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کمپين قدرتمندي که توسط همـا       

ارجمنـد عـلـيـه ايـجـاد دادگـاهـهـاي                
شريعه از دو سال قبل شروع شده بود،        
پس از دو سال فعاليت فشـرده امـروز          
به مـوفـقـيـت رسـيـد و وزيـر اسـتـان                   
انتاريو، آقاي دالتون مـگ گـيـنـتـي،           
اعالم کرد که اين دادگاههـا مـمـنـوع           

دولـت کـانـادا دو سـال در             .   ميشونـد 
امـا  .   برابر اين کمپين مقـاومـت کـرد        

"  کمپين عليـه دادگـاهـهـاي شـرعـي           " 
ــروز قــوي تــر شــد و صــدهــا                   روز ب
مصاحبه، کنفـرانـس هـاي مـتـعـدد،            
ــا بــيــش            ســازمــانــدهــي طــومــاري ب
ازپانزده هـزار امضـا، بسـيـج افـکـار              
عمومـي و بسـيـاري از چـهـره هـاي                 

 کمپين عليه دادگاههاي شريعه در کانادا پيروز شد،
 اين يك  پيروزي مهم انسانيت متمدن در برابر ارتجاع اسالمي است 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 هما ارجمند

   2              صحفه 
ــرات                 ــظــاه ــا دو روز از ت ــه ــن ت
قدرتمند، پرشکوه و جـهـانـي عـلـيـه              
دادگــاهــهــاي اســالمــي گــذشــت کــه        
نخست وزير استان انتاريو در کانادا،      
دالتون مگينتي عصر روز يکـشـنـبـه        

من بـه ايـن      "  سپتامبر اعالم کرد     ١١
نتيجه رسيدم که به اندازه کافي جـدل         
بر سر ايـن مسـئلـه صـورت گـرفـتـه                 

در انتـاريـو قـوانـيـن اسـالمـي             .   است
ــدارد     ــي ن ــو داوري        .   جــاي ــاري ــت در ان

مذهبي جايي ندارد و تنها يک قانـون      
و . "   براي همـه وجـود خـواهـد داشـت            

بدين ترتيب کمين بين المللي عـلـيـه          
 ماه قبـل    ٢١دادگاههاي اسالمي که    

به همت هما ارجمند بنيـان گـذاشـتـه           
شده بود، در طـول مـبـارزه اي هـمـه                
جانبه، فشرده و هرروزه، دولت کانـادا       

را سرانجام به تسـلـيـم کشـانـد و بـه                 
از هــمــه    .   پــيــروزى قــطــعــي رســيــد       

حاميان اين کمپين، همه کساني کـه        
به انحاي مختلف در تقويت و ادامـه         
کاري آن سهيم بودند و هـمـه زنـان و              
مردان تشنه آزادي و تـرقـي خـواهـي            
تبريک ميگوئيم و تاکيد ميکنيم کـه       
ــم گــذاشــت مــذهــب              ــخــواهــي مــا ن
کوچکترين جائي در دولت و قـوانـيـن         
اين کشور داشته باشد و عاملي براي       
بيحقوقي هيچ زني، هيچ کـودکـي و          

مــا تضــمــيــن   .   هــيــچ انســانــي گــردد    
خواهيم کرد که از دخالت مذهـب در         
دولت، سيستم قضايـي و آمـوزش و           

. پرورش بطور کامل جلوگيري کـنـيـم       
پيروزي در نبرد عـلـيـه دادگـاهـهـاي             

دادگاههاي مذهبي در کانادا ممنوع اعالم 
 شد

اين شکستى براى جنبش اسالمى و يک پيروزى 
 براى کل بشريت است و بايد آنرا پاس داشت

 

 3      ادامه صفحه 

 قتل دو دختر در روستاي صلوات آباد
 4             صحفه  شمه صلواتی

کمپـيـن مـالـي حـزب، يـک مـاه                
 صدهزار دالر

 ٥٩٤٠ روز آخـر کـمـپـيـن              ٣در  
 دالر ديگر بايد جمع آوري شود

 
از کمپين مالي حـزب، يـک مـاه            

 اوت   ١٦صدهزار دالر که در تـاريـخ         
 روز گذشته اسـت    ٢٧شروع شده بود،  
 دالر جـمـع       ٩٤٠٦٠و در مجمـوع         
در سـه روز پـايـانـي           .   آوري شده است  

 دالر ديگر بايـد جـمـع         ٥٩٤٠کمپين  

 هـزار    ١٠٠آوري شود تا حـداقـل بـه           
ضمن قدرداني عـمـيـق از        .   دالر برسد 

همه دوستاني که به اين کمپين کـمـک         
کرده اند، همه دوستان و عـالقـمـنـدان          
را به ادامـه تـالش بـراي جـمـع آوري                
کمک و تماس با دوستان و آشنايـان و          
تشويق آنها به کمک به فراخوان حـزب         

 . فراميخوانيم
گزارشاتي از ايـران از شـهـرهـاي            
تبريز، تهران، مشهد، سنندج، يـکـي        
از شـهـرهـاي شـمـالـي، بـنـدرعـبـاس                

بدست ما رسيده است که  دوستان ما        
مشغول جمع آوري کمک مـالـي بـراي          

ضـمـن قـدردانـي       .   اين کمپين هستند  
مجدد تقاضا ميکنيم حداکثر ظـرف       
يکي دو روز آينده مـبـلـغ جـمـع آوري              
شده و اسم يا اسامي کـه بـايـد اعـالم          
شود را به اطالع ما برسانند تا کـمـک          
آنــهــا در آخــريــن لــيــســتــي کــه روز               

 .پنجشنبه اعالم ميشود درج شود
 

  *  * * 

 کمپين مالی حزب، يک ماه صدهزار دالر
  دالر ديگر بايد جمع آوری شود٥٩٤٠ روز آخر کمپين ٣در 

 برهان ديوارگر از زندان آزاد شد                               
 2                صحفه 
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 سردبير
  ايسکر

 منصور فرزاد
 

Tel: 0046 734 484 262 

 سردبير
  ايسکر

 عبدل گلپريان
 

Tel: 00358 405758250 
E-mail: 

abdolgolparian@yahoo.com 
 

 
——————— 

 
 دبير 

 کميته کردستان
 محمد آسنگران

Tel: 0049 1633458007 
E-mail: 
asangaran@aol.com 

 
—————— 

 
 تلويزيون
 کانال جديد

  شب 10تا 8
Satellite: Telstar12 

 
Center Frequency: 
12608MHz 

 
Symbol Rate:19279 

 
FEC:2/3 

 
Polarization:Horizontal 

 
—————- 

 
 راديو انترناسيونال

  هر شب 9
 راديويی قوی با پوشش
 سراسری در ايران

   
 

 صدای آزادی ، صدای حقيقت 
 صدای کارگر، صدای انسانيت 

 به همه طول موج 
 راديو را معرفی کنيد

 
  متر برابر21

 کيلو 13800با 
 هرتز
 

——————- 
 ايسکرا

 چھارشنبه ها منتشر 
 ميشود 

 برهان ديوارگر ٨٤مرداد  ١٦روز  
يکي از فـعـالـيـن کـارگـري و عضـو                 
کميته پيگيري تشـکـلـهـاي کـارگـري           
بــوســيلــه نــيــروهــاي امــنــيــتــي رژيــم        
اسالمي در شهر سقز دستـگـيـر شـد،         
ولي تحت فشار اعتراضـي مـردم در          
شــهــر ســقــز و اعــتــراض گســتــرده              
سازمانهاي کارگري امـروز دوشـنـبـه         

 .  شهريور از زندان آزاد شد٢١
ما اين پيروزي را بـه خـانـواده و             
بستگان برهان و همه کساني که براي       
ــد تــبــريــک                  آزادي او تــالش کــردن

آزادي بــرهــان ديــوارگــر     .   مــيــگــويــيــم
مديون فعاليت و همبستـگـي وسـيـع          

دهـهـا اتـحـاديـه        .   بيـن الـمـلـلـي بـود          
کارگري، احـزاب چـپ و انسـانـهـاي              
زيادي در عرض اين چند هفته تـالش        
کردند که ايـن فـعـال کـارگـري را از                 
چنگ جمهوري اسالمي رها کننـد و        

ــد      ــق شــدن ــوف ــوع          .   م ــن ن ــر اي ــي ــاث ت
فعاليتهاي بين المللي و تالش وسيـع        
مدافعين حقوق کارگري نشان داد کـه      
هر آن جمهوري اسالمي بـخـواهـد بـه           
فعالين کارگري تعرض کنـد بـايـد بـا            

 . کارزاري جهاني روبرو شود
در شهر سقز اين دومين بار است       
کـه جـمـهـوري اسـالمـي در مـقـابـل                  
اعتراض قدرتمند مـردم مـجـبـور بـه           
کوتاه آمدن در برابر فعاليـن کـارگـري          

چندسال قبل نيـز جـمـهـوري       .  ميشود
اسالمي محمود صالحي يکي ديگـر      
از فعالين کارگري در شـهـر سـقـز را               
دستگير کرد اما چنان کمپين وسـيـع         
جهاني عليـه جـمـهـوري اسـالمـي و              
براي آزادي او براه افتاد که سـرانـجـام           
رژيــم اســالمــي را نــاچــار بــه عــقــب            

 . نشيني و آزادي او کرد
کميته کردستان حزب کمونيسـت     

کــارگــري ايــران يــک بــار ديــگــر ايــن            
پيروزي را به طبقه کارگر ايران و همـه   
کساني که براي آزادي بـرهـان تـالش           

 . کرده بودند تبريک ميگويد
 

کميته کردستان حزب کمونيست        
 کارگري ايران  

 سپتامبر    ١٢، ٨٤ شهريور٢١
٢٠٠٥  

ســرشــنــاس و مــدافــع حــقــوق زن،               
بسياري و بسياري از  سـازمـانـهـا و              
نهادهاي مدافع حـقـوق زن و حـقـوق             
انســان، کــنــفــرانــس بــزرگ و بســيــار         

 اوت و تظاهرات قدرتمـنـد       ١٢موفق  
 سپتامبر در يـازده       ٨بين المللي روز    

شهر کانادا و اروپا دولت کانادا را بـه          
. زانو درآورد و تسليم اين کمپين کـرد       

ايــن پــيــروزي را بــه هــمــا ارجــمــنــد             
سازمانده خستگي ناپذير اين کمپيـن      
و جليل بهروزي همکار نـزديـک هـمـا          
در اين کمپين، به همه زنان و مـردان           
آزاديــخــواهــي کــه ايــن کــمــپــيــن را            
همراهي کردند، به اعضا و فـعـالـيـن           
حزب کمونيست کارگـري و بـه هـمـه             

آزاديخواهان و مدافعان حـقـوق زن و          
 . حقوق انسان تبريک ميگوئيم

بالفاصله با اعالم اين پيـروزي،         
خبرگزاريها و رسانه هاي متعددي بـا       
هما مصاحبه کردند و خبر بالفاصلـه       

. در سراسر جهان مـنـعـکـس گـرديـد            
پيروزي اين کمپين شکست فـاحشـي        
بــراي پــيــشــروي جــنــبــش کــثــيــف و          
ضدانساني اسالم سياسي نه فقـط در        
کانادا که در تمام کشورهاي غربـي و         

ايــن يــك    .   در ســراســر جــهــان اســت        
پيروزي براي انسانيت و آزاديخـواهـي       

ايــن گــام بــزرگ ديــگــري در          ·     اســت
تحميل عقب نشيني هاي بزرگ تر به       
جنـبـش ارتـجـاعـي و ضـد انسـانـي                 

. اسالمي در هـمـه جـا خـواهـد بـود                
شکست دولت کـانـادا در بـرابـر ايـن              
کمپين، براي مـا سـکـوي پـرشـي در              
تعرض گسترده تر و قـدرتـمـنـدتـر بـه              
همه دولتهاي اروپـائـي اسـت کـه در              
مقابل فشار جريانـات اسـالمـي سـر            
خم کرده و قوانيني را بويژه عليه زنان        
و کودکان خانواده هـاي اسـالمـي در           
سالهاي گذشته بـه تصـويـب رسـانـده            

جنبش مـا نشـان داد کـه قـادر               .   اند
است با بسيج افکار عـمـومـي مـردم           
متمدن و پيشرو در سطح بين الملـلـي     
اين قوانين ارتـجـاعـي و شـرم آور را               

 .يکي پس از ديگري به عقب براند
ناكام شدن جـريـانـات مـرتـجـع               

اسالمي در تحميل قوانيـن اسـالمـي         
به زنان در كانادا در عين حال ضـربـه           
اي به همه نيروها و دولتهاي مرتـجـع         
اسالمي از جمله جمـهـوري اسـالمـي          

اين يک پـيـروزي بـراي        .   در ايران است  
همه مردمي است که در ايـران و در             
سراسر جهان عليه دولتها و جريانـات       
اسالمي و بـراي رهـائـي از شـر ايـن                
نيروي کثيـف ضـدبشـري بـه مـيـدان              

حزب کمونـيـسـت کـارگـري         .   آمده اند 
مردم آزاديخواه در سراسر       همه   ايران

جهان را به تشديد مبارزه عليه اسالم       
سياسي كه آشكارا ضد تمدن و علم و        
زنــدگــي و  آزادي بشــري اســت فــرا              

مــا ايــن پــيــروزي را بــه         .   مــيــخــوانــد
سکوئي براي تعرض همه جانبه تـر و       
گسترده تر عليه جريانات اسالمي در      
ايــران و در ســراســر جــهــان تــبــديــل             

 .   خواهيم کرد
   

دست مذهب از زندگي مردم        
 کوتاه  

زنده باد حقوق جهانشمول        
 انسانها  

حزب کمونيست کارگري   
 ايران 

 1           از صحفه  کمپين عليه دادگاههاي شريعه در کانادا پيروز شد

  

