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 ٢٠٠٩اول مه 
 

اول مه امسال در ھمه جاى جھان مھر قوى بحران 
کارگران .  اقتصادى دنياى سرمايه دارى را برخود داشت

در ھمه جا بعناوين مختلف عليه سرمايه دارى و سرمايه 
مقابله با  ،داران حرف زدند و خواھان نجات شغل ھا

در جاھائى عليه گرانى  ،قرادادھاى موقت کار ،بيکارى
عليه سياست انقباضى  ،مواد غذائى و فقر روزافزون

بھبود  ،در دفاع از معيشت و خدمات اجتماعى ،دولتھا
اول مه امسال .  دستمزدھا و رفاه اجتماعى سخن گفتند

پيامى روشن به طبقات  ،صرفا تکرار سالھاى گذشته نبود
اول مه در بسيارى جاھا يک سورپرايز بود .  حاکم داشت

. و اين موضوع را نتوانستند ژورناليستھا درز بگيرند
عصبانيت  ،نارضايتى عمومى ،تحرک گسترده کارگرى

مقابله با پليس و نيروى  ،از سرمايه دارى و سياستھايش
سرکوب مشخصه اول مه از فرانسه تا ترکيه و روسيه و 

 . ايران بود

 

در اول مه بسيارى از رھبران اتحاديه اى تالش کردند 
و "  ملى کردن"در سخنرانيھايشان خود را با سياستھاى 

وظيفه دولت در تنظيم قوانين بر عملکرد بازار و بانکھا 
اعم از   -انطباق دھند و عمال ھمان سياست عمومى دولتھا

در بسيارى از .  را تکرار کردند  -چپ يا راست
اجتماعات و بويژه در ميان توده کارگران و مردم 

اول مه فرصتى براى اعالن نفرت از  ،شرکت کننده
. سرمايه داران و حمله به سياستھاى سرمايه دارى بود

در اول مه سنتا و در برخى کشورھا فاشيستھا و آنتى 
فاشيستھا درگير ميشوند و امسال نيز در روسيه و آلمان 

اما درگيريھاى اول مه .  و ترکيه و غيره ھمين وضع بود
مقابله "و خشونت پليس عليه تظاھر کنندگان منحصر به 

و اخيرا  ،وقتى فاشيست ھا.  نبود"  با ماسک به صورتھا
در اول مه عليه کارگران خودنمائى  ،کليساى مسيحيت

ميکنند بايد انتظار واکنش را نيز 

  ،يادداشت سردبير

 !ميرود ُدلُدل سوار″ آقا″
 

 ١٢صفحه سعيد مدانلو                                              

٢صفحه   

 در حاشيه اعدام دالرا دارابی
 

 ٢٠صفحه علی جوادی                                                     

 !بايد رسما در پيشگاه جامعه عذر خواھی کنيد
 "حزب حکمتيست"در حاشيه فحاشی ھای رھبری 

 اتحاديه ھاى اتوبوس رانان و بازنشستگان وان ترکيه
 !از کارگران ايران حمايت کردند

 

 فصل جديد جنگ تروريست ھا
 

 ٨صفحه آذر ماجدی                                                       

 پرده ديگری از نمايش 
 دروغ و فريب جمھوری اسالمی

 

 ١٠صفحه مھرداد کوشا                                                                         

 در صفحات ديگر؛

کارگران  ،کارگران انبار فالحت سايپا يدک ،سايپا يدک ٢تعميرگاه مرکزى شماره 
کارگر زندانى آزاد  ،سردخانه و کشتارگاه بھمن تھران ،ايتکو پرس ايران خودرو

پخش اطالعيه حزب در منطقه ايران  ،اطالعيه کميته برگزارى اول مه ،بايد گردد
گزارشاتى از مراسمھاى اول مه در تھران و  ،شعار نويسى در پيرانشھر ،خودرو
.           و ستون آخر...  ،گزارشى از مراسمھاى اول مه در خارج کشور ،سنندج

                                                              



يک دنياى بھتر                                                                 ٢صفحه     

با اينحال در ايران و .  داشته باشند
ترکيه و يونان و فيليپين و روسيه 
اين صفوف کارگران بود که 
. مورد تھاجم وحشيانه قرار گرفت

سگ پاسبان سرمايه و  ،پليس
ھميشه براى  ،"نظم و امنيت ملى"

سرکوب بھانه مطبوعاتى جور 
 . ميکند

 

اول مه امسال ھنوز مھر 
محدوديتھاى طبقه کارگر و جنبش 
سوسياليستى اش را برخود داشت 
اما ظرفيت عظيم اعتراضى اش 

حتى رھبران اتحاديه .  را نشان داد
اى ناچار شدند ھشدار دھند که 
اوضاع وخيم است و 
سياستمداران اوضاع را جدى 

بحران جھانى و !  نميگيرند
معضالت آن براى طبقه کارگر 
مسئله محورى اجتماعات اول مه 

ھمين .  در سراسر جھان بود
موضوع به اتحادھاى مختلفى 
ميان سازمانھاى کارگرى و 
جريانات اپوزيسيونى در 
. کشورھاى مختلف شکل داد

مسائل عمومى گريبانگير جامعه 
در متن بحران اقتصادى مطرح و 

ترديدى .  به دولتھا ھشدار داده شد
نيست طبقه کارگر در اول مه يک 
. سياست واحد را نمايندگى نميکرد

بخشى از نيروى طبقه پشت 
سياستھائى رفت که يا عمال 
طبقات حاکم و دولتھايشان مشغول 
اجراى آنند و يا جريانات مرکز 
وعده اجراى ھمان پالتفرم را 

 . دارند

 

اما حرف مسلط ميان کارگران 
کارگران ھزينه بحران "اينبود که 

و "  سرمايه داران را نميپردازند
در مقابل بيکارسازيھا و کاھش 
خدمات عمومى و دستمزدھا و 

اول مه امسال .  غيره مى ايستند
در بيشتر تظاھراتھا مارکس روى 
دستھا بود و پرچم سرخ بيشتر از 

نقد به .  سالھاى گذشته ميرقصيد
سرمايه دارى وسيع بود و جنبش 
ضد کاپيتاليستى در اول مه يک 

اعتماد بنفس ميان .  رگه قوى بود
طبقه کارگر و اتحاد و انسجام 

کارخانه توسط کارگران و 
زندانى کردن و گرو گرفتن 
کارفرماھائى که قصد اخراج 

بسرعت به  ،کارگران را دارند
. يک سنت عمومى تبديل ميشود

اين تاکتيک کارگرى در اکثر 
موارد موفق بوده است و نتيجه 
اش تمديد قراردادھا و نفى 

دو اعتصاب .  اخراج بوده است
عمومى کارگران فرانسه از 
جمله موارد قبلى اعتراض به اين 
وضعيت اند و اعتصاب عمومى 

فرانسه .  سوم نيز در راه است
امسال قلب تپنده کارگرى اروپا 

 . بود

 

 ترکيه

کارگران ترکيه امسال و بدنبال 
عقب نشينى دولت مبنى بر 
برسميت شناسى و تعطيلى اول 

در ميدان تقسيم اجتماع  ،مه
. پرشکوھى را برگزار کردند

روز کارگر بدنبال کودتاى 
از تقويم  ١٩٨٠نظاميان در سال 

ترکيه حذف و برگزارى ھر 
مراسمى در اينروز غير قانونى 

اعالم شد و ھر تجمع کارگرى با 
سال .  سرکوب شديد مواجه ميشد

که سنديکاى ديسک  ١٩٨٩
 ،مجددا فعاليت خود را آغاز کرد

سنديکا براى اول مه در ميدان  ٧
اين اجتماع .  تقسيم قرار گذاشتند

 

 ... ٢٠٠٩اول مه 
توجه سياسى به اول مه .  قويتر بود

عليرغم شغل شريف رسانه ھا براى 
سانسور حقايق بيش از ھر زمان 

ھمه اينھا پوچى و بى اعتبارى .  بود
مطلق کل تئوريھائى را اعالم ميکند 
که در سالھاى سياه بعد از پايان 
جنگ سرد توسط بورژوازى به 

ھمه اينھا ميگويد .  بازار آورده شد
که مادام جامعه بر محور استثمار 
طبقه کارگر و مزدبگيرى و 
مالکيت خصوصى و شکاف 

کارگر  ،روزافزدن طبقاتى ميگردد
و اعتراض کارگرى و سوسياليسم 
و کمونيسم طبقه کارگر و مارکس 
حى و حاضر و ھمواره يک 

 ٢٠٠٩اول مه .  عينى است"  خطر"
پرده اى از عزم طبقه کارگر براى 
روياروئى با دنياى بحران زده 

بايد بر سکوى .  سرمايه دارى بود
سنگرھاى محکم تر  ٢٠٠٩اول مه 

و افق روشنترى براى جدالھاى 
 . پيش رو بنا کرد

 

 اول مه در کشورھاى مختلف   

  

 فرانسه

اتحاديه ھا و سازمانھاى کارگرى 
براى اولين بار در سطح فرانسه 

در اول مه ھشت .  متحد شدند
سازمان بزرگ کارگرى فرانسه 
متحدانه عليه سياستھاى دولت 

سارکوزى و سرمايه دارى بميدان 
بنا به خبر و برآورد اتحاديه .  آمدند

 ٣٠٠نفر در  ١٢٠٠٠٠٠ھا قريب 
مراسم و اجتماع اول مه در سراسر 

کارگران .  فرانسه شرکت داشتند
فرانسه در دوره اخير به اشکال 
مختلف سياست راديکال کارگرى 
در دفاع از شغل و مقابله با بيکارى 
و سياست صرفه جوئى دولت رو 

در فرانسه کنترل .  آورده است

٩٩شماره   
در ھمان دقايق اول با شليک پليس 

کارگرى بنام محمد .  روبرو شد
صدھا نفر .  دراينروز جان باخت

زخمى و دستگير شدند و روز اول 
مه به شديترين وجه مورد خشونت 
. نيروھاى سرکوب قرار گرفت

برسميت شناسى و تعطيلى اول مه 
امسال بالفاصله جدال برسر تجمع 
در ميدان تقسيم و تاريخ اينروز در 

پليس و .  ترکيه را برجسته کرد
دولت ناچار شدند اجازه مراسم در 
ميدان تقسيم را بشکل محدود 

در اجتماع اول مه .  صادر کنند
کارگر  ۵٠٠٠استانبول بيش از 

تجمعات وسيعى در .  شرکت کردند
شھرھاى ديگر ترکيه نيز برگزار 

در استانبول و آنکارا اجتماع .  شد
اول مه به درگيرى با پليس منجر 

پليس با ماشينھاى آب پاش و .  شد
خشونت عريان به کارگران حمله 

دھھا نفر در اثر حمله پليس .  کرد
. زخمى و دستگير شدند

خبرگزارى آناتولى از زخمى شدن 
پليس در استانبول و آنکارا و  ٢١

تظاھر کننده خبر  ١٠٨دستگيرى 
کارگران ترکيه با .  داده است

افتخار اول مه را برگزار کردند و 
عليه سرمايه دارى در اينروز 

اول مه امسال ترکيه .  شعار دادند
يک پيروزى 

٣صفحه   
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 .براى طبقه کارگر بود

 

 ايران 

جنبش اول مه در ايران ھنوز بايد 
براى برسميت شناسى خود با 
ارتجاع اسالمى سرمايه داران 

عليرغم اينکه دولت و .  بجنگد
نيروھاى امنيتى ھر تجمعى را 

اعالم کرده بودند و "  غير قانونى"
حتى در روزھاى قبل از اول مه 
به تھديد فعالين کارگرى رو 

با اينحال اول مه در  ،آوردند
تھران و سنندج و سقز و 
کرمانشاه و جاھاى ديگر در 

در .  اشکال مختلف برگزار شد

سنندج و تھران به اجتماع اول مه 
از ھمان ابتدا حمله کردند و با 
باتوم و چماق و اسپرى فلفل و 
مشت و لگد به جان کارگران و 
. شرکت کنندگان اول مه افتادند

نفر را دستگير و  ٢٠٠بيش از 

نفر از  ١٢٠ھنوز .  زخمى کردند
دستگيرشدگان دو مراسم تھران 

 . در زندان بسر ميبرند
 

فعالين  ،اول مه امسال در ايران

در آتن پليس .  آماده باش کامل
عليرغم خوددارى اوليه نھايتا به 
تظاھر کنندگان حمله کرد و از 
گاز اشک آور و باتوم استفاده 

در جريان درگيريھا به .  کرد
برخى مراکز دولتى حمله شد و 
يک ماشين نيروھاى دولتى به 

 . آتش کشيده شد

 

 ،کره جنوبى

کارگر در  ١۶٠٠٠بيش از 
پارک اجتماعات سئول با 
خواست کار و حفظ شغلھا 
اجتماع کردند و در ادامه به 

در .  تظاھرات خيابانى پرداختند

اين اجتماع عليه رئيس جمھور 
شعار دادند و عليه اجراى  
. اقدامات انقباضى ھشدار داده شد

برخالف  ،در اول مه کره جنوبى
سالھاى ديگر درگيرى وسيع 

 ،بحران اقتصادى.  ايجاد نشد
موج بيکارى و تعطيلى 

طبقه کارگر اين  ،کارخانجات
کشور را با مشکالت فراوانى 

کارگران در .  روبرو کرده است
کره جنوبى از بحران لطمات 

 . بيشترى خوردند

 

 روسيه

اول مه در روسيه از نظر ابعاد 
. شرکت کنندگان پديده جديدى بود

بخشى از تظاھراتھا از طرف 
اتحاديه ھاى حامى دولت 

قريب يک .  سازمان يافته بود

 

 ... ٢٠٠٩اول مه 
کارگرى و کارگران بر حق خود 
براى تجمع مستقل در اول تاکيد 
کردند و به ارتجاع و اختناق نه 

اول مه ايران بيان اين حقيقت .  گفتند
است که جنبش طبقه کارگر 
بسرعت به محور سياست سراسرى 
تبديل ميشود و ھر کسى که آزادى 
و برابرى و رفع تبعيض ميخواھد 

" رھبر سرسخت"بايد روى اين 
اول .  جامعه براى آزادى تکيه کند

مه در ايران وحشيانه سرکوب شد 
اما سرھا را به طرف جنبش ضد 
کاپيتاليستى و سوسياليستى طبقه 

 . کارگر برگرداند

 

 يونان

امسال اول  ،بدنبال رويدادھاى يونان
مه در اين کشور مورد توجه بيشتر 
کارگران و نيروھاى مخالف دولت 

در آتن تظاھرات اول ماه مه با .  بود
شرکت وسيع کارگران و جوانان و 

روزھاى .  خانواده ھا برگزار شد
قبل از اول مه در آتن ھمه جا 
. صحبت برسر اول مه بود

کارگران آماده بودند و پليس نيز در 

٩٩شماره   
ميليون نفر در روسيه در 
. اجتماعات اول مه شرکت کردند

در مسکو حزب کمونيست نيز با 

. شعارھاى ناسيوناليستى بميدان آمد
زوگانف رھبر حزب کمونيست 

ملى "روسيه رھائى از بحران را 
دراين .  عنوان کرد"  کردن

اجتماعات به سياستھاى انقباطى 
دولت حمله شد و کارگران به 
دولت ھشدار دادند که اين اقدامات 

اول مه روسيه به .  را متوقف کند
تقابل فاشيستھا و آنتى فاشيستھا ھم 

پليس به بخشى از .  منجر شد
در .  تظاھر کنندگان حمله کرد

جريان حمله پليس به آنارشيست ھا 
نفر  ١٢٠و آنتى فاشيست ھا قريب 

 . دستگير شدند

 

 ايتاليا 

اتحاديه ھاى ايتاليا مراسم اول مه 
را به شھر آکيوال که اخيرا دچار 
زلزله شد منتقل کردند و ھمبستگى 

خود را با قربانيان اين فاجعه نشان 
در ايتاليا نيز خط مقابله با .  دادند

 .  اقدامات دولت برجسته بود

  

 آلمان

در آلملن کارگران در مراسمھاى 
مختلف عليه سرمايه دارى شعار 
دادند و اقدامات دولت در حمايت 

از سرمايه داران 
۴صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ۴صفحه     

در برلين .  را محکوم کردند
تظاھرکنندگان بدنبال تھاجم پليس 
با بطرى و سنگ به آنھا پاسخ 

نفر در برلين  ۵٠قريب .  دادند
پليس  ۴٠دستگير شدند و حدود 

در .  در درگيريھا زخمى شدند

شھرھاى ديگر آلمان از جمله 
اليپزيگ و فرانکفورت و 

ھايی ميان  درگيری ،روستوک
. جوانان و پليس رخ داده است

شعار اصلى اتحاديه ھا در اول مه 
آلمان کار براى ھمه با مزد 

مقابله با بيکارى و .  عادالنه بود
تعطيلى کارخانجات و ھشدار به 
دولت تم اصلى مراسمھاى اول مه 

در .  در بيشتر کشورھا بود
شھرھاى آلمان صدھا اجتماع 

 . بمناسبت اول مه برگزار شد

 

 اسپانيا 

نفر  ١٠٠٠٠در مادريد بيش از 
در تجمع اوليه روز اول مه جمع 

در بارسلونا و سيويلى و .  شدند
والنسيا نيز اجتماعات مشابھى 

شرکت کنندگان با .  برگزار شد

پرچمھاى سرخ در تظاھرات اول 
مه شرکت داشتند و براى مقابله با 
 ،بحران اقتصادى خواھان کار

خدمات عمومى و رفاه اجتماعى 
مجموع شرکت کنندگان .  شدند

نفر  ۶۵٠٠٠اول مه اسپانيا به 
در اسپانيا اول مه با رقص .  رسيد

 .   سامبا برگزار شد

 

عليه عواقب بحران و بيکارى و 
در .  خواست رفاه سخن گفته شد

کشورھاى ديگر اروپا نيز 
مراسمھاى سنتى اول مه برگزار 

در بريتانيا و سوئد و برخى .  شد
کشورھاى ديگر اول مه در 

قياس با سالھاى گذشته جمعيت 
اول مه .  کمترى شرکت داشتند

ھمينطور در مصر و بغداد درھم 
کوبيده شده و غزه در فلسطين 

 . *برگزار شد

 

 

 غزه  ،فلسطين

 

 بغداد ،عراق

 

 

 ... ٢٠٠٩اول مه 
 ژاپن

 ٣۶٠٠٠در اول مه ژاپن قريب 
کارگر رسمى و موقت در پارکى 
در شھر توکيو روز کارگر را 

اين مراسم توسط .  گرامى داشتند
کنفدراسيون اتحاديه ھاى کارگرى 

 . ژاپن برگزار شد

 

 فيليپين 

ھزاران کارگر در مانيل اجتماع 

کردند و در دفاع از کار و امنيت 
شغلى و گرانى ارزاق عمومى 

پليس امنيتى و ضد .  شعار دادند
شورش سرمايه با کارگران درگير 

 . شد

 

 ،عراق ،سريالنکا ،ھند ،اندونزى
 فلسطين

اندونزى و ھند و سريالنکا نيز   در
احزاب کمونيست و اتحاديه ھاى 
کارگرى تظاھراتھاى اول مه را 

دراين تظاھراتھا نيز .  سازمان دادند

٩٩شماره   
 زوريخ

 نپال

 ھند ،بمبئى

 بلغارستان ،صوفيا

 استانبول
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يک خصوصيت اول مه امسال 
ايجاد يک اتحاد و ھمکارى بين 
سنديکاھاى شرکت واحد و نيشکر 
ھفت تپه و نھادھاى فعالين 
کارگرى متشکل در شوراى 

تنظيم يک قطعنامه .  ھمکارى بود
سراسرى و تصميم به ابراز وجود 
علنى در تھران و سنندج و 
کرمانشاه و سقز و جاھاى ديگر 
نقطه قدرت حرکت اول مه امسال 

اتحاد ايجاد شده و حق .  بود
بجانبى موجه براى برپائى مراسم 

مستقل از  ،مستقل اول مه
اختالفات واقعى و غير واقعى 

يک نياز تامين منفعت  ،موجود
. عمومى جنبش کارگرى است

گرايشات موجود در جنبش 
کارگرى ھر اختالفى داشته باشند 
بايد برسر استقالل اين جنبش و 
منافع وسيع تر طبقاتى متحد 

 .باشند

 

چند نکته سياسى و سبک کارى 
 را دراين مورد بايد تاکيد کرد؛

 

در شرايطى که خانه کارگر و   -١
شوراھاى اسالمى تمام نيروى 
خود را براى بردن کارگران 
پشت مضحکه انتخابات و زدن 
مھر کارگران به تداوم ارتجاع 
اسالمى سرمايه داران بسيج کرده 

تاکيد بر استقالل جنبش  ،اند
کارگرى و خواستھاى برحق آن 

اين .  يک ضرورت حياتى است
جنبه مھم در سياست اين تشکلھا 
و نھادھاى فعالين کارگرى در 

برخورد .  اول مه امسال تاکيد شد
وحشيانه حکومت به مراسمھاى 
مستقل کارگرى و سرمايه گذارى 
امثال سرحدى زاده و محجوب و 
ديگران براى بردن کارگران 
پشت مضحکه انتخابات تا ھمينجا 
ضربه اساسى خورده است و بايد 

خانه .  تماما منزوى و طرد شود
کارگر حتى جرات نداشت که 
مراسمش را علنى کند چون 
ميدانست به مراسم محاکمه 

 . سرمايه دارى تبديل ميشود

تعطيل باشد و کارگران و 
سازمانھاى متنوع شان بتوانند 
مراسمھا و جشنھاى اول مه را 
در مراکز شھرھا و محالت 

جشن .  کارگرى  برگزار کنند
اول مه يکى از بزرگترين و 
مورد توجه ترين جشن ھا و 
مراسمھا در کشورھاى مختلف 

 . است

 

فراخوان به برگزارى اول مه   -۵
 ،در مرکز شھر و اماکن پر تردد

و مصمم بودن براى برگزارى 
آن عليرغم ممنوعيت ھاى 

در قياس با  ،قانونى حکومت
برگزارى گلگشت ھا و مراسمھا 
در بيابان و بدور از چشم جامعه 
. يک نقطه قوت سبک کارى بود

اين بيانى ديگر از اين واقعيت 
بود که کارگران خود را محق 
ميدانند و تسليم ارعاب و تھديد 

متقابال سرکوب اين .  نميشوند
مراسمھا توسط اوباش سرمايه 
نشان وحشت عميق آنان از ھر 

نفس اين .  تحرک کارگرى است
عليرغم ھر اشتباه محاسبه  ،اقدام

سرھا را به طرف اول  ،تاکتيکى
مه و کارگر و جنبش کارگرى 

اگر کارگران در .  برگرداند
ايران ميتوانستند اول مه را مانند 
بسيارى از کشورھا با اعتصاب 
و کار نکردن و برپائى جشنھاى 
مختلف در محالت کارگرى 

سنت اجتماعى ترى  ،ھمراه کنند
را تقويت ميکردند و تاثيرات 
سياسى وسيع ترى ميداشت و 
رژيم ناتوان از مقابله دراين 

 . ابعاد بود

   

يک نقطه ضعف پايه اى تر   -۶
تدارک اول مه متکى نبودن به 
مراکز کار و محالت کارگرى و 
اتکا به مجمع عمومى بود که 
ميتوانست به اول مه ابعادى توده 

اين معضل .  اى و وسيع بدھد
نگرشى  ،سبک کارى نيست

اگر فعالين کارگرى و .  است
تشکلھاى موجود کارگرى 

 اول مه در ايران
 

 سياوش دانشور

گرايشى در ميان اين تشکلھا و   -٢
کميته ھا وجود داشته و دارد که 
 ،تحقق تشکل و خواستھاى کارگران

از جمله قانونيت تشکل و دفاع از 
امنيت شغلى و مقابله با بيکارى و 

تالش ميکند در  ،غيره را
چھارچوبھاى دولتى و ھمکارى با 
کارفرما و در حاشيه فعاليتھاى خانه 
کارگر و دفاع از سياستھاى 

اين تمايل و .  ناسيوناليستى تامين کند
خط غير کارگرى در اول مه امسال 

عبور کامل از اين .  بروزى نداشت
گرايش و تاکيد بر استقالل جنبش 
طبقه کارگر و تقويت اين استقالل 
از دولت و نھادھاى دولتى ھنوز 

 .   يک قلمرو مبارزه طبقه ماست

 

دلمشغولى با مسائل حاشيه اى و   -٣
سياستھاى سکتاريستى از يکسو و 
متکى نبودن مستمر به دخالت 
کارگران از سوى ديگر ھمواره 
يک معضل تشکلھا و نھادھاى 
. فعالين کارگرى موجود بوده است

اين مسئله باعث شده بود که ھمواره 
افتراق و جدلھاى بيمورد بيشتر از 
اتحاد حول مسائل واقعى کارگران 
خودنمائى کند و انرژى و وقت 

اتحاد ايجاد شده .  فعالين را تلف کند
حتى اگر اتحادى با  ،حول اول مه
نتيجه حاشيه اى کردن  ،دوام نباشد

اين سکتاريسم و سبک کار غير 
اين درس را بايد .  کارگرى بود

 .بارھا مرور کرد

 

کارگران و فعالين کارگرى در   -۴
اول مه بر حق برپائى مراسم مستقل 

جنبش .  و علنى خود تاکيد کردند
اول مه در ايران براى اين خواست 
سالھا جنگيده و سرکوب شده و 

اساسا آوازه جنبش .  تلفات داده است
کارگرى ايران در دو دھه اخير از 
دريچه اقدام کارگران براى برپائى 
. مراسم مستقل اول مه بوده است

تاکيد براين خواست بيان روشنى از 
اين واقعيت است که کارگران در 
مقابل سرکوب و پرونده سازى از 

اول .  خواست ھايشان کوتاه نمى آيند
مه بايد برسميت شناخته شود و 

٩٩شماره   
تالشھاى سراسرى را متکى به اين 
پايه وسيع ميکردند نتايج سياسى و 

تجربه اول .  عملى بھترى ميگرفتند
را بايد بازخوانى و  ١٣٨٨مه 

مرور کرد و نقط ضعف و قوت را 
بايد تالش کرد روى .  شناخت

تعادل ايجاد شده در اول مه پايه 
 ،ھاى يک اتحاد وسيع تر کارگرى

يک اتحاد متکى بر توده کارگران 
در مراکز کار و محالت کارگرى 

الزمه اين امر اتکا .  را ايجاد کرد
به سنتھاى راديکال و عمل مستقيم 

اتکا به سنت مجمع  ،کارگرى
عمومى و شورائى کارگران و 
دخالت مستقيم و مستمر توده 

 . کارگران است

 

فعال کارگرى و  ١٢٠قريب   -٧
شرکت کننده در مراسم پارک الله 
تھران و مراسم کارگران مکانيک 

ارديبھشت  ١١از .  دستگير شدند
ھر روز خانواده ھاى دستگير 
شدگان در مقابل زندانھا و مراکز 
انتظامى رژيم ھستند و جواب 

تالش متحد در .  سرباال ميگيرند
داخل و خارج براى آزادى فورى 
و بيقيد و شرط کارگران زندانى و 

دفاع از  ،دستگير شدگان اول مه
حقانيت برگزارى مراسمھاى 

مقابله با ھر بھانه  ،مستقل اول مه
بودن و سياست "  غير قانونى"

پاپوش دوزى و پرونده سازى 
مقابله با سياست گروکشى  ،مرسوم

و وثيقه ھاى سنگين که ھدفى جز 
ساکت کردن و خانه نشين کردن 
 ،فعالين کارگرى و اجتماعى ندارد

وظيفه امروز جنبش کارگرى و 
فعالين آن و ھمه نيروھائى است 
که از حقوق و آزاديھاى فردى و 

حمله به .  اجتماعى دفاع ميکنند
مراسمھاى کارگران و ضرب و 
شتم و دستگيرى آنان بايد با سيلى 
از محکوميت روبرو شود و فشار 
براى آزادى آنان روى جمھورى 
. ضد کارگر اسالمى تشديد شود

ايران بيانگر  ١٣٨٨اول مه 
عزمى در طبقه کارگر در دفاع از 
جنبش اش و خواستھاى مستقل اش 

سرکوب اول مه توسط .  بود
چماقداران سرمايه به نتايج مورد 

 . دلخواه آنان نخواھد رسيد
 

دست سازماندھندگان و شرکت 
کنندگان در مراسمھاى اول مه در 

 . *سراسر ايران درد نکند
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 لندن، بريتانيا

مراسم روز جھانی کارگر در 
در اين .  شھر لندن برگزار شد

مراسم چندين اتحاديه کارگری و 
شمار زيادی از سازمانھا و 
. احزاب ديگر شرکت داشتند

حزب اتحاد کمونيسم کارگری نيز 
با برافراشتن پرچم منصور 
حکمت و مارکس، با شعارھای 

، و "مرگ بر سرمايه داری"
در "  زنده باد سوسياليسم"

راھپيمائى و مراسم اول شرکت 
 . کرد

مراسم با تجمع در ميدان 
در مقابل کتابخانه (کالکلوود 

آغاز شد و ساعت يک )  مارکس
بعداز ظھر بطرف ميدان 

در .  ترافالگار به حرکت درآمد
تجمع آخر تعدادی از نمايندگان 
اتحاديه ھای کارگری سخنرانی 

فعالين حزب اتحاد .  کردند
کمونيسم کارگری در طول مراسم 
اطالعيه ھای حزب بمناسبت اول 
ماه مه را در ميان مردم پخش 

ميز کتاب حزب مورد .  کردند
ديدار بسياری قرار گرفت و اسناد 
و کتب منصور حکمت، آذر 
. ماجدی و حزب بفروش رسيد

ھمچنين تعداد زيادی طومار 
حزب در محکوميت جمھوری 
اسالمی و در دفاع از آزادی کليه 
زندانيان سياسی و کارگران 

دو .  زندانی را امضا کردند
باندرول حزب که شعارھای فوق 

سوسياليسم  ،سرمايه داران نيستند
زنده باد اول  ،پاسخ امروز است

و شعارھاى راديکال متنوع  ،مه
ديگرى از جانب شرکت کنندگان 

 . داده ميشد

 

 سوئد

کادرھا و فعالين حزب در 
تظاھرات و اجتماعات اول مه 
در استکھلم و گوتنبرگ سوئد 

در مراکز تجمع و .  شرکت کردند
ميدانھاى اصلى شھر ميز کتاب 
. و چادر اطالعاتى برپا شد

اطالعيه ھا و ادبيات حزب 
بيشتر ادبيات حزب .  عرضه شد

. به زبان سوئدى و انگليسى بود

مجموعه اى کتاب و آثار 
آذر ماجدى و  ،منصور حکمت
اطالعيه به  ١۵٠٠حزب و حدود

زبانھاى سوئدى و انگليسى و 
فارسى در ميان شرکت کنندگان 

 . توزيع گرديد

 

 مراسمھاى اول ماه مه 
 در خارج کشور

روی آن نوشته شده بود توجه 
بسياری را جلب کرد و عکسھای 

 . زيادی از آنھا گرفته شد

 

 آلمان

روز اول مه کادرھای حزب اتحاد 
کمونيسم کارگری به ھمراه طبقه 
کارگر در آلمان اين روز را گرامی 

حزب اتحاد کمونيسم  .داشتند
کارگری با برپايى چادر اطالعاتی 
و توزيع اطالعيه حزب به زبان 

ترکی و انگليسی  ،آلمانی ،فارسی
تالش کرد پيام حزب را به 
کارگران و شرکت کنندگان اول مه 

شعار مرگ بر سرمايه .  برساند
داری توجه خيليھا را جلب می کرد 
و پيرامون آن از کادرھای حزب و 

بر روی .  چگونگى آن سوال ميشد
پالکاردی عکسھاى فعالين کارگری 

و کارگرانی  ،احضار شده ،زندانى
که احکام شالق از جانب رژيم 
جنايتکار اسالمی برايشان صادر و 

مردم .  نصب شده بود ،اجرا شده بود
با امضای طومار خواھان لغو اين 
احکام جنايتکارانه شدند و در دفاع 
از آزادی بی قيد شرط فعالين 
کارگری حمايت خود را اعالم 

 . ميکردند

در تظاھرات کارگران آلمان بيشتر 
شعارھائى که ديده ميشد عليه 

ھمينطور شعار .  سرمايه دارى بود
کارگران حاضر به پرداخت ھزينه 

٩٩شماره   

تظاھرات اول مه سوئد بى رونق 
شعار .  تر از سالھاى گذشته بود

مارکس برميگردد در جلو سن 
اصلى در استکھلم بچشم ميخورد و 
در ميدان عکسھاى مارکس از ھر 

اما سخنرانيھا .  سو ديده ميشد
مجموعا چيزى فراتر از سياستھاى 
سنتى اتحاديه اى و نقد سطحى به 
بانکداران و روسائى که پولھاى 

ھنگفتى بعنوان جايزه ميگيرند در 
کارگران شرکت کننده .  بر نداشت

در مراسم سوسيال دمکراتھا در 
موقع سخنرانى رئيس کنفدراسيون 
ال او متلک ميپراندند و صندلى و 

 . مقامش را به او يادآور ميشدند

 

 ترکيه

مراسم اول ماه مه در شھر وان  
ترکيه از سوی فعالين تشکيالت 

اين مراسم بدليل . حزب برگزار شد
فضاى امنيتى ترکيه در اينروز 
علنى نبود اما با شرکت جمعى 
مھمان شامل دانشجويان دانشگاه 

چند خانواده ايرانى و  ،شھر وان
تعدادى از پناھجويان افغانستانى 

 . برگزار شد

 

مراسم با پخش سرود انترناسيونال 
آغاز شد و در ادامه يکى از 
کادرھاى حزب در باره تاريخچه 
اول مه سخن گفت و پيام  حزب را 

در ادامه .  به اطالع مھمانان رساند
نماينده تشکيالت حزب در ترکيه 
ضمن تبريک روز کارگر به 
مھمانان به زبانھاى ترکی 
استانبولی و فارسی و تبريک ِويژه 
به طبقه کارگر و جنبش کارگری 

٧صفحه و  ،ترکيه  
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ساله  33مخصوصا فعاليت 
اتحاديه ھای آزاد کارگری کسک 

در بازگردندان  ،و ديسک ترکيه
پرچم مبارزه طبقاتی به ميدان 
تقسيم و رسمی شدن اول  مه را 

در ادامه اطالعيه .  تبريک گفت
حزب به اطالع مھمان رسيد و 
نکاتى پيرامون ديدگاھھا و اھداف 

          .. حزب در ايران بيان شد
                              

مراسم با پذيرائى و استراحت و 
سرود ادامه يافت و در بخش بعد 
يکى ديگر از کادرھاى حزب 
مرورى به اخبار و رويدادھاى 
کارگرى سال گذشته در ايران 
کرد و سياست و نقش حزب را 

دراين .  دراين مورد بررسى کرد
بحث ھمينطور از کارگران 
زندانى و زندانيان سياسى و 
فرزاد کمانگر نام برده شد و بر 
ضرورت تالش براى آزادى آنھا 

ادامه مراسم شامل بحث .  تاکيد شد
و گفتگوى شرکت کنندگان 
. پيرامون موضوعات مختلف بود

در محل مراسم شعارھائى به 
 . مناسبت اول مه نصب شده بود

ھمينطور بخشى از فعالين حزب 
در تظاھرات استانبول شرکت 
داشتند و اطالعيه حزب به زبان 
ترکى را در ميان کارگران در 

 . ميدان تقسيم توزيع کردند

 

 کانادا

روز اول  ،بنا به گزارش دريافتى
 ٣١مه کارگران ترکيه بعد از 

سال  وارد ميدان تقسيم استانبول 
شدند و با سرد انترنا سيونال  ياد 

تن از ھم طبقه اى ھايشان  ٣۶
در ميدان  ١٩٧٧که در سال  ،را

تقسيم استانبول توسط مزدوران 
گرامی  ،سرمايه بخون غلطيدند

 .داشتند

  

کارگران ترکيه با شعارھای؛ ما 
کارگران نبايد قربانيان بحران 

ھای اقتصادی حکومتھای حاکم 
حمله به سفره خانواده  ،بشويم

طبقات حاکم  ،کارگران موقوف
بايد دستھايشان را از گلو و جيب 

کارگران و زحمتکشان بيرون  
و زنده باد اول مه دراين  ،بکشند

 مراسمھاى اول ماه مه 
 ...در خارج کشور 

در تورنتوى کانادا فعالين حزب در 

تظاھراتى بمناسبت اول مه شرکت 
اين تظاھرات از جانب .  کردند

سازمان ھيچ کس غير قانونى نيست 

و چند سازمان و حزب سياسى 
در اين .  ديگر فراخوان داده شده بود

مراسم اطالعيه ھاى حزب بمناسبت 
  *. اول مه توزيع گرديد

٩٩شماره   

. اجتماع شکوھمند شرکت کردند
کارگر دست در  ۵٠٠٠بيش از 

 ،مسکن ،نان"دست ھم با شعار 
پيام اول مه را اعالم "  آزادی ،رفاه
  .کردند

  

فعالين حزب در ترکيه دراين 
اجتماع شرکت کردند و اطالعيه 

مرگ بر  "حزب با عنوان؛ 
آزاد و   جھانی ،سرمايه داری

را در "  بايد ساخت  کمونيستی

ميدان تقسيم ميان کارگران توزيع 
 .نمودند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری 

 مجمع عمومى 
 

ظرف اعتراض مستقيم و مستمر توده کارگران 
کارگران در اعتراضات جارى به سنت . است

جنبش مجمع عمومى . مجمع عمومى متکى شويد
!را گسترش دھيد  

 حزب شرکت فعالين 
 در تظاھرات کارگران ترکيه

!کارگران وطن ندارند  

 زنده باد 

!انترناسيوناليسم کارگرى  
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با بقدرت رسيدن طالبان در منطقه 
سوات در شمال غربی پاکستان، 
معادالت سياسی در جنگ 
تروريست ھا وارد مرحله جديدی 

شواھد بر اوجگيری .  شده است
جنگ آمريکا با طالبان داللت 

در افغانستان نيز از يک .  دارد
سو ارتش آمريکا حمالت و 
تعرضات خود را شدت داده است 
و از سوی ديگر در تالش تغيير 
دولت و برکناری کرزای از پست 

کرزای .  رياست جمھوری است
نيز بمنظور حفظ موقعيت خود به 
جناح آنتی آمريکايی اسالميست 
ھا نزديک تر شده و ميکوشد 
. پشتيبانی آنھا را بدست آورد

بعالوه، اوباما که بنظر ميرسد 
تصميم دارد بر طالبان تمرکز 
کند، ميکوشد برخی جبھه ھای 
جنگ موجود را الاقل موقتا ببندد 
تا شايد بتواند جنگ افغانستان را 

سال پيش آغاز شده و اکنون  7که 
دارد به شکست آمريکا منجر 
ميشود، به نتيجه مطلوب خود 

در نتيجه اين سياست، .  برساند
اوباما دست آشتی و دوستی به 
سوی رژيم اسالمی دراز کرده 

و در سياست دولت بوش .  است
نسبت به حماس بعضا تجديد نظر 

 .کرده است

 

 پاکستان

طالبان ھمواره آزادنه در منطقه 
سوات و در مناطق مرزی با 
افغانستان حضور داشته و از 
امکانات و قدرت برخوردار بوده 

در واقع طالبان با کمک و .  است
ھمکاری کامل دولت مشرف 
توانست قدرت را در افغانستان 

 2001از سپتامبر .  بدست گيرد
که جنگ تروريست ھا رسما 
توسط دولت آمريکا اعالم شد، 
دولت آمريکا کوشيده است که با 
پرداخت ميليارد ھا دالر به دولت 
وقت پاکستان، دولت پرويز 
مشرف، اين دولت را به مقابله با 

سال و نيمی  7طی .  طالبان بکشد
که از حمله آمريکا و موتلفينش به 
افغانستان ميگذرد رابطه دولت 
پاکستان با طالبان يکی از مسائل 

جبھه ھای جنگ تروريست ھا 
حضور .  بدل کرده است

نيروھای ارتش آمريکا در اين 
منطقه و تالش برای دستگيری و 
ترور رھبران اسالميست ھا 
بعضا در رسانه ھا مطرح شده 

دولت مشرف نتوانست .  است
اسالميست ھا را در منطقه 
. شکست دھد يا عقب بنشاند

اشغال مسجد سرخ دو سال پيش 
توسط اسالميست ھا، حمله ارتش 
به آنھا و کشته شدن تعداد 
بسياری از آنھا يکی از تالش 
ھای اصلی مشرف برای مقابله 

دولت .  با اسالميست ھا بود
آمريکا ناراضی از عملکرد 
مشرف برای به زير کشيدن او 
از قدرت تالش برای انتقال 
قدرت به بينظير بوتو را آغاز 

تحت فشار آمريکا بوتو .  کرد
موفق شد از تبعيد به پاکستان 
بازگردد، اما خيلی سريع مورد 
سوء قصد قرار گرفت و جان 

و ھمسر او زرداوی در .  سپرد

 .انتخابات به قدرت رسيد

 

ظاھرا، دولت زرداوی تصميم به 
سازش با اسالميست ھا گرفته 

سه ماه پيش در ميان .  است
تعجب و شوک بين المللی، 
طالبان رسما قدرت را در منطقه 
سوات بدست گرفت و قانون 
شريعه را بعنوان قانون حاکم 

دولت پاکستان با .  اعالم کرد
طالبان يک موافقتنامه صلح 

 فصل جديد جنگ تروريست ھا
 آذر ماجدی

 . مھم بوده است

 

طی اين مدت ارتش پاکستان با 
اسالميست ھا در مرز افغانستان، 
بويژه در منطقه پشاور در حال 

اين .  کشمکش دائم بوده است
کشمکش عمال به قدرت گيری 
بيشتر اسالميست ھا منجر شد و 
يکی از داليل اصلی سقوط پرويز 

فقر وسيع .  مشرف محسوب ميشود
و نارضايتی شديد مردم از دولت 
مرکزی و فساد مزمن دولت، محيط 
را برای رشد اسالميست ھا مھيا 

مدارس معروف .  کرده است
اسالمی در اين منطقه ستاد 
شستشوی مغزی کودکان و 
نوجوانان و محل سربازگيری 

مردم زير .  تروريسم اسالمی است

فشار فقر وحشتناک، پسران خود را 
به اين مدارس شبانه روزی 
ميفرستند تا الاقل يک لقمه غذا 

در اين مدارس کودکان .  داشته باشند
از صبح تا شام مشغول قرآن 
خواندن و درس گيری در نفرت و 
 . ارتجاع اسالمی و تروريسم ھستند

 

حضور بالمانع رھبران طالبان در 
اين منطقه و حکمرانی اسالميست 
ھا، عمال اين منطقه را به يکی از 

٩٩شماره   

امضاء کرد که در ازای حاکم شدن 
قانون شريعه در منطقه سوات، 
. طالبان دست از جنگ بردارد

طالبان بمحض به قدرت رسيدن، 
سر بريدن، تازيانه زدن و سرکوب 
. بسيار شديد مردم را آغاز کرد

بخشی از مردم بخاطر حفظ امنيت 
 . شان از اين منطقه آواره شده اند

 

طالبان، خيلی سريع، پس از تحکيم 
موقعيت خود، بطور يک جانبه 
آتش بس را شکست و پيشروی 
نظامی خود به سوی اسالم آباد، 
. پايتخت پاکستان را آغاز کرد

کيلومتری  500اکنون طالبان در 
بنظر ميرسد .  اسالم آباد قرار دارد

که دولت و ارتش پاکستان نه تمايل 
و نه نيروی عقب نشاندن طالبان 

تاکنون صدھا نفر در اين .  را دارند
ده ھا .  جنگ اخير کشته شده اند
ظرف .  ھزار نفر آواره گشته اند

ديروز و امروز رسانه ھا از آواره 
. ھزار نفر خبر ميدھند 40شدن 

بين "  بشر دوست"سازمان ھای 
المللی از خطر آواره شدن نيم 
ميليون نفر در اين منطقه صحبت 

 . ميکنند

 

شرايط در پاکستان بسيار خطير 
ھراس مردم مناطق ديگر .  است

پاکستان از قدرت گيری طالبان، 
نگرانی بويژه زنان از حاکميت 
اين جريان فوق ارتجاعی، ھراس 
بين المللی از گسترش قدرت و 
نفوذ طالبان در منطقه، بويژه در 
کشوری که به سالح ھای ھسته ای 
مجھز است، دنيا را در حال بھت 

اما عليرغم .  و شوک برده است
اھميت اين واقعه و خطير بودن 
اوضاع، رسانه ھای بين المللی به 
. اين مساله پوشش چندانی نميدھند

بنظر ميرسد که دولت آمريکا و 
موتلفينش 

٩صفحه   
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ميکوشند اين واقعه را از آنچه 
ھست کوچکتر جلوه دھند تا از 
ايجاد ھراس و نگرانی جلوگيری 

ھيالری کلينتون، وزير .  کنند
امور خارجه آمريکا، چند روز 
پيش به دنيا اطمينان خاطر ميداد 
که طالبان به سالح ھای ھسته ای 
پاکستان دسترسی پيدا نخواھد 

 !کرد

 

عليرغم اين تالش برای کم اھميت 
جلوه دادن موقعيت پاکستان، 
دولت اوباما توجه و تمرکز خود 
را به پاکستان معطوف کرده 

رسما از کم کاری ارتش .  است
پاکستان در مقابله با طالبان انتقاد 
کرده است و قول کمک ھای 
. بيشتر به دولت پاکستان داده است

اوباما امروز با زرداوی، رئيس 
جمھور پاکستان و کرزای، رئيس 
جمھور افغانستان در واشنگتن 
يک اجالس سه جانبه تشکيل 

موضوع در دستور مقابله .  ميدھد
 .با طالبان است

 

 افغانستان

از آنسوی جنگ در افغانستان اوج 
خبرگزاری .  جديدی گرفته است

ھای بين المللی اعالم کردند که 
در نتيجه بمباران ھوايی ارتش 
آمريکا چندين ده ويران شده و ده 
. ھا نفر از مردم کشته شده اند

تعداد کشته شدگان ھنوز دقيقا 
روشن نيست اما طبق گزارشات 

 50مختلف رقم کشته شده ھا بين 
نفر تا صد و خورده ای گزارش 

گزارشات از حفر قبر .  شده است
دسته جمعی برای دفن کشته شده 

بنظر ميرسد که .  ھا خبرميدھند
اين کشتار مردم بيگناه افغانستان 
فصل جديدی در جنگ آمريکا با 

بايد منتظر .  طالبان گشوده است
اوجگيری جنگ و کشتار بيشتر 

 .در افغانستان بود

 

اوباما پيش از قدرت گيری اعالم 
کرده بود که به اشغال عراق 
خاتمه خواھد داد و در عوض 

ھای بسيار آشکار تر با 
امضای قانون .  اسالميست ھاست

يکی از "  احوال شخصی شيعه"
 .اين ترفند ھا است

 

 فصل جديد جنگ تروريست ھا

دنيا اکنون با پرده دوم جنگ 
بنظر .  تروريست ھا روبرو است

ميرسد که تالش برای بازسازی 
دولت آمريکا در "  ايمج"سيما و 

منطقه، خنثی کردن موقت و 
نسبی رژيم اسالمی و تالش 
برای دخالت آن در مبارزه با 
طالبان، رھا کردن عراق به 
 -سرنوشت جنگ ھای قومی

مذھبی و تمرکز بر افغانستان و 
اکنون پاکستان برای به شکست 
کشاندن طالبان محورھای 
استراتژی آمريکا در اين پرده از 

اين .  جنگ تروريست ھا است
استراتژی نيز با موفقيت روبرو 

اسالم سياسی طی .  نخواھد شد
ھفت سال گذشته قدرت خود را 
بمراتب در منطقه افزايش داده 

جنگ عراق عمال بقدرت .  است
گيری رژيم اسالمی در عراق و 
از اين طريق در منطقه منجر 

 .شد

 

تداوم اين جنگ فقط و فقط مردم 

 فصل جديد 
 ...جنگ تروريست ھا 

توجه خود را متوجه افغانستان 
با بقدرت رسيدن .  خواھد کرد

اوباما، طبقه حاکمه آمريکا در 
جنگ تروريست ھا تغيير تاکتيک 

سياست ھای بوش در .  داده است
ھفت سال اخير عمال به زيان دولت 

تحت دولت .  آمريکا منجر شده است
بوش، آمريکا بيش از ھر زمانی در 

حمله به افغانستان .  جھان منفور شد
و سپس عراق و ھمچنين تشويق 
اسرائيل برای حمله به لبنان، عمال 
به تحکيم و گسترش قدرت اسالم 

ھيات حاکمه .  سياسی منجر شد
آمريکا با انتخاب اوباما به قدرت 
برای تغيير اين روند بسيار منفی و 

 .زيان بار راھيابی ميکند

 

مساله اينجاست که طالبان دوباره 
در افغانستان پيشروی ھای قابل 

دولت .  توجھی بدست آورده است
افغانستان آنچنان فاسد است که 
. آمريکا در صدد تغيير آن است

وضعيت اقتصادی مردم بسيار 
بيکاری، فقر و .  وخيم است

. گرسنگی در افغانستان بيداد ميکند
عدم امنيت يکی ديگر از مسائل 

ھر روز يا در .  اساسی مردم است
اثر تروريسم انتحاری يا حمالت 
ارتش آمريکا ده ھا نفر از مردم 
 . بيگناه جان خود را از دست ميدھند

 

کمک ھای مالی دولت ھای مختلف 
عمال منبعی برای دزدی و چاپيدن 
شرکت ھای کشورھای خودی و 
. بعضا دولت افغانستان بوده است

يک قران از ميليون ھا دالر پولی 
که تحت نام کمک به بازسازی 
افغانستان اختصاص داده شده است 
. به مردم افغانستان نرسيده است

وضعيت زنان پس از سقوط طالبان 
لويا .  تغيير محسوسی نکرده است

 –جرگه، اين نھاد ارتجاع عشيرتی 
اسالمی بر زندگی مردم حکم 

وضعيت مردم عمال در .  ميراند
بسياری جھات پس از حمله آمريکا 

تحت .  و موئتلفين بدتر شده است
چنين شرايطی قدرت گيری دوباره 
برای طالبان کار چندان سختی 

کرزای در تالش برای .  نخواھد بود
حفظ موقعيت خود در پی سازش 

٩٩شماره   
اين مردم .  منطقه را ھدف ميگيرد

ھستند که در ميان آتش اين دو 
. قطب تروريستی به خاک ميافتند

اجتماعی و اقتصادی -نتايج سياسی
اين جنگ نير تماما بر دوش مردم 

. بايد به اين جنگ خاتمه داد.  است
بايد ھرگونه توھم به دولت اوباما 

راه مقابله با اسالم .  را خنثی کرد
سياسی در منطقه نه از طريق 
حمله نظامی آمريکا و دولت ھای 

با تالش برای ختم   -1غربی، بلکه 
جنگ ميان اسرائيل و فلسطين و 
برسميت شناسی دولت مستقل و 

 -2متساوی الحقوق فلسطين  و 
تحکيم و تقويت مبارزه مردم ايران 
عليه رژيم اسالمی و به زير 
کشيدن اين رژيم ارتجاعی از 

و اين کار .  اريکه قدرت است
جنبش کمونيسم کارگری و 
جنبشھای آزاديخواه و برابری 

 .طلب است
 

سازمانيابی قطب بشريت متمدن، 
آزاديخواه و انساندوست برای 
مقابله با دو قطب تروريسم و 
تحميل راه حل ھای انسانی، 
عادالنه و آزاديخواھانه به آنھا، 
کماکان تنھا راه حل مقابله با جنگ 

قربانيان اين .  تروريست ھا است
بايد .  جنگ مردم عادی منطقه اند

کوشيد اين مردم را عليه ھر دو 
 . *قطب سازمان داد

!آثار منصور حکمت را بخوانيد  
برای ھر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه ای 
سوسياليستی فکر ميکند و آن را امری مبرم و ممکن 

.ميداند، منصور حکمت يک گنجينه غنی آموزش است  
http://hekmat.public-archive.net/   

  www.m-hekmat.com/ 

 يک دنياى بھتر 
برنامه حزب را بخوانيد و بدوستانتان  

يک دنياى بھتر برنامه طبقه . توصيه کنيد
!کارگر براى آزادى جامعه است  
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پرده ديگری ازنمايش دروغ و 
فريب جمھوری اسالمی برای 
حفظ و حراست از نظام سی سال 
جھل و خرافه و سرکوب و 
استثمار قرار است با عنوان 

در "  انتخابات رياست جمھوری"
به نمايش  1388خرداد سال  22

آکتور اصلی مضحکه اين .  درآيد
انتخابات، اين بار ظاھرا مير 

 .حسين موسوی است

 

برای کسانی که شناختی نسبی از 
جامعه کنونی ايران دارند، دو 

اول .  موضوع کامال روشن است
اينکه اکثريت قريب به اتفاق مردم 
با شدت تمام از رژيم جمھوری 
اسالمی متنفر و بيزار و خواھان 
سرنگونی آنند و دوم آنکه بخشی 
از ھمين مردم بدون داشتن 
وابستگی به حکومت و بدون آنکه 
منفعت مشخصی دراين زمينه 
داشته باشند، درمضحکه انتخاب 
رئيس جمھور رژيم اسالمی 

قصد من در .  شرکت        ميکنند
نوشته حاضر حل اين معمای 
بظاھر پيچيده و در عين حال، 
آشکارساختن اين حقيقت است که 
چنين انحراف نظر سياسی چگونه 
در خدمت اھداف جمھوری 
اسالمی و بقاء آن قرار ميگيرد و 
بجز خود رژيم، کسی از آن بھره 

 . مند نميشود

 

گفتيم که بخشی از مردم در 
حضور .  انتخابات شرکت می کنند

اين افراد درپای صندوقھای رای 
اما به ھيچوجه و ابدا ناشی از 
حمايت آنان از آخوند يا غير 
آخوندی نبوده و نيست که خودش 

بارزترين .  را کانديد کرده است
شکل اين واقعيت انتخابات دوم 

بود که در  1376خرداد سال 
انتخاب بين بد "جريان آن نظريه 

ابداع شد و به رئيس "  و بدتر
جمھور شدن محمد خاتمی 

اين نظريه بر پايه يک .  انجاميد
ضرب المثل قديمی استوار است 

به مرگ بگير تا به "که ميگويد؛ 

اثبات برتری نژاد شيعه اثنی 
عشری و پيروان اسالم ناب 

برای تداوم اعدام و .  محمدی
شکنجه و زندان و برای اعمال 
احکام ارتجاعی و قرون 
وسطايی ھمه اديان ابراھيم و 

 .موسی و عيسی و محمد

 

درتالش برای اجرای پروژه 
انتخابات رياست جمھوری رژيم 
اسالمی و به پای صندوقھا 
کشيدن ھرچه بيشتر مردم، 
تمامی پتانسيل جناحھای حکومت 

ھمه .  بکارگرفته شدھاست
نيروھا بسيج شده اند و 
شگردھای نيرنگ و فريب نيز 
مورد تجديد نظر قرار گرفته و 
 :در قالبھای جديد عرضه ميشود

 

ظاھراً زنان، البته زنان   -١
مسلمان شيعه اثنی عشری معتقد 
به اصل مقدس واليت مطلقه فقيه 
و معتقد به اصل مقدس نابرابر 
بودن ذاتی و ازلی ابدی زن و 
مرد، به تازگی وارد جرگه 

شده و شايد "  رجل سياسی"
 .بتوانند رئيس جمھورھم شوند

 

به دليل بيش از حد بودن   -٢
آزاديھای سياسی و حقوق 
شھروندی، رقبای انتخاباتی اين 
بار به تعدادی بيشتر از گذشته 
قدم رنجه فرموده و پای در 
ميدان گذاشته اند تا مگر معرکه 

 .انتخابات پر رونق تر شود

 

از مھره ھای در آب نمک   -۴
خوابانده داخل و خارج کشور، 
کرباسچی و مھاجرانی، به 
ترتيب به عنوان رئيس ستاد 
انتخابات و مشاورکروبی، 
استفاده گرديده تا بلکه از اين نمد 

 .نيز کالھی عايد شود

 

کشف جديدی صورت گرفته   -۵
و معلوم شده است که عملکرد 
اوباشان جمھوری اسالمی، يعنی 

گشت ارشاد و طرح امنيت "
زياد مورد عالقه  ،"اجتماعی

مردم و بخصوص جوانان نبوده 
! و الزم است جمع آوری شود

اين کشف محيرالعقول توسط 

 پرده ديگری از نمايش 
 دروغ و فريب جمھوری اسالمی

 

 مھرداد کوشا

در شرايطی که ".  تب راضی شود
عملکرد حکومت اسالمی در سايه 
خفقان و سرکوب سياسی و 
اجتماعی از يکسو و استثمار 
وحشيانه کارگران از سوی ديگر، 
زندگی را بر مردم سياه کرده، و در 
شرايطی که ھنوز جايگاه حزب 
کمونيستی، به عنوان حزب طبقه 
کارگر و رھبر و سازمانده 
مبارزات توده ای زحمکتش، تثبيت 
نشده بود، جناحی از حکومت 
جانيان جمھوری اسالمی با نشان 
دادن چماق و قداره جناح ديگر 
مردم را فريب داد و با تحميل خود 
بر سرنوشت آنان، حيات کل رژيم 

در اين .  اسالمی را تداوم  بخشيد
راه بخشی از نيروھای سياسی 
خرده بورژوا و چپ غيرکمونيستی 
به تقويت اين نظريه انحرافی 
پرداختند و با دامن زدن به توھم 
مردم ستم کشيده و منزجر از 
حکومت اسالم و سرمايه، عمال در 
. خدمت رژيم اسالمی قرار گرفتند

کنفرانس برلين نماد برجسته اين 
فريبکاری رژيم اسالمی بود که در 
زمان خودش توسط نيروھای حزب 
کمونيست کارگری بشدت رسوا و 

 .تا حد زيادی بی اثر شد

 

بعد از رسوايی و شکست پروژه 
دوم خرداد و در شرايطی که طی 
دوره چھار ساله رياست جمھوری 
احمدی نژاد سنگينی سرکوب و 
خفقان سياسی و اجتماعی و 
فرھنگی و فشارھای ناشی از فقر 
اقتصادی به مراتب عريان تر و 
گسترده ترشده، اينک سيٌد و شيخ 
اصالح طلب، ھمراه با مھندس 
اصولگرای اصالح طلب، می 
کوشند ورژن جديدی ازعوام فريبی 
را فرمول بندی کرده و مضحکه 

مھمترين .  انتخابات را رونق بخشند
اصل و ھدف برای ھمه اين 
حضرات، بطوريکه خودشان ھم 
. گفته اند، حفظ نظام اسالمی است

اسالمی برای   -حفظ نظام بورژوا 
مشروعيت استثمار نيروی کار، 
برای مشروعيت زن ستيزی، 
کودک ستيزی و آپارتايد جنسی و 

٩٩شماره   
مھندس اصولگرای اصالح طلب و 
شيخ اصالحات، آنھم با فاصله 
ً کوتاھی از يکديگر،  زمانی نسبتا

 .صورت گرفته است

 

انساندوستی حقوق بشری و   -۶
احترام به ميثاق ھای بين المللی 
ناگھان گل کرده و در تضاد آشکار 
با نص صريح قوانين اسالمی، 

 18ممنوعيت اعدام جوانان زير 
سال از طرف شيخ اصالحات 

 .اعالم شده است

 

اما مھمترين و اصلی ترين 
شگردی که توسط جناح مثال 
اصالح طلب حکومت اسالمی 
بکارگرفته می شود و محور 

شگردی  ،تبليغات اين جناح است
است که اوال بر پايه ھمان فرمول 

ضرورت انتخاب بين بد "قديمی 
و ثانيا براساس اصل "  وبدتر

دروغ ھرچه بزرگترباشد، آسانتر "
 .طراحی شده است" باور ميشود

 

اگر شما حمايت :  به مردم ميگويند
کنيد و بطور گسترده پای 
صندوقھای رای حاضر شويد، 
شرايط برای اصالح نظام 
! جمھوری اسالمی فراھم ميشود

رژيم اسالمی متعارف و متمدن 
ميشود و حقوق اجتماعی و 
 .شھروندی را به رسميت ميشناسد

دروغ خيلی بزرگی است، اما 
حکومتی .  ديگر باور کسی نميشود

بنام جمھوری اسالمی طی سی 
سال گذشته فالکت و سياھی را به 
مردم ايران تحميل و وحشيانه 
ترين شيوه ھای ارعاب و سرکوب 

واين کار در .  را اعمال کرده است
دوره ھای مختلف از حاکميت اين 
رژيم، به برکت وجود ھردو جناح 
سرکوبگر و جانی آن و در سايه 
شيخ و سيد و مھندس و غيره 

وحاال يک .  صورت گرفته است
جناح از ھمين حکومت جانيان 
ضدانسان و انسانيت ميخواھد 
خودش را به عنوان اپوزيسيون 

رژيم کثيف "  بخش بد اخالق"
اسالمی جا بزند و اين دروغ را 
حقنه کند که مدافع مردم و منافع 

 .آنھاست

 

حقوق برابر برای 
١١صفحه   
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زنان، حقوق شھروندی، آزاديھای 
سياسی واجتماعی، انساندوستی، 
حقوق بشر،  سکوالريسم، شادی، 
رفاه و مقوالتی ازاين دست 
کوچکترين قرابت و سنخيتی با 
جمھوری اسالمی و با دين ندارد، 
چه دين اسالم باشد يا دين موسی 

و نه .  وعيسی و ھر دين ديگری
اينکه امروز سنخيتی ندارد، ھزار 
و چھار صد پانصد سال پيش ھم 

نقش و کارکرد ھمه .  نداشته است
اديان در تمامی طول تاريخ بشر 
تنھا و تنھا تحميق مردم و توجيه 
. وضعيت موجود بوده است

جامعه طبقاتی در شکل برده 
داری و فئوداليسم و سرمايه 
داری، بدون وجود سحر و جادو 
. و دين قادر به ادامه حيات نبود

دين ھمواره عين جھل و خرافه و 
. عامل فريب مردم بوده است

انتخابات رياست جمھوری 
اسالمی پرده ای از نمايش ھمين 
فريب است که بايد ھرچه بيشتر 

 .افشاء و رسوا شود

 

جمھوری اسالمی حکومت 
استثمار وحشيانه ارتجاعی ترين 
قشر سرمايه داران است؛ 
جمھوری اسالمی ننگ جامعه 
بشری است؛ حکومت اعدام بيش 
از صد ھزار نفرانسانھای شريف 
کمونيست و آزاديخواه است؛ 
حکومت اعدام دالرا دارابی و 
صدھا کودک و نوجوان است؛ 
حکومت زندان و شکنجه و 

اصالح اين نظام عقب .  ادباراست
مانده ضد انسان کاری محال و 

جمھوری اسالمی .  نشدنی است
راه ديگری .  بايد سرنگون شود

آزادی بشريت، .  وجود ندارد
شادی، رفاه و آزادی فقط کار 

بايد رژيم .  سوسياليسم است
اسالمی را به عقب راند و به 

مضحکه انتخابات .  زانو درآورد
نمايش  ،رياست جمھوری اسالمی

عوامفريبى و گروکشى و گرفتن 
راى براى تداوم نظام استثمار و 

دراين .  جھل و خرافه است
 . * مضحکه نبايد شرکت کرد

 

و لبلس شخصى و انتظامى و 
ماشينھاى ويژه حمل دستگير 

محيط را پليسى تر کرده  ،شدگان
 ۴با اينحال از ساعت .  بود

کودک و زن و پير و  ،کارگران
در دامنه آبيدر تجمع  ،جوان

کردند و فضاى رعب 
سرکوبگران را با جسارت 

 . شکستند

 

با توجه به اينکه ماموران قبل از 
شروع مراسم با حرکتھايشان 
 ،چنگ و دندان نشان ميدادند

شروع  ۵مراسم راس ساعت 
فعالين کارگرى با باز کردن .  شد

باندرول ھا با مضمون؛ کارگران 
جھان متحد شويد و کار کودکان 

مراسم  ،ممنوع و پخش شيرينى
را در کنار محاصره نيروھاى 

فواد .  امنيتى شروع کردند
کيخسروى از فعالين کارگرى 
شروع به خواندن قطعنامه 
مراسم کرد که از ھمان ابتدا 
مامورين به شيوه ھميشگى شان 
مراسم را بھم زدند و با تھديد و 
ايجاد رعب و وحشت قصد جمع 

 . کردن باندرول ھا را داشتند

 

فعالين کارگرى با اتحادى 
شايسته از ميان مامورين تجمعى 
شکل دادند و به طرف پلکانھاى 

که مشرف به  ،پارک اميريه
خيابان پر تردد مبارک آباد 

به قصد ترک پارک راه  ،است
اين حرکت ھمراه بود با .  افتادند

 ،دانشجو"شعارھائى با مضمون 
 ،"اتحاد اتحاد ،معلم ،کارگر

 ،"معلم زندانى آزاد بايد گردد"
زنده "و  ،"زنده باد روز کارگر"

کارگران در ".  باد وحدت طبقاتى
مسير رفتن به بيرون پارک 
حرکت ميکردند که مامورين 
وحشيانه با لگد زدن و فحاشى به 
زنان و مردان شرکت کننده و 
ھمينطور با پاشيدن اسپرى فلفل 
به صورت حاضرين و حتى 

 پرده ديگری از نمايش 
دروغ و فريب 
 ...جمھوری اسالمی 

ديروز مزدوران حکومت اسالمى 
به مراسم کارگران در پارک آبيدر 
يورش بردند و با شقاوت باتوم 
ھايشان را برسر کودک و زن و 

تعدادى را .  پير و جوان کوبيدند
نفر را  ٨زخمى و مصدوم کردند و 

 . دستگير کردند

 

صبح امروز کارگران و خانواده 
تجمع "  دادگاه"ھايشان در مقابل 

کردند و خواھان آزادى کارگران 
 2نھايتا ساعت .  دستگير شده شدند

بعدازظھر ھمگى کارگران با وثيقه 
از ساعت .  و گذاشتن سند آزاد شدند

صبح بصورت پراکنده  ١٠
کارگران جمع شدند و در ساعت 

نفر جلو  ۴٠دقيقه حدود  ٣٠و  ١١
در تقابل با .  تجمع کردند"  دادگاه"

اجتماع کارگران نيروھاى حکومتى 
تھديد به دستگيرى معترضين کردند 
و اعالم کردند که اگر تجمع تان را 
جاى ديگر نبريد دستگير شدگان را 

 . آزاد نميکنيم

 

اجتماع کنندگان کميته استقبال از 
. آزادى دستگير شدگان تشکيل دادند

دستگير شدگان بعد از آزادى وارد 
خيابان فلسطين شدند و کميته 
استقبال خيابان را مسدود کرد و با 
گل و پخش شيرينى و پالکاردھائى 
در دست از کارگران استقبال 

 . کردند

 

آزادى دستگير شدگان  ،حزب
سنندج را به اعضاى خانواده محترم 
. آنان و کارگران تبريک ميگويد

 !زنده باد اول مه

 

 گزارش تکميلى 

 از مراسم اول مه سنندج
 

بنا به  ،ارديبھشت ١١ديروز 
 ۵فراخوان و تدارک قبلى ساعت 

بعدازظھر در پارک اميريه مراسم 
از ھمان .  اول مه برگزار شد

ساعات اوليه ظھر نيروھاى امنيتى 

٩٩شماره   
کودکان خردسال و کتک کارى 
زنان و مردان جمعيت را ازھم 

 . پاشاندند

فواد  ،نيلوفر خليلى ،شيوا صبحانى
منصور کريميان و  ،کيخسروى

نفر  ٨.  چند نفر ديگر دستگير شدند
را دستگير کردند و آنھا را به 
. حفاظت اطالعات انتقال دادند

الزم به ذکر است که روز 
چند نفر از  ،برگزارى مراسم

فعالين سرشناس را که به زعم 
اطالعات برگزار کننده مراسم 

صبح دستگير  ١٠ھستند از ساعت 
دقيقه  ٣٠و  ۶کردند و تا ساعت 

در ستاد خبرى اداره اطالعات در 
اين .  زير باران بازداشت بودند

افراد را بعد از بھم زدن مراسم 
افراد بازداشت .  اول مه آزاد کردند

ژيان :  شده عبارت بودند از
کورش  ،مجيد حميدى ،صبحانى
 . سيد خالد حسينى ،بخشنده

 

شب ھمان روز اول مه برگزار 
کنندگان تصميم گرفتند که ھمراه با 
خانواده دستگير شدگان تجمعى را 
. در مقابل دادگسترى داشته باشند

اين تجمع بصورت پراکنده از 
ساعت ده و نيم شروع شد و در 
ساعت دوازده بصورت منسجم 
شکل گرفت و تا ساعت يک و نيم 

زمانى که ماموران .  ادامه داشت
دادگسترى اعالم کردند که تا 
زمانى شما اينجا باشيد آزادشان 

تجمع مسير خود را تغيير  ،نميکنيم
داد و با ھمان انسجام در خيابان 
فلسطين در امتداد خيابان 

با آزادى .  دادگسترى ادامه داد
دستگير شدگان جمعيت با گل و 

 . شيرينى به استقبال آنان رفت

 

کارگران در سنندج سرکوب شدند 
و ماموران نگذاشتند مراسم شان 

اما ويژگى اين .  را برگزار کنند
ھمدلى .  مراسم اتحاد و انسجام بود

کارگران فضاى پليسى را شکست 
و جسارت آنھا نيروھاى سرکوب 

 . را زبون کرده بود
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
 ٢٠٠٩مه  ٣ – ١٣٨٨ارديبھشت  ١٣

 اجتماع کارگران در مقابل دادگسترى سنندج
 و استقبال از آزادى کارگران

!زنده باد ھمبستگى جھانى کارگران  



يک دنياى بھتر                                                                 ١٢صفحه     

″ آقا″از قول نماينده ″  رجا نيوز″
و استاندار کردستان مشترکاً 
نوشته کرد با شعر و تفضيالت که 

حضرت آقا آيت هللا عظمی، مقام ″
معظم، واليت فقيه، سالله رسول، 
ِ  تمام، با  اسوه امام زمان، رھبر
انفاس خوش و مسيحا نفس، 

در فصل شکوفه ″  مدظله العالی
ھای گلھای بھاری با 
انوارمعنوی، طراوِت عطر و 
فيض وجود نازنين با طليعه 
خورشيد واليت از مشرق ميروند 

 ! مغرب، سفِر کردستان

 

ھمه اين جالل و جبروتی که 
گفتند قرار ″  آقا″نوشتيم نماينده 

 .است با خودشان ببرند آنجا

  

″ آقا″راستش ما فکر کرديم اگر
ميروند ھمين کردستانی که روی 
کره زمين موجود است، بھتر 

با ″  عظمت و عظما″است اينھمه 
يا اگر ميروند .  خودشان نبرند

يک .  توی خيابان پيدايشان نشود
وقت ديديد مردم آنجا با تخم مرغِ  
گنديده و گوجه فرنگی لھيده و 

باور .  پوست ھندوانه آمدند استقبال
کنيد، اين مردم کردستانی که ما 
می شناسيم از اين لحاظات 

نعوذبا .  اعتباری به شان نيست
يک وقت ديديد اينھمه فّر و شکوه 
قدسی و فيوضات نبوی در ھوای 
معطر بھاری، جلوی چشم امام 

طی مدت رياست جمھوری اين 
شاھکار خلقت نموده، مطابق 
تحقيقاتِ  علوم دقيقه باقرالعلومی 

″ آقا″و مکتب جعفری الصادقی، 
 69مجبوراست تا درجه  

مدارعرش اعال با ھمين سفينه 
منتھا آگاھان اسالمی .  پرواز کند

احتمال ميدھند که تا آنجا ممکن 
است جرثومه ھای استکبار 
جھانی که از شيطان لئيم و رجيم 
درس ميگرند، سفينه را با 

منتھا .   موشک بزنند و بسوزانند
رئيس جمھور نابغه دھر، فکِر 
اينش را ھم کرده و ھمه 
تجھيزات پدافندی به ھمراه سفينه 

درآنجا .  مزبور فراھم است
َمرکب ِ امامعلی ھمان ُدلُدل ِ 
معروف که جبرئيل ھر روز 
علوفه تازه بھشتی برايش مياورد 

را با خودش ميبرد ″  آقا″يکسره 
ھمان کردستانی که مکانش در 

در آن کردستان، .  کائنات است
مالئکه در خدمت امامان 
معصوم که با حوری وغلمان 
نرد عشق ميبازند، حاضرند و 
شراب طھورا که با انگورھای 
معطر بھشتی فراھم شده در 
انواع جامھای زرين و 
کريستالھای الوان دور 

بساط زرشک پلو با .  ميچرخانند
گوشت باقرقره، تيھو و کبکھای 
خرامان و کله پاچه ھای معطر 
بدون کلسترول و تری گليسريد و 
ھمه نوع فواکه و طيّبات لذيز 
گسترده اند و مالقه مالقه آب 
حوض کوثر که ھمه گناھان 
زمينی يکسر بشويد و ببرد و 
ھرچه از آن بساط تناول کنند 
سير نشوند و از خوردن آنھا 
نيازی به قضای حاجت نباشد و 
در آن قسمت بھشت مستراح 

 !ميرود ُدلُدل سوار″ آقا″
 

 سعيد مدانلو

مھدی، با پرتاب آن مواد و 
ِ  غير قابل پيش بينی به  نجاسات

که .  کثافات زمينی ملّوث شد
ِ  حاال  مصداق ھمان مثل معروف

 !خر بيار و باقلی بارکن است

 

يا اگر ميروند درعوض ِ اينھمه 
دبدبه و کلّی کبکبه از آن الت و 
لوتھايی که توی پارک الله حق 

زيادی ″کارگر دستمزد نگرفته و 
را حسابی گذاشتند کف ″  متوقع

دستشان، مجھز به ھمه گونه وسايل 
قتّاله به تعداد چھل تا پنجاه کاميون 
ھيجده چرخ بار کنند با خودشان 

 .ببرند

 

ھمان ″  آقا″  يا نکند مقصود نماينده
کردستانی است که درحديث نبوی 
آمده و مکانش درطبقه ششم کائنات 

ھمانجايی که رسول يکشبه با .  است
″اگر نظر نماينده .  اسب بُراق رفت

قرار ″  آقا″ھمانجاست و ″  معظم له
است بروند با نياکان عتيق شان 
مجاورشوند، حرفشان قرين به 

دست خالی و بدون .  صحت است
انباری از انوار معنوی نميشود 
ھوس سير و سفر به کون و مکان 

تو گويی بی جھت .  عرش الھی کرد
نيست که احمدی نژاد قول ساخت 
سفينه ای بزرگتر و دور پروازتر 

با .  از آن يکی قبلی را داده است
پيشرفتھای عظيم و محيرالعقولی که 
مملکت در زمينه موشک ھواکنی 

٩٩شماره   

باغھا نگو که درآن جنّت .  نيست
مکان با مناظر بديع و نھرھای 
روان از شير شترمرغ قّديس و 
انجبين پاکديس در ھوای ھميشه 
. بھاری و روح افزا فراوان است

از آن شير و انجبين که خاصيت 
ضد نفق معده و روانی جھاز 
ھاضمه دارد بی دغدغه بخورند و 
آروغ مقدس بزنند و صلوات جليل 
ختم کنند و آن حوريان به ھر تعداد 
که طلب کنند بدنھايشان را بمالند و 
سپس خواب قيلوله کنند و چون 
برخاستند باز دسته ای ديگر از 
حوريان با جامھايی از انواع 
مسکرات طھورا در مالزمتشان 

بنوشند و با رپ اسالمی .  حاضرند
سماع کنند و به ھر آنچه خوشی و 
نعمت که خداوند عّزوجل در روی 
زمين بر مردمِ  کارگر و زحمتکش 
حرام فرموده بھره مند شوند و هللا 
َجّل جاللهُ و قدرت اليزالش را 

بقيه ماجرا که بسيار .  سپاس کنند
از قصه اش باقيست و ھنوز بشر 
از درک آنان عاجز مانده را نيز 

از اين سفر ″  آقا″قرار است وقتی 
ملکوتی برگشتند در صحيفه ای 

و ″  آقا″مرقوم نموده و نماينده 
ً به سمع  استاندار کردستان مشترکا

و قمه چرخانان ″  امت شھيد پرور″
و رحمت هللا و .  بسيجی برسانند

 ! برکاتو

  ٢٠٠٩پنجم می                      

 ....گزارشى از اول مه تھران 
لباس شخصی ھا به زير درختان رفته اند و موتور سواران ھمچنان پارک را دور ميزنند و به شکار کارگران که از .  باران شدت يافته است  کنند؟

برای خالصی به طرف .  از از طرف عوامل سرکوبگر مورد تھديد واقع ميشوم.  می پردازند ،دست عوامل سرکوب در سطح پارک پراکنده شده اند
  .خانواده ای ميروم و برای دقايقی کنار آنھا می نشينم

 

خبر .  جمھوری اسالمی بايد سريعا تمام دستگير شدگان را آزاد کند.  از تعداد دستگير شدگان و مجروحان به طور دقيق ھنوز خبری در دست نيست
جمھوری اسالمی از اين راھی که در .  اعدام جنايتکارانه  دالرا  در اول ماه مه پيوست ھديه حکومت سرمايه داران به کارگران در اين روز است

سرنگونی اين حکومت اعدام و سرکوب و .  نتيجه ای که کارگران نيز به آن واقفند.  بايد نابود شود.  پيش گرفته يک نتيجه بيشتر عايدش نخواھد شد
  .سرمايه و مذھب تنھا نتيجه ای است که ميشود برای اين حکومت سرکوبگر رقم زد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری  
 ١٣٨٨ارديبھشت  ١١ – ٢٠٠٩مه  ١



يک دنياى بھتر                                                                 ١٣صفحه     

دقيقه عصر روز  ٥:٣٠ساعت 
 ١٣٨٨ارديبھشت  ١١جمعه 
 ،اينجا پارک الله است.  است

پليس تمامی پارک  .   ميدان آبنما
از ھر گوشه .  را قرق کرده است

می شود چھره ھای پليس را که 
ملبس به لباس ھای شخصی 

نيروھای .  ھستند تشخيص داد
زيادی را از کالنتری ھای 
مختلف به  پارک الله گسيل کرده 

گشت ارشاد با  ،١٠٦کالنتری.  اند
ھمگی  ،خودروھای شيشه مشکی

و ھمگی برای سرکوب شرکت 
کنند گان جشن اول ماه مه به 

در اطراف !  صف ايستاده اند
حوض بزرگ پارک الله 
نيروھای لباس شخصی ھر 
گذرنده ای را با نگاھی وحشی 

در ھمان دقايق اوليه .  می نگرند
صدای جيغ و داد خانمی سکوت 

نيروھای .  وحشتناک را ميشکند
لباس شخصی بسرعت از حالت 
استتار خود بيرون آمده و به 
طرف خانمی که جيغ ميکشيد می 

  .دوند
 

دختر خانمی به ھمراه مادرش با 
جيغ و داد سعی در آزاد نمودن 
پدرش از چنگال مزدوران را 

عوامل سرکوب به التماس .  دارد
ھای دختر و مادرش توجه نکرده 
و پدر دختر را دستگير ميکنند و 
توسط يکی از مزدوران از ناحيه 

صدای .  چشم آسيب جدی ميبيند
فرياد کمک دختر خانم تمام 
. فضای اطراف را پر نموده است

ظاھرا فرد مذکور از بچه ھای 
تعداد زيادی از .  سنديکا می باشد

نيروھای .  مردم جمع شده اند
سرکوبگر سعی در عقب راندن 
مردم و جدا کردن فرد بازداشت 
. شده از جمعيت را دارند

خوشبختانه فرد مذکور با 
فريادھای مادر و دخترش و تجمع 

عضو سنديکا .  مردم آزاد ميشود
در حالی که چشمش به طور جدی 
آسيب ديده  از محوطه پارک 

تالش ھای اوليه .  خارج ميشود
دختر در .  حکومت ناکام ميشود

حالی که به تمام عوامل سرکوب 
دشنام ميدھد دستان پدرش را 

  .خورد کردند

 

در اين حال که کارگر شرکت 
واحد صحبت می کند خانمی را 
باز داشت ميکنند و با خشونت او 

جايی  ،را به طرف انتھای آبنما
که ماشين ھای گشت شيشه 
. مشکی پار ک کرده می کشند

کارگر که نگاھش ھمچنان بر رد 
خانم باز داشت شده است در 
پاسخ اينکه خواست شما چيست 

خواست ما مشخص :  ميگويد
است ولی امروز شرکت در 
مراسم روز کارگر ما را به اينجا 

می پرسم چرا .  کشانده است
حکومت سرمايه داران از روز 
جھانی کار گر می ھراسد؟ 
کارگر شرکت واحد ميگويد 
بگوييد از کدام روز جھانی نمی 
ھراسد؟ ھمين فردا به قول 
خودشان  روز معلم است  از 
اتحاد و حرکت معلمان نمی 
. ھراسند؟ اينھا از ھمه می ترسند

اينھا .  از ھر روزی می ترسند
کار گر شرکت .  وحشت دارند

واحد پس از نوشيدن آب به سوی 
  .چمن ھا ميرود

 

نفر جوان به آن سويی که در  ٢
گيرو دار بگير و ببند است 

يکی از آنھا در .  نگران مينگرند
پاسخ من که ميپرسم چرا سر 
کوبگران  اينچنين با کار گران 
برخورد  ميکنند؟ می گويد ما که 
اينجا نبوديم ولی ما سر تا سر 
خيابانھا را که نگاه کرديم ھيچ 
تبريک و نوشته ای مبنی بر 

مگر کارگر .  روز کارگر نديد يم
چه چيزی دارد که بخواھند از او 

مگر چيزی برايش .  بگيرند
گذاشته اند؟ بعد با اظھار تاسف 

چه بگويم واقعا؟ :  می گويد
بايد فرياد بر .  بايد گفت:  ميگويم 
مگر .  نبايستی ساکت بود.  آورد

چند نفر را ميتوانند بگيرند؟ مگر 
چند نفر را ميتوانند بکشند؟ بايد 

  ...گفت

  

دقايق سرکوب ھمچنان به کندی 
باران شروع به .  می گذرد

چند جوان  .  باريدن  کرده است
ساک به دست به طرف درب 

به طرفشان .  خروج در حرکتند
در پاسخ رفيق حزبی که .  ميروم

 گزارشی از مراسم 
 اول ماه مه در تھران

آفرين بر .  گرفته و خارج ميشود
آفرين بر اول ماه .  کارگران متحد

 .مه

  

در گيری و بگير و ببند ھا در 
تعداد .  قسمت ھای پارک ادامه دارد

لباس شخصی ھا  ھر دم در اطراف 
غرش موتور .  آبنما افزايش می يابد

سيکلت  لباس شخصی ھا فضا را 
يکی از آنھا به .  انباشته است

سرعت از موتور پياده شده و از 
داخل چمن ھا به طرفی که جوانی 

. ميدود ،را باز داشت کرده اند
جمعيت را به طرف درب روبروی 

جمعيت .  ميدان انقالب حل می دھند
مقاومت ميکند و به جای اول خود 

تالش ھای پليس برای .  بر ميگردد
پراکنده کردن مردم و کارگران در 

اما .  دقايق اوليه بی نتيجه می ماند
ماشين ھای گشت و لباس شخصی 
ھا حوزه خود را گسترده تر کرده و 
شروع به بازداشت ھر کسی در 
محوطه پارک ميکنند که به 

  .نظرشان مشکوک مينمايد

 

ما شين .  تجمعی صورت ميگيرد
يک نفر .  ھای گشت به آنسو ميروند
او را به .  ديگر باز داشت ميشود

فرد .  طرف ماشين گشت حل ميدھند
بازداشتی جوانی است با موھای 

کارگری  در کنار .  بلند بافته شده
شير آب که خود را به ظاھر 
مشغول آب خوردن  کرده است به 

از :  يک از فعالين حزب می گويد
. کارگران شرکت واحد تھران است
. اينھا از کارگران وحشت دارند

چرا .  اصال چرا اينجوری ميکنند
 ٥٠اين ھمه واھمه؟ ما که ھمه اش 

نفر بيشتر نبوديم  اين ھمه عوامل 
سرکوب برای ما گسيل داشته اند؟ 

نفر ميشديد؟  ٥٠می پرسم فقط 
کارگر اخراجی شرکت واحد 

قرار اين بود که به  ،نه ،نه ،ميگويد
. تدريج بر تعدادمان افزوده شود

کارگران  ،حضور کارگران سنندج
و از .  از خوزستان نيز بودند ،کرج

ھمين ابتدای شروع مراسم اينگونه 
ما تازه رسيده .  از ما استقبا ل شد

اومديم که ھمديگر را .  بوديم
بشناسيم  و ديديد که اينگونه با ما بر 

٩٩شماره   
می پرسد آيا شاھد بگير و ببند و 
سرکوب بودند يا نه؟ با ترس پاسخ 
می دھند که مگر خبری بوده و اين 
ھنگام رفيق حزبی خود را معرفی 

جوان ھا از رفيق حزبی .  ميکند
يکی از آنھا می .  استقبال می کنند

ما آمده بوديم تاتر ببينيم که :  گويد 
رفيق .  اين صحنه ھا را ديديم

حزبی می پرسد چرا از کارگران 
اينگونه می ھراسند؟ جوان 
مخاطب ميگويد راستش اين 

يکی .  حکومتيان از ھمه می ترسند
ديگر از آنھا خود را به ميان بحث 

اتفاقا بايد از :  وارد ميکند و ميگويد
کارگران بترسند که ھمه چيز در 

قدرت توليد .  دستان اوست
تنھا راه مقابله با اين ...   اجتماعی

. حکومت اعتصاب کارگری است
از حضور آنھا تشکر ميکنم و آنھا 
با توجه به شرايط سرکوب آنجا را 

  .ترک ميکنند
 

پليس سرکوبگر قدم به قدم فضای 
از آغاز .   پارک را قرق ميکند

ارديبھشت در بيشتر  ١١روز 
خيابان ھای اطراف ميدان انقالب 

از .  فضای  پليسی حاکم شده است
پار ک وسايط نقليه در سرتاسر 
خيابان توپخانه تا ميدان فردوسی 
جلوگيری به عمل آمده و نيروھای 

و اينک در .  انتظامی گمارده اند
پارک الله؛ محوطه آبنما جمھوری 
اسالمی به سرکوب کارگرانی که 
از نقاط مختلف برای بر گزاری 
روز اول ماه مه آمده اند؛ پرداخته 

  .است
 

جھانی .  مرگ بر سرمايه داری
. آزاد و کمونيستی بايد ساخت

شعار کارگران کمونيست؛ جھان 
سرمايه داران و حکومت ھايشان 

قدرتی در .  را به لرزه افکنده است
اين تجمع نھفته است که سرمايه 

به .  داران آن را خوب ميشناسند
ھمين خاطر در اين روز به جنگ 
کارگران و فعالينشان در پارک 

نبردی نابرابر در .  الله آمده اند
روزھای زيادی را .  جريان است

ھيچکدام را به  ،برگزار کرده اند
اندازه اول مه برايشان رعب انگيز 

ھمين مزدوران سينه .  تر نيست
چاک سرمايداران که اينگونه 
کارگران را به سرکوب بسته اند 

 ٢٦٥٠٠٠آيا می توانند با ماھی 
 تومان زندگی 

١٢صفحه   
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با تالش و  ،بنا به خبر دريافتى 
 ،ھماھنگى فعالين حزب در ترکيه

سنديکاھاى کارگران بازنشسته و 
با  ،اتوبوس رانان شھر وان

صدور قطعنامه اى از جنبش 
کارگرى ايران حمايت کردند و 
خواھان آزادى کارگران زندانى 

در اين قطعنامه سنديکاھای .  شدند
مذکور ضمن توصيف بی حقوقی 
 ،ھای طبقه کارگر در ايران

خواستار رعايت حقوق کارگری 
و آزادی بدون  قيد و شرط فعالين 
کارگری بازداشت و زندانی شده 

در متن  قطعنامه  اين  .  گرديدند
 سنديکاھا  چنين  بيان شده  است؛ 

 

ما قاطعانه رژيم جمھوری   -١
اسالمی را به دليل نقض حقوق 
پايه شھروندی و کارگری و 
اقدامات  شنيع اش در تعقيب و 
شکنجه و بازداشت و شالق و 
زندان و اعدام فعاالن کارگری و 

 .مدنی محکوم ميکنيم

 

ما خواھان آزادی بی قيد و   -٢
شرط فعاالن سنديکايی و جنبش 
ھای مستقل اتحاديه ای و ساير 
کارگران که برای حقوق پايه خود 
در محيط کارشان در زندان و 
. بازداشت بسر می برند ھستيم

منصور اسانلو و ابراھيم مددی 
بايد آزاد گردند و احکام زندان 
علی نجاتی و قربان عليپور و 
. جليل احمدی لغو بايد گردد

ھمينطور ساير بازداشت شدگان 
اين چند روز اخير در ارتباط با 
مراسم اول مه که از سوی رژيم 
اسالمی بازداشت شده اند بايد در 
اسرع وقت و بدون پرونده امنيتی 
ساختن برايشان آزاد شده و منع 

 .تعقيب گردند

 

ما خواھان آزادی بی قيد و   -٣
شرط تشکل ھاى مستقل کارگری 
و رسمی شدن اول مه روز 
جھانی کارگر از سوی رژيم 
اسالمی و خواھان آزادی حق 

اينھا .  اعتصاب در ايران ھستيم
ھمه جزو حقوق پايه کارگرى 

امروز  ،بنا به خير دريافتى
مراسم اول ماه مه با شرکت 

نفر از کارگران و  ٢٠٠حدود 
فعالين کارگرى و خانواده 
ھايشان در پارک جنگلى آبيدر 

الزم بتوضيح .  سنندج برگزار شد
است که بدليل بارش باران 
امورات اين تجمع را مقدارى 
تحت تاثير قرار داده بود و به 
ھمين دليل مردم کمتر از جمعه 

 . ھاى ديگر به پارک آمده بودند

 

قبل از شروع مراسم مامورين 
حفاظت اطالعات بھزاد سھرابى 
را تحت تعقيب قرار دادند و اين 
خبر فورا در ميان مراسم پخش 

بدنبال کارگران تصميم .  شد
گرفتند مراسم را شروع کنند و 
فواد کيخسروى قطعنامه آمده 
شده را ميان حاضرين قرائت 

اما فضاى پارک بشدت .  کند
پليسى بود و به محض تجمع 
کارگران و خواندن يکى دو بند 

. به تجمع ھجوم آوردند ،قطعنامه
ھمينطور کارگران فقط موفق 
شدند يکى دو پالکارد بلند کنند 
که فورا توسط نيروھاى سرکوب 

 . ھمه پالکاردھا ضبط شد

 

کارگران نيز از پله ھاى پارک 
به سمت پائين شروع به 
راھپيمائى کردند و ھمزمان 
. دست ميزدند و شعار ميدادند

مضمون شعارھا که بصورت 
ھماھنگ تکرار ميشد عبارت 

 ،"اتحاد ،اتحاد"بودند از؛ 
 ،"زندانى سياسى آزاد بايد کردد"

زنده باد  ،زنده باد کارگر"و 
فضاى ايجاد شده ...  و  ،"دانشجو

توسط تجمع کارگران روى 
محيط تاثير گذاشته بود و مردمى 
که به پارک براى تفريح آمده 
بودند با دست زدن حمايت خود 

 . را کارگران ابراز ميکردند

 

بدنبال کارگران به چند دسته 
تقسيم شدند و اقدام به خروج از 

بدنبال تصميم .  پارک کردند
کارگران به راھپيمائى و خروج 

سنديکای سراسری کارگران  ،در اول مه
بازنشسته و سنديکای اتوبوس رانان شعبه شھر 

 !از کارگران ايران حمايت کردندترکيه  –وان 

 . است

 

افزايش  ،ما از حق بيمه بيکاری  -۴
مبارزه برای دريافت  ،دستمزدھا

مبارزه  ،حقوق معوقه طبقه کارگر
مبارزه با  ،با کار قراردادی

و مبارزه عليه ريزش  ،بيکارسازيھا
آوار بحران اقتصادى جھانی بر سر 
طبقه  کارگر در ايران قاطعانه 

 . حمايت می کنيم

 

اعالم حمايت از طبقه  ،حزب
کارگر ايران در روز اول مه را 
توسط ھم طبقه اى ھايمان در ترکيه 

ھمبستگى ارج مينھد و بر تقويت 
 . بين المللى کارگران تاکيد دارد

 

کارگران ترکيه در اول مه امسال 
گام بزرگى برداشتند و با اجتماع 
ھزاران نفره در ميدان تقسيم 
استانبول سنت ديرين و مملو از 
جنگ و فداکارى و جسارت اول مه 

 ،حزب.  را با افتخار گرامى داشتند
تحميل تعطيلى اول مه و مبارزه 

جائى  ،برسر تجمع در ميدان تقسيم
که پرچم اول مه با خون کارگران 

و اجتماع  ،برافراشته شده است
شکوھمند آنان را صميمانه تبريک 

 . ميگويد

 

طبقه کارگر در ايران و ترکيه بيش 
از ھر کشور ديگر در منطقه اين 
امکان و ظرفيت را دارند که پرچم 
راه حل کارگرى را برافرازند و 
الگوئى براى کارگران در منطقه و 

 . جھان شوند

   

زنده باد ھمبستگى جھانى 
 !کارگران

 !مرگ بر سرمايه داری
حکومت  ،برابرى ،آزادى

 !کارگرى
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
 ٢٠٠٩مه  ٢ – ١٣٨٨ارديبھشت  ١٢

٩٩شماره   

از پارک و رفتن به سمت ميدان 
لباس شخصى ھا و  ،کوھنورد

نيروھاى سپاه پاسداران و 

نيروھاى حفاظتى وارد عمل شدند 
به .  و سرکوب را گسترده تر کردند

يکى از کارگران بنام منصور 
به بھانه اينکه مشغول  ،کريميان

با باتوم  ،گرفتن عکس بوده است
حمله ور شدند و صورتش را خون 

ماموران سرکوب ھر .  آلود کردند
کسى که دم دستشان بود را با باتوم 

در اثر .  ميزدند و دستگير ميکردند
ضرب و شتم نيروھاى سرکوب 
مادر يکى از شرکت کنندگان نيز 

دراين فاصله تعداد .  زخمى شد
در قسمت پائين .  دستگير شدند

پارک چندين مينى بوس از 
نيروھاى سپاه حاضر بودند و 
دستگير شدگان را سوار ماشين ھا 

بدنبال اين اوضاع .  ميکردند
کارگران در ھر قسمت سعى 
داشتند خود را از مھلکه خارج 

ھنوز اخبار دقيقى از تعداد .  کنند
 .دستگير شدگان وجود ندارد

 

کسانى که قبل از مراسم دستگير 
از آنھا خواسته شده بود  ،شده بودند

که تعھد بدھند که در مراسم 
اما آنھا از دادن .  شرکت نميکنند

 . تعھد خوددارى کردند

 

شب به  ٨بدنبال آنھا را تا ساعت 
وقت ايران در بازداشت نگه 
داشتند بودند و دراين ساعت آزاد 

 .کردند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
 ٢٠٠٩مه  ١ – ١٣٨٨ارديبھشت  ١١

 مراسم اول مه سنندج 
 !با سرکوب رژيم روبرو شد



يک دنياى بھتر                                                                 ١۵صفحه     

نفر از کارگران  ٨٠  ،بنا به خبر دريافتى
 ،تعميرگاه مرکزی شماره دو سايپا يدک

تاکنون موفق به دريافت سنوات سال پيش و 
ھمچنين دستمزدھای فروردين ماه خود نشده 

اين در حاليست که حتی مبالغ مربوط به .  اند
اضافه کاری اسفند ماه سال گذشته را با يک 
ماه و نيم تاخير طی چند روز گذشته دريافت 

 . نموده اند

 

از قرار بايستی بابت سنوات سال پيش در 
حداقل به ھر يک از  ،اسفند ماه گذشته

با .  ھزار تومان پرداخت ميشد ٢١٩کارگران 
وجود اعتراضات مکرر و بعضا جمعی 
کارگران برای نقد نمودن دستمزدھايشان تا 

جھانگيری مدير .  کنون ھيچ اقدامی نشده است
تعميرگاه بارھا در جواب کارگران معترض 

 ،به من ربطی ندارد:  با گستاخی گفته است
. طرف حساب شما شر کت پيمانکاريست

 ...!برويد و با آنھا حساب کنيد و

 

الزم به يادآوريست تاخير و عدم پرداخت 
سنوات و دستمزد کارگران سايپا يدک تنھا 
مربوط به اين مرکز نبوده و عالوه براين 

تعميرگاه مرکزی ديگر سايپا  ٧کارگران 
يدک در سطح شھر تھران با اين مشکل 

 . روبرو ميباشند

 

 ،سايپا يدک ٢در تعميرگاه مرکزی شماره 
 ٨٠  ،پل کن  –واقع در جاده مخصوص کرج 

نفر کارگر قراردادی سفيد امضا از طريق 
شرکتھای پيمانکاری در شرايط نامناسب و 
پر فشار کاری از اول صبح تا پاسی از شب 

کار اجباری در ايام تعطيل .  مشغول به کارند
مجموعا  .  نيز کماکان به روال خود باقيست

مرکز تعميرگاھھای سايپا يدک در  ٨در 
کارگر در شرايط مشابه  ۵٠٠تھران بيش از 

 .مشغول به کار ھستند

  

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
 ٢٠٠٩مه  ۴ – ١٣٨٨ارديبھشت  ١۴

سرانجام امروز دوشنبه   ،بنا به خبر دريافتى
روز تاخير و کارشکنی   9پس از  14/2/88

روز  9در پرداخت دستمزدھا، و پس از
پيگيری و اعتراض کارگران موفق شدند 
دستمزدھای فروردين ماه خود را دريافت 

اين در حاليست که در چند ماه اخير .  کنند
دستمزدھای ناچيز کارگران از جانب سرمايه 
داران و عواملشان در بخشھايی از ايران 
خودرو به بھانه ھای واھی و دروغ با طفره، 

 . تاخير و کارشکنی پرداخت ميشود

 

کار را :  يکی از کارگران معترض ميگفت
. بيش از حد و نقدی از ما ميکشند

دستمزدھايمان را با نسيه کاری و جنگ 
آيا مديران ارشد ايران .  اعصاب می دھند

خودرو ھم مثل ما کار ميکنند و مثل ما حقوق 
 ؟!ميگيرند 

 

بعلت شدت و فشردگی کار بيش از حد، خطر 
اخراج و بيکاری که باالی سر کارگران ھر 

دستمزدھای ناچيزی که به  ،لحظه ميچرخد
 ،ھيچ وجه جوابگوی زندگی کارگران نيست

و تاخير و کارشکنی حکومت اسالمی 
سرمايه داران در پرداخت ھمين حد اقل 
 ،دستمزدھا و تحميل انواع تحقير و بيحقوقی

کارگران ايتکو پرس بشدت ناراضى و 
 . معترض اند

 

 1500سايت يک و دو ايتکو پرس با بيش از 
کار گر قراردادی سفيد امضا و يک طرفه با 

شيفت فشرده  3کار سنگين و پر خطر در 
کاری از مجموعه ھای پرسی اصلی ايران 

 . خودرو می باشد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
 ٢٠٠٩مه  ۴ – ١٣٨٨ارديبھشت  ١۴

تعميرگاه مرکزی شماره دو سايپا 
يدک؛ سنوات و دستمزدھای 

 !پرداخت نشده کارگران

نفر از کارگران  ٣٠٠بيش از  ،بنا به خبر دريافتى
انبارھای فالحت سايپا يدک تا اين لحظه ھنوز مبلغ 

روز اضافه کاری اسفند ماه سال  ١۵مربوط به 
گذشته خود را عليرغم پيگيريھای مکرر و وعده 
ھای دروغ امروز و فردای کارفرما دريافت 

ھمچنين بحران اقتصادى به وسيله اى .  ننموده اند
براى تھاجم بيشتر سرمايه داران عليه کارگران 
تبديل شده است و به عناوين مختلف تالش دارند که 

از آغاز سال جديد .  جيب کارگران را خالى کنند
برخی مزايای ناچيز کارگران را يا کاھش دادند و 

 :  از جمله. يا بصورت معوقه و نامعلوم ھستند

 

 ۵٠کارگران انبارھای فالحت ھر ماھه مبلغ   -١
ھزار تومان کمک غير نقدی بعنوان حق رستوران 
در يافت مينمودند که در حال حاضر مبالغ مربوط 

 . به دو ماه گذشته پرداخت نشده است

ھزار  ١۵٠مبلغ ماھيانه حق ارزاق را که   -٢
ھزار  ١٢٠تومان بود را از آغاز سال جديد به 

 . تومان کاھش داده اند

ھزار تومان  ۴٠مبالغ آکورد کارگران که ماھی   -٣
 . ماه پيش تاکنون پرداخت نکرده اند ٢است را از 

 

 ،با وجود پی گيريھای مکرر و اعتراض کارگران
شھامی مدير عامل انبارھای فالحت و چھره منفور 

نداريم "  ،"کسربودجه"مرتبا بھانه  ،ضد کارگری
و امروز و فردا را تحويل  ،"که پرداخت کنيم

کارگران ميدھد و سياست سردواندن را دنبال 
ھمچنين بنا به اخباری برنامه ھايی برای .  ميکند

اخراج و بيکارسازی کارگران در دست اجراست 
نفر از کارگران از  ١٠و در حال حاضر اسامی 

با توجه .  جانب عوامل کارفرما معرفی شده است
به شرايط فوق کارگران بشدت ناراضى و 

 . عصبانى اند و فضا در ميان آنان ملتھب است

 

در انبارھای فالحت سايپا يدک واقع در اسالم شھر 
نفر کارگر قراردادی سفيد  ٣٠٠تھران بيش از 

امضا با قراردادھای يک طرفه و با دستمزدھای 
ساعت .  ھزار تومانی مشغول به کارند ٢١٩فعال 

عصر و اضافه  ۴صبح تا  ٧کار در اين مراکز از 
شب و کاراجباری  در  ٧تا  ۴کاری اجباری  از 

اکثر کارگران .  روزھای تعطيل نيز برقرار است
بدليل جابجايی و حمل بارھای سنگين مبتال به 

 . آرتروز و زانو درد مزمن ھستند ،ديسک کمر

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
 ٢٠٠٩مه  ٢ – ١٣٨٨ارديبھشت  ١٢

٩٩شماره   

!کمونيستھا ،کارگران  
به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى 

اين حزب انقالب کارگرى ! بپيونديد
عليه سرمايه دارى و برپائى يک 
!جامعه آزاد و کمونيستى است  

کارگران انبارھای فالحت سايپا يدک؛ 
دستمزدھای معوقه، کاھش مزايا و 

 !طرح اخراج

!کارگران  
!عليه سرمايه دارى بپاخيزيد  

 ايران خودرو، ايتکو پرس

جدال و کشمکش تا نقد شدن 
 ! دستمزد کارگران



يک دنياى بھتر                                                                 ١۶صفحه     

ھنوز مسئولين شھردارى و  ،بنا به خبر دريافتى
سردخانه تھران نتوانستند اين مرکز را عليرغم 

از چند ماه .  مصوبه شان به تعطيلى بکشانند
پيش تاکنون جدال و درگيری بين عوامل 
حکومت اسالمی سرمايه داران در شھرداری 
تھران و کارگرانی که خطر بيکاری و فقر 
بيشتر زندگی و خانواده ھايشان را تھديد می کند 

 .ھمچنان ادامه دارد

 

در اطالعيه قبلى اشاره کرديم که بنا به بخشنامه 
ای که از جانب صفايی مدير سردخانه و 
کشتارگاه در ھفته گذشته صادر و ابالغ شده 

قرار بود در روز پنجم ارديبھشت از ورود  ،بود
ھرگونه محموله و بار به داخل کشتارگاه 
جلوگيری شود تا زمينه ھای تعطيلی سردخانه 

 . فراھم شود

 

اما بر اثر مخالفت و اعتراض کارگران اين 
طرح در ھمان روز و با عقب نشينی صفايی و 

در حال حاضر !  شرکايش به شکست کشيده شد
درب سردخانه به روی محموله ھای بار باز 

در چند روز گذشته حسينی مدير اجرايی .  است
سردخانه تعدادی از کارگران با سابقه و 
معترض را پنھانی احضار نموده و گفته است 
عامل اصلی مشکالت ما شماھا ھستيد و اگر به 
تحريک و تشويق کارگران ادامه دھيد کارتان 

 ! را از دست خواھيد داد

 

نفر از کارگران قراردادی اعالم  90ھمچنين به 
شده در صورت اعتراض و مخالفت ساعات 
اضافه کاريشان را کاھش خواھند داد و اين 
برای کارگرانى که بخشی از ھزينه زندگيشان 
از طريق انجام اضافه کاری تامين می شود 

چماق اخراج و گروکشى به .  نگران کننده است
ابزار اساسى کارفرماھا براى مطيع کردن 

 .کارگران و قبول شرايط آنھا تبديل شده است

 

در سردخانه و کشتارگاه ميدان بھمن در حال 
 5000نفر کارگر قراردادی و حدود  90حاضر 

نفر کارگر روزمزد در بدترين شرايط کاری 
 . مشغول به کارند

 

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
 ٢٠٠٩مه  ٢ – ١٣٨٨ارديبھشت  ١٢

پاشى و باتوم زدن به کودک و زن و پير و 
نمايش وحشت سرمايه داران از جنبش  ،جوان

. طبقه کارگر و ظرفيت زير و رو کننده آنست
اول مه عليرغم سرکوب اجتماعات و ممانعت 

اذھان را بيش از پيش  ،از برگزارى مراسمھا
متوجه جايگاه جنبش طبقه کارگر در تحوالت 

بار ديگر سرھا به طرف .  سياسى ايران کرد
اول مه يک .  کارگر و تحرکش برگشت
 . پيشروى طبقه کارگر ايران بود

 

اول مه را بايد با تالش متحد براى آزادى 
دستگير شدگان مراسمھاى روز کارگر ادامه 

ھنوز دھھا نفر از فعالين کارگرى و .  داد
شرکت کنندگان در مراسم اول مه تھران در 

بار ديگر بساط گرو کشى .  زندان بسر ميبرند
بايد .  و وثيقه ھاى سنگين راه افتاده است

جمھورى اسالمى با سيلى از اعتراض و 
محکوميت جھت سرکوب اجتماعات اول مه 

بايد ھمه نيروھا را در دفاع از .  روبرو شود
حقانيت و حق بديھى کارگران براى برگزارى 
جشن و مراسم اول مه و آزادى کليه دستگير 

حزب اتحاد کمونيسم .  شدگان بسيج کرد
کارگرى سرکوب وحشيانه اجتماعات اول مه 
را قويا محکوم ميکند و از ھمه جريانات 
سياسى مسئول ميخواھد چماقدارى و سرکوب 
رژيم اسالمى عليه مراسمھاى اول مه را 
محکوم کنند و براى آزادى فورى و بيقيد و 
شرط دستگير شدگان و کليه زندانيان سياسى 

 .  بميدان بيايند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠٠٩مه  ٣ – ٨٨ارديبھشت  ١٣

سردخانه و کشتارگاه ميدان 
 بھمن تھران

 !فشار و تھديد عليه کارگران معترض

از پيش .  در ايران ويژه بود ١٣٨٨اول مه 
معلوم بود که چماقداران نان خور سرمايه در 

گرز  اناين روز آماده باش اند و عليه کارگر
اين فرض کارگران و .  چرخانى خواھند کرد

اما مھمتر اتحاد .  سازماندھندگان اول مه بود
تشکلھا و فعالين کارگرى براى برپائى 

تشکلھا و .  مراسمھاى مستقل اول مه بود
نھادھا و کميته ھاى کارگرى در قبال 
برگزارى اول مه متحد شدند و با اين اقدام گام 

ھر زمان سياستھاى .  مھمى برداشتند
سکتاريستى حاشيه اى شوند و منفعت عمومى 

نمايش قدرت  ،طبقه کارگر مبنا قرار گيرد
 . کارگرى نتيجه آنست

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى به تک تک 
سازماندھندگان و شرکت کنندگان در 
مراسمھاى اول مه خسته نباشيد ميگويد و 

زنده باد اتحاد .  دست آنھا را بگرمى ميفشارد
کارگرى که نيروى اساسى پيشروى جنبش 

درود بر اقدام جسورانه !  طبقه ماست
سازماندھندگان و شرکت کنندگان مراسمھاى 

 !اول مه

 

اما تھاجم چماقداران سرمايه به اجتماعات 
نشان وحشت  ،اول مه نشان قدرت آنھا نيست

دولت اسالمى سرمايه داران از ھر جلوه 
سرمايه داران و .  تحرک کارگرى است

دولتھايشان اين دم و دستگاه سرکوب را براى 
عليه طبقه ما و  ،خودشان درست نکرده اند

براى حفاظت از استثمار و بردگى و بيحقوقى 
ميليتاريزه کردن فضاى شھر و .  بپا کرده اند

چماقدارى و گاز  ،محل مراسمھاى اول مه

٩٩شماره   

 قتل عام در روستای بلگه شھر ماردين ترکيه
 ياشار سعيدی 

 44.  عقب ماندگى و کينه ھاى کور مذھبى و ناموس پرستانه و عشيرتى بار ديگر فاجعه آفريد
 ،به خاطر ازدواج دو جوان ،انسان در يک جشن عروسى در روستای بلگه در شھر ماردين

. عصر روز چھارم مه از طرف ھشت مھاجم با سالحھای اتوماتيک دسته جمعى قتل عام شدند
وسعت .  پير و جوان جملگى در جشن عروسى به رگبار بسته شدند ،کودک و زن ،عروس و داماد

جنايت به قدری وحشيانه و غير انسانی بود که انسان از ديدن صحنه ھای آن در تلويزيون به 
زن که دو نفرشان حامله بودند و چھار کودک جزو  17در اين قتل عام وحشيانه .  وحشت می افتاد

الزم به ذکر است که تمام اھالی اين روستا از طرف دولت مسلح بودند و جزو .  قربانى ھستند 44
مسئوليت اين جنايت و جنايتھاى ھولناک مشابه کسانى اند که به عقب .  حقوق بگيران دولت ھستند

 . ماندگى ميدان ميدھند و آنرا در خدمت سلطه و قدرت بکار ميگيرند
 

. جامعه بشرى براى پشت سرگذاشتن اين فجايع روزانه بايد ريشه ھمه آنھا را با مدافعين شان بزند
 . *اين تنھا امر سوسياليسم است

 !کارگر زندانى آزاد بايد گردد
! در دفاع از کارگران متحدانه بميدان آئيم  



يک دنياى بھتر                                                                 ١٧صفحه     

 !کارگران، مردم آزاده

پيرو اطالعيه شماره يک اين 
کميته که در آن يورش وحشيانه 
پليس و نيروھای امنيتی به تجمع 
روز جھانی کارگر در پارک الله 

در عصر جمعه يازده (تھران 
و دستگيری بيش از )  ارديبھشت 

صد و پنجاه نفر از کارگران، 
خانواده ھای آنان، مردم حاضر 
در پارک، فعاالن جنبش ھای 
زنان و دانشجويان، اعالم شده 
است، اکنون موارد زير برای 
آگاھی و اقدام به اطالع شما 

 :ميرسد

 

با گذشت چھار روز از سرکوب 
و دستگيری در مراسم، کماکان 

 –از زن و مرد   -نفر  ١٣٠حدود 
در )  ٢۴٠بند (در زندان اوين 

شرايط نامطلوبی در بازداشت به 
 .سرميبرند

 

خانواده ھای اين عزيزان دستگير 
شده در اين مدت به کرات و 
مداوم در مقابل مراکز امنيتی و 
قضايی از جمله دادگاه انقالب در 
خيابان معلم مراجعه کرده اند و 
تاکنون توسط عوامل پليس، 
خانواده ھا بارھا تھديد به 
دستگيری و سرکوب شده اند و 
مراجع قضايی پاسخ ھای 
ضدنقيض به سوال ھای خانواده 

بستگان اين عزيزان .  ھا داده اند
ھر روز بيش از پيش با ھمدلی و 
اتحاد اعتراض خود را در مقابل 

 .دادگاه انقالب فرياد ميکنند

 

با وجود اينکه به تعدادی از 
خانواده ھای مراجعه کننده گفته 
شده است برای بسياری از 
دستگيرشدگان وثيقه ھای سنگين 

ميليون تومانی صادر  ١٠٠تا  ۵٠
شده است، بسياری از 
دستگيرشدگان با روحيه ی بسيار 
باال اعالم کرده اند که ازادی ما 
بايد بدون قيد و شرط باشد و ما 
ھيچ گونه قرار، اعم از کفالت يا 

 .وثيقه را نخواھيم پذيرفت

اول ماه مه و اعالم مطالبات 
کارگران جزو حقوق مسلم و 

ما .  خدشه ناپذير کارگران است
خود را در صفوف ھمبستگی با 
تمامی کارگران جھان می بينيم و 
از شما دعوت ميکنيم ضمن 
اينکه با نھايت توان و ظرفيت 
خود به بازتاب اخبار و 
گزارشات سرکوب ھايی که در 
روز جھانی کارگر بر کارگران 
شرکت کننده در اين مراسم رفته 
است، می پردازيد با ايجاد فشار 
از ھر طريق ممکن برای آزادی 
بی قيد و شرط دستگيرشدگان 
مراسم اول ماه مه در تھران و 
ايران و حمايت از مطالبات انان 

 !!برخيزيد
 

 چھارده ارديبھشت -ايران–تھران

کميته ی برگزاری مراسم اول 

 کميته ی برگزاری اطالعيه 
 ٨٨مراسم اول ماه مه 

 

کميته برگزار کننده ی مراسم اول 
ما مه، ضمن محکوم کردن اين 
برخوردھا، وجدان بيدار ھمه ی 
آزادگان جھان را به اين نکته جلب 
مينمايد که آن ھمه ضرب و شتم و 
سرکوب اين عزيزان که نشات 
گرفته از ماھيت سرکوبگرانه ی 
اين حاکميت سرمايه داری است 
اکنون و در حالی که اين افراد بی 
دليل در زندان محبوس ھستند، به 
اين شکل ادامه يافته است که برای 

ھر روز بيجھت به  –آزادی انان که 
از طرف خانواده   -تاخير افتاده است

آيا .  ھا بايد تاوان مالی پرداخت شود
امنيتی حکومت -اين دستگاه پليسی

ايران نيست که بايد تاوان ھزينه 
ھای روحی و مادی اين 
برخوردھای غير انسانی را 

 !پرداخت نمايد؟

 

کارگران، زنان، دانشجويان و 
 !مردان آزاديخواه

خانواده ھای اين عزيزان دربند ھر 
روزه متحدانه و با روحيه ای 
استوار برای اعتراض به 
برخوردھای غيرانسانی دستگاه 
ھای پليسی و قضايی در محل 

اکنون .  دادگاه انقالب گرد ھم ميآيند
و ھر روز دوشادوش انان برای 
ھمدلی و اتحاد بيشتر به جمع انان 

 !بپيونديم

 

کارگران و تشکل ھای کارگری 
 !ايران و جھان

حاکميت حامی سرمايه داری در 
ايران در روزھای قبل عالوه بر 
سرکوب ھايی که در نقاط مختلف 
ايران برای سرکوب کارگران و 
مراسم ھای انان انجام داده در 
يورشی ديگر به جلسه ی تعاونی 
مصرف کارگران فلزکار مکانيک 

تھران حمله برده   -در نعمت اباد
است و تعدادی از اين کارگران را 

 .دستگير کرده است

 

ھمچنين ھمانطور که مطلعيد مراسم 

٩٩شماره   
 ٨٨ماه مه 

سنديکای کارگران شرکت واحد  •
 اتوبوسرانی تھران و حومه

سنديکای کارگران نيشکر ھفت  •
 تپه

 اتحاديه آزاد کارگران ايران •
ھيات بازگشايی سنديکای  •

 کارگران نقاش و تزيينات ساختمان
شورای ھمکاری فعالين و  •

 :تشکل ھای کارگری

کميته پيگيری برای ايجاد تشکل  -
 ھای آزاد کارگری

کميته ھماھنگی برای کمک به  -
 ايجاد تشکل ھای کارگری

 جمعی از فعالين کارگری -

 شورای زنان -

 کانون مدافعان حقوق کارگر •
 

 شعار نويسی در پيرانشھر  
 

ارديبھشت تيمى از فعالين حزب  ١٢روز شنبه  ،بنا به خبر دريافتى
بمناسبت اجتماعات اول مه در ايران مبادرت به شعارنويسى در شھر 

 . پيرانشھر کردند

 

دراين اقدام تبليغى در سطح وسيعی از شھر از جمله؛ در خيابان 
و  2منطقه فرھنگيان  ،جمھوری اسالمی شرقی و پائينتر از فلکه مادر

ديوارھای دبيرستان استاد  ،اطراف مدرسه دخترانه حضرت مھدی
شعارھای اول ماه مه  ،مابين فلکه مادر و معلم و اطراف آنھا ،ھژار

 . نوشته شد
 

ابتکار و تالش انقالبى فعالين کمونيست را ارج ميگذارد و به  ،حزب
 . رفقاى شرکت کننده در اين اقدام خسته نباشيد ميگويد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
 ٢٠٠٩مه  ٣ – ١٣٨٨ارديبھشت  ١٣



يک دنياى بھتر                                                                 ١٨صفحه     

رھبری و .  مساله بسيار ساده است
از اعضا و کادرھای   تعدادی

بجای "  حزب حکمتيست"مرکزی 
پاسخگويی متمدنانه به انتقادات 
سياسی که متوجه خط مشی 
سياسی اين حزب است يک کمپين 
اتھام زنى و ترور شخصيت را 
عليه منتقدين سياسی خود در 

به بھانه .  دستور قرار دادند
برخورد به اقدام غير مسئوالنه و 

رضا   -شبه پليسی ايرج آذرين 
مقدم در قبال دانشجويان و 

ھر منتقد و  ،آذر ١٣رويدادھاى 
مخالف سياسی خود را در صف 
جانيان وزارت اطالعات و 
دستگاه امنيتی و پليسی رژيم 
. جمھوری اسالمی قرار دادند

شاخه "وقيحانه کومه له را 
و ايرج فرزاد "  وزارت اطالعات

 ! ناميدند" پرووکاتور پليس"را 

 

ھيات داير دفتر سياسی حزب 
اتحاد کمونيسم کارگری در يک 
برخورد مسئوالنه به اين حزب 

ما تاکيد کرديم که .  ھشدار داد
 ،شديدترين نقد سياسی آزاد است

اما اتھام و ھتک حرمت جرم 
تاکيد کرديم اين اقدامات .  است

فضاى سياسى اپوزيسيون را 
اميدوار بوديم .  مسموم ميکند

تجديد نظر کنند و جلو اين عنان 
اما اين نقد .  گسيختگی را بگيرند

مسئوالنه ما باعٽ شد که سيل 
جديدی از فحاشی و اتھامات 
زشت به طرف ما نيز سرازير 

وزارت "ما را نيز در زمين .  شود
قرار دادند و شنيع "  اطالعات

ترين ادبيات را در اين زمينه 
چند نکته را بايد .  توليد کردند

تصريح کرد و اين جريان مھجور 
 سياسى را بحال خود گذاشت؛

 

معلوم شد که اين جريان حتى   -١
درک تشخيص ھتک حرمت و 

قادر .  اتھام با نقد سياسی را ندارد
نيست از حيثيت مخالفين سياسى 

اين .  اش در مقابل اتھام دفاع کند
جريان نشان داد که  فاقد شھامت 
و جسارت پذيرش اشتباه خود 

بجاى يک برخورد سياسى .  است

جلب توجه اپوزيسيون به زشتی 
و مخرب بودن چنين روش ھايی 

اين اقدام به نتيجه رسيد و .  است
از نظر حزب اين بحث مختومه 

 . است

 

ھمانطور که :  ما تاکيد ميکنيم  -۴
در مقابل اقدامات مخرب جريان 

رضا مقدم  –ايرج آذرين 
ايستاديم، به شما نيز اجازه 
نخواھيم داد با منتقدين سياسی 
. خود اينگونه برخورد کنيد

ممنوعيت تھمت و افترا يک 
نقد را با .  اصل برنامه ای ماست

در پيشگاه جامعه .  نقد پاسخ دھيد
به خاطر ھتک حرمت و اتھام به 
افراد و سازمانھا رسما 

بيش از اين .  عذرخواھى کنيد
ميتوانيد .  آبروی خود را نبريد

اين ھم يک .  سياسی باشيد
 ! انتخاب است

 

در پاسخ فحاشى "و باالخره   -٥
ھاى اينھا ما فقط ميگوئيم 

شعور .  رشد کنيد.  خجالت بکشيد
. زبان ياد بگيريد.  پيدا کنيد

در کتابخانه .  روزنامه بخوانيد
محلتان عضو بشويد و با آدمھاى 

 

 !بايد رسما در پيشگاه جامعه عذر خواھی کنيد
 "حزب حکمتيست"در حاشيه فحاشی ھای رھبری 

به اصل مطلب آسمان ريسمان 
منافع فرقه ای را محور  ،بافتند

قرار دادند و به ھمه اعالم کردند که 
اکنون اين .  جريانى ضد انتقادى اند

کمپين ترور شخصيت و ھتاکى 
عليه کمونيستھاى قديمى بنام اين 

ھمه .  جريان ثبت شده است
 . ظرفيتھاى مخرب شان را ديده اند

 

اين جريان وقتى فھميد که   -٢
تالش کرد  ،آبروريزى کرده است

کراھت اين "  نظر فردى"ه بھانه ب
اين تالشى .  اقدام را پرده پوشی کند

اعضاى رھبرى و .  مذبوحانه است
دفتر سياسى يک حزب آنھم بعد از 
تصميمات کنگره، پلنوم و بيانيه 

اين شاھکارھا را توليد  ،رسمى
کرده اند و در نشريات و 
. سايتھاٮشان  منتشر شده است

بعالوه که اين افراد در باالترين 
ھيچ !  ارگانھاى اين حزب نشسته اند
نظر "کس مجاز نيست تحت عنوان 

به حيثيت افراد و جريانات "  فردى
سياسى اين چنين تعرض کنند، 
تھمت و افترا بزند و ترور 

يا اين حزب تفاوت .  شخصيت کند
اظھار نظر سياسى و فردى را با 
ترور شخصيت و کمپين ھتاکى و 

و يا ميفھمد و  ،فحاشى نميفھمد
آگاھانه بخاطر اينکه مسئوليت 
اعمال و سياستھايش را بعھده نگيرد 

" نظر فردى"آن را در چھارچوب 
در ھر دو حالت .  دسته بندى ميکند
 ،يک حزب جدى.  نتيجه يکی است

اگر برخورد زشت يک کادر 
رھبريش با سياست و موازين 

به او  ،سازمانی اش در تناقض باشد
تذکر ميدھد و رسما از افراد و 
جريانات مورد اتھام عذرخواھی 

ظاھرا چنين انتظار ابتدائى .  ميکند
 !از اين جريان زياده روى است

ھدف حزب اتحاد کمونيسم   -٣
کارگرى، رفقاى مبارزان 
 ،کمونيست، کانون دفاع از کمونيسم

و ساير فعالين کمونيستی که در اين 
زمينه ھشدار داده اند، برخالف 

ايجاد  ،ادعا ھای حقير حضرات
سدى در مقابل بى پرنسيپى، ترور 
شخصيت و دفاع از حقوق مدنى در 

ھدف ما .  صفوف اپوزيسيون است

٩٩شماره   
در .  ترى معاشرت کنيد  فھيم

آنسوى گتوى سياسى شما، دنيا 
تاريخى دارد، مدنيتى دارد، 

انسانھا حقوق .  آرمانھايى دارد
. دارند، شأن و حرمتى دارند

مادام که جرمى عليه کسى ثابت 
نشده شھروند بيگناه و برابر و 
. محترم جامعه محسوب ميشود

اين اصل را کارگران با انقالب 
اند، نه براى نوازش  آورده

مجرمين، بلکه براى مصون 
داشتن ھمه، مصون داشتن مردم، 

دلبخواھى، فئودالى، "  عدالت"از 
شرع زده و قرون وسطائى امثال 

تان در  ھاى اسالمى شما و نسخه
. ما با شما شوخى نداريم.  ايران

" درونى"ھاى  اينھا جر و بحث
اين اختالف عميق .  ھا نيست چپ

کمونيسم کارگرى است با شرق 
زدگى و عقل ستيزى و انسان 
گريزى چپ خرده بورژوائى 
ايران که انگار رسالتى جز 
فرارى دادن مردم از سوسياليسم 

منصور " (.براى خود قائل نيست
 ")دريغ از يک شعور" ،حکمت

  

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠٠٩مه  ۴

 پخش اطالعيه اول مه حزب 
 !در منطقه ايران خودرو

 

کليه  ،امروز پنجشنبه دھم ارديبھشت ماه در تھران ،بنا به خبر دريافتى
مناطق مجموعه صنعتى ايران خودرو تحت پوشش يکی از تيمھای 

 . تبليغاتی حزب اتحاد کمونيسم کارگری قرار گرفت
 

در اين اقدام تبليغی صدھا نسخه از اطالعيه اول مه حزب تحت عنوان؛ 
در "  مرگ بر سرمايه داری، جھانی آزاد و کمونيستی بايد ساخت"

مناطق چھار راه ايران خودرو، خيابان اصلی ايران خودرو، درب 
، ساختمان مرکزی ايران 5اصلی، شبکه تعميرگاھھای مرکزی شماره 

و ھمچنين در ميان کليه خودروھای پارک شده در  ،  2خودرو سايت 
محل و سرويسھای اياب و ذھاب که منتظر تعويض شيفت و جابجايی 

در بسياری از موارد اطالعيه ھای حزب .  کارگران بودند پخش شد
 .مورد استقبال گرم و پرشور کارگران قرار گرفت

 

ابتکار و تالش انقالبى فعالين کمونيست را ارج ميگذارد و به  ،حزب
 . رفقاى تيمھاى تبليغاتى حزب در سراسر کشور خسته نباشيد ميگويد

 

اول مه را به .  بايد در اول مه عليه اين نظام منحط ضد کارگر بپاخيزيم
 .کارگران جھان تبريک ميگوئيم

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
 ٢٠٠٩آوريل  ٣٠ – ١٣٨٨ارديبھشت  ١٠



يک دنياى بھتر                                                                 ١٩صفحه     

خبر اعدام دالرا دارابی در روز 
ارديبھشت، روز جھانی  11

کارگر، اپوزيسيون رژيم اسالمی 
و فعاالن عيله اعدام را در 
سراسر جھان شوکه و عميقا متاثر 

اجرايی حکم اعدام دالرا .  کرد
 2دارابی در زندان رشت درست 

ھفته بعد از عوامفريبی 
شاھرودی، ريئس قوه قضايی 
رژيم اسالمی، يکبار ديگر 
واقعيت نظام کريه اسالمی را در 
 .انظار عموم مردم جھان قرار داد

 
اخبار مربوط به اعدام و 
بخصوص اعدامھای  دسته جمعی 
در زندانھای جمھوری اسالمی، 
معموال بعد از اجرای احکام 

مربوطه به گوش مردم می رسد  
و اين رژيم جنايتکار حتی از 
بردن نام افراد اعدام شده امتناع 

اما  در ميان انبوه .  می ورزد
اخبار مربوط به اعدام، سنگسار و 
جنايات سيستماتيک رژيم 
جمھوری اسالمی، اخباری بيش 
از ديگر خبرھا جلب توجه می 

از جمله اخبار حکم اعدام .  کند
سال و زنان متھم  18کودکان زير 

ھم .   شده به قتل ھمسران خود
اکنون تعدادی از زنان متھم به 
شرکت در قتل ھمسران خود، در 
زندانھای رژيم در انتظار اجرای 

تعداد .  حکم سنگسار بسر می برند
کودکان و زنان متھم به قتل روز 
بروز افزايش می يابد و ظاھرا 
التزام به رعايت کنوانسيون حقوق 
کودک ھم نمی تواند از 

 . وحشيگری اين اوباش بکاھد
 

ھاشمی :  طبق گزارش ايرنا
شاھرودی چند روز بعد از 

توقف اجرای حکم "  عوامفريبی 
: دالرا دارابی، اعالم کرد

قصاص با ساير مجازات فرق "
دارد چون حق شخصي است و 

توان ذي حق را از حق خود  نمي
ھاشمي شاھرودي   ."محروم كرد

در پاسخ به سئوال خبرنگار در 
سال  18مورد اعدام کودکان زير 

"اظھار داشت ما اليحه قصاص : 
را ضمن اليحه جامع مجازات 

باندھا و جناحھايش، بر سر 
کليت نظام و قوانين قضايی 
. اسالمی موجود ھم نظر است

اعدام و جنايت اساس اين نظام 
در اين ميان .  و اسالم است

کسانی که به عوامفريبی اين 
آخوندھا و شرکاء دل بسته اند و 
ريش گرو می گذارند به تداوم 
اين نظام ضد بشری کمک می 

اينھا مخالفين واقعی .  رسانند
پرونده کروبی ھا .  اعدام نيستند

و امثالھم که در مقطع انتحابات 
به فعاالن عليه اعدام تبديل شده 

اينھا که .  اند، بشدت سياه است
امروز خود در صف 
کانديداھای رياست جمھوری 
قرار دارند، از مجريان و 
عاملين صد ھزار اعدام  زنان و 
مردان آزاديخواه اپوزيسيون 

اين مرتجعين .  ھمين رژيم ھستند
اسالمی فقط برای سوء استفاده 
سياسی به بازار گرمی 

  .مشغولند
 

سازمان آزادی زن ضمن اظھار 
تاسف عميق از اعدام دالرا 
دارابی و تسليت به خانواده وی، 
صريحا و قاطعانه اعدام را 
بعنوان قتل شنيع دولتی محکوم 

سازمان آزادی زن اعالم .  ميکند
می کند که سنگسار يک جنايت 
ضد بشری و قرون وسطايی 
. است و بايد فورا ملغی شود

سازمان آزادی زن با تمام قوا 
برای لغو اين جنايت و لغو حکم 

 قتل عمد دولتی 
 !واقعيت نظام کريه اسالمی

 

ايم كه در شرف  اسالمي تدوين كرده
 ."تصويب نھايي ھستيم

 
سال پيش بود که  محمد  1ھمين 

ستاد حقوق "جواد الريجانی دبير 
قوه قضاييه در مورد تصويب "  بشر

قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل 
كه خواستار تعليق موقتى مجازات 

شده بود،  اعدام در كشورھاى جھان 
كه كشورھايي  اين"  :اظھار داشت

قاطعانه بخواھند اين موضوع را به 
را به  ھمه كشورھا تحميل كرده و آن

موضوع ايدئولوژيك تبديل كنند 
الريجاني ".  معقول و درست نيست

"خاطرنشان كرد در كشور ما به : 
لحاظ برھان حقوقي، مساله اعدام، 
مساله مردودى نيست و مورد قبول 
بسيارى از حقوقدانان است؛ از 
لحاظ شرعى نيز در موارد مختلفى، 
حكم اعدام را به ويژه در قصاص 
داريم و اين خود دليل بسيار محكمى 
است زيرا در قوانين ما اين حكم 

بنابراين موضع كشور  .وجود دارد
   ."ما رد يك چنين نظرى است

 
اين اوباش که قصد جان امير 
امراللھی، شھال جاھد و حکيمه 

سال  18حسنی و ده ھا کودک زير 
را کرده اند، فقط بخش کوچکی از 
کل جنايت سيستماتيک در رژيم 

در .  اسالمی را به نمايش می گذارند
عين حال، سردمداران دستگاه 
قضايی رژيم اسالمی ميکوشند از 
احساسات خانواده ھای داغديده 
استفاده کنند تا به عمل غير انسانی 
. قصاص رسميت بيشتری بخشند

مرد را در  2ماه گذشته  2فقط طی 
مشھد سنگسار کردند و تعدادی 
بيشماری در زندانھای سراسر 

رژيم اسالمی .  ايران اعدام شدند
عامل اعدام و سنگسار زنان و 
مردان، اعدام ھمجنسگرايان، 
سرکوب ھرگونه آزادی سياسی، 
اجتماعات، تشکل، اعتصاب و 
تظاھرات، اعمال آپارتايد جنسی در 
کل جامعه، اعمال حجاب اجباری، 
تحميل فقر و گرسنگی بر ميليونھا 

 .انسان ھستند
 

نکته اصلی ھمينجاست که 
جمھوری اسالمی جدا از اختالفات 

٩٩شماره   

اعدام مبارزه ميکند و کليه انسان 
ھای آزاديخواه و برابری طلب را 
فراميخواند که عليه اين جنايت 

در حال .  شنيع اعتراض کنند
حاضر تعداد نامعلومی انسان در 
سياھچال ھا و زندانھای رژيم 
اسالمی  در انتظار سنگسار عمال 
به يک مرگ تدريجی محکوم شده 

بايد به اين رفتار وحشيانه و .  اند
قرون وسطايي رژيم اسالمي پايان 

مردم ايران منتظر فرصت .  داد
ھستند که اين اوباش جنايتکار را 
از اريکه قدرت پايين کشيده و در 

جنايت  دادگاھای مردمی بجرم
 عليه بشريت محاکمه کنند

 
سنگسار و اعدام ملغی بايد 

 !گردد
 زنده باد آزادی زن

 
 سازمان آزادی زن
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کارگر زندانى آزاد بايد 
!گردد  

نفر از دستگير شدگان  اول مه  ١٢٠
براى . تھران در زندان بسر ميبرند

آزادى فورى و بيقيد و شرط کليه 
! دستگير شدگان متحدانه بميدان بيائيم

احکام ضد کارگرى و ھر نوع تعقيب و 
کليه . آزار فعالين کارگرى بايد لغو شود
!        زندانيان سياسى بايد آزاد شوند  



يک دنياى بھتر                                                                 ٢٠صفحه     

صدای لرزانی از آنطرف .  تلفن زنگ ميزند
کلمات را نميتواند براحتی .  تلفن شنيده ميشود

طناب دار را .  ميخواھند اعدامم کنند:  بيان کند
... نجاتم دھيد.  کمک کنيد.  ھم آماده کرده اند

در آنطرف خط تلفن .  صدای دالرا دارابی است
پدر و مادری قرار دارند که حکم اعدام 
دخترشان را رژيم اسالمی صادر کرده است و 
ھر روز با ھزار التھاب و نگرانی شب را به 

آيا ميتوانند .  روز و روز را به شب رسانده اند
دخترشان را از طناب دار نجات دھند؟ آيا دختر 
عزيزشان از اين مھلکه نجات پيدا خواھد کرد؟ 
اين گوشه ای از فاجعه ای است که جمعه 

رژيم اسالمی  ،در روز جھانی کارگر ،گذشته
 .پرده آخر آن را به پايان رساند

 

 ،برای يک لحظه ،برای پی بردن به عمق فاجعه
تصور کنيد که شما در آنسوی  ،فقط يک لحظه

تلفن قرار داريد و اين عزيز و دلبند شماست که 
ميخواھد که نجاتش  ،از پدر و مادرش ،از شما
تصور کنيد که فرزند و عزيز شماست که .  دھيد

تصور .  دچار چنين سرنوشت ھولناکی شده است
 ٢٣صدايی که ميشنويد صدايی است که  ،کنيد

شادی ھا وگريه ھايش  ،خنده ھا.  سال شنيده ايد
برايتان آشنا و دوست داشتنی .  را شنيده ايد

قدرت قرار دادن خود در  ،اين قابليت.  است
قدرت تجسم و بازسازی ذھنی  ،موقعيت ديگران

يک خصيصه  ،درد و رنج و شادی ديگران
. سخت و دردناک است.  برجسته انسانی است

اما امکان پذير .  تکان دھنده و خرد کننده است
 .ميتوان تصور کرد. است

 

ميتوانم تصور کنم که پدر و مادر دالرا چه 
. بنوعی تجربه کرده ام.  ميدانم.  حالی دارشتند

ھر چند  ،زويا را ،منھم خبر مرگ دختر دلبندم
اما دختر ".  شنيدم"  ،در شرايط کامال متفاوتی

دختر من .  من از باالی طناب داری آويزان نشد
سال با کابوس مرگ و زندگی در زندانھای  ٥

دختر من برای .  حکومت اسالمی کلنجار نرفت
من ...  به دار کشيده نشد"  عدالت خدايی"اجرای 

خبر را از پليسی شنيدم که در بيرون آپارتمان 
کلماتش سرد و .  محل زندگی دخترم ايستاده بود

"پتک وار کوبنده بود دختری که در اين . 
دختر ."  درگذشته است ،آپارتمان زندگی ميکند

  ،ستون آخر
 در حاشيه اعدام دالرا دارابى

 على جوادى

اما تالش نميکرد .  من در گذشته بود
که با اين خبر من و جامعه را 

 ،انتقامی در کار نبود.  مرعوب کند
قرار نبود کسی از اين فاجعه 

نميدانم لحظات .  بگيرد"  عبرت"
نميدانم چگونه توانستم .  چگونه گذشتند

نميدانم .  خودم را سر پا نگھدارم
چگونه دختر ديگرم را در آغوش 
گرفته بودم و فرياد ميزدم و آروز 
ميکردم که زمين دھن باز ميکرد و 

تصورش .  من را در خود می بلعيد
عمق فاجعه .  بعضا غير ممکن است

بعضا درد ناشی از شوک را خنٽی 
گيجی و فلج يک واکنش اوليه .  ميکند
گويی تمام سيستم مغز و .  است

... عصبی بکار می افتند تا کاری کنند
اما چگونه ممکن است؟ چه کاری 
! ممکن است؟ اين روال طبيعی نيست
 ،ھيچ پدر و مادری در طول زندگی

خود را برای چنين شرايطی از پيش 
قرار نيست که والدين .  آماده نميکنند

شاھد مرگ و از دست دادن فرزندان 
 .اين قاعده زندگی نيست. خود باشند

 

فاجعه ديگری اما در آنسوی تلفن در 
دختر جوانی .  حال شکل گيری است

سال اخير زندگی اش را با  ٥که 
لحظات  ،کابوس اعدام گذرانده است
شاھد آن .  آخر حياتش را ميگذراند

. است که طناب دار را آماده کرده اند
طنابی که بايد به گردن او انداخته 

تھديد .  ميخواھند اعدامش کنند.  شود
تالوت قرآن .  فرياد ميزنند.  ميکنند
برای نزديک شدن لحظه .  ميکنند

. ٽانيه شماری ميکنند ،موعودشان
گويی با آويختن طناب دار بر گردن 
اين دختر جوان و قطع شريان 

اين اسالم .  جان ميگيرند ،حياتش
بقاء اش با حيات و زندگی .  است

قضاوتش .  انسان در تناقض است
عدالتش سنگسار .  مبتنی بر انتقام است

با توحشی .  و اعدام و شالق است
اين اوباش  ،کماکان غير قابل تصور

مجريان اوامر اسالم و خدا به طرف 

٩٩شماره   

!زنده باد جمھورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمھورى اسالمى  

تصورش مشکل و پيچيده .  طناب دار روانه اش ميکنند
ذھن از مواجھه و تجسم اين لحظات خودداری .  است
در ذھن اين دختر جوان چه ميگذرد؟ لحظات ....  ميکند

پايانی چگونه به پايان ميرسند؟ آرزوھايش چگونه تمام 
ميشوند؟ باالخره خدا و اسالم و تمام ھيوالھای ضد 

دالرا را نيز بی .  انسانی کارشان را به پايان ميرسانند
اوامر ھيوالھای خدا و .  اعدامش ميکنند.  جان ميکنند

 .اسالم و آخوند اجرا ميشود

 

نقشه مند و ھدفمند .  اعدام جنايتی شنيع تر از قتل است
کمتر جانی و .  قتل عمد دولتی است.  دولتی است.  است

. جنايتکاری قربانی خود را اينگونه به قتل می رساند
اعدام يک مراسم و سياست .  دولت است"  امتياز"اين 

اعدام يک رکن استراتژيک قدرت سياسی .  دولتی است
بساط و ماشين اعدام را بايد . رژيم اوباش اسالمی است

اما در عين .  با سرنگونی رژيم اوباش اسالمی برچيد
حال و تا زمان شيرين سرنگونی رژيم اسالمی بايد 
کاری کرد که در ھراس از گسترش جنبش کمونيسم 
. کارگری و صف آزاديخواھی از اعدام خودداری کنند

در روز سرنگونی رژيم اسالمی لغو حکم اعدام را 
 . * صادر خواھيم کرد

آدرس تماس با مسئولين حزب اتحاد کمونيسم 
 کارگری

 

 )دبير کميته مرکزی(علی جوادی  

310 402 6567 1: +Tel  com.yahoo@Javadi_Ali 
 

 ھيات داير دفتر سياسی 

 )علی جوادی، سياوش دانشور، آذر ماجدی(

com.yahoo@d_siavash    com.yahoo@AzarMajedi 
 

 )علی جوادی، نسرين رمضانعلی(کميته سازمانده  

nasrin_ramzanali@yahoo.com 
 

 )آذر ماجدى(مسئول خارج کشور  

com.yahoo@AzarMajedi 
 

 )مجيد پستنچی(مسئول سايت و آی تی حزب 

com.yahoo@magid_x 
 

 )شراره نوری(دبيرخانه  

markazi.wupi@gmail.com     
 

 !به حزب اتحاد کمونيسم کارگری کمک کنيد

Bank : Wells Fargo Bank – N. America 

Routing Number :  121 000 248 

Account Number:  36 48 46 88 52 


