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  مياستقبال اول ماه مه برو هب
 
  هشتاد وهفتماه  ارديبهشتم تشه                                                                                        ی شهسوارقيفا

             
 سال  حيات خود نمونه ٣٠رژيم جمهوری اسالمی در ايران که در

ای از توحش قرون وسطايی و نفی و انکار هر گونه حقوق انسانی 

يک بوده و هر روز که به عمرآن افزوده ميشود وبا خشم و دمکرات

و نفرت مردم به جان آمده به نسبت خود روبرو ميشوند و برای 

بيشترين . يات خود می افزايدبقای خود به ابعاد سرکوب و جنا

قربانيان جنايات اين حکومت، کارگران و زحمتکشان جامعه ايران 

فالکت، و  اعتياد و فقربيکاری، که ذکر شد  بر آنچه  عالوه . است  

.                          زحمتکشان بوده وزندان واعدام و سنگسارودهها مصيبت ديگر هديه اين حکومت برای کارگران  

":شاعربه قول  "  

   سخن از يک برگ گل نيست                      

وای جنگل رابيابان می کنند                        

حيوان به حيوان نميدارد روا                       

.آنچه که اين ناکسان به جان انسان می کنند                       

 سهمشان وسرکوب سايه اين حکومت، بی حقوقیزحمتکش کردستان  نيز دروامعه کردستان و بخصوص توده کارگرج

 پليسی قرار  تهاجمويش هميشه مورد بوده و هر گونه اعتراض و نارضايتی مسالمت آميز آنها در جهت بهبود زندگی خ

هم نتوانسته ام عزيزترين جوانان کردستان هنوزاعدتبعيد  و سال سرکوب،٣٠  باهوری اسالمیحکومت جم. گرفته است

جنبش  جملهازست که تمام جنبشهای اجتماعی وسال گذشته شاهد آن ا٣٠خوشبختانه تاريخ .ستان تثبيت کندکردرا درخود

 مقاومترين وبا شهامترهبران اين جنبشهايران بوده وابه نسبت بقيه بخشهای ديگرکردستان نمونه راديکاليزم ری درکارگ

.اين عزيزان درست کرده شيستيی مذهبی ايران قبرستانها ازسطح کل ايران بوده اند وحکومت فادرترين رهبران مبارز  

ا و صده و صديق کمانگرها   جمال چراغويسی،غالم حق بيان ، کيوان مهاجر،خالد باباحاجيان سيماهای عزيزی چون 

.ا ازصف پيشروان و مبارزين برابری طلب جامعه کردستان گرفترو هزاران عزيزديگر   

ايی جا افتاده و شيوه هايی به سنتهين عزيزان برايش جان دادند امروز ولی خوشبختانه آن سنتها و ارزشهای انسانی که ا

به ميدان آمدن کارگران ده که اول ماه مه وزحمتکش مبدل شعلنی و قانونی توده های کارگرو  مناسب برای مبارزهبسيار

. اين روز يکی از آن سنتها می باشددر  

برای  با نماينده گان کل بخشهای کارگریساله با نشستهای متوالی وتبادل نظررهبران اول ماه مه هرن کارگری وپيشروا

اتی نمايش طبقبا اختتام اين مراسمها ازوسنجيده عمل خواهندکرد گ و اين نمايش عظيم طبقاتی بسياربزرتدارک اين روز
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مبارزه  تداومتجارب آن را به مثابه مشعلی دروارزيابی اين روزمطالبات خود درخواست و ،خود، بيانيه ها و قطعنامه ها

. می کنند خود استفاده  

* مؤثرترين روش درروز اول ماه مه از طريق توقف کار می باشد و در اين روز بايد کارگران کل بخشهای کارگری، 
.را تعطيل و وحدت خود را با هم سرنوشتان خود اعالم کنندکار     

سال به شهرهای ديگر ايران می روند ودر کوره هرفصلی هستند ون کردستان کارگرکارگرامتأسفانه توده وسيعی از *

طوالنی ترين  کارگران  از اين طيف . می شوند ه مشغول به کارغير و ساختمانی، بنادر های راه سازی وها، کارگاه   

 خواست و اول مه  روز  بايد در شک بدون. تحمل می کنند  را نا امن ترين شرايط کاری سخت ترين و ساعات کار،   

قطعنامه  بخشی از مطالبات آنها به  خواست و گيرد و بايد مورد بحث و بررسی قرار گران کار اين طيف ازمطالبات   

.اول مه تبديل شودهای      

برای جوانان می باشد که متأسفانه   جمهوری اسالمی  حکومت مذهبی هديه های از يکی ديگر عتياد به مواد مخدرا *

فرزندان کارگران و زحمتکشان بيشترين قربانيان اين مصيبت را تشکيل می دهند، بحث اگاهگرانه و تقبيح اين پديده    

     . اول مه را تشکيل دهدويرانگر نيز بايد بخش سخنرانی های   

 بايد ،مستقل کارگری باشدتالششان در جهت تشکل يابی و بوجود آوردن تشکلهای  تمام    بايدفعالين کارگریاکنون  *

حياتی مسائل روزمره کارگران يک امری وعلنود چون وجود اين تشکلها برای کارش بايد چند برابرکه اين تالشگفت    

                                                        .می باشد   

خرده گاليه از کنند ومانع اتحاد است پرهيزرقه و باعث تفهر نوع گرايش کهاز ی بايدشرايط کنونی فعالين کارگردر  *

بوجود تای راس می تواند قدم مثبتی در اين طبقاتی مسئله شان باشد و منافع مسئله ودارند گذشت وهمديگرهايی که از    

                                 .آوردن تشکلهای کارگری باشد    

ايران مسئله کل فعالين جنبش کارگری در هر گوشه ای از دنيا می باشد و ما فعالين کردستان ودربارزه طبقه کارگر م*

ماهيت حکومت مذهبی  جنبش کارگری در خارج کشوراز هيچگونه تالش در جهت پشتيبانی ازاين مبارزه ودر افشاء   

                       .                                           ضد کارگری جمهوری اسالمی از هر تالشی دريغ نخواهيم کرد   

  هب و درک  خواهند شرکت  کارگری  مراسمهای آزاديخواه و خانوادهای کارگری در امسال هم اکثريت مردم ئنَامطم *

.ه از قطعنامه ها ی اول مه پشتيبانی خواهند کرداين شيو      
 

  کارگرانی طبقاتیبستگ باد اول ماه مه روزهمیگرام

ی شهسوارقيفا  
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