي آزادي فـوري و بـدون قـيـد و                 
شرط تمامي دستگير شـدگـان اول مـه          

 ،همانطور كـه اشـاره كـردم        .  تالش كرد 
خواستهاي دسـتـگـيـرشـدگـان اول مـه                
خــواســتــهــاي كــل جــامــعــه اســت و                
دستگيري آنها تعرض به كل مـا مـردم           

است و بايد مورد وسيعترين حمـايـتـهـا         
 ،اگر قبول داريم كه تشـكـل  .   قرار گيرند 

 اعتصاب حـقـوق پـايـه اي مـا             ،تجمع
آزادي فوري و بـدون قـيـد و      . مردم است 

شرط دستـگـيـر شـدگـان اول مـه گـام                   
مهمي در تثبيت اين حـقـوق پـايـه اي                

اگر قبول داريم كـه اول مـه روز     .   ماست
همه مـاسـت و قـطـعـنـامـه مشـتـرك                     
كارگران در اول مه خواستهاي همه مـا        

 دستگير شدگان اول مه كـه  ،مردم است 
بسياري از آنها سازماندهندگان پرشـور       

 يـك    ،اين حركت بزرگ تاريخي بوده اند 
  .وظيفه فوري ماست

با حمايت وسيع از دستگير شدگان       
 با برپايي تجمعات اعـتـراضـي      ،اول مه 

با خواست آزادي فوري اين عـزيـزان از             
 بــا انــعــكــاس وســيــع صــداي             ،زنـدان 

اعتراضمان عليـه سـركـوب جـمـهـوري             
اسالمي و عليه اين دستگيـري هـا در             

 وسـيـعـا بـه مـيـدان             ،سطح بين المللي  
بيايـيـم و بـا عـقـب رانـدن جـمـهـوري                       
اسالمي دستاوردهاي اول مه را بعنوان       
نقطه قوتي براي پيشروي هاي بعدي بـه       

 .ثبت رسانيم

 
٤از صفحه         ... يك روز تاريخي٨٨ اول مه   

چنين دامنه اي از بـرگـزاري روز     .   نيافتند
جهاني کارگر در سي سال گذشتـه و پـس           

.  بيسابـقـه بـوده اسـت         ٥٨از اول مه سال   
ايـن يـک پـيــشــروي مــهــم در جــنــبــش                   
کارگري و جنـبـش آزاديـخـواهـانـه مـردم               

 . ايران است
قطعنامه اول مه دستـاورد ارزشـمـنـد      

اين قـطـعـنـامـه        . ديگر اول مه امسال بود 
حاصل همکـاري و اتـحـاد وسـيـعـي بـود               
که در مـيـان فـعـالـيـن و تشـکـل هـاي                        
کارگري و مراکز مختلف کارگري شـکـل          

ده تشکـل کـارگـري و ده مـرکـز                 .   گرفت
کارگري در تهران و سننـدج و هـمـچـنـيـن             
پنج مرکـز کـارگـري در کـرمـانشـاه کـه                    
قطعنامه مشابهي به تصـويـب رسـانـدنـد            

 تشـکــل و مــرکــز           ٢٥يـعــنــي جــمــعــا        
کارگري، متحد شـدنـد و خـواسـت هـاي                
مهمي را بصورت يک قطعنامـه قـبـل از              
اول مه در اخـتـيـار جـنـبـش کـارگـري و                    
مردم گذاشتند و مردم را بـه گـرد آمـدن                

ايـن اتـحــاد يــک        .   حـول آن فـراخــوانـدنــد        
ضرورت سياسي بود و بر متـن پـيـشـروي        
جـنـبـش اعـتـراضـي عـمـلـي شـد و بــر                        
گسترش روحيه اعتراضي تـاثـيـر قـاطـع              

 بـنـد     ١٥.   خود را باقي خـواهـد گـذاشـت       
اين قطعنامه نيز هـرکـدام بـيـانـگـر يـک                  
معضل مهم اجتماعي در ايران اسـت کـه           
با پشتوانه  تبليغات پيگير کانـال جـديـد            
و  آکسيـون هـاي قـدرتـمـنـد اول مـه در                      
ــه يــک                 شــهــرهــاي مــخــتــلــف کشــور، ب
. قطعنامه ويـژه و تـاريـخـي تـبـديـل شـد                 

افزايش دسـتـمـزدهـا بـراي يـک زنـدگـي                    
انساني، امنيت شغلي، بـيـمـه بـيـکـاري               
مکفي براي کساني که بيکار شـده انـد و           
جوانان جوياي کار، بـرابـري زن و مـرد،                
آزادي بيان و اعتصاب و تشـکـل، پـايـان            
دادن به تعقيب فعالـيـن کـارگـري، آزادي             
فـرزاد کـمــانــگــر، دفــاع از مــهــاجــريــن                
افغاني و دفاع از زندگي کـودکـان و حـق             
تـامـيــن آنـهـا صــرفـنـظــر از وضــعـيــت                    
خانوادگي و جـنـسـيـت آنـهـا، دفـاع از                     
حقوق بازنشستگان و معلمان و دفـاع از            
مبارزه عادالنه ساير بخش هاي جـامـعـه          
اينها بخشهائي از اين قطعنامـه انـد کـه              
دهها ميليون انسان محـروم و سـتـمـديـده           

 . و معترض را نمايندگي ميکند
رژيم از ترس گسترش اين تـجـمـعـات        
حکومت نظامي اعـالم نشـده اي را در                

اکثر شهرها سازمـان داد و هـرچـنـد بـا                   
اين کار مانع گسترش ابعاد ايـن مـراسـم           
ها شد، اما قادر بـه جـلـوگـيـري از آنـهـا                 
نشد، و عليرغم دسـتـگـيـري تـعـدادي از               
فـعـالـيـن و شـرکـت کـنـنـدگـان در ايــن                        
تجمعات از جـملـه در سـنـنـدج، قصـر                     
شيرين و بندرعباس و يـورش وحشـيـانـه              
به تجمع کارگران در پـارک اللـه تـهـران،                
هزاران نفر در اين مراسم ها گـرد آمـدنـد            

رژيـم از    .   و اول مه را گـرامـي داشـتـنـد               
ــمــاعــات و                   ــرش ايــن اجــت تــرس گســت
مشخصـا در تـهـران درسـت در شـروع                    
مراسم و در حاليکه مـردم دسـتـه دسـتـه                
از نقـاط مـخـتـلـف تـهـران بـطـرف ايـن                       
مراسم در حرکت بودند، با گـاز اشـک آور          
و باتوم و مشـت و لـگـد يـورش بـرد و                        

نفر از سازمـان دهـنـدگـان و       ١٧٠بيش از  
شـرکـت کــنـنــدگـان در ايـن مـراســم را                     

رژيـم حـتـي      .   دستگير و روانه زنـدان کـرد        
جنايتکارانه و صبح اين روز دالرا را بـه             
دار کشيد تا پيام تهديـد و ارعـاب خـود              
را به مردمي که قصد برگـزاري و شـرکـت         
در مــراسـم هــاي اول مـه را داشـتــنــد                     
برساند اما اين جنايت نيز مـانـع حضـور            
. پرشور مردم در ايـن اجـتـمـاعـات نشـد               

بويژه حضور تعداد کثيري از زنان مـبـارز         

و آزاديــخـواه در اجــتــمـاعــات اول مــه                  
روحـيــه بــاالي     .   کـامـال چشـمـگــيـر بـود           

زندانيان اول مه که به خانواده هـاي خـود          
پيام ميفرستند که از قبول هرنوع وثـيـقـه       
اي خودداري کنند و تجمعـات پـرشـور و              
مصممانه و هرروزه خانواده هـا بـيـانـگـر               
روحيه حاکم بر اول مه امسال و مـردمـي           
است که ديـگـر حـاضـر بـه تـحـمـل ايـن                       

 . شرايط خفت بار نيستند
اول مه امسال يک تـعـرض سـيـاسـي             
جـديــد  و قــدرتــمـنــد صــف کــارگــر و                      
آزاديخواهـي بـه جـمـهـوري اسـالمـي و                   
جهنمي است که به جامعه تحمـيـل کـرده            

يک نقطه عـطـف تـازه در مـبـارزه               .   است
براي رهائـي از ايـن وضـعـيـت، و شـروع                 
دور تـازه اي از رويـاروئــي کــارگـران و                    
مردم حق طلـب بـا حـکـومـت اسـالمـي                  

 . است
حزب کمونيست کارگري از يـک مـاه          
قبل از اول مه به اسـتـقـبـال روز جـهـانـي               
کارگر رفت، از طـريـق کـانـال جـديـد بـا                     
تمام قـوا تـوده مـردم را بـه تـظـاهـرات                      
سـراسـري و اعـتــراض عـلــيـه هــر نــوع                    
بــيــحــقــوقــي و تــبــعــيــض و نــابــرابــري                 
فراخواند، اول مه را بـه اعـمـاق جـامـعـه                 
برد، و تريبون خود را در اخـتـيـار تـعـداد            

کثيري از مردم گذاشـت کـه درمـورد اول           
مه صحبت کنـنـد و بـه فـراخـوان هـاي                    

حزب افـتـخـار مـيـکـنـد          .  پرشور بپردازند 
که در شکل گيـري   حـرکـت اول مـه و                     
پيشروي مبارزه کارگـران و مـردم عـلـيـه             
جمهوري اسالمي نقـش ارزنـده اي ايـفـا               

 .  کرده است
 حزب کمونيست کارگري صمـيـمـانـه       
دسـت تــک تـک ســازمــان دهـنــدگــان و                   
فعالين اين اجتماعات و تـک تـک شـرکـت          
کنندگان در اين مراسم ها را مـيـفـشـارد،         
بر عزم و ارده و شجاعت آنـهـا و خـانـواده           
هــاي مــبــارزشــان درود مــيــفــرســتــد و              
خواهان آزادي فوري و بـي قـيـد و شـرط                 

آنـهـا مـردم      .   تک تـک ايـن عـزيـزان اسـت            
استثمارشده و فـقـيـر و مـحـروم و حـق                      
طلب جامـعـه را نـمـايـنـدگـي کـردنـد و                      
شايسته حمايـت گـرم و پـرشـور مـا در                    

  . داخل و خارج کشورند
 زنده باد اول مه

 زنده باد عزم و اراده و شور اول مه 
 مرگ بر جمهوري اسالمي 

 زنده باد جمهوري سوسياليستي 
 حزب کمونيست کارگري ايران 

 ١٣٨٨ ارديبهشت ١٦، ٢٠٠٩ مه ٦
 

 
١از صفحه         ...گامي مهم در   ٨٨اول مه   
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 ياشار سهندي
بازي يا ورطه هولناک 

  جنايت
، سفره پـهـن     2ظهر جمعه، ساعت   

بود؛ و چشـم بـه سـاعـت بـود کـه کـي                    
دسترسي به اينترنـت  .  ميشود٥ساعت  

در بــيــخــبــري      .   امــکــان پــذيــر نــبــود         
با خودم گفتم که راديو فـردا  .   ميسوختم

را بگيريم، شايد يـک شـهـري مـراسـمـي          
بوده باشد و اگر بـوده بـاشـد ايـن راديـو            

حـدسـم درسـت      .   نمي تواند پنهان کـنـد     
مراسم کارگـران در کـرمـانشـاه را          .   بود

گفت و مصاحبه اي داشت با جـوانـمـيـر        
مرادي که از مراسم ميگـفـت در جـلـو           

شـادمـان از     .   استانداري در کـرمـانشـاه     
اين مـوضـوع امـا خـبـر قـتـل دل آرا                      

 . روزگار را در پيش چشمم سياه کرد
هيچ جاي شک و شبـه نـيـسـت کـه              

دل .   " اين کامال يک قتـل سـيـاسـي بـود        
و اين بيش از پـيـش   "   آراي ما را کشتند   

ثابت کرد که اعدام يک حـربـه سـيـاسـي             
قصـد  .   است که دولتها بـکـار مـيـبـرنـد            

بسط عدالـت و جـلـوگـيـري از جـرم و                  
جنايت نيست که اگر اينگونـه بـود کـه              
قرنها پيش بايد عدالت با کـمـک اعـدام         

عدالت طبقات بـاال بـراي   .   جاري ميشد 
تـوجـيـه    .   پايين دستان فقط مـرگ اسـت   

گران اين عدالت ضد بشري هزار توجيـه     
و تفسير دارند که از اعدام و قـتـلـهـاي               

و مهمتـريـن دفـاع      .   اينگونه دفاع کنند  
شان اين است که اين را اصال قتل نـمـي     

کـنـتـرل    " براي "   ابزار قانوني"  دانند بلکه  
و آنـجـا هـم کـه            .  برميشمارند"  جامعه

فشار جامعه مثل مورد دل آرا مـطـرح        
ميشود، تمام بشر دوستي ايشان به ايـن   

حکم قصـاص    :   ختم ميشود که بگويند 
بازي بين دو خـانـواده     !   است"   بازي"يک  

مقتول و قاتل که هر کدام  بايـد زرنـگ      
را بـه ديـگـر         "   و فشـار روانـي       "   باشند  

 !منتقل کنند؟
يـکـي از دسـت         "   عـبـاس عـبـدي      " 

رژيـم قـاتـل      "   اصـالح طـلـب     " اندرکاران  
کودکان در انتقاد از قتل دل آرا خانـواده   
مقتول را مقصر معرفـي کـرده کـه بـا                 

بـه سـمـت      "   فشـار روانـي    "   اجراي حکـم    
خود بـرگـردانـد و گـر نـه بـا رضـايـت                       
ميتوانست تا ابـد فشـار روانـي را بـه                  

ايشان ادامه .   طرف متقابل منتقل کند   
: نداده و گر نه ميبـاسـت مـي نـوشـت               

فشار رواني و اجتماعي و سياسي را از    
. روي نـظـام کـثـيـف اسـالمـي بـردارد                  

روز :   تراوشات فکري ايشان را بخـوانـيـم    
جمعه شنيدم دل آرا دارابـي در زنـدان                

ــن   هــرچــنــد .   . . .   اعــدام شــد      رشــت اي
اشکال در قانون هسـت کـه افـراد زيـر                
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رضـايـت و قصـاص           و شکات را ميان 

مخير مي کنـد و ايـن بـه نـفـع نـظـام                      
 اما اکنون و با اعـدام .  کيفري ما نيست 

اين دختر که در زمان ارتکاب بـه قـتـل           
 وي از   فشار رواني سال داشته، ١٨زير  

اش به خانواده مقتول منتقـل   و خانواده 
خواهد شد و از اين پس با ايـن قصـاص      

خـانـواده مـقـتـول          نه تنـهـا آرامـش بـه          
بازنخواهد گشت، بلکـه بـايـد بـرخـالف            
تصورات شان متحمل فشاري شوند کـه   

توانستند شايسته آن نباشند و بـا          مي
طـرف  عفو و گذشت ايـن فشـار را بـه                

البته در اين ميـان   .مقابل منتقل کنند 
ضعف قانون در اين زمينه نبايد ناديـده     

مقتول هـم      انگاشته شود، ولي خانواده   
مي توانستند بـا سـعـه صـدر و قـدري                
تامل و پـادرمـيـانـي راهـي ديـگـر را                   

 ناخوشاينـد  بازي اين   بازنده  برگزينند تا 
 )تاکيدات از من است( .تلقي نشوند

يـک  .   قتل و جنايت يک بازي نيست 
ورطه هولناک است کـه نـظـام کـثـيـف                 
اسالمي سرمايه به مردم تحميـل کـرده         

نيـسـت،   " اشکال در نظام کيفري.  " است
ايشان بـر اسـاس        " نظام کيفري" اساس  

. جنايت آفريني بـنـا نـهـاده شـده اسـت               
ايشان بـا آگـاهـي کـامـل ايـن ورطـه                     
خوفناک که دو خانواده در آن گـرفـتـار               

مـيـنـامـد تـا        "   بـازي "   مي آيند عـمـدا        
جنايت سياسـي دولـت مـتـبـوعـش را                

جان انسانهـا در نـظـر    .   توجيه کرده باشد 
ايشان و دين مبين شان بي ارزش اسـت      

يک پرونـده جـنـايـي را       " قاضي" و گر نه  
کساني قرار نميداند که هـيـچ بـويـي از           
انسانيت نبرده اند و بر اسـاس قـوانـيـن            
مـاقــبـل قــرون وسـطــي حـکــم صــادر                 

ايشان طوري بيـان مـيـکـنـنـد       .   ميکنند
 سال در اينـگـونـه    ١٨گويي افراد باالي    
ضـد  "   نظـام کـيـفـري    "   موارد گرفتار اين  

بشري نيستند؟ فاطمه حقيقت پژوه يـک       

. بـود "   نظـام کـيـفـري      " قرباني مسلم اين  
قربانيانش هنوز در زندان هسـتـنـد کـه           
هر شب را با وحشت طـنـاب اعـدام بـه             

 . سر ميبرند
در ايـران  "   دادگستري" تمام دستگاه   

يک نمونه مـجـسـم از بـي عـدالـتـي و                    
بـايـد   .   وحشي گري سرمايه داري اسـت       

تا دير نشده و جان انسانهاي بـيـشـتـري            
قرباني اين دستگـاه تـوحـش نشـده آنـرا            

قـتــل دل آرا حــکـم بــه              .   بـزيــر کشــيـد     
سرنگوني اين نظـام داده اسـت تـا ديـر                

راهـش  .   نشده بايد به جنايات پايـان داد    
از سوي خانواده مقتول بـلـکـه      " عفو"نه  

  .سرنگوني اين دولت اسالمي است
کارفرما چگونه روز کارگر را 

  گرامي ميدارد؟
 ارديــبــهــشــت     11روز قــبــل از          

و بـه    .   کارفرما ما، همه را جـمـع کـرد           
چند نفر از ما که به زعم ايشـان خـوب         

تـا  .   بودند جايزه داد و به بقيه حرص داد   
او !   اينگونه  روز ما را گـرامـي بـدارد              

من هميشه گفـتـم بـراي تـولـيـد            :  "گفت
مهمترين چيز نه زمين نـه ابـزار تـولـيـد            

کـه اگـر     .   که نيـروي کـار مـاهـر اسـت              
ايـن يـک     . "   نباشد اينها هيچي نيستـنـد   

نـه فـکـر کـنـيـد            .   اعتراف صادقانه بود  
ايشــان شــده بــود کــارل مــارکــس و                  
ميخواست اهميت اجـتـمـاعـي طـبـقـه              

. کارگر را يادآور شود و بـاقـي قضـايـا              
خير، ايشان اين مطلـب را بـگـونـه اي                
بيان کرد که اسـاسـا اگـر کـارفـرمـايـي                 
نباشد و يک جايي را، حاال هر ده کـوره          
اي باشد، راه نـيـنـدازد اسـاسـا کـارگـر                  

بـه زبـان بشـري يـعـنـي              .   معنـي نـدارد   
ايـن کـارگـر اسـت کـه از قـبـل                  :   اينکه

کارفرما زندگي ميکند نه کـارفـرمـا از       
ايشان تئوريسين اقـتـصـاد      !   قبل کارگر 

تئـوري بـافـي هـايـش وظـيـفـه                .   نيست
. فريبرز رئيس دانا و سعيد ليـالز اسـت       

" کارفرمايان محـتـرم  " اما ايشان و همه     
فکر ميکنند اگر ايشان نباشند و چهـار        
تا دستگاه را يکجـايـي جـمـع نـکـنـنـد                  

ايشـان لـطـف      .   اساسا جامعه ميخوابد  
سرمايه خويش را بـه خـطـر       " ميکنند و   
و در تـولـيـد بـکـار مـي                 "   مي اندازند 

و گــر نــه بــقــول خــودشــان                .   انــدازنــد
ميتوانستند بروند بازار و داللي کـنـنـد       

 ! صد برابرش را درمي آوردند
يکي نيست بگويد مگـر کسـي از         

. شما خواهش کرده بود که خطر کـنـيـد         
بعـالوه آن پـولـي را كـه بـا آن خـطـر                          
ميكنيد از كجا آورده ايـد؟ بـعـدش هـم        
تا باشه از اين خطرها که در عرض چند     
سال ميتوانند با آن به يـک مـيـلـيـاردر                

ايشان در همين سخنرانـي  !   تبديل شوند 
در سال گذشتـه سـود شـرکـت       :  فرمودند

بد نبوده و از زحـمـات مـا قـدردانـي                    
پـارسـال   :   ايشـان يـادآور شـدنـد      !   نمودند

گروهـي از هـمـکـاران قـطـع هـمـکـاري                
. نمودند ما از ايشان هم سپـاسـگـذاريـم          

 ؟!اما ميتوانستند برگردند و کار کنند
بـيـان مـودبـانـه و           "   قطع همکاري " 

راسـتـش   .   بـود "   همـکـاران  " اداري اخراج   
آدم بايد خيلي رو داشته باشد که صـاف        
تو چشم جمعيتي نگاه کند کـه شـاهـد              
بودند همکارانشـان را بـعـد از عـمـري               
تالش به راحتي عذرشان را خواستند و        
هنوز که هنوز اسـت بـعـد از يـکـسـال                

دو سال بـيـشـتـر آن كـارگـران              )  برخي( 
اخراجي حق سنواتشان را طلبكـارنـد و          
همين كارفرما از امروز به فردا موکـول     

" مــرد مــحــتــرمــي    " ايشــان    .   مــيــکــنــد
هستند و با احترام تمـام بـه مـا حـالـي              

درانـتـظـار    "   قطـع هـمـکـاري      "  کردند که  
ياد آور شوم، درخواست .   شما هم هست  

همکاري مجدد ايشان از همکاران مـا        
اين بود که به ايشـان پـيـشـنـهـاد کـرده                  

 ! بودند برگردند و روز مزد کار کنند
   بلـه، کـارفــرمــا روز کـارگــر را                

تـا  .   گرامي ميدارد تا تـهـديـدش کـنـد            
و !   ياآور شوند که کارگر هيچـي نـيـسـت      

اگر کارتـان را مـيـخـواهـيـد بـيـشـتـر و                 
بيشتر کار کنيد تاشايد سال ديگـر يـک        

 . هزار تومان جايزه داديم به شما٥٠
امــا مــا کــارگــران جــوابــش را                 
بالفاصله نداديم امـا فـردايـش حضـور             
اجتماعي و سياسي خودمـان را نشـان         

و نشان داديم که اگر کارفرمـا بـا   .   داديم
اعتماد به نـفـس تـو چشـم مـا نـگـاه                       
ميکند و ما را تهديد و تحقير ميکـنـد         
پشتش به همان سـرکـوبـگـران سـربـازان             

و .   گمنام و با نام امام زمـان گـرم اسـت      
ما کارگران بايد پشتمان به اتحـاد گـرم         

و هر وقت که کارفرمايـان اتـحـاد    .  باشد
شان را نـيـز   "   آن روي سگ"  ما را ديدند  

نشان دادند و ديگر قربون و صـدقـه مـا         
همه کساني که در اعـتـصـابـي     .   نميروند

شرکت داشته اند ميتواند گواهي دهنـد     
که در آن ايام  اينها چقدر جبون و ذليـل        

 .هستند
  

 !کارگران، زنان، جوانان، مردم شريف
 کانال جديـد، کـانـال انـقـالب، ايـن                 

تريبون بيان حرفهـاي دل شـمـا و اعـالم                  
کيفرخواسـت و اعـتـراض شـمـا عـلـيـه                    
جمهوري اسالمي و عليه همـه نـابـرابـري            
ها، براي ادامه کار خود به کـمـک فـوري              

کانال جديد همه مـا را بـه     .   شما نياز دارد 
هم نزديک کرده است و بايـد بـا قـدرت و                 
اعتماد به نفس پيش رود و فـعـالـيـت آن             

حزب کمونيسـت کـارگـري      .   گسترش يابد 
همه شما عزيزان، هـمـه آزاديـخـواهـان و               
برابري طلبان، هـمـه بـيـنـنـدگـان کـانـال                   
جديـد،  هـمـه دوسـتـداران و اعضـاء و                     
کـادرهــاي حـزب را فــرامــيــخـوانــد تــا                 
بارديگر با کمک هاي بـيـدريـغ خـود، بـا                 
سازماندهي جمـع آوري کـمـک مـالـي در              
بين همکاران و آشنايان،  تـداوم  کـانـال                

 .جديد را فراهم کنيد
 بدينويسله به اطالعتان ميـرسـانـيـم         

 ،   ٢٠٠٩ ماه مـه       ٤که  از روز دوشنبه  
 ، کمـپـيـن    ١٣٨٨ ارديبهشت ١٤برابر با  

وسيع و علني جمع آوري کمک مـالـي  را         
 هـفـتـه      ٦شروع خواهيم کرد که به مدت    

ما امـيـداوريـم در         .    ادامه خواهد داشت 
 هـزار دالر از       ٣٠٠طي اين مدت مبلغ   

داخل و خـارج کشـور  جـهـت تـامـيـن                      
. هزينه هاي کانال جديد جمـع آوري کـنـيـم       

ما اطمينان داريم که شما با کـمـک هـاي          
خود  بار ديگر تـداوم کـانـال جـديـد ايـن                   
ابـزار مــهـم سـازمـانـدهــي اعــتـراض و                  
مبارزه مردم عليـه جـمـهـوري اسـالمـي،             
ايـن وســيلـه مــتـحـد کـردن تــوده هــاي                    
ميلـيـونـي بـراي تـحـقـق شـريـف تـريـن                       

 .آرمانهاي بشري را 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

 هزار دالر کمک مالي جهت تامين                           ٣٠٠اعالم کمپين جمع آوري                    
 ادامه کاري کانال جديد                 
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 زنده باد سوسياليسم 

 

 سايت حزب کمونيست کارگري ايران
www.wpiran.org 

 سايت کارگران
www.kagaran.org 

 سايت روزنه
www.rowzane.com 

امام زمان خبر دار بودند امـا مـردم نـه       
ــده             )   هــنــوز؛      تــالــشــي بــود بــراي زن

نـمـونـه    .   نگهداشتن اين روز و زنده ماند      
هاي علني تر و بزرگتـري هـم داشـتـيـم            
مثل اول مه هاي سنندج سـرخ در دهـه      

بـهـرحـال    .    و برخي شهرهـاي ديـگـر     ٦٠
همه اينها از سنندج سرخ تا آن مـراسـم      
دور دسـت در بـاغـي در شـهـريـار تـا                      
مراسمي کوچک در کارگاهمان که فقـط    
به پخش شيريني ميگذشت همه و همـه     
اين روز را زنده نـگـهـداشـت و  حـتـي                     
کشته نيز داديم بخاطر اين روز، جـمـال          

و زنداني .   چراغ ويسي نمونه بارز آن بود  
داديم مثل محمود صالحـي، و شـالق          
خوردن همزنجيران مان که سعي کردنـد        
که اين روز را زنده نگهدارند اما کـوتـاه        

 .نيامديم
امسال گامي مهم و اساسـي از آن     

بـه خـيـابـان       .   فاز قبلي جلوتر  رفـتـيـم           
رسما و علنا فراخوان دادنـد کـه     .  آمديم

بسـيـاري از     .   به خيابان بياييم  و آمديـم  
آن كساني که سنگ کارگر را بر سـيـنـه           

و يـک نـفـر  از           .   ميزدند سکوت کردند  
حـرف دلشـان را     "   حزب نكنيدها"طرف  

به زبان آورد و آن اسد گلچينـي بـود کـه         
! " توازن قوا هنوز اجازه نميـدهـد  :   " گفت

اين حـرف دل هـمـه کسـانـي بـود کـه                      
ساليان بسياري است مـا کـارگـران را              
متهم کرده اند که فقط كاله خودمان را    

يا مبارزات و اعتـراضـات   .   چسبيده ايم 
و اعتصـابـات مـا را صـرفـا دفـاعـي                    
قلمداد کردند تا کوچکمان بشمارنـد تـا      
بدين سبب قانعمان کنند که هـنـوز بـه              
بلوغ نرسيـده ايـم بـايـد آگـاه شـويـم و                      
کساني ما را آگاه کنند که قدرت مـا را     

ميخواستند به ما بـبـاورنـد    .  باور ندارند 
قدرت ما يـک اسـطـوره اسـت کـه مـا                    
لياقت دست يابي به آن را نداريـم مـگـر          

اسطوره ما از نـظـر     !   خود اسطوره شويم  
ايشان رنج و محـنـت و دسـتـان پـيـنـه                  

کـه يـكـي ديـگـر كـمـي             . بسته مان بود 
آنطرف تر اين پينه هـا را شـنـاسـنـامـه              

داسـتـان   .    طبقه کارگر معرفي کرده بود 
زير فشار و جنگ و گريز .   طوالني است 

سنديکا درست كرديم گفتند اين شـکـوه     
و بس اسـت؛ ديـگـري      !   تشکيالتي است 

تشکالتـي از  !   اين عين گناه است:  گفت

سوي فعالين كارگري در گوشه و کـنـار         
شکل گرفت تا شايد سـراسـري شـونـد،             
کوشش براي دست يابي به اتحـاد؛ امـا         
کسـانــي ايـن را تــکـفــيــر کـردنــد کــه                    

. تشکيالت بايد در خود کارخانـه بـاشـد     
هزار نفـر كـارگـر طـومـاري را امضـا                   
کردند تا به كارفرمايان و دولتشان براي    
افزاي شد دستمزد فشار بياورند و صـف     
جنبـش افـزايـش دسـتـمـزد را تـقـويـت                   

ايــن :   كـنـنــد، خـرده گـيــران فــرمـودنــد              
سياست خانه کارگري اسـت، بـي ثـمـر              

چه فايـده  :   اعتصاب کرديم گفتند!   است
بهر راهي تـوسـل   !   بعدا سرکوب ميشود  

جستيم  تا بتوانيم حق مان را بـگـيـريـم          
يکـي، از گـوشـه اي، پـيـدايـش شـد و                   

آيـا بـا ايـن         !     اين راهش نـيـسـت   :   گفت
برمـا حـرجـي      "   دوستيها" اوصاف و اين   

را بـه حـال        "   دوستان" است اگر كال اين     
خود رها كنيم تا با يكديگر در دنـيـاي           
كوچك خويش بكنيد نكنيد هايشان را       
تمرين كنند و ما مشغول كار و زندگـي     

 وبدبختي خودمان شويم؟ 
اول ماه مه امسال بيـش از پـيـش            
ثابت کرد کـه مـبـارزه طـبـقـه کـارگـر                     

. تدافعي نيست که بماند تعرضي اسـت        
اتفاق مهمي که امسـال افـتـاد ثـابـت                
شدن اين سخن بود کـه طـبـقـه کـارگـر                 

. بدون حزب كار چنداني از پيش نمبيـرد   
امسال حزبي يود و رسانه اي داشـت کـه     
به همگان دسترسي داشت که در واقـع            
ستادي بود در دسترس تـوده مـردم؛ و            
يکماه تمام روي اول ماه مـه کـوبـيـد و                
کوبيد تا اعتماد بـه نـفـس را پـرورش                  

قـدرت مـردم  را بـه خـودشــان                  .   دهـد 
کاري کـه بـيـشـتـر از آگـاهـي             .   بباوراند

به معنـي سـطـح عـلـمـي سـواد             ( دادن  
بـه مـردم  اهـمـيـت             )   شان را باال بردن   

کــاري درســت بــرعــکــس آنــچــه           .   دارد
. جريانات ديگر  انجام دادند و ميدهنـد   

که هم سطح سواد علمي مردم را پاييـن     
نگه ميدارند و هم مـهـمـتـر ايـنـکـه بـه                 
ايشان مي قـبـوالنـنـد کـه تـوده مـردم                  

اين بزرگان هستنـد کـه     . هيچي نيستند 
. قواعد زندگـي را تـعـريـف مـيـکـنـنـد                

کانال جديد کانال فـريـاد مـا کـارگـران               
بود؛ جامعه را آگاه ساخت که روزي در        
پيش اسـت بـه اهـمـيـت بـزرگـي خـود                     

 .جهان
حزب کمونيست کارگـري جسـارت        
کرد و هم بـه مـردم جسـارت داد کـه                    

اين حزب خودش را   . ميشود تغيير داد 
باور دارد چون به نيروي ميليونـي تـوده          

و بـايـد ايـن      .   مردم زحمتکش باور دارد   
باور را تقويت کند که مردم مـيـتـوانـنـد         

خـرده  .   سرنوشت خويش را بدست گيرنـد   
گيران و تحقير کنندگان هنوز توازن قوا  
را به نفع بورژوازي ميداننـد تـا آخـرش              

بـي  ! هم به نفع بورژوازي خواهند دانست      
شک، همانگونه که مبارزات ايـن چـنـد           
ساله اخير ما را حـقـيـر دانسـتـنـد ايـن                  
نقطه عطف مـهـم را هـم مـورد خـرده                 

. گيريهاي آنچناني قـرار خـواهـنـد داد             
امـا  .   آنان را بگذاريم بـه حـال خـويـش              

همانطور که اشاره کردم اين اول ماه مـه     
ثابت شد که يک ستاد الزم است تا يـک     

. حرکت در سطج ميليوني مطرح شـود        
با وجود دستگاه امنيـتـي کـه هـر روز              
خون ميريـزد تـلـويـزيـون کـانـال جـديـد                

. کاري کـرد کـارسـتـان         .   موهبتي است 
همانطور که در رابطه بـا هشـت مـارس       

اما اول مه را نه تـنـهـا بـه       .   اينگونه شد 
مـيـان خـانــه هــاي مــردم بــرد بــلـکــه                   
جمعيتي به خيابان آمـدنـد تـا گـرامـي               

سرکوب شـدنـد؛ ايـن قـابـل           . اش بدارند 
هـمـه آنـکـسـانـي کـه             .   پيشي بيني بود  

رفتند در پارک الله ديدند که پارک قـرق       
نيروهاي امنيتي است و حتي برخـي از       
کوچه هاي اطراف مملـو از مـامـوريـن          
بود که مخفي شده بـودنـد کـه وحشـت               

. رژيم را کمتر به نمايش گذاشته بـاشـنـد     
همه آن کساني كه رفتند پارک الله امـا       
پارک را ترک نکردند کار بـه درگـيـري و          
دستگيري انجاميد و  اين کافي بود کـه   
اين روز را به نقـطـه   عـطـفـي مـبـدل                       

" اين اعتراف خود رژيم است که   .  سازد
يـکـي از     . "   کارگران به خـيـابـان آمـدنـد        

جالدان به نام جمـهـوري اسـالمـي، کـه              
براي خودش در قساوت و بـي رحـمـي               

" قــاضــي حــداد   "   شـهــرتــي بـهــم زده،            
دستگير شدگان تفکرات چـپ   :   ميگويد

ايـن خـود اعـتـرافـي اسـت بـه                  ! "   دارند
بعد از   .   حضور قدرتمند چپ در خيابان  

 که چپ رسما در دانشـگـاه     ٨٧ آذر ١٣
جلوه گري کرد اين حضور شکوهمنـدتـر      
بود چرا کـه در خـيـابـان گـوشـه اي از                     

و ايـن    . قدرت خود را به نمايش گذاشـت   
بار مستقيما خود کارگـران بـودنـد کـه              

سعي کردند پـرچـمـشـان را بـه اهـتـزاز                  
 .درآورند

   امسال بيشتر از پيش ثابت شـد         
. که جـامـعـه بـه چـپ چـرخـيـده اسـت                     

همزمان بخشي ازنيروي سلطنـت طـلـب      
در "   روز قبل از آنـرا فـراخـوان داد کـه               
 ١٠آستانه روز کارگر، روز خليج فارس       

. اسـت "   ارديبهشت تظاهرات سـراسـري      
من نشنيدم که کسي جايي براي خـلـيـج       
فارس خودش را به زحمت انداخته باشد       
چرا که احمدي نـژاد و کـروبـي و غـيـره               
بهتر بلدند از ابديت نام اين خليج دفـاع         

خاطرمان هست برخـي بـه حـزب      .   کنند
يعنـي  (اقال اينها : ما ايراد گرفته بودند 

؟ ! يک کاري ميکنند شمـا چـي  )   راستها
اما مـردم در روز اول مـه جـواب هـمـه             

چپها فراخوان مـيـدهـنـد     . اينها را دادند 
فراخوان شکل ميگيرد تـمـام دسـتـگـاه            
امنيتي آماده باش است که نگذارد کـه     

 . حتي يک پالکارد باال رود
سايه مرگ را نيز با قتل دل آرا بـه         

دل آراي عزيز مـان دو  .  اين روز افکندند 
بار قرباني شرايطي شد که دولت اسـالم       

بار اول در شرايطـي در ايـن     .  فراهم آورد 
جامعه نکبـت زده قـرار گـرفـت کـه در                

بار دوم همـان دولـت     .   قتلي شرکت کرد  
براي تثبيت بي حقوقي مردم براي ابـدي      
نشان دادن رنج مردم بـراي بـه سـکـوت            
کشاندن مردمي که بـه حـکـم قـتـل او                
اعتراض داشتند و براي ايجـاد رعـب و         
وحشت در روز اول مه به قول مصطـفـي    
صابر مانند يک گنجشک در چنگالشان   
اسير بود و او را صبح خيلي زود که بـه         

بيرون؛ رنگ خـوش سـپـيـده       "   قول شاعر 
/ مانند يکي نـت گـم گشـتـه             /   دمان

مـيـگـشــت پــرسـه ،پــرسـه زنـان، روي                  
بـه  / "   سوراخهاي ني، دنبال خـانـه اش          

او را کشتـنـد تـا صـداي          .   قتلگاه بردند 
مردم را کشته باشند اما از سننـدج تـا          

کرمانشاه تا رشـت و تـهـران مـردمـي                
ايـن  .   خودشان را به خـيـابـان رسـانـدنـد            

دولت ميدانست قتل دل آرا جـلـوه دار             
کسي نيست و گر نه يک لشـکـر کشـي              

 .تمام عيار به پارک الله نمي کرد
بله اين روز آمد و ماند و يقه دولت     
سرمايه داري بلکه کل  نـظـام سـرمـايـه         

کـارگـران در ايـران در           .   داري را گرفـت   
شرايط يک حکومت پليسي وحشـي بـه      
خيابان آمدند اين مثال فرق ميکنـد بـا         
تظاهرات در قلـب اروپـا؛ ايـن روز در                 
ــک حــزب                      ــراخــوان ي ايــن ســال بــه ف
کمونيستي شکـل گـرفـت کـه خـواهـان              
برقراري جامعه سوسياليستـي اسـت و         
هنوز در اپوزيسيـون اسـت و کـوشـش               
ميکند هر آنچه کـه در خـواسـت دارد               

اين حزبي است کـه تـوانسـتـه       . اجرا کند 
تـمـام غــولـهــاي رســانـه اي را بــا آن                      
استوديوهـاي پـر امـکـانـات شـکـسـت               

با يک دوربين و چهار تا پـرژکـتـور    .  دهد
و يک پرده و مهمـتـر يـک خـط تـلـفـن،                 
توانسته کمونيسم را به اعمـاق جـامـعـه        

اين مردم خواب نـمـا نشـدنـد کـه           .   ببرد
اين حـزب بـا ايـن      .  کمونيسم خواه شدند 

رسانه اش به قول منصور حکمت دسـت   
گذاشته روي انصاف مردم و کمـونـيـسـم      
درون شان را به حرکت واداشتـه اسـت و         
ايـن هــمـه، بــورژوازي را بــه وحشــت                  
انداخته است که چهار چنگولـي بـه ايـن       

 .رژيم نکبت چسبيدند
اما کارگران در روز اول مـه ثـابـت            
کردنـد کـه هسـتـنـد؛ يـک پـاي مـهـم                       

يـک پـاي     .   تحوالت اجتماعـي هسـتـنـد     
اصلي هستنـد کـه ديـگـر کسـي نـمـي                  
تواند سرنوشت آنها را بدون حضور خود     
آنها رقم بزند اين کارگران هسـتـنـد کـه            
سرنوشت جامعه را رقم خواهند زد اول       
ماه مه امسال اين را ثابت کرد و بـراي         

 .همين مي ماند

 
١از صفحه         ...  روزي به اهميت و بزرگي   
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تشکيـالت خـارج کشـور حـزب            
ــران در                   ــارگــري اي ــســت ک ــي ــون کــم
کشورهاي مـخـتـلـف بـا شـرکـت در                 
مــيــتــيــنــگ هــا و تــظــاهــرات کــه                
بمناسبت اول مـه بـرگـزار گـرديـد و                 
هميچنين با برگزاري مراسم و جشـن،   
اول مه روز جهاني کارگر را گـرامـي             

 زبـان    12بيانيه حزب که به   .   داشت
ترجمه شده بود در ايـن مـيـتـنـگ هـا           
وسيعا توزيع شد، صد هـا بـانـدرول و         
پالکارد با شعارهاي متعـدد از جـملـه      
زنده باد سوسياليسـم، زنـده بـاد اول              
مه، جمهوري اسالمي ايـران بـايـد از           
آي ال او اخــراج گــردد، مــرگ بــر                    
جمهوري اسـالمـي ايـران و تصـاويـر               
مارکس در ده ها شخر جهان تـوسـط         

در اکـثـر ايـن      .   فعالين حزب حمل شد  
تظاهرات ها شعار مرگ بر جمـهـوري       
اسالمي توسط صف حـزب سـر داده         

 .شد
در اول مــاه مـه امســال حــزب                
کمونيست کارگري ايران و سـيـاسـت           
ها و شعارهاي آن، در ابعاد وسيـع در     

تـعـداد   .     مقابل مـردم  قـرار گـرفـت             
زيــادي بــه غــرفــه هــا و مــيــزهــاي                  
اطالعاتي که برگزار شده بود مراجعه     

عده اي بـراي اولـيـن بـار بـه                .   کردند
غرفه هـاي حـزب آمـده و بـا حـزب                    

در چـنـد شـهـر بـه           .  تماس ميگرفتند 
تلويزيون کانال جـديـد کـمـک مـالـي                
کردنـد و چـنـد نـفـر  نـيـز خـواهـان                          

 .عضويت در حزب شدند
در زير خالصـه اي از گـزارشـاتـي           
که تا کنون بدست ما رسيده اسـت را         

  .مالحظه ميکنيد

تشــکــيــالت خــارج کشــور حــزب                
 کمونيست کارگري ايران

  ٢٠٠٩مه  ٤
 *** 

  : آلمان
  برمن

حزب کمونيست کـارگـري ايـران           
در برمن در تظاهرات اول مـه شـرکـت     

در اين تظاهرات پـالکـاردهـا و         .   کرد
شـعــارهـاي بــزرگ بــا عـکــس هــاي                
مارکس به همراه پرچـم حـزب تـوجـه               

در مسـيـر     .   مردم را جلـب کـرده بـود        
راهپيمايي صدها نسخه از اطـالعـيـه         
هاي حـزب در مـيـان مـردم پـخـش                   

امسـال مـيـتـيـنـگ مـرکـزي              .   گرديد
در "   د گ ب     " اتحايه کارگران آلـمـان        

همين مسـئلـه     . شهر برمن برگزار شد 
باعث شده بود که مديـاي زيـادي در          

برگـزار کـنـنـدگـان        . آنجا حضور يابند 
ميتنگ اول مـه از فـعـالـيـن حـزب                   
خواستند پرچم هـاي مـارکـس و آرم              
حزب را در محل سخنراني دبيـر کـل        
اين اتحاديه بر افراشتـه نـگـه نـدارنـد،         

امـا  .   چون قرار بود  فيلم برداري شـود  
عليرغم اين، فعالين حزب در بـرمـن،         
چه در مسير راهـپـيـمـايـي و چـه در                  
محل برگزاري سـخـنـرانـي مـرکـزي،              
پرچم هاي حزب را بر افـراشـتـه نـگـه                

  2 و      1بخش  خبري کانال .   داشتند
گزارشي  پخـش کـرد و پـرچـم هـاي                   

 .حزب را براي مدتي  نشان داد
بمناسبت روز جهاني کارگـر روز        

 آوريل هم برنامـه سـخـنـرانـي در        30
محل پاتوق حـزب در شـهـر بـرمـن                  

دو تن از کادرهـاي حـزب     .   برگزار شد 
کمونيسـت کـارگـري ايـران، مـهـدي               
عدالت فام و سيامک مـکـي در ايـن              
ــاره                  بــرنــامــه بــراي حــاضــريــن در ب
وضعيت کارگران در ايـران صـحـبـت            

   .کردند
  فرانکفورت

تشکيالت فرانکفورت حـزب امسـال        
با آمادگي بيشتري به اسـتـقـبـال اول              

دهها پالکارد و پرچـم هـاي     .   مه رفت 
حزب به همراه عکس هاي مارکس و     

جـمـهـوري    :   شعارهاي اول مه شـامـل       
اسالمي كارگران را زنداني ميكند و        

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

به ماركس براي تغيير جهان احـتـيـاج        
داريم، از جمله پالکـاردهـايـي بـودنـد            
که در مسير راهپيمـايـي حـمـل مـي              

 .شد
بـيـانـيـه اول مــاه مـه حـزب بــه                    
زبانهاى فارسى، آلمانى، انـگـلـيـسـي،         
ايتاليـايـى و ژاپـنـي بـراي مـراجـعـه                   

در .   . کنندگان روي ميز قـرار داشـت         
اين روز صدها اطالعيـه پـخـش شـد،          
تعدادي خواهان تماس با حزب شـدنـد     

يـکـنـفـر     .  و تعدادي کتاب فروخته شد 
. خـواهــان عضــويــت در حــزب شــد             

همچنين به مراجعه بـه مـيـز کـتـاب               
حزب تقاضائـي بـراي حضـور مـيـنـا              
احدي در شهـر کـنـسـتـانـس آلـمـان و                 

 .سخنراني  شد
همزمان با شرکت در راهپيمـايـي       
صدها اطالعيه حزب در ميان مـردم       

در ايــن روز واحــد          .   پــخــش گــرديــد    
فرانکفورت اقدام به برگـزاري دو مـيـز     

ميـز  .   کتاب و اطالع رساني کرده بود 
اول در محل شروع راهپيمايي و مـيـز    

. دوم  در محل تجمع مرکزي اول مـه      
ميز مرکزي با استقبال مردم  روبـرو        

عده اي  ضـمـن ديـدار از مـيـز                .   شد
کتاب حزب، با کـادرهـاي حـزب در              
باره موضوعات مختلف بـه بـحـث و       

 .گفتگو پرداختند
 هامبورگ  
در هامبورگ اعضا و دوستداران      

حزب كمونيسـت كـارگـري ايـران در              
تظـاهـرات سـراسـري اتـحـاديـه هـاي                 

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

ما هـنـوز بـه مـاركـس بـراي              " ،" بود
و "   تــغــيــيــر جــهــان احــتــيــاج داريــم             

جمهوري اسالمي كارگـران را زنـدانـي       
ايـن رژيـم      .   ميكند و شـالق مـيـزنـد          

تـوسـط   "   بايد از آي ال او اخـراج شـود          
تـعـداد   .   اعضـا حـزب حـمـل مـيـشـد             

زيادي عكس  ماركس در قطع بـزرگ    
تهيه شده بـود کـه تـوسـط  تـظـاهـر                    

مـردم بـا     .   كنـنـدگـان حـمـل مـيـشـد             
استقبال و بـا كـمـال مـيـل عـكـس                     
ماركس را از از فعالين حزب دريافت       

در ايـن    .  کرده و با خود حمل ميكرند 
 ساعت به طـول  2تظاهرات كه مدت  

انجاميد تعداد زيادي اطالعيـه هـاي        
حزب به مناسبت روز كارگر بـه زبـان          

 .آلماني و فارسي پخش شد
 
 کلن 
ميـز و چـادر اطـالعـاتـي حـزب                 

کـلـن ، بـا           -کمونيست کارگري ايران 
پالکاردها و عکسهاي بزرگ مارکس   
و منصـور حـکـمـت، بـا شـعـارهـاي                  

متعدد در محکوميت سـيـاسـتـهـاي         
ضد کارگري جمهوري اسالمي و در          
دفاع از مبارزات کارگران ايران و بـا            
شعارهائي به آلـمـانـى و فـارسـى  از                 

 بـاد    زنده،قبيل زنده باد اول ماه مه  
نه به سرمايـه دارى  و      ،سوسياليسم  

پــال کــارد بــزرگ جــبــهــه ســوم  و                    
همچنين پالکارد ما به تغييـر جـهـان       
نياز داريم توجه زيادي را بخود جـلـب       

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

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

 برلين  
واحد برلين نيزدر روز اول مـه در          

رفـقـاي واحـد      .   تظاهرات شرکت کـرد   
برلين با در دست داشتن پـرچـم هـاي          
بزرگ حـزب و شـعـارهـاي ديـگـر در                 
راهپيمايي شرکت کـرده و اطـالعـيـه           
هـاي و اعـالمـيـه هـاي حـزب را در                  

 .ميان مردم پخش کردند
 

 هانوفر
مــيــز کــتــاب حــزب در مــحــل               

برگزاري مراسم مرکزي اول مه برگزار     
بيانيه اول ماه مـه حـزب در            .   گرديد

مـراجـعـه    .   ميا ن مردم پخش گـرديـد     
کنندگان به ميز کتاب بـا کـادرهـاي            
حـزب در مـورد بــرنـامـه  حـزب و                      
مسائـل ايـران بـه بـحـث و گـفـتـگـو                     
پرداختنـد و تـعـدادي کـمـک مـالـي                   

  .کردند
 

 کاسل
در کاسل نيز فـعـالـيـن حـزب در               

 
 شرکت گسترده و فعال تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگري ايران

  در ميتينگ ها و تظاهرات  روز جهاني کارگر

 سوئد استكهلم             فنالند    

 يونان   
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ميتينگ اول مـه  شـرکـت کـرده و                   
. اعـالمـيـه حـزب را تـوزيـع کـردنــد                 

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

 .اقدام کردند
 

 : سوئد
 

 استکهلم
بمـنـاسـبـت روز جـهـانـي کـارگـر                   

ميتينگ و راهپـيـمـايـي بـا شـکـوهـي               
حزب کمونـيـسـت کـارگـري        .   برگزار شد 

ايران در اين ميتينـگ و راهـپـيـمـائـي              
پرچم هـا و پـالکـاردهـاي     .  شرکت داشت 

بزرگ مزين به تصاوير مـارکـس، زنـده          
باد سوسياليسم ، زنده باد اول مـه روز         
جهاني کارگر، جمهوري اسالمـي بـايـد         
از آي ال او اخراج گردد و سرنـگـون بـاد         
ــن                  ــران در اي جــمــهــوري اســالمــي اي

در طـي مسـيـر      .   تظاهرات حمل ميشد 
شعارهاي زنده باد اول مـه، زنـده بـايـد               
سوسياليسم و سرنگون بـاد جـمـهـوري            
اسالمي سر داده ميشد کـه چـنـد بـار                
ازسوي نظاره کنندگان صف اول مـه بـا        

.  دست زدن مورد تشويـق قـرار گـرفـت             
ســرود انــتــرنــاســيــول نــيــز در مســيــر              
تظاهرات توسط فعاليـن حـزب بـارهـا            

تصاوير بـزرگ مـارکـس و           . سروده شد 
بانرهاي حزب توحه بسيـاري را بـخـود            

عـکـاسـان و خـبـرنـگـاران             .   جلب کـرد   
بسياري از باندرول ها عـکـس و فـيـلـم            

در اين روز ميز کـتـاب و        .  تهيه کردند 
غرفه برگزار شد که عـده زيـادي بـه آن                
مراجعـه کـردنـد و بـا فـعـالـيـن حـزب                     

عصـر ايـن روز جشـنـي          .  گفتگو کردند 
نيز برگزار گرديد که ده هـا نـفـر در آن               

 .شرکت داشتند
 گوتنبرگ  

اول ماه  مه امسال بـه مـراتـب بـا           

شـکــوهــتـر، رنـگــيــن تــر، چـپ تـر و                     
راديکال تـر از سـالـهـاي قـبـل بـرگـزار                   

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

سخنرانيهـا چـپ تـر از سـال               .   گذاشت
قبل بود و حمله به بورژوازي و احـزاب            

. راست تندتر و راديکل تر از قـبـل بـود          
صف تظـاهـرات طـوالنـي تـر از سـال                  
گذشته و خـواسـتـه هـا و مـطـالـبـات                    
مطرح شده ربط مستقيمتري نسبت بـه        
سال قبل به زندگي و مـعـيـشـت مـردم            

 .داشت
حزب کمـونـيـسـت کـارگـري ايـران              
طبق سـنـت هـرسـالـه در مـيـدان يـرن                    
توريـت، يـکـي از مـيـدانـهـاي اصـلـي                   

. شهر، غرفه بزرگي را بر پـا کـرده بـود              
در ايـن غـرفـه، مـيـزکـتـاب بـزرگـي از                   

. کتابها و نشريات حزب دائـر شـده بـود        
غرفه حـزب در ايـن مـيـدان بـا نصـب                   
باندرولهاي زيـاد و بـا شـعـار کـارگـران              
جهان  متحد شويد و بـا جـملـه جـهـان              
هنوز احتياج به تغيير دارد، زنـده بـاد            
سوسياليسم، آزادي، برابري و مـرگ بـر         
جمهوري اسالمـي و زنـدانـي سـيـاسـي             
آزاد بايد گردد تزئين شده بود کـه تـوجـه     

 .ها را به خود جلب ميکرد
يک ابتکار جـالـب حـزب در ايـن                 

 200تظاهرات اين بود که  در حدود       
عدد پرچم با عکس مارکـس در قـطـع              

. کوچک و بسيار زيبا تـهـيـه شـده بـود               
اين پرچمها از سوي اعضا و فـعـالـيـن             
حزب در مـيـان تـظـاهـرات کـنـنـدگـان                 
توزيع شـد کـه مـورد اسـتـقـبـال قـرار                     

 .گرفت و توسط آنها حمل ميشد
تعداد زيادي از نشريات و صـدهـا          
نسخه از اطالعيه حزب بـه مـنـاسـبـت            
اول مـاه مـه در مـيـان مـردم تـوزيـع                      

 .گرديد
 بورس  
اعضا و دوستداران حزب در شـهـر           

بوروس به برگزاري ميـز اطـالع رسـانـي        
پرچم بـزرگـي بـا تصـويـر             .   اقدام کردند 

مارکـس، آرم حـزب و  تصـاويـري از                   
جنايات جمهوري اسالمي و همـچـنـيـن      
از مبارزات کارگران ايران،  در کـنـار              
اين ميز توجه ها را به خود جـلـب مـي           

اطالعيه ها و نشريـات حـزب بـه         .   کرد
. طور وسيع در ميان مردم تـوزيـع شـد         

شعار هاي حزب از جملـه شـعـار مـرگ           
بر جمهوري اسالمي در صـف تـظـاهـر            

در اين روز   .   کنندگان اول مه تکرار شد  
کمک مالي براي تلويزيون کانال جـديـد        

 .جمع آوري شد
 مالمو  

فعالين حزب بـا حـمـل بـانـدرول                 
هاي بزرگ که تصاوير مارکس بـر روي         

حـق  " آن نقش بسته بود و با شعـارهـاي           
ــود               ــا مــارکــس ب ــاد      "   ،    "   ب ــده ب زن

دنيا به مارکـس بـراي     "   و "   سوسياليسم
. را حمل ميکـردنـد  "   تغيير احتياج دارد  

باندرول ديگري که بـر آن نـوشـتـه شـده                
ما از پرداخت هزينه هاي بـحـران     "  بود  

نيـز در    "  سرمايه داران اجتناب ميکنيم 
صف فعالين حزب حـمـل مـيـشـد کـه                 

بـيـانـيـه     .   بسيار مورد توجه قرار گـرفـت      
حزب بمناسبـت اول مـه در تـظـاهـرات            

 .اين روز توزيع شد
 
 :يونان 
 آتن  

فعاليـن حـزب در آتـن بـا حـمـل                     
باندرول حزب در ميتينگ و تـظـاهـرات      

بـيـانـيـه اول مـه           .   اول مه شرکت کردند   
حزب به يوناني توسط فـعـالـيـن حـزب             

باندرول حزب مـورد تـوجـه      .     توزيع شد 
ن بسيار قرار گرفـت و عـده اي خـواهـا               

 .تماس با حزب شدند

 
 :هلند 
 رتردام    

 19جمعه اول ماه مه از سـاعـت           
در شـــهــر روتــردام تــظــاهـــرات و                      

ــرگــزار شــد           ــيــمــايــي ب ــن     .   راهــپ در اي
 نـفـر شـرکـت          500تظاهرات بيش از  

فــعـالــيــن حـزب کــمــونـيــســت           .   کـردنــد 
کـارگـري ايـران بـا در دسـت داشـتــن                     
باندرول هاي گـرامـي بـاد اول مـاه و                   
آزادي برابري حکومت کارگـري در ايـن         
تظاهـرات شـرکـت کـرده و اطـالعـيـه                   
حزب به زبـان هـلـنـدي را در صـدهـا                     

فعاليـن حـزب در        . نسخه  توزيع کردند 
انتهاي مراسـم نـيـز خـبـر دسـتـگـيـري                   
فعالين و رهبران کارگري در اول مـه  و       
ــه اطــالع                      ــي را ب اعــدام دالرا داراب
حــاضــريــن رســانــدنــد کــه مــوجــي از              
همبستگي با کارگران ايران و نفـرت از          
جمهوري اسالمي را در مـيـان مـردم               

 .ايجاد کرد
 
 :نروژ 
 اسلو  

بيش از ده هزار نفر در مرکـز شـهـر       
اسلو تجمع کردند و اول مه را گـرامـي         

پالکارد هائـي بـا شـعـارهـاي           .   داشتند
هــمــبــســتــگــي کــارگــري، عــلــيــه                    
بيکارسازيهـا و در رابـطـه بـا بـحـران                    
سرمايـه داري و مشـکـل مسـکـن و                   
گراني و آلودگي محيط زيسـت تـوسـط       

 .شرکت کنندگان حمل ميشد
فعاليـن حـزب بـا بـرپـائـي غـرفـه                   
اطـالعــاتــي و حـمــل بــانــدرول هـا و                   
پالکارد هائي از تصاوير مـارکـس  و              
منصور حکمت، زنده باد سوسيالـيـسـم         
و در محکوميت جـمـهـوري اسـالمـي             
ايــران  در ايــن تــظــاهــرات شــرکــت                   

اطالعيـه حـزب بـزبـان نـروژي           .   داشتند
   .در اين تظاهرات نيز توزيع شد

 

 :فنالند
 تامپره  

جمعه اول مـه حـزب کـمـونـيـسـت                
کارگري ايران همراه بـا اتـحـاديـه هـا و              
احزاب چپ فنالندي به مـنـاسـبـت اول              
مه روز جهاني کارگـر در خـيـابـانـهـاي             

. شهر تامپره به راهپيمايـي پـرداخـتـنـد           
شـعــارهـا، بــانـدرول هــا  و تصــاويــر                  
مارکس که توسط اعضـا و فـعـالـيـن                
حزب حمل ميشد جلوه بـاشـکـوهـي بـه         
راهپيمايي داده بود، بـطـوريـکـه صـف             
فـعــالـيــن حـزب تــوسـط دوربــيـنــهــاي               
مختلف در اطراف مسير راهـپـيـمـايـي           
براي تهيه عکس و فيلم در مـحـاصـره              

اطالعيه حزب بمـنـاسـبـت     .     قرار داشت 
اول مه به زبان فنالنـدي نـيـز در سـطـح            

 .وسيعي در ميان مردم توزيع شد
 
 : فرانسه 
 

 ليون
 هـزار    ٣٠٠٠٠جمعيتي بالغ بـر        

نفر در تظاهرات امسال بمنـاسـبـت اول         
تـظــاهــرات از     .   مـه شــرکـت داشــتـنــد         

شعارهـاي   .    صبح شروع شد١٠ساعت  
:  اين تظاهرات عبـارت بـود از            اصلي

ما خرج بحران شما را نميـديـم؛ مسـول          
اين بحران شما هستيد؛ همه بـا هـم بـر          

 . عليه سرمايدار و دولت حامي او
در اين تظاهرات واحـد حـزب بـه               

هـاي آزاده بـا              اتفا ق جمعي از ايرانـي     
حمل بانـدرول هـاي حـزب و زنـده بـاد                 
سوسيالـيـسـم و تصـاويـر مـارکـس و                   
منصـور حـکـمـت شـرکـت داشـتـنـد و                   
شعار مرگ بر جمهوري اسالمي را سـر     

بيانيه حـزب در ايـن تـظـاهـرات           .   دادند
 .توزيع شد

 بردو  
 نـفـر در مـيــدان            ٤٠٠٠حـدود         

تـجـمـع    )   جـمـهـوري   ( مرکزي شهر بردو    

 
 ...   شرکت گسترده و فعال تشکيالت
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 صـبـح     ١٠تظاهـرات سـاعـت         .   کردند
تــريــن         يــکــي از اصــلــي       .   شــروع شــد   

شعارهاي اول مه امسـال هـمـه بـاهـم                
از شـعـارهـاي      .   عليه سرمـايـداري بـود      

اصلي ديگر بحران خودتـان را  بـه مـا             
فعالين حـزب در       .  منتقل نه کنيد، بود 

اين تظاهـرات شـرکـت کـرده و شـعـار                  
مرگ بر جمهوري اسالمـي سـر داده و             
بيانيه حزب را در بـيـن جـمـيـت تـوزيـع              

 .کرده که مورد استقبال قرار گرفت
 

 کان 
 صبح شـروع    ١٠تظاهرات ساعت   

شعار زنده باد سوسياليسم تـوسـط    .   شد
در .   يکي از اعضا حزب حمـل مـيـشـد           

اين تظاهرات شعار مرگ بر جـمـهـوري          
اسالمي و زنده باد سوسياليسم تـوسـط         

 .فعاين حزب سر داده شد
 

 انگليس
 لندن

 !حق با ماركس بود
يكصد و نوزدهمين ميتينـگ و راه     

پيمايي اول مـه بـا نـواخـتـن مـوزيـك                   
انترناسيونال توسط گروه موزيك سـرخ،       
و  با شركت هزاران نفر از كـارگـران در              

 ۔ مه در لندن شروع شد1روز جمعه 
بر باندرول كمـيـتـه بـرگـزار كـنـنـده                 

حق تشكل كارگـرى، حـقـوق انسـانـي،        " 
نـقـش بسـتـه       "   همبستگي بيـن الـمـلـلـي       

نمايندگان اتحاديه هاي مـخـتـلـف     .   بود
كارگري و نمايندگان و فعالين احـزاب و   
گروه هاي سياسي با در دسـت داشـتـن            
پرچمهـا و پـالكـاردهـايـي از مـقـابـل                    
كـتــابـخــانــه مـاركــس بــطـرف مــيــدان              
ترافالگار در مركز لـنـدن اقـدام بـه راه                

 ۔پيمايي كردند
صف حزب كـمـونـيـسـت كـارگـري              
ايران با حمل باندرول بزرگي كـه روي آن     

سرنگون باد جـمـهـوري      "نوشته شده بود  
قــدرت بـدســت كــارگـران و            !   اسـالمــي 

" حزبشان حزب كمونيست كارگري ايران     
و پرچمهايي با عكس ماركس كـه روي     

مـا هـنـوز بـراي            " آنها نوشته شده بـود      
" تغيير جهان بـه مـاركـس نـيـاز داريـم                

 مـه در لـنـدن      1جلوه خاصي به مراسم   
فعالين حـزب هـمـچـنـيـن بـا               ۔داده بود 

حمل ده ها پالكارد و با پخـش بـيـانـيـه            

حزب بمناسبـت روز جـهـانـي کـارگـر،                
صداي كارگران ايران را به گوش ديـگـر           

  ۔هــم طــبــقــه اي هــايشــان رســانــدنــد               
شعارهاي زير بر پالكاردها نوشته شـده        

 :بود
زنـده بـاد     !   نابـود بـاد سـرمـايـه داري             " 

 "!سوسياليسم
سـرنـگـون    !   نه به آخوندهاي مـيـلـيـاردر     "

قـدرت بـدسـت      !   باد جمهـوري اسـالمـي     
كارگران و حزبشان حـزب كـمـونـيـسـت              

 "كارگري ايران
 "!حق با ماركس بود و هست"
نه به ميليـتـاريسـم    !   نه به اسالم سياسى"

ي زنده باد انقالب سوسـيـالـيـسـتـ      !   غرب
 "!در ايران

 
جمهوري اسالمـي را از آي ال او اخـراج   "

 "!كنيد
پيروزي كارگران در ايـران يـك پـيـروزي       "

 "!براي كارگران جهان خواهد بود
با بحران يا بدون بحران، سرمايـه داري     "

 "!بايد نابود شود
قـدرت  !   نه به كار و استـثـمـار كـودكـان       "

 "!بدست حزب كمونيست كارگري ايران
قـدرت بـدسـت      !   نه به آپارتايـد جـنـسـي    "

 "!حزب كمونيست كارگري ايران
قــدرت بــدســت حــزب        !   نــه بــه اعــدام      "

 "!كمونيست كارگري ايران
 مــه نــيــز تشــكــيــالت حــزب               ٤روز    

كمونيست كارگـري ايـران بـا گـذاشـتـن              
ميز اطالعاتي در وسط شهر منچسـتـر     
در  انگـلـيـس روز جـهـانـي كـارگـر را                     

 .گراميداشتند
 
 :کانادا 

 تورنتو
با اينکه اول ماه مـه روز جـهـانـي                

کارگر در کانـادا و آمـريـکـا تـعـطـيـل                   
رسمي نيست خيابانهاي تورنتو شـاهـد         
تظاهرات هزاران نفـره بـمـنـاسـبـت روز               
جهاني کـارگـر و در دفـاع از حـقـوق                     

فـعـالـيـن     .   مهاجرين و پناهندگـان بـود       
حزب و فدراسيون پناهندگان ايراني هـر      

.  سال در اين تظاهرات شرکت ميکـنـنـد    
در کانادا و آمريکا هفته اول سپتـامـبـر        
از سـوي اتـحـاديـه هـا جشـن گـرفـتـه                      

تظاهرات اين روز تاکـيـدي بـر      .  ميشود
اين مساله بود که روز کارگر مـيـبـايـد             

 .اول مه برگزار گردد

پـرچـم هــاي مـزيـن بــه تصـاويــر                  
مـارکـس در ايـن تـظــاهـرات تـوســط                  

در ايـن    .   فعالين حـزب حـمـل مـيـشـد            
تظاهرات صدها نسخه از بيانيـه حـزب          

گزارشي از   .   در مورد اول مه توزيع شد  
برگزاري اول مه در ايـران و دسـتـگـيـري         
فعالين کارگري به شرکت کننـدگـان در          
ميتينگ داده شد و از آنها خواسته شـد     
که به  حمايت از دستگيـر شـدگـان اول           

طـومـاري   .   مه تهران و سنندج برخيـزنـد   
در حمايت دستـگـيـر شـدگـان اول مـه                 
ايران و محکوميت جمهوري اسـالمـي         
ايران تهيه شده بود که به امضـاي جـان           
کالرک رهبر ائتالف عليه فقر انـتـاريـون        

 .رسيد
در تورنتو جشني بمناسبت اول مـه     
از طرف حزب کمونيست کارگـري ايـران      
و حزب کمونيست کارگري چـپ عـراق            

در اين جشن حميد تـقـوائـي،    .   برگزارشد
بروس آلن و سـمـيـر نـوري سـخـنـرانـي                   

در اين مراسم يک نفر تقاضـاي  .   داشتند
 .عضويت در حزب کرد

 
 ونکوور

صدها تن از فعالين سوسياليست،       
كمـونـيـسـت و چـپ در تـظـاهـرات و                      
راهپيمايي اول ماه مه در ونكور شركت    

تظاهرات كنندگان با پرچمـهـاي    .   كردند
سرخ و شعارهاي خـود در مـقـابـل آرت          
گالريدر مركز شهر ونكور تجمع كرده و      
ــي،                        ــران ــد ســخــن ــن ــراد چ پــس از اي
راهپيمايي خود را بـه سـمـت مـيـدان                  

 .پيروزي آغاز كردند
جمعيت تظـاهـر كـنـنـده در تـمـام                 
چهار راههاي مسير راهپيمايي تـوقـف      
كرده و به ايراد سخنـرانـي و يـا شـعـار                 

سـخـنـرانـان اعـتـراض         .   دادن پرداختنـد  
خود به نظام سـرمـايـه داري را اعـالم                
كرده وبه افشاي وجوه مختلف مشقـات      
ناشي از آن عليه زندگي طبقه كارگـر و          

 .عموم مردم زحمتكش دنيا پرداختند
از جمله سخنرانـان ايـن تـظـاهـرات         
فهيمه صادقي كادر حزب كـمـونـيـسـت         
كارگري در غرب كانـادا، روز جـهـانـي             
كارگررا به همه تبريك گـفـتـه و اشـاره                
کرد که كارگران كه همه چيـز را تـولـيـد           
ميكنند خود از حاصـل كـار خـود بـي            

 .بهره اند
تظاهرات و راهپيمايي اول ماه مـه        
پس از خاتمه سخـنـرانـيـهـا در مـيـدان                

در .   پيروزي شهر ونكور بـپـايـان رسـيـد           

طي مدت تظاهـرات تـعـداد زيـادي از             
بيانيه اول ماه مه حـزب بـه فـارسـي و                 
انگليسي توسط فعالين حزب به دسـت       

مـاشـيـن تـزيـيـن شـده بـه                . مردم رسيد 
عكسهاي ماركس، لنـيـن و مـنـصـور              

و "   حق با ماركس بود " حكمت ، باندرول  
پالكادرها و شـعـارهـاي ديـگـر حـزب                
مورد توجه و ابراز احساسات عابريـن و    
شركت كنـنـدگـان در تـظـاهـرات قـرار                 

 .گرفت
 :آمريکا 

 داالس
يکشنبه سوم مـاه مـه يـمـنـاسـبـت               

روز جهاني کارگر،  مراسمـي  در دالس     
عباس ايـاق از کـادرهـاي           .   برگزار شد 

حزب پس ار خوشامد گـوي در مـورد            
مبارزات کارگران در ايران و نقش حزب     

هـمـچـنـيـن شـراره         .     سخناني ايراد کرد  
ميرزائي کادر حزب کمونيست کارگـري   
ايران نيز در مورد مبارزات کارگـران در   

. ايران و شرايط انها سخناني بيان کرد      
سپس چند تـن از شـرکـت کـنـنـدگـان                    

مراسم با صرف نهـار و  .    صحبت کردند 
. پخش موسيقي و رقص ادامـه يـافـت          

دراين مراسم  کمک مالـي بـراي حـزب              
 .جمع اوري شدنيز 

  
 ...   شرکت گسترده و فعال تشکيالت
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تجمع اعتراضي رانندگان 
شركت واحد اتوبوسراني 

 كرمانشاه 
به گزارش آژانس ايران خبـر بـدنـبـال       
ــد                  ــهــا در شــركــت واح ــازي ــيــكــارس ب

حدود صد نـفـر       ،اتوبوسراني كرمانشاه 
ــرض روز                     ــعــت ــدگــان م ــن   ١٥از ران

ارديبهشت در مقابل سـازمـان كـار و              
امور اجتماعي استان كرمانشاه تجـمـع        
كردند وخواستار بـازگشـت بـه کـار در               
بـخــش هــاي ديــگــر شــهـرداري و يــا                  

 . واگذاري اتوبوس نو شدند
رانندگان مـعـتـرض كـه واگـذاري              
اتوبوسـهـاي ايـن سـازمـان بـه بـخـش                    
خصـوصـي را عـامـل بـيـكـاري خـود                   
ميـدانسـتـنـد گـفـتـنـد ديـمـاه پـارسـال                     
مسئولين سازمان اتوبـوسـرانـي اعـالم          
کردند قرار است اتوبوس هاي شرکت بـه   
بخش خصوصي واگذار شـودو بـه مـا              
پيشنهاددادندکه بـه هـردو رانـنـده يـک               

سال کارکـرد  ٦دستگاه اتوبوس با حدود  
 ٦٠٠بصــورت اقســـاط مــاهـــيــانــه            

هزارتومان بدهندکه چون مـخـارج ايـن          
اتوبوس ها بدليل فرسودگي باالسـت و         
با در آمد ما همخواني ندارد قـرار شـد           

در خصوص ما تصميم گـيـري شـود و              
, هيچ صحبتي از اخراج در ميان نيامد      

پس ازآن اتـوبـوسـهـا بـه مـتـقـاضـيـان                    
فروخته شد وازاواخر اسفند سال گذشتـه        

 . تاکنون ما بيکار شده ايم
  

تجمع اعتراضي كارگران 
   اخراجي شهرداري خرمشهر 

 كارگـر اخـرا ج شـده           ٥٠بيش از    
 سـاعـت     ٥شهرداري خرمشهر به مدت    

در مقابل شهرداري ايـن شـهـر تـجـمـع                
, كرده و خواهان حقوق حقه خود شـدنـد        

اين كارگران به جان آمده كـه خـواسـتـار        
رسيدگي فوري به وضعيت خـود بـودنـد       
درحالي اعتراض ميكـردنـد كـه حـکـم              
صادره از دادگستري خرمشهر مبني بر       
پرداخت حقـوق خـود شـامـل بـيـش از                 

 . چهل ميليون ريال را در دست داشتند 
بنا بـر ايـن خـبـر تـعـداد کـارگـران                  

ايـن  , اخراج شده بيش از صد نفر اسـت          
كارگران بـعـد از چـهـار سـال کـار در                     
شهرداري خرمشهر به صـورت روزمـزد         
اسفند ماه گذشته از کار برکنـار شـدنـد          
وتاكنون براي رسيدگي به وضعـيـتـشـان         

در هيچ اقدامي صورت نگرفته است و         
حالـي كـه آنـهـا از عـدم رسـيـدگـي و                       

وضعيت بد مـعـيـشـتـي رنـج مـيـبـرنـد                 
درتــالش :   شـهـردار ايـن شـهــر گــفـت                 

. هستيم كه مشكالت آنان را رفع كنيم       
اما اين وعده پوچ تاكنـون هـيـچ اقـدام           
عملي را به دنبال نداشته است به نحـوي     

 ١٥كه كارگران اخراجي در سال گذشته     
بار به دليل عدم پرداخت مطـالـبـاتشـان       

 .  دست به تجمع اعتراضي زده اند
اعتصاب جمعي از رانندگان خ 

 آزادي -شرکت واحد خط کرج 
روز   ،به گزارش آزانـس ايـران خـبـر       

 ١٠ ارديبـهـشـت سـاعـت           ١٤دوشنبه  
صبح جمعـي از رانـنـدگـان خصـوصـي              

در پـل    ,   آزادي-شرکت واحد خط کرج      
يـكـي   .   فرديس کرج اعتصاب كـردنـد           

رانندگان شركت واحد دررابـطـه بـا ايـن           
بـراي نـو سـازي         : اعتصـاب مـيـگـفـت         

ناوگان اتوبوس راني قـرار بـوده کـه بـا                
شــرايــط خــوب اتــوبــوس نــو بــه مــا                 

امـا نـکـردنـد و خـودمـان            ,   واگذارکنند
اتوبوس هايمـان را بـدون هـيـچـگـونـه                 

نـرخ کـرايـه      .   تسهيالتي تعويض کرديـم   
در پـل فـرديـس از         ,   امسال زياد نشـده   

ــان                     ــكـ ــار مـ ــاربـ ــهـ ــال چـ اول امسـ
ايستگاهايمان را عوض كرده انـد بـراي      

. همين مسافرينمان هم كـم شـده انـد               
مـا داده    هيچكس به وعده هايي كه بـه   

بود عمل نكرد و عمال مـا را در زيـر               
. فشارهاي اقتصادي منگنه كرده انـد        

براي همين امروز دست بـه اعـتـصـاب             
تاشايد صـداي اعـتـراضـمـان را             ,   زديم

 .  بشنوند 
 بيكارسازي در شرکت ارج 

به گزارش آزانس ايران خبر مـدتـي          
 نـفـر از کـارگـران            ٩٠ الـي       ٨٠پيش  

شرکت ارج به صورت نـاگـهـانـي اخـراج           
شدند و اين شرکت اعالم ورشکسـتـگـي       

اما متاسفانه کـار بـا اخـراج ايـن          ,   کرد
کارگران تمام نشد و در از هـفـتـه اول                  
ارديبهشت هر روزه  چند کارگر به بهانـه    

ايـن گـونـه    .  هاي مختلف اخراج شده اند 
كه مشخص است و كـارگـران نـيـز در                
مـورد آن صـحـبـت مـيـكـنـنـد گـويـي                     
مسئولين اين كارخانه ميـخـواهـنـد بـه           
صورت آرام تمام کارگران اين شرکـت بـه    
جز نگهبانان آن را اخراج کنند ولـي بـه         
علت اينکه از شورش و اعتراض شديـد        
کارگران بيم دارند در حال اخـراج کـردن           

  کم کم کارگران هستند
كارگران   اعتراض

 کارخانه سيمان غرب 
 ارديبهشت سايت   ١٣به گزارش  

کارگران کارخانه سيمان غرب   
 ارديبهشت در اعتراض به     ٣کرمانشاه 

عدم برآوره شدن مطالباتشان دست به    
اعتصاب غذا زده و از دريافت غذاي   

اين   . کارخانه خوداري نموده اند 
 نفر  ٥٠٠کارگران تعدادشان بيش از 

هستند و به صور ت استخدام رسمي،       
قراردادي و روزمزد مشغول کار مي 

همه کارگران غير از حراستيها    . باشند
و تعدادي از کارگران روزمزد در اين 

 . اعتصاب شرکت دارند  
 :خواسته هاي کارگران شامل 

افزايش حقوق طبق قانون بازنگري     -١
 سـال يـک بـار           ٤کارخانه که قبال هـر        

 انجام گرفته
اعتراض بـه مـرخصـي اجـبـاري               -٢
کـارخــانــه در ايـام عــيــد بـه خــاطــر                   ( 

 روز را تعطيل اعـالم    ٨مشکالت خود  
کرده اما اينک دو روز آن را بـه عـنـوان            
مرخصي از مرخصي ساليانـه کـارگـران       

 )کسر کرده اند
رسمي کردن کارگران قـراردادي و         -٣

 .روزمزد است
کارفرما تا حـاال بـه هـيـچ يـک از                 
مطالبات کارگران پاسخ مثبت نداده و        
بويژه نسبت به افـزايـش حـقـوق اعـالم                
کرده که به علـت نـبـود بـودجـه کـافـي                   

 .افزايش حقوق اعمال نخواهد شد

 
 اخباري از اعتراضات كارگري در ايران

امسال كارگران، فعالين كارگـري و          
تشكلها در شهرستان كامياران در حـالـي      
به استقبال اول مـه روز جـهـانـي كـارگـر                  
رفتند كه با شـرايـط ويـژه اي از لـحـاظ                    

برگـزاري اول مـه        . منطقه اي روبرو بودند 
همه ساله با حضور تعدادي از كارگـران و          
ــه نــحــوي پــيــش                  ــيــن كــارگــري ب فــعــال

كه ميرفت در اين منطقـه بـه يـك      . ميرفت
بـه ايـن     .   سنت نا متعارف تـبـديـل شـود           

صورت كه هر ساله با شركـت تـعـدادي از         
كارگـران ومـدافـعـيـن حـقـوق كـارگـر و                     
فعاليـن كـارگـري كـه عـمـومـا هـمـه بـا                      
رويكرد سياسي خـود را در ايـن مـراسـم                
دخالتگرميدانستند،و همـچـون سـالـهـاي         
گذشته اين مراسم را در خـارج از شـهـر                

امـا شـاهـد يـك تـغـيـيـر                 .   برگزار كـنـنـد    
تاكتيك و چرخـش از حـاشـيـه بـه مـتـن                   

شرايط ويـژه اي كـه اشـاره شـد،                  .   بوديم
تحركات چند ماهه ي اخـيـر گـروهـهـاي               
ناسيوناليست  درايـن مـنـطـقـه و ايـجـاد                

ناامني هايي در مناطق مختـلـف بـا در            
مسـلـح   )   pjk( گـيـر شـدن بـا نـيـروهـاي              

دولتي از طرفي و از طـرفـي ديـگـر در                     
گـيـري هـاي اخـيـر نـيــروهـاي نـظـامــي                     
حـگـومـت از جـملـه سـپـاه و بسـيـج و                          
نيروهاي انتظامي بـا مـردم در اطـراف                
شهرها به بهانه سركوب تروريسم منـطـقـه        
. اي واشرار و به هزار بهانه ي ديـگـر بـود              

 نـفـر از فـعـالـيـن              ٨٥بازداشت تـعـداد        
كــارگــري بــا اتــهــام مســخــره مصــرف               
قرصهاي روان گردان از جـملـه شـرايـطـي               
است كه ذكر شد كه جووشرايـط پـلـيـسـي           
وحشتناكي را به اين مـنـطـقـه تـحـمـيـل                  

اماشرايطي به مـراتـب قـابـل       .   بودندكرده  
توجه تر از موارد ذكر شده ايـن اسـت كـه          
در روزهاي پاياني در حـالـي مـراسـم اول               
ماه مه برگزار شد كه طبـق آمـار رسـمـي           
دستگاههاي خبري حكومت كه بـه نـظـر           
ما آمار واقعي بيش از اينها بـوده حـدود         

 هزار نفـر از نـيـروهـاي بسـيـجـي و                  ١١
سپاهي از كل مـنـطـقـه غـرب از جـملـه                   

بيجار، اروميه، بنـاب وسـايـر شـهـرهـاي             
كـردسـتــان و آذربـايــجـان بـه نــيـروهــاي                   
سپاهي و بسيجي اين شهـر اضـافـه شـده             

البته در ظـاهـر بـراي سـعـود بـه                 .   بودند
امـا در واقـع بـا           )   شـاهـو  ( ارتفاعات        

هدف آماده بـاش و كـنـتـرل كـارگـران و                    
ايـنـهـا از چـنـديـن            .   مردم در اين روز بود    

روز قبل يك حالت حكومـت نـظـامـي را               
از .   در سطح شهر به اجرا گـذاشـتـه بـودنـد        

بازارها و خيابانها گرفتـه تـا وروديـهـا و               
ــه طــرف                   خــروجــيــهــاي شــهــر حــتــي ب
روستاهاي تابعه يگانهاي ويـژه اي مـردم           
را بازرسي ميكردند و عبـور و مـرور را              

آمــد ورفــتــهــاي    .   تـحــت نــظــر داشــتــنــد        
روستـائـيـان، كسـبـه و هـركسـي مـورد                   

بـازرسـي شـديـد       .   بازبيني قرار ميگـرفـت    
. وسائل نقليه به اجـرا گـذاشـتـه شـده بـود             

نيروهاي يبسيجي مسلح با چـفـيـه هـاي           
و "   لبـاس شـخـصـي      " دور گردن و نيروهاي  

اطالعاتـي هـا در مـيـان مـردم چـه در                     
داخل و چه در خارج شهر جـو و شـرايـط                

سـراسـر   .   شديد پليسي ايجاد كرده بـودنـد        
خيابانها ماشينهاي حمـل ايـن نـيـروهـا،             

تسليحات و تـداركـات آنـهـا در حـركـت                 
شـهــر بـه دلـيــل ايـن فضــاي                .   دائـم بـود    

پليسي و نظامي چهره متفاوتي بـه خـود          
 ارديبهـشـت يـعـنـي        ١٠شنبه . گرفته بود 

يك روز مانده بـه اول مـه كـثـر مـدارس                    
سطح شهر تـعـطـيـل شـد و از مـدارس                      
سطح شهر براي نگهـداري تسـحـيـالت و              
تداركات و همچنين اسكـان ايـن نـيـروهـا         

 . استفاده ميكردند
جالـب ايـنـسـت كـه بـا وجـود ايـن                      
شرايط نظامي تدارك برپايي اول مـه در            

فعالين كارگـري در چـنـد روز         . جريان بود 
گذشته با تشكيل كـمـيـتـه بـرگـزاري اول                
مه كامياران همزمان با كميته سـراسـري          
اول مه مشغول تـدارك بـرپـايـي اول مـه                 
بودند و بادادن فراخوان بـه عـمـوم مـردم               
اقدام به پخش بيـانـيـه و قـطـعـنـامـه در                    
خيابانهاي اصـلـي شـهـر و مـكـانـهـا و                      

از جـملـه در        .   مراكز كارگري مـيـكـردنـد      
شـركـت   )   خـروجـي  ( مناطق  سد گـاوشـان       

رامان، كشتارگاه مـرغ كـامـيـانـو سـايـر               
مكانهاي عمومي ديـگـر ايـن اطـالعـيـه             

كـارگـران   .   ها و بيانيه ها پخش شـده بـود         

از اطالعيه ها و بيانيه هـاي اول مـه بـه               
در روز   .   انوع مختلف استقبال ميكـردنـد   

 ارديبهشت شاهد ايـن بـوديـم         ١١اول مه  
كه فراخوان كميته برگزاري اول مـه بـراي          

شـهـر     اين مراسم در پارك شهر بـازي ايـن        
و .   با استقبال بسـيـار زيـادي روبـرو شـد               

مردم در ميان تـدابـيـر شـديـد امـنـيـتـي                   
نيروهاي اطالعاتي و لباس شخصـيـهـا و         
نيروهاي سپاهي و بسيجي به پـارك آمـده      

مـردم  .   بودند تا اول مه را گرامي بـدارنـد          
با حضور در ايـن مـكـان بـه فـراخـوانـهـا                  
پـاسـخ دادنــد و قــطـعـنـامــه و بـيـانـيــه                       
سراسري اول مه در ميان آنهـا تـوزيـع شـد        
و شـركـت كـنـنـدگـان بـا شـادي و كـف                         
زدنـهــاي خـود روز كــارگــر را گــرامــي                  

و در نتيجه ايـن روز بـه قـدرت              .  داشتند
نمايي بسيار باشكوهي در مـقـابـل تـمـام             
ــدرت و ســركــوب                       لشــكــر كشــي و ق

 . حكومت  تبديل شد
 زنده باد اول مه         

 زنده باد همبستگي طبقاتي كارگران       
 

 
 روزجهاني كارگر و حكومت نظامي در كامياران

   آرام شادمان           
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به مناسبت روز جهاني کارگـر ،اول    
بـنـا بـه        –يازده ارديبهشـت     –ماه مه  

فراخوان تشکل هاي مستـقـل جـنـبـش            
کــارگــري ايــران کــه خــواســتــه هــا و                  
مطالبات کارگران ايران در آن قيـد شـده     

 عصر ، بـا  5بود،امروز جمعه ، ساعت  
حضور تـعـداد زيـادي از کـارگـران ،                   
فعالين کارگري ، خانواده هاي کارگـران    
و مردمي که بنا به فراخوان در مـحـل           
پارک الله و در اطراف ميـدان آب نـمـاي     
آن تجمـع کـرده بـودنـد ، مـراسـم روز                     
جهاني کارگر و حضور براي اصـرار بـر           

مـنـدرج در       –خواسته هاي کـارگـران         
انـجـام     –فراخوان و قطـعـنـامـه ي آن               

 . گرفت
نيروهاي امنيتـي کـه از روزهـاي             
قبل با احضار ، تماس هاي تلفني دائـم    
، و تعقيب کارگران و فعاليـن کـارگـري          
قصـد ايـجــاد رعـب و وحشـت بــراي                   
ممانعت از برگزاري مراسم را داشتنـد ،   
امروز در پوشش نيروهاي انتـظـامـي و         

تعداد زيادي نيروهاي لباس شـخـصـي          
اطالعاتي ، از سـاعـت هـا پـيـش در                  

 .محل پارک الله مستقر شده بودند
از طرفي نيروهاي حـراسـت بـرخـي           

از جـملـه     –شرکت ها و کـارخـانـه هـا              
نـيـز در تـجـمـع حضـور                -شرکت واحد 

داشتند تا با شناسايي کارگران فعال آن     
واحد کـارگـري، آنـان را بـه نـيـروهـاي                   

هـمـچـنـيـن      . امنـيـتـي مـعـرفـي کـنـنـد              
نيروهاي اطالعاتي به طور گسـتـرده از        
شرکت کنندگان در مراسم فيلم بـرداري     

 .ميکردند
حضور گسترده ي شرکت کننـدگـان    
در مراسم خشم نيروهـاي امـنـيـتـي کـه          
تمام تالش خود را کرده بودند تا مراسم     

 .شکل نگيرد را برانگيخت
بالفاصله پس از شروع مراسم و در     

زنـده بـاد جـنـبـش           "حالي که شعارهاي  
!   " کارگر اتحاد اتـحـاد     "  و ! " کارگري  

سر داده شد ،نيروهاي امـنـيـتـي افسـار         
گسيخته و خشـمـگـيـن بـه جـمـعـيـت                    

بسياري از   . شرکت کننده حمله ور شدند 
مردم با باتوم و شوک الکتريکي مـورد          

برخي را چـنـد نـفـره          .هجوم قرار گرفتند 
مورد محاصره قرار دادند و با کـتـک و          
ضربات باتوم به زميـن انـداخـتـه و بـا                 
فحش و ضربات پياپي مشت و لگـد بـه     

پليـس نـوعـي گـاز          . انان حمله ور شدند   
سرفه آور و سوزاننده ي چشم در اطـراف        

 . ميدان آب نما پراکند
بعضي از مردم به درگيـر شـدن بـا           
گروه حمله کننده که قصـد دسـتـگـيـري             

تعداد کثيري از . آنان را داشت پرداختند   
اين نيروها با هجوم گروه هاي چند نفـره      
، اقدام به پراکنده کـردن خـانـواده هـاي            
حاضر در محل و بسـيـاري از شـرکـت               

 .کنندگان کردند
شمار بسياري از کارگران و شـرکـت    
کنندگان در مراسم ، پـس از ضـرب و            
شـتـم و در مـورد تـعــداد زيــادي بــا                     
کوبانيدن سر و صورتشـان بـه ديـواره و           
نرده هاي اطراف حوض و خونين کـردن       

 .انان ،دستگير شدند
نيروهاي امـنـيـتـي حـتـي پـس از                 
حمله ي گسترده به شرکت کـنـنـدگـان ،           
در خارج ار پارک اللـه ، و در خـيـابـان              
هاي اطراف تعداد زيـادي از مـردم را              

 . بازداشت کردند
در خالل اين مراسم بيش از يکصد       

از زن و مـرد و رده هـاي       –و پنجاه نفر   
بـا وحشـيـانـه         -سني جوان تا سالـمـنـد      

ترين روش ها دستگير شده اند و اکنـون    
 . در بازداشت به سر ميبرند

کميته ي برگراري مراسـم اول مـاه          
 ضمن آفرين و تـبـريـک بـه          ٨٨مه سال   

جنبش کارگري ايران براي اين موفقيـت      
بي نظير براي برگزاري مراسـم مشـتـرک       
توسط گروه هاي مختلف کارگري ، و           
بـا قـلــمـداد ايـن حــرکـت مشـتــرک و                     
متحدانه به عنوان نقطه ي عـطـفـي در           
مبارزات جـنـبـش کـارگـري ايـران ،و                  
ضـمــن اعـالم شــکـســت تـالش هــاي                 
حاکميت براي جلوگيري از اين حـرکـت          
متحدانه ، مراتب تنفر و انزجار خـود را    
از سرکوب وحشيانه ي مـراسـم امـروز            

اعالم ميدارد و ضمن مـحـکـوم کـردن           
اين اقـدام غـيـر انسـانـي و وحشـيـانـه                    
خواستار آزادي بي قيد و شرط تـمـامـي     

 . دستگير شدگان مي باشد
اخبار و اطـالعـيـه هـاي تـکـمـيـلـي                    ( 

 )متعاقبا اعالم خواهد شد 
  يازده ارديبهشت -پارک الله –تهران 

کميته ي برگزاري مراسم اول مـاه مـه              
٨٨ 

سنديـکـاي کـارگـران شـرکـت واحـد                 -
سنـديـکـاي    -اتوبوسراني تهران و حومه   

 کارگران نيشکر هفت تپه
هـيـات     -اتحاديه آزاد کارگران ايران      -

بازگشايي سنديکاي کارگـران نـقـاش و       
 تزيينات ساختمان 

شوراي همکاري فعـالـيـن و تشـکـل             -
 هاي کارگري 

کميته پيگيري براي ايـجـاد تشـکـل             -
کميته هماهـنـگـي      -هاي آزاد کارگري    

براي کـمـک بـه ايـجـاد تشـکـل هـاي                      
 جمعي از فعالين کارگري -کارگري 

کـانـون مـدافـعـان          -شوراي زنـان          - 
 حقوق کارگر

 
٨٨اطالعيه شماره يک کميته برگزاريمراسم اول ماه مه   

 اسفند معلمان شهـرهـاي   ١٤روز  
کرمانشاه، سنندج، سقـز، مـريـوان و          

ــه     . . .   تــهــران و شــيــراز و                دســت ب
تجمعات اعتـراضـي زدنـد، خـواهـان            
حق تشکل، اعتصاب، آزادي بـيـان،           
آزادي فـرزاد کـمـانـگـر، لـغـو احـکـام                 
صادره عليه معلمان، بهبـود شـرايـط         
معلمان و دانش آموزان و دخالـت در          
تصميم گيري ها شدند و از مـبـارزه              
کارگران، پرستاران، روزنامـه نـگـاران       
و ساير اقشار محروم جامعه حـمـايـت     

 . کردند
 ١٤بر اساس اخبـار رسـيـده روز            

ارديبهشت مـعـلـمـان شـهـر سـنـنـدج                 
دست به تجـمـعـي اعـتـراضـي زدنـد،              
تعدادي از معلمان سخنراني کردند و      
در پايان قطعنامه اي خوانـده شـد کـه       
در آن معلمـان خـواسـتـارلـغـو احـکـام              
صادره عليه هـمـکـارانشـان و آزادي              

بــرســمــيــت  .   فــرزاد کــمــانــگــر شــدنــد       
شناخته شدن حق تشکل و اعتصاب،     
آزادي بـيـان و دخـالـت در تصـمـيـم                    
ــهــاي آمــوزش و پــرورش از                  گــيــري

در .   خواسته هاي ديگر معلـمـان بـود         
ايـن تـجـمـع مـعـلـمـان ضـمـن طــرح                      
خواسته هاي خود از خـواسـتـه هـاي              
کارگران، پرستاران، روزنامـه نـگـاران       
و ساير اقشار محروم جامعه حـمـايـت     

 . کردند
 همزمان در شـهـرهـاي سـقـز و                 
مـريــوان نـيــز مـعــلــمــان تــجــمــعــات              

در ايــن   .   اعـتـراضــي بــرگـزار کـردنـد          
تجمعات معلمان خـواسـتـار اصـالح           
سيستم آموزشـي و بـهـبـود شـرايـط                

 . معلمان و دانش آموزن شدند
معلمان کرماشاه نيز در هـمـيـن            
روز عليرغم حضور گسترده مأموران      
امــنــيــتــي و انــتــظــامــي تــجــمــعــي              
اعـتـراضـي در سـازمـان آمـوزش و                  

. پـرورش ايـن شــهـر بـرگــزار کـردنــد                
 در حـالـي    اعتراض معلمان کرمانشـاه  

برگزار شد کـه در روزهـاي گـذشـتـه                  
اعضاي شوراي مرکزي کانون صنفـي      
در ايــن شــهــر از طــرف جــمــهــوري                 
اسالمي تهديد و يا از اجراي تـحـصـن       

 . و اعتراض منع شده بودند

 در تهران نيز تعدادي از معـلـمـان     
در مقابـل وزارت آمـوزش و پـرورش          
تجمع کردند که با يورش سرکوبگـران        
جمهوري اسالمـي مـواجـه شـدنـد و               
ــه                   مــورد ضــرب و شــتــم وحشــيــان
سرکوبگران جمهوري اسـالمـي قـرار           
گرفتند و سه نفر از آنـهـا دسـتـگـيـر                  

 . شدند
حزب کمونيست کـارگـري حـملـه          
اوباش حکومت اسالمي به مـعـلـمـان      

. تهران را شديـدا مـحـکـوم مـيـکـنـد               
معلمان دستگيرشده بايد فورا و بـي           

حـزب از    .   قيـد و شـرط آزاد شـونـد               
مبارزه و خواست هاي بحق مـعـلـمـان        
قاطعانه حـمـايـت مـيـکـنـد و هـمـه                    
معلمان و خانواده هاي آنها، کـارگـران     
ــان                    ــان و زن ــان، جــوان و دانشــجــوي
آزاديخواه را به شرکت در ايـن مـبـارزه       
و حـمـايـت فـعـاالنـه از خـواسـتـهـاي                    

 . عادالنه آنها فراميخواند
 مرگ بر جمهوري اسالمي  

 زنده باد جمهوري سوسياليستي  
 حزب کمونيست کارگري ايران  

٨٨ ارديبهشت ١٦، ٢٠٠٩ مه ٦    
 برنامه حزب کمونيست کارگري را بخوانيديک دنياي بهتر 

 
 معلمان در چندين شهر دست به تجمع اعتراضي زدند 

 
 ٢٠٠٩ مه ٧ژنو، 

پـــيـــام اعـــتـــراضـــي      :   مـــوضـــوع
BWI  

طبق اطالعات رسيده، تـجـمـع و         
مراسم روز جهاني كارگـر در تـهـران،          
كه توسط تشكالت مستقل كـارگـري      
ايــرانــي در پــارك اللــه در اول مــه                    

 بــرگــزار شــده بــود، بــطــور               ٢٠٠٩
خشــونــت آمــيــز تــوســط نــيــروهــاي            
انتظامي مورد تهاجـم قـرار گـرفـت،            
بسياري مـورد ضـرب و شـتـم قـرار                  

 نفر بـازداشـت   ١٥٠گرفتند و بيش از   
پليس بيـرحـمـانـه بـه شـركـت             .     شدند

كنندگان، از جمله زنان و كودكـان، در     
اين مراسم با باتوم، گـاز اشـك آور و            
غيره حمله كرده وصدها نفـر از مـردم        

ديگر .   را با زور از پارك بيرون مكنند  
تجمعات اول مه، از جـملـه در شـهـر              
سنندج، نيز مورد تـهـاجـم نـيـروهـاي             
امنيـتـي قـرار مـيـگـرنـد و شـركـت                     
كـنـنـدگـان مـورد ضـرب و شـتـم و                      

 .بازداشت قرار گرفتند
پنج روز پس از حمله پـلـيـس بـه               

 زن و      ١٣٠مرسم اول مه، در حدود        
. مرد كماكـان در بـازداشـتـه هسـتـنـد             

آنها در شرايط غير قابـل قـبـولـي در            
 زندان اويـن در تـهـران           ٢٠٤بند  

 .مـــحــــبـــوس مــــيــــبـــاشــــنــــد         
انترناسيونال كارگـران سـاخـتـمـانـي و            

اين حمالت به حـقـوق    (BWI)چوب  
كارگران مبني بـر مـتـشـكـل شـدن و             
بــرگــزاري مــراســمــهــاي اول مــه را                

مـا خـوهـان آزادي         .   محكوم ميكنـد  
فوري و بدون قـيـد و شـرط تـمـامـي                  

. دستگيرشدگان اول ماه مه هسـتـيـم         
ما همچنين از دولت ميخواهـيـم كـه          
حقوق كارگري از جلـه تشـكـلـيـابـي،              
تجمع و اعتصاب را محتـرم داشـتـه،          
به آزار و اذيت فعالين كارگري خاتـمـه      
بخشيده، تمامي كارگران زنـدانـي را           
آزاد نموده و نسبـت بـه فـعـالـيـتـهـاي               
تشكالت مستقـل كـارگـران مـداخلـه           

 .ننمايد
 آنيتا نورمارك

دبـيــركــل، انــتــرنـاســيــونــال كــارگــران          
 ساختماني و چوب

BWI Geneva 
Switzerland 

پيام اعتراضي انترناسيونال كارگران ساختماني و چوب به 
 مقامات جمهوري اسالمي ايران
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

را تکثير کنيد و آنرا بدست دوستان و کارگر کمونيست 
 !آشنايانتان برسانيد

اول ماه مه روز همبستگـي بـيـن           
المللي طبقه كارگـر و روز جـوش و                
خروش كارگران در سراسر جهـان بـراي     
رهايي از مشقات نظام سرمايه داري       
و بيان خواسته هاي آنان جهت برپايـي     
 دنيايي عاري از ستم و استثمار است   

. 
امسال مـا كـارگـران مـراسـم اول            
ماه مه را در شـرايـطـي بـرگـزار مـي                
كنـيـم كـه نـظـام سـرمـايـه داري در                      
گرداب يك بحران عـظـيـم اقـتـصـادي             
ويران كننده تري فرورفتـه اسـت و در           
حال دسـت و پـا زدن بـراي نـجـات                      

بـحـران   . خويش از آن به سر مـي بـرد            
عظيـم اقـتـصـادي مـوجـود و عـجـز                  
دولت هاي سرمايه داري در مهـار آن          
و سر ريز كردن بار اين بحران بر دوش      
كـارگــران جــهــان ، بـيــش از پــيــش                  
گــنــديــدگــي ايــن نــظــام را پــس از                   
فروپاشي بلوك شرق و ادعـاي پـايـان             
تاريخ به نمايش گـذاشـت و ضـرورت          
برپايي دنيايي فارغ از مناسبات ضـد   
انساني نـظـام سـرمـايـه داري را بـه                    
مثابه يگانه راه خالـصـي بشـريـت از            
مصائب موجود در بـرابـر كـارگـران              

 . وبشريت متمدن قرار داد
اين بحران و تبعات ويرانگر آن بـر      
زندگي و معيشت كارگران در سـراسـر     
جهان تا آنجا كه به ايران مربوط مـي        
شود و بر خالف بهـانـه تـراشـي هـاي                
كارفرمايان و تبليغات قلم بـه دسـتـان      
سرمايه ، هنوز سايه شوم خود را بـر            
زندگي و معيشت روزمره كارگران در       
ايران نگسترانيده است و از نـظـر مـا              
بيشتريـن مصـائـب و مشـقـاتـي كـه                 
امروزه ما كارگران با آنـهـا دسـت بـه               
گريبانيم بيـش از هـر چـيـز حـاصـل                   
سيـطـره اقـتـصـادي ، اجـتـمـاعـي و                    
عملكرد سرمايه داري حاكم بـر ايـران        

 . است
دستمزدهاي به شـدت زيـر خـط             
فقر ، اخراج و بيكار سـازي گسـتـرده           
كارگـران ، عـدم پـرداخـت بـه مـوقـع                  
دستمزد ميليون ها كارگر، تـحـمـيـل           
قرار دادهاي موقت و سفيد امضـاء و   
حاكم كردن شركت هـاي پـيـمـانـكـاري        

بر سرنوشت كـارگـران و بـازداشـت و              
زنداني كردن آنان تا سركـوب تشـكـل         
ها و اعتراضـات كـارگـري و اجـراي               
احكام قـرون وسـطـايـي شـالق عـلـيـه               
كارگران و رايج كردن فرم قـراردادهـاي    
برده وار جديد، مصائب و بي حقوقـي      
هايي نيستند كه با وقـوع بـحـران در            
اقـتــصــاد جــهــانــي وارد ايــران شــده               

اين وضعيت سـال هـاسـت كـه       .باشند  
ادامه دارد و هـر سـالـه بـر عـمـق و                     

 . دامنه آن افزوده مي شود
مــا كــارگــران در مــقــابــل ايــن               
وضـعــيـت بــغــايـت ضــد انســانـي و                 
گسترش عمق و دامـنـه آن سـكـوت               
نخواهيم كرد و اجازه نـخـواهـيـم داد              
بيش از اين حق حيات و هستي مـا را   

مـا تـولـيـد       .   به تبـاهـي بـكـشـانـنـد              
كنندگان اصلي ثـروت و نـعـمـت در               
جامعه هستيم و حق مسلم خـود مـي     
دانيم تا با باالترين اسـتـانـدارد هـاي              
حيات بشر امروز در آسـايـش و رفـاه            

 . زندگي كنيم
داشتن يك زنـدگـي انسـانـي حـق             
مسلم ماست و مـا بـراي تـحـقـق آن                 
تمامي موانع پيـش روي خـود را بـا             
برپايي تشكل هاي مستقل از دولـت         
و كــارفـرمـا و بـا اتـكـا بـه قــدرت                        
همبستگي مان از سـر راه خـويـش بـر        

 .خواهيم داشت
در اين راستا ما كـارگـران امـروز         
يك پارچه و متحد ، مطالبات زير را        
به عنوان حداقل خواستـه هـاي خـود             
فرياد مي زنيم و خواهان تحقق فـوري    

 اين مطالبات هستيم
تامين امنيت شغلي براي هـمـه    - -١ 

كارگران و لغو قراردادهـاي مـوقـت و         
سفيد امضاء و برچيده شدن فرم هـاي     

  جديد قراردادكار
ماحداقل دستمزد تصـويـب شـده         -٢

ازسوي شوراي عالي كار را تـحـمـيـل            
مرگ تدريجي برميليون هـا خـانـواده         
كارگري مي دانيم ومصرانه خـواهـان         
افزايـش فـوري حـداقـل دسـتـمـزدهـا                 
بـراسـاس اعــالم نــظـرخــود كـارگــران              
ازطريق نمايندگان واقـعـي و تشـكـل           

  . هاي مستقل كارگري هستيم
برپـايـي تشـكـل هـاي مسـتـقـل                  -٣

كارگري ، اعـتـصـاب ، اعـتـراض ،                 
تجمع و آزادي بيان حق مسلم ماسـت        
و اين خواسته ها بـايـد بـدون قـيـد و                  
شرط به عنوان حقوق خـدشـه نـاپـذيـر            
اجــتــمــاعــي كــارگــران بــه رســمــيــت             

  .شناخته شوند
دستمزدهاي معوقه كارگران بايـد   -٤

و بـي هـيـچ عـذر و بـهـانـه اي                  "   فورا
پـرداخـت شـود و عـدم پـرداخـت آن                    
بايستي بـه مـثـابـه يـك جـرم قـابـل                      
تعقيب قضائي تلقي گردد و خسـارت     

  .ناشي از آن به كارگران پرداخت گردد
اخراج و بيكار سازي كارگران بـه       -٥

هر بهانه اي بـايـد مـتـوقـف گـردد و                  
تمامي كساني كه بيكار شده اند و يـا     
به سن اشتغال رسيده و آمـاده بـه كـار          
هستند بايد تا زمان اشتغـال بـه كـار            
از بيمه بـيـكـاري مـتـنـاسـب بـا يـك                    

  . زندگي انساني برخوردار شوند
ما خواهان برابري حقوق زنـان و       -٦

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

   هستيم
ما خواهان برخورداري تـمـامـي       -٧.

بازنشستگان از يك زنـدگـي مـرفـه و              
بدون دغدغه اقـتـصـادي هسـتـيـم و                
هرگونه تبعيض در پرداخت مستمري    

مـحـكـوم مـي       "   بازنشستگان را قويـا  
  . كنيم

ما ضمن اعالم حمايت قاطـعـانـه      -٨
از مـطـالـبـات مـعـلـمـان بـه عـنـوان                      
كارگران فكري ، پـرسـتـاران و سـايـر               
اقشار زحمتكش جـامـعـه ، خـود را               
متحد آنها مي دانيم و خواهان تحقق       
فوري مطالبـات آنـان و لـغـو حـكـم                   

  . اعدام فرزاد كمانگر هستيم
از آنجـا كـه كـارگـران فصـلـي و                -٩

ساختمان به طور كـامـل از هـرگـونـه              
قوانين تـامـيـن اجـتـمـاعـي مـحـروم                 
هستند ، ما از اعتراضات اين بـخـش    

از طبقه كارگر براي رسيدن به حـقـوق        
  . انساني آنها دفاع مي كنيم

سيستم سرمـايـه داري عـامـل            -١٠
كار كودكان است و تمامـي كـودكـان           
بايد جداي از موقعيت اقـتـصـادي و             
اجتماعي والدين ، نـوع جـنـسـيـت و              

ژادي و         وابسـتـگـي هـاي مـلـي و ن                
مذهـبـي از امـكـانـات آمـوزشـي ،                   
رفاهي و بهداشتي يكساني برخـوردار     

  .شوند
ما خواهان آزادي كليه كارگـران    -١١

زنداني از جـملـه مـنـصـور اسـالـو و                   
ابراهيم مددي و لـغـو كـلـيـه احـكـام                 
صادره و توقف پيگرد هاي قضايـي و   
  امنيتي عليه فعالين كارگري هستيم

ما بدينوسـيلـه پشـتـيـبـانـي           --١٢. 
خود را از تمامي جنبش هـاي آزادي        
خواهانـه و بـرابـري طـلـب هـمـچـون                    
جنبش دانشجـويـي و جـنـبـش زنـان                
اعـالم مـي داريـم و دســتـگـيــري ،                    
محاكمه و به زندان افكنـدن فـعـالـيـن         

محـكـوم مـي      "   اين جنبش ها را قويا 
  . كنيم
مـا بـخـشـي از طـبـقـه كـارگـر                  -١٣

جهاني هستيم و اخراج و تحميـل بـي        
حقوقي مضاعف بر كارگران مـهـاجـر       
افغاني و ساير ملـيـت هـا را بـه هـر                    

  . بهانه اي محكوم مي كنيم
ما ضمن قدردانـي از تـمـامـي            -١٤

حمايت هاي بين المللي از مـبـارزات          
كارگران در ايران و حمايت قـاطـعـانـه            
از اعــتــراضــات و خــواســتــه هــاي                 

كارگران در سـراسـر جـهـان خـود را                   
متحد آنان مي دانيم و بـيـش از هـر               
زمان ديگـري بـر هـمـبـسـتـگـي بـيـن                  
المللي طبقه كارگـر بـراي رهـايـي از               
مشقات نظام سرمـايـه داري تـاكـيـد             

  . مي كنيم
اول ماه مه بايد تعطيـل رسـمـي     -١٥

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

  . ملغي گردد
 زنده باد اول ماه مه

زنده باد همبستگي بين المللي طبـقـه     
 كارگر

 ٨٨ ارديبهشت ١١ -٢٠٠٩مه  ١
كميته برگزاري مراسم روز جـهـانـي        -

 كارگر
سنديكاي كـارگـران شـركـت واحـد             -

 اتوبوسراني تهران و حومه
سنديكاي كارگران نـيـشـكـر هـفـت           -

 تپه
 اتحاديه آزاد كارگران ايران -
هــيــئــت بــازگشــايــي ســنــديــكــاي            -

 كارگران نقاش و تزئينات ساختمان
 كانون مدافعان حقوق كارگر -
شـوراي هــمـكـاري تشـكـل هـا و                    -

 فعالين كارگري
كميته پيگيري ايجاد تشكل هاي     --

 كارگري
كميته هماهـنـگـي بـراي كـمـك بـه                 -

 ايجاد تشكل هاي كارگري
 شوراي زنان --
 جمعي از فعالين كارگري- -

 
 قطعنامه كارگران ايران به مناسبت اول ماه مه روز جهاني كارگر

 

 



١٣٨٨ ارديبهشت ١٧ کارگر کمونيست  14 

 

 دستگير شدگان اول مه  بايد فورا و بدون قيد و شرط از زندان آزاد شوند

 ٣٥نفر دستگير شدند و تاکنون حـدود         
اسـامــي  .   نـفـر از آنـهـا آزاد شـده انـد                   

تعدادي از کساني که همچنان در زندان       
بسر ميبرند طبق گزارش کميته مبـارزه        
براي آزادي زندانيان سياسي بشـرح زيـر        

 : است
شاپـور احسـانـي       جعفر عظيم زاده، 

سـعـيـد      عابديـنـي،  )   عيسي( بهرام   راد،
 يـونـس ارژنـگ،       بـهـروز خـبـاز،        يوزي،

اللـه    مـحـمـد اشـرفـي،         مريم محسنـي،  
افسـانــه    مـحــمـدي،    مـحـمـدي، شـريـف       

فاطمـه شـاه    فاطمه اقدامي، عظيم زاده، 
مسعـود لـقـمـان،        نظري، محمد لطفي، 
مــنـصــور حــيــات       غـالمــرضــا خـانــي،     

ــبــي،  ــر،          غــي ــب ــرمــان ــاز ف ــهــن ــه   ب ــروان  پ
امـيـر     قاسميـان، مـيـثـم جـعـفـر نـژاد،                

يعقـوب عـلـي، کـاوه مـظـفـري، جـلـوه                   
مـحـسـن      عـلـيـرضـا ثـقـفـي،           جواهـري، 

عـلـي رضـا        اسداله پور فـرهـاد،       ثقفي،
پوريا پيش تـازه، طـاهـا ولـي        فيروزي،  

هما اژدرنيا، حميد خادمي، عيـن      زاده،
 نويد يـزدي،     بصيري، اميد شفيعي،  اله

 نسرين عليزاده، سجاد سـبـزعـلـي پـور،        
ــام، خــوشــبــخــت، احــمــد                آيســان زرف
داوودي، محـمـدي سـلـيـمـي، مـحـمـد                 

صـالـح کـيـا آبـادي، حـمـيـد                  احساني،
شـريـفـه      سيروس فـتـحـي،      يعقوب علي، 
ميربهاري، مريـم يـمـيـنـي        فتحي، مريم 

 محمود حسيني، همايـون جـابـري،        فر،  
زاده، حمـيـد مـلـك زاده،             بهنام ابراهيم 

صادق كيوان، اژن پورشـريـفـي، زانـيـار            
حـمـيـد يـعـقـوب           احمدي، بهـزاد خـبـاز،    

علي، حميد خادمي، عين اله بصـيـري،     
مـهـدي شــانـديـز فـراهـانـي، فـرج اهللا                    
سعدي، نجمه رنجبران، عـلـي مـعـذب،          
سعيد سجودي، حميد قـربـانـي، يـكـزاد         
زنگنه، پورياپيش تازه، اصـغـر يـاوري،          

 . غالمرضا رجبي، سجاد سبزعلي پور
طبق اطالعيه هاي متـعـددي کـه           

تـوسـط کـمــيـتـه مـبــارزه بـراي آزادي                   
زندانيان سياسي انتشـار يـافـتـه اسـت،            
خانواده هاي دستگـيـرشـدگـان اول مـه             
هرروزه مقابل دادگاه انقالب در تـهـران          
تجمـع اعـتـراضـي بـرپـا مـيـکـنـنـد و                      
خواهان آزادي فوري و بي قيد و شـرط          

 . عزيزان خود ميشوند
اتحاديه آزاد كارگران ايـران طـي نـامـه           

 ارديبهشت بـه سـازمـانـهـا و        ١٣اي در  
اتحاديه هاي كارگري جهـان  خـواهـان           
آزادي فــوري و بــدون قــيــد و شــرط                    

در .     دسـتـگــيـر شـدگــان اول مـه شـد                 
بـخــشــي از ايـن نـامــه خـطــاب  بــه                        
کنفدراسيون بين المللي اتحـاديـه هـاي          

ــري       ــارگ  ،) آي، تــي، يــو، ســي              ( ک
فدراسيون بين المللي کارگـران حـمـل و          

 سازمـان آمـوزش     ،) آي، تي، اف( نقل  
 اتحاديه بين الـمـلـلـي     ،) اي،آي(جهاني  

ــي،                  ــع مــواد غــذائ ــاي کــارگــران صــن
) آي، يـو، اف      ( کشـاورزي و خـدمـات       

 : مينويسد
 !هم سرنوشتيان”

 ۲۰۰۹مراسم روز جهاني کـارگـر         
در ايران طبق معمول هـر سـال مـورد               
يورش وحشيانه پلـيـس قـرار گـرفـت و               
صدها نفر مـورد ضـرب و شـتـم، بـي                   

. حرمتي، توهين و بازداشت واقع شدنـد  
 نفر و در سننـدج  ۱۷۰در تهران بيش از  

در تـهـران     .    نفر بـازداشـت شـدنـد       ۶نيز  
پليس در نهايت وحشيگري با اسـتـفـاده          
از باتوم، گاز اشک آور و گـاز سـوزان                 
فلفل به شرکت کنندگان در مراسـم روز        
جهاني کارگر در پارک الله تهران هجـوم    
برده و جمعيت زيادي را مسموم نمود و       
در حاليکه افراد مسموم دچـار سـوزش          
چشم و حلق و بيني شده بودنـد و نـمـي           
توانستند از خود دفاع کنند، با چـمـاق         
و باتوم، به شدت ضرب و شـتـم شـده و              
بسياري دچار آسيبـهـاي جـدي مـانـنـد              
شکستگي سر و صـورت و دسـت شـده           

همه اين انسانهاي کارگر، شريـف و  .   اند
آزاديـخـواه جـرمشــان تـنــهـا بـرگــزاري               
مراسم روز جهاني کارگر بوده، که جـزء       
پايه اي ترين حقوق انساني شان است و    
ايـن روز در بسـيــاري از کشــورهــاي                 
متمدن جهان نيز به عنـوان حـق مسـلـم          
کارگران شناخته شده اسـت، و فـقـط بـه          
ايـن جــرم مـورد ضـد انسـانـي تـريــن                     

 .برخوردها قرار گرفته اند
 !هم طبقه ايها

اما ما کارگران ايران در مـبـارزات      

و کشمـکـشـهـاي مـداوم بـراي احـقـاق                  
حقوق خود همواره از حـمـايـتـهـاي بـي             
دريــغ شــمــا در خــارج از مــرزهــاي                   
جغرافيائي ايران برخوردار بوده و از ايـن    
نظر احساس دل گرمي و داشتن تـکـيـه         
گاهي محکم کرده ايـم و بـدون شـک،                
جسارت کارگراني که تحـت فشـارهـا و         
در محاصره تنگ پليـس هـمـچـنـان بـر             
خواست خود براي برگزاري مـراسـم روز         
جهاني کارگـر پـافشـاري نـمـودنـد، بـا                 
اتکاء به نيروي بين المللي طبقه کـارگـر    

بنابراين به همـان درجـه کـه         .   بوده است 
کارگران در ايران، امسال وسيعتر و بـا        
جسارت تر به ميدان آمده اند، ضـروري     
است که شما نيز مجدانه تر، محکـم تـر      
و وسيعتر از کـارگـران ايـران حـمـايـت                 
کنيد و تـمـام تـالش خـود را بـه کـار                       
گيريد، تـا دولـت جـمـهـوري اسـالمـي                 
همکاران در بندمان را هر چه سـريـعـتـر           

در ادامه اين نامـه اسـامـي      “   . آزاد کند 
 نفر از دستگير شدگان ذكر شده  و      ٧٩

در بدتـريـن شـرايـط و بـه             ”  :  مينويسد
 ارديـبـهـشـت       ۱۲گفته افرادي که روز        

آزاد شده اند حتي بـدون غـذا بـه جـرم                   
دفاع از حق انساني خود در بـازداشـت           
بسر مي برنـد در حـالـيـکـه از جـانـب                    
دادگاه انقالب اسالمـي در ازاي آزادي          
هر يک از آنان وثيقه هاي سنگـيـن نـيـز            

مسـئـولـيـن قضـائـي         .   تعيين شده است 
تعيين چنين وثقـه هـاي سـنـگـيـنـي را                
سالهاست که عامدانه به سياستي بـراي     
تبرئه و مصون نـگـه داشـتـن خـود از                   
فشـار اعـتـراضـات نسـبـت بـه اعـمـال                   
فشارها و در عين حـال در زنـدان نـگـه            

بـايـد   .   داشتن فعالين تبديـل کـرده انـد           
  “.اين سياست را به عقب راند

همچنين طبق گزارشي کـه در سـايـت              
اتحاديه آزاد کارگران ايران منتشـر شـده    
ــجــات و                    ــارخــان ــارگــران ک اســت، ک

مراکزصنعتي و خدماتـي سـنـنـدج بـا              
برقراري تماس هاي مکرر و پـيـگـيـرانـه          
با اتحـاديـه آزاد کـارگـران ايـران، هـم                   
سرنوشتان خود را کـه در تـجـمـع روز                  
جهاني کـارگـر در پـارک اللـه تـهـران                     
دستگير شده اند، مورد حـمـايـت قـرار              

کارگران کـارخـانـجـات شـاهـو،            .   دادند
پرريس، نساجي کردستان، غرب بافـت،      
آجر شيل، شـيـرپـاک آرا، گـونـي بـافـي                  
سما، آرد فجر، نـيـرو رخـش، کـارگـران               
بخش خدماتي بيمـارسـتـان تـوحـيـد و               
جمعي از بـازنشـسـتـگـان شـهـرسـتـان                  
سنندج با بـرقـراري تـمـاس لـحـظـه بـه                   
لحظه ضمن حمايت از خـواسـت آزادي         
بي قـيـد و شـرط کـارگـران در بـنـد،                        
آمادگي خود را بـراي دفـاع عـمـلـي و                
موثر از کـارگـران بـازداشـت شـده، از                 
جمله برگزاري تجمع، تـا آزادي تـمـامـي        
دستگير شدگان اجتماع اول ماه مه در         

 . پارک الله ابراز داشتند
جمعي از کارگران ايران خودرو نـيـز     
طي اطالعيه اي اعالم کرده اند که روز        
کارگر يک روز جهاني است ودر همه جـا   

هيچکسي حق نـدارد    . تعطيل مي باشد  
جلو بـرگـزاري روز جـهـانـي کـارگـر را                   

ما برگزاري مراسم روز جهـانـي   .    بگيرد
کارگر را حق مسلم و بي چون و چـراي            
ــيــم، ســرکــوب و                    کــارگــران مــي دان
دستگيري فعاالن کارگـري را مـحـکـوم        
مي کنيم و خواهان آزادي بـي قـيـد و                

 . شرط تمامي دستگيرشدگان هستيم
 جمع هائـي از کـارگـران مـجـتـمـع              

 پتـروشـيـمـي مـارون، فـن آوران،               هاي
ــديــر، کــارون،            فــارابــي، فــجــر،           غ

واقـع در       رازي  بــنــدر امـام و         ارونـد، 
مـنــطــقـه ويــژه اقــتــصـادي مــاهشــهــر              

حمله به مراسم اول ماه مه کـارگـران      نيز
در پارک اللـه تـهـران           دستگيري آنها  و
محکـوم کـرده و در اطـالعـيـه اي                     را

برگزاري مـراسـم حـق هـمـه             : نوشته اند 

دهـهـا سـال        کارگران است و اين حق را 
 است که طبقه کارگر در سـراسـر جـهـان           

مـا کـارگـران در         .   بـدسـت آورده اسـت        
استقـبـال بـرگـزاري         شرايطي در ايران به   

مراسم روز کارگر رفتيم که بيش از يـک     
هـايـمـان بـا         ميليون نفر از هم طبقه اي 

. عدم پرداخـت دسـتـمـزدهـا روبـروسـت             
 کارگر در ايران از ابتدائي تـريـن حـقـوق         

بنابرايـن ايـن   .  انساني خود محروم است 
حق کارگر است که از هـويـت انسـانـي               

و برگـزاري مـراسـم روز           خود دفاع کند  
جهاني کارگر يکي از راههاي مهـم ايـن     

هـيـچ    ايـن کـارگـران     .   ابراز وجود اسـت     
 مـا از هـمـه        .   جرمي مرتکب نشده انـد   

کارگران ايران و سازمانهاي کارگـري در    
سراسر جهان ميخواهـيـم کـه از هـيـچ                

دسـتـگـيـر      آزادي کـارگـران    اقدامي براي 
کـارگـران دسـتـگـيـر         .   شده دريغ نکنـنـد    

شده در اول ماه مه امسال بايد بـدانـنـد         
ايـران و      که از حمايـت هـمـه کـارگـران             

جهان برخوردارنـد و شـايسـتـه بـهـتـريـن            
 . درودها هستند

الزم به تـوضـيـح اسـت کـه کـانـال                 
جديد نيز بدنبال دستگيري هاي اول مـه     
برنامه هاي زنده مـتـعـددي را بـه ايـن                 
مساله اختصاص داد و تـعـداد قـابـل               
تــوجــهــي از مــردم از ايــنــطــريــق از                  
قطعنامه سـراسـري کـارگـران حـمـايـت              
کردند و حمله به اجتماعات اول مـه را         
ــه                  مــحــکــوم و خــواهــان آزادي کــلــي

 . دستگيرشدگان شدند
 در   ٨٨بي ترديـد ابـعـاد اول مـه               
گـفـتـه    .   ايران بسيار وسيعتر از اين است 

مـيــشــود در کــرج، اراک، شـيــراز، و                  
بسياري شهرهاي ديگر نيـز تـجـمـعـاتـي         
به مناسبت اول مه برگزار شده است کـه        
تا اين لحظه گزارش آنـهـا را دريـافـت                

زنده باد اول مه روز جـهـانـي      . نکرده ايم 
 کارگر

 
...    گزارش فشرده ١٥از صفحه           

ما را در تهيه عكس تمامي دستگير شدگان ياري كنيد                                              -عكس تعدادي از دستگير شدگان اول مه                                  
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 عكسي از برپايي اول مه در سنندج                          

برگزاري و راهـپـيـمـائـي اول مـه در                از  
سنندج پنج نفر از فعالين شناخته شـده         
کارگري در اين شـهـر، شـريـف سـاعـد                 
پناه، صديق کريمي، مـجـيـد حـمـيـدي،          
خالد حسيني و ژيان سبحانـي را صـبـح       

امـا ايـن اقـدام         .   اول مه دستگيـر کـرد     
تاثيري بـر اراده مـردم بـراي بـرگـزاري                  

 . راهپيمائي اول مه نگذاشت
 بعدازظهـر چـنـد صـد       ٥در ساعت   

نفر از کارگران و مـردم طـبـق بـرنـامـه                  
اعالم شده در ميدان امـيـريـه سـنـنـدج              
ــالــيــکــه                          ــد و در ح ــجــمــع کــردن ت
پالکاردهائي در دست داشتنـد و شـعـار       
ميدادنـد بـه طـرف مـيـدان کـوه نـورد                   

ــي کــردنــد                     ــيــمــائ . شــروع بــه راهــپ
سرکوبگـران حـکـومـت بـه تـظـاهـرات                 
کنندگان حـملـه کـردنـد و تـعـدادي را                  

 . دستگير کردند
عوامل لباس شخصـي، در لـحـظـه        
آغاز مراسـم مـبـادرت بـه جـمـع آوري                 
پـارچـه نــوشـتــه هــايـي کــه در دســت                   
تظاهرات کنندگان بود، کردند امـا بـا            
مقاومت آنان روبرو شده و کـارگـران از         
تحويل دادن کاغذ نوشتـه هـاي کـه در           
دست داشتند خودداري کردنـد و بـطـرف     

. ميدان کوه نـورد بـه حـرکـت درآمـدنـد             
: تظاهرات کننـدگـان شـعـار مـيـدادنـد              

زنده باد کارگر کارگر و زنداني سيـاسـي         
روي مقواهائي کـه در       .   آزاد بايد گردد  

دست تـظـاهـرات کـنـنـدگـان بـود نـيـز                    
رفـاه، آمــوزش و       :   " نـوشــتـه شــده بـود         
زنـان، کـارگـران،      " ،   " پرورش بـراي هـمـه    

، " دانشجويان، معلمين، اتحـاد اتـحـاد        
، " قـرارداد مــوقـت لــغـو بـايــد گـردد                " 
و "   فعاليـن زنـدانـي آزاد بـايـد گـردنـد              " 
پـس از    " .   کارگران جهان متحد شـويـد    " 

 مـتـر،     ٤٠٠ تـا       ٣٠٠طي مسـافـت       
نيروهاي سرکوب رژيـم از انـتـظـامـي و            
لباس شخصي به جمعيت يـورش بـردنـد     
و مردم را مـورد ضـرب و شـتـم قـرار                    
دادند و بيش از ده نـفـر را دسـتـگـيـر                     

  .  کردند
استقبال از دستگير شده مراسم      

  اول مه سنندج 
طبق گزارش کميته برگـزار کـنـنـده           

 ارديـبـهـشـت       ١٢اول مه سننـدج، روز       
شش نفر از شرکت کنندگان در مـراسـم          

اول مه سننـدج کـه تـوسـط نـيـروهـاي                  
امنيـتـي وانـتـظـامـي دسـتـگـيـر شـده                    

، شـيـوا     ) گـلـريـز   ( بودند، شب بو خليلـي  
ــبــحــانــي، فــرزام عــبــدي، فــواد                     س
کيخسروي، بابک باجالنـي و مـنـصـور            
کريميان، آزاد شدند و مـورد اسـتـقـبـال           
گـرم خـانـواده هـاي خـود و فـعـالـيــن                      

مـردم در    .   کارگري و مردم قرار گرفتنـد  
مقابل ساخـتـمـان دادگسـتـري تـجـمـع                
کرده بودند و با آزادي اين عزيـزان آنـهـا         
را گلباران کردند و در ميـان حـاضـريـن          

  . شيريني پخش کردند
 : کرمانشاه
 نـفـر از کـارگـران و            ١٥٠بيش از   

مردم کرمانشاه بـه فـراخـوان اتـحـاديـه               
آزاد کارگـران ايـران، انـجـمـن صـنـفـي                  

کـرمـانشــاه،     کـارگـران بـرق و فـلـزکــار             
کارگران کـارخـانـه هـاي چـيـنـي کـرد،                  
کاشي کرد، پـتـروشـيـمـي پـلـي اتـيـلـن                   

پتروشيمـي اوره و آمـونـيـاک            سنگين و 
کرمانشاه درمـقـابـل اسـتـانـداري ايـن                
شهر دست به تجمع زدند و مـراسـم روز          

 . کارگر را با شور و شوق برگزار کردند
 ١٠در اين مراسم که از سـاعـت              

صبح شروع شد، تـعـدادي از کـارگـران              
درمورد محروميـت هـا و بـيـحـقـوقـي              
هاي کارگران از جـملـه مسـالـه اخـراج               
کارگران چيني و کاشي کرد سـخـنـرانـي         

فرامرز قـربـانـي عضـو هـيـئـت             .   کردند
مديره اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران و                
بازرس انجمن صنفي کـارگـران بـرق و              
فلزکار کرمانشاه نيـز درمـورد اهـمـيـت         

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

 . کردند
ــه آزاد                   ــزارش اتــحــادي ــق گ ــب ط
کارگران، در طول اين مـراسـم تـعـدادي            
از مسئـولـيـن اسـتـانـداري و عـوامـل                  
وزارت اطالعات و نيروي انتظامـي در         
ميان كارگران حضور داشتند و پـس از        
سخنراني کارگران، يکي از مسـئـولـيـن          
استانداري از تجمع كننـدگـان خـواسـت          
به داخل استانداري بروند و در آنـجـا بـا            
يوسفي رئيس اداره کار صحبت کـنـنـد           
امــا کــارگــران اعــالم كــردنــد امــروز               

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

استانداري براي جوابگوئي به کـارگـران         
احضار شده بـود و از در پشـتـي وارد                  
استانداري شـده بـود جـرات نـکـرد بـه                   

در دقايق پـايـانـي      .  ميان کارگران بيايد 
نيروهاي لـبـاس شـخـصـي            اين مراسم   

اداره اطالعات با سـرعـت خـود از در               
استانداري به ميان کـارگـران آمـدنـد و              
شروع به تهديد کردند، اما كـارگـران بـا       
اتمام موفقيت آميز مراسـم در سـاعـت          

 ظهـر تصـمـيـم بـه پـايـان مـراسـم                    ١٢
 . گرفتند
 : سقز

مراسم اول مه به فراخـوان كـمـيـتـه            
هماهنگي و اتـحـاديـه آزاد كـارگـران                 
ايـران در مـحـل سـنـديـكـاي خـبــازان                   

دو پالكارد در گرامـيـداشـت    . برگزار شد 
در ايـن مـراسـم      .   اول مه نصب شده بود    

قطعنامـه سـراسـري كـارگـران خـوانـده                
شد، اسماعيل نيازي و محـمـد عـبـدي            
پور سخنراني کردنـد و  کـاوه مـحـمـدي         
از طرف اتحاديه آزاد كارگـران پـيـامـي        

كـارگـران دو پـالکـارد در            .   قرائت کـرد  
محل نصب کرده بـودنـد و در مـحـل                  

. شيريـنـي و شـكـالت پـخـش كـردنـد                   
مراسم از ساعت ده و ربع صـبـح شـروع         

 . شده و تا يازده و نيم ادامه يافت
در سـقـز نـيـز مـانـنـد کـرمـانشـاه                    
نيروي سرکوب رژيم در محـل مسـتـقـر            
شدد بود تا مانـع پـيـوسـتـن مـردم بـه                   

  . تجمعات اول مه شود
  :قصر شيرين

کــارگـــران قصـــر شــيـــريـــن بـــا                 
 سرکوبگران درگير شدند 

بنا بر اخبار مـنـتـشـره در سـايـت                 
 نـفـر     ١٥٠٠آژانس ايران خبر، بيش از    

امـروز    از کارگران قصر شيريـن، صـبـح      
 ارديبهشـت از سـاعـت ده صـبـح                ١١

تــظــاهــر  .   دســت بــه تــظــاهــرات زدنــد          
كنندگان پالكاردهـائـي تـحـت عـنـوان             
كارگر حقـش رامـيـخـواهـد، صـدقـه از              

ــت ــات                 دول ــتــخــاب ــخــواهــد و ان ــمــي ن
فرمايشي تحريم است، تحريـم اسـت بـا         
نــيــروهــاي ســركــوب رژيــم كــه بــراي                
ممانعت از بـرگـزاري ايـن تـظـاهـرات                 

 . شده بودند درگير شدند گسيل
 

کـارگـران خشـمـگــيـن اراک بــه                : اراک
 طرف فرمانداري سنگ پرتاب کردند 

طبق گـزارش ديـگـري از هـمـيـن             
منبع در اراک روز ده ارديـبـهـشـت،                

 نفـر از کـارگـران شـرکـت           ٥٠٠حدود  
هاي صنايع آذرآب و واگـن پـارس و             

 و نـيـم     ٧چند شرکت ديگر از ساعت       
صبح در مقابل فرمانداري اين شـهـر          
تجمع کردند و اقدام به پرتـاب سـنـگ       
به ساختمان فرمانداري کردند کـه بـا          
دخالت نيروهاي پـلـيـس و امـنـيـتـي               
مواجه شدند و يک ربـع بـعـد مـتـفـرق             

 . شدند
بنا بـر گـزارش در ايـن درگـيـري                
نيروهاي سرکوب حکومت به ضـرب        

شتم كارگران معترض پـرداخـتـه و           و
حدود ده تن از كارگران را دسـتـگـيـر            

   . كردند
 : رشت

طبق گزارشي که بـه کـانـال جـديـد             
رسيده است، عصر روز اول مـه حـدود            

 نفر از مـردم رشـت در پـارک                 ١٥٠٠
شهر رشـت مـقـابـل اسـتـانـداري گـرد                    
آمدند تا همراه با مـردم سـايـر شـهـرهـا             

نـيـروهـاي    .   اول مه را گـرامـي بـدارنـد             
ــه                     ــي را ک ــان ــاب ــم، خــي ســرکــوب رژي
استانداري در آن واقع شـده و يـک درب           
پــارک در آن قــرار دارد بســتــنــد و                       
ماموران انتظامـي در تـمـام مـدت در             
داخل پارک به گشت زني پرداخـتـنـد تـا          

مــردم مــنــتــظــر     .   مــانــع مــردم شــونــد      
فرصتي بودنـد کـه مـراسـم را بـرگـزار                   
کنند اما فضاي پليسي اين امـکـان را          

  . به آنها نداد
 : تبريز

 نـفـر کـه اکـثـرا از                ٥٠٠بيـش از    
در کارگران کارخانه هاي تبريز بـودنـد،         

ميدان بازار گرد آمدند اما ايـن مـحـل            
نـظـامـي      -امـنـيـتـي         توسط نيروهـاي  

رژيم قرق شده بـود و مـردم بـا فشـار                    
نيروهاي سرکـوب حـکـومـت پـراکـنـده              

  . شدند
 : کامياران
 نـفـر از کـارگـران و               ١٠٠حـدود    

خانواده هايشان در شهر کـامـيـاران در           
پارک اصلي شهر گرد آمدنـد و مـراسـم          

در ايـن    .   اول مـه را گـرامـي داشـتـنـد               
مراسم قطعنامه اول مه قـرائـت شـد و              

  . مورد استقبال حاضرين قرار گرفت
 : بندرعباس

طبق گزارشي که بـه کـانـال جـديـد             
 نــفــر از مــردم           ٣٠٠رســيــده اســت،       

بندرعباس که اکثرا از کارگران اخراجي       
شرکت نفت بودند، در مرکز شهر جـمـع           
شدند و پالکاردهاي خود بـه مـنـاسـبـت         

در يـکـي     .   اول مه را به اهتزاز درآوردند  
از ايــن پـالکــاردهـا مــجـازات اعــدام               

سرکوبگران جمهـوري  .   محکوم شده بود  
 نفر از شرکت کـنـنـدگـان در        ٣اسالمي  

اسـامـي دو     .   اين تجمع را دستگير کرد    
: نفر از دستگيرشدگان عبارت اسـت از        

 . عباس مرادي و محمد نيکخواه
در تهران همچنيـن طـبـق گـزارشـي         
سرکوبگران جمهوري اسالمـي روز اول        

اعضاي تعاوني فـلـزکـار و      مه به جلسه    
 نـفـر را        ١٩مکانيـک يـورش بـرده و              

دستگير کرده اند که همچنان در زنـدان         
عصر روز يکشنـبـه   .   اوين به سر ميبرند   

ماموران امنيتي با حضـور در مـنـازل          
اين اعضا اقدام به تـفـتـيـش و ضـبـط                  
برخي از لوازم منـزل هـم چـون کـتـاب،            

  . نمودند... نوار، رايانه و 
تجمع هرروزه خانواده هاي    

 : دستگيرشدگان اول مه
 ١٧٠در تجمع پارک الله بيش از          

 
...    گزارش فشرده  

١٦از صفحه           

١٤صفحه        
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 : تهران
 نفر در ميتينگ اول                   ٢٠٠٠

 مه تهران شرکت کردند                  
جمهوري اسالمي به تجمع                      

  ١٧٠مردم حمله کرد و بيش از                    
 نفر را دستگير کرد                 

 ١١ عصــر روز         ٥در ســاعــت       
ارديـبـهـشـت طـبـق فـراخـوان قـبـلــي                   

 نفر از کارگران و مـردم تـهـران    ٢٠٠٠
در پارک الله تهران گرد آمدنـد تـا اول      
مه روز جـهـانـي کـارگـر را گـرامـي                    
بدارند و عليه اين شرايط غيرانسـانـي       

در حـالـيـکـه هـنـوز            .   اعتراض کننـد  
دسته دسته مـردم بـطـرف پـارک اللـه            
ميرفتند، جمهوري اسالمـي از تـرس        
گسترش تجمع مردم تهران، جبـونـانـه      

به مردم حمله کرد و و با گاز اشک آور    
 ضـرب و شـتـم مـردم               با بيرحمي بـه   

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

بـخـشـي از اطـالعـيـه            .   دستگير کرد 
کميته برگزاري مراسم اول مـه تـهـران         
را که تصوير گويائـي از ايـن مـراسـم،        
حمله سبعانـه نـيـروهـاي سـرکـوب و                
مقابله مردم با آنان ميدهـد را ايـنـجـا        

بـه مـنـاسـبـت روز           " :   نقـل مـيـکـنـيـم       
جهاني کارگـر ،اول مـاه مـه، يـازده                 
ارديبهشت، بنا بـه فـراخـوان تشـکـل             
هاي مستقل جنبش کارگري ايران کـه   
خواسته ها و مطالبات کارگران ايـران      
در آن قيد شـده بـود،امـروز جـمـعـه،                 

 عصـر، بـا حضـور تـعـداد                ٥ساعـت 
زيادي از کارگران، فعاليـن کـارگـري،          
خانواده هاي کارگران و مـردمـي کـه           
بنا به فراخوان در محل پـارک اللـه و           
در اطراف ميدان آب نماي آن تـجـمـع            
کرده بـودنـد ، مـراسـم روز جـهـانـي                    
کــارگــر و حضــور بــراي اصــرار بــر                 
خواسته هـاي کـارگـران، مـنـدرج در               

 .فراخوان و قطعنامه آن، انجام گرفت
نيروهاي امنيتي کـه از روزهـاي       

قبل با احضار، تمـاس هـاي تـلـفـنـي               
دائم و تعقـيـب کـارگـران و فـعـالـيـن                   
کارگري قصد ايجاد رعب و وحشـت         
براي ممانعت از برگـزاري مـراسـم را             
داشتند، امروز در پوشـش نـيـروهـاي           
انتظامي و تـعـداد زيـادي نـيـروهـاي               
لباس شخصي اطالعاتـي، از سـاعـت       
ها پيش در محل پارک الله مسـتـقـر            

از طــرفــي نــيــروهــاي         .   شــده بــودنــد    
حراست برخي شرکت ها و کـارخـانـه            
ها، از جمله شـرکـت واحـد، نـيـز در                 
تجمع حضور داشتند تا با شنـاسـايـي        
کارگران فعال آن واحد کـارگـري، آنـان           

. را به نيروهاي امنيتي معرفي کنـنـد     
همچنين نيروهاي اطالعاتي به طـور        
گسترده از شرکت کنندگان در مراسـم    

حضــور .   فــيــلــمــبــرداري مــيــکــردنــد       
گسترده شرکت کنندگـان در مـراسـم           
خشم نيروهاي امنيـتـي را کـه تـمـام               
تالش خود را کرده بودند تـا مـراسـم            

 .شکل نگيرد برانگيخت
بالفاصله پس از شروع مـراسـم و      

زنـده بـاد     " در حالـي کـه شـعـارهـاي               
کـارگـر اتـحـاد       " و   "   جنبش کـارگـري    

سر داده شد، نيروهاي امنيتي "   اتحاد
افسـار گسـيـخـتـه و خشـمـگـيـن بـه                     

. جمعيت شرکت کننده حمله ور شدند    
بسيـاري از مـردم بـا بـاتـوم و شـوک                  
الــکــتــريــکــي مــورد هــجــوم قــرار                

برخـي را چـنـد نـفـره مـورد              . گرفتند،
محاصره قـرار دادنـد و بـا کـتـک و                    
ضربات باتوم به زمين انداخـتـه و بـا           
فحش و ضربات پياپي مشـت و لـگـد     

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

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

تعداد کثيري از ايـن  .   داشت پرداختند 
نيروها با هجوم گروه هاي چند نـفـره،        
اقدام به پراکنده کـردن خـانـواده هـاي           
حاضر در محل و بسياري از شـرکـت          

شـمـار بسـيـاري از          .   کنندگان کـردنـد   
کــارگــران و شــرکــت کــنــنــدگــان در              
مـراسـم، پــس از ضـرب و شـتــم و                      
درمورد تعداد زيادي با کوبيدن سـر و     
صـورتشـان بـه ديـواره و نـرده هــاي                   
اطراف حوض و خونـيـن کـردن انـان،              

نـيـروهـاي امـنـيـتـي          .   دستگير شدنـد  
حتي پس از حمله گسترده به شـرکـت          
کنندگان، در خارج از پارک اللـه و در       
خيابان هاي اطراف نيز تعـداد زيـادي         

 . از مردم را بازداشت کردند
در خـالل ايـن مـراسـم بـيـش از                   
يکصد و پنجاه نفر، از زن و مـرد و                
رده هاي سني جوان تـا سـالـمـنـد، بـا             
وحشيانه ترين روش ها دستگيـر شـده     
انـد و اکـنـون در بـازداشـت بـه سـر                       

کميته برگراري مراسم اول    .    ميبرند
 ضمن آفرين و تبريـک  ٨٨ماه مه سال  

به جنبش کـارگـري ايـران بـراي ايـن                  
موفقيت بـي نـظـيـر بـراي بـرگـزاري                   
مراسم مشـتـرک تـوسـط گـروه هـاي                
مختلف کارگري و بـا قـلـمـداد ايـن                  
حرکت مشترک و متحدانه به عـنـوان        
نقطه عطفي در جنبش کارگري ايـران       
و ضمن اعالم شـکـسـت تـالش هـاي            
حاکـمـيـت بـراي جـلـوگـيـري از ايـن                     
حرکت مـتـحـدانـه، مـراتـب تـنـفـر و                   
انزجار خود را از سـرکـوب وحشـيـانـه           
مراسم امروز اعالم ميـدارد و ضـمـن         
محکوم کردن اين اقدام غير انسـانـي          
و وحشيانه خواستار آزادي بي قـيـد و      
شرط تمامي دستگـيـر شـدگـان مـي             

 ." باشد
 : سنندج

جمهوري اسالمي براي جلوگيـري    

 
  در ايران٨٨گزارش فشرده اي از مراسم هاي اول مه 

 

 اول مه در پارك الله در تهران                       اول مه سنندج             

١٥صفحه        

 اول مه در قزوين            

 
 دست بكار شويم و دستگير شدگان اول مه را

 . آزاد كنيم
 

جمهوري اسالمي شمار زيادي از فعالين كارگري را بـه دلـيـل شـركـت در                         
مـيـتـوان بـه       .   ميتوان پشيمانش كرد.   مراسم اول مه دستگير و زنداني كرده است  

ميتوانيم همين موضوع را بـه مـحـور بـرپـايـي يـك حـركـت                       .  شكستش كشاند 
از دسـت    .   قدرتمند عليه حكومت و براي به زير كشيدن حكومت تـبـديـل كـنـيـم            

اولين گـام بـاور بـه         .   تك تك شما كارگران، دانشجويان و و مردم كاري بر مي آيد 
 :چند اقدام عملی.  همين حقيقت است

در تجمعات اعتراضي خانواده هاي دستگير شده در مقابل دادگـاه انـقـالب        -١ 
 جمهوري اسالمي و زندان اوين وسيعا شركت كنيد

 نامه هـاي حـمـايـتـي           ، دانشگاه، مدرسه ، كارخانه،در هر كجا كه هستيد -٢
 تا منعكس كنيم. بنويسيد و براي كانال جديد بفرستيد

شعار نويسي كنيد و همه جا بنويسيد دستگير شدگان روز جهاني كـارگـر و          -٣
 تمامي زندانيان سياسي بايد فورا و بدون قيد و شرط آزاد شوند

در محلهای كار طومارهاي اعتراضي در محكـومـيـت ايـن دسـتـگـيـريـهـا                  -٤
تهيه كنيد و همكاران و مردم معترض را به امضاي اين طومار هـا و حـمـايـت              

طومـارهـاي اعـتـراضـي خـود را بـراي                  .  وسيع از دستگير شدگان تشویق كنيد 
 .كانال جديد بفرستيد تا اعالم كنيم

در كارخانه و در دانشـگـاه و در هـر                   .  در هر حركت اعتراضي اي كه داريد -٥
كجا يك پالكارد و يك خواست مهم بايد آزادي فوري دستگير شدگـان اول مـه از         

 .زندان باشد
به نهادهاي بين المللي نامه دهيد و بخواهيد جمهوري اسالمـي را بـخـاطـر            -٦

 ضرب و شتم شركت كنندگان و دستگيـري هـا مـحـكـوم        ،حمله به مراسم اول مه  
 كنند و فشار بياورند كه دستگير شدگان فورا و بدون قيد و شرط آزاد شوند

همـه جـا بـنـويسـيـد مـا از               .قطعنامه اول مه خواستهاي همه ما مردم است -٧
 حـمـايـت      ، از قطعنامه كارگـران در اول مـه    ،خواستهاي دستگير شدگان اول مه  

 . ما خواهان آزادي فوري دستگير شدگان اول مه هستيم.  ميكنيم
قطعنامه اول مه را كه بيان خواستهاي دستگير شدگان اول مـه و هـمـه مـا             -٨

بر روي آن بنـويسـيـد مـا از دسـتـگـيـر                .  وسيعا تكثير و پخش كنيد،مردم است 
شدگان اول مه و خواستهاي آنان كه در اين قطعنامه حمايت ميكنيم و خـواهـان           

 .آزادي فوري آنها هستيم
شعار نويسي كنيد و همه جا بنويسيد دستگير شدگان روز جهاني كـارگـر و          -٨

 .تمامي زندانيان سياسي بايد فورا و بدون قيد و شرط آزاد شوند
شعار نويسي كنيد و همه جا بنويسيد دستگير شدگان روز جهاني كـارگـر و          -٩

نـام دسـتـگـیـر        . تمامي زندانيان سياسي بايد فورا و بدون قيد و شـرط آزاد شـونـد      
 .شدگان را بر درو دیوار بنویسید و از آنها حمایت كنید

هر خبري از دستگير شدگان اول مه داريـد در اخـتـيـار مـا بـگـذاريـد تـا                      -١٠ 
اگر اسم كساني را كه از دسـتـگـيـري آنـهـا اطـالع داريـد و در                        .   انعكاس دهيم 

عـكـس دسـتـگـيـرشـدگـان را بـرايـمـان                   .    به ما اطالع دهـيـد   ،ليست ما نيستند  
جامعـه بـايـد رهـبـران خـود و انسـانـهـاي مـعـتـرضـي كـه بـخـاطـر                                      .  بفرستيد

 .و قدر  بداند. خواستهايشان در زندانند را بشناسد

  مراسم اول مه سنندج                   گان  استقبال از دستگير شد                   