حزب آمونيست آارگری 
ايران اين پيروزی را به 
هما ارجمند پايه گذار 
اين آمپين و همه زنان 
و مردانی آه با اين 
مبارزه همراهی آردند 

 تبريك ميگويد
* * * 

 برهان ديوارگر از زندان آزاد شد 

   
 پوشينه بافت قزوين 

 شهريـور بـيـش       ١۵روز سه شنبه    
 کارگر شرکت پوشينه بـافـت        ٣٠٠از  

قزوين براي دومين بار در هفته اخـيـر         
. تــجــمــع اعــتــراضــي بــرپــا داشــتــنــد       

کارگران در اعتراض به عدم پـرداخـت      
 مـاه حـقـوق مـعـوقـه خـود  جـاده                    ٦

شهرک صـنـعـتـي قـزويـن را مسـدود               
کــرده و خــواهــان رســيــدگــي بــه                   

الزم به توضيـح    .   خواستهايشان شدند 
است که اعتراض چـنـد روز گـذشـتـه             
کارگران با دخالت نيـروي انـتـظـامـي           

ايـن واحـد تـولـيـدي          .   پايان يافته بود  
  کارگر دارد که نسبت به عدم ٧٠٠

پرداخت به موقع دستمزهـايشـان      
 . معترضد

 جمع اعتراضي كارگران                 
 كارخانه قند بردسير            

 

کارگران کارخانه قند شـهـرسـتـان        
بــردســيــر بــه دلــيــل عــدم پــرداخــت             

 ١٣حقوقهاي خود صبح روز دوشنبه      
شهريور در مـحـل کـارخـانـه تـجـمـع                

اعتراضـات کـارگـران بـه بـي            .   کردند
توجهي کارفرما و مديريت مي باشـد    

 روز حقـوق کـارگـران را         ٧۵که مدت   
در واکـنـش بـه        .   پرداخت نکرده اسـت   

اين اعتراض کـارگـران، کـارفـرمـا و             
مديريت کارخانه روز دوشنـبـه اعـالم         

کردنـد کـه دو مـاه حـقـوق کـارگـران                  
موقت و يک ماه حقوق کارگران دائـم         

اما كارگران   .   را پرداخت خواهند کرد   
به عدم پرداخت تمام طـلـبـهـاي خـود            
اعتراض كردند و گـفـتـنـد مـا تـمـام                

الزم بـه   .   حقوقهاي خود را ميخواهيم   
توضيح است که کارخانه قند بردسيـر       

 کارگر فصلي و دائـمـي     ٨٠٠بيش از  
 . دارد

 دستمزدهاي پرداخت نشده موضوع اعتراضات بخشهاي مختلف كارگران 

 3صحفه 
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مذهبي و شريعه ثابت کرد که اين در         
 . توان ماست
 ماه مبارزه گسترده ما جهت     ٢١

ــه                   ــردن مــردم از خــطــري ک ــاه ک آگ
دادگاههاي مذهبي در امور خـانـواده       
براي زنان و کودکان و ترقـي خـواهـي           
ايجاد ميکند و بسـيـج جـامـعـه در               
سطوح مختلف حول ايـن کـمـپـيـن و             
اعمال فشار دائم به دولت براي حـذف        
اليحه مـربـوط بـه داوري مـذهـبـي،               
امروز با تصـمـيـم دولـت مـبـنـي بـر                  
اينـکـه ايـن اليـحـه را پـس خـواهـد                   

کـمـپـيـن     .   گرفت، به سرانـجـام رسـيـد        
عليه دادگاههاي شريعه در طول ايـن        

 ماه بـا بـرگـزاري دهـهـا جـلـسـه                  ٢١
سخنراني و شرکت در دهها پـانـل در          
سطح کانادا، شرکت در دهها برنـامـه        
راديو و تلويزيوني و صدها مصاحبـه       
با رسانه ها در سطح کشوري و بـيـن            

المللي، نشست با مقامات قضـايـي،       
دولتي و نمايندگان مجلس، برگـزاري      
دو تظاهرات بين المللي بزرگ از نـوع     

 سـپـتـامـبـر و بـرگـزاري              ٨تظاهرات  
 اوت،   ١٢کنفـرانـس بـزرگ و مـهـم              

نشست با دهـهـا زنـي کـه از طـريـق                 
داوري مذهبي مـورد اجـحـاف قـرار            
گرفته بودند و کشاندن اين بيحقـوقـي        
به سطح جامعه، تهيه دهها اطالعيـه       
آگاهگرايانه و افشاگرايـانـه و تـوزيـع           
آنها در مقياس گسترده، نوشتن چنـد       
صد مقاله و مطلب در اين زمينه در         
رسانه هاي متعدد اين کشور، شـکـل        
دادن به يک شـبـکـه عـظـيـم انسـانـي                
سکوالر و مدافع حقوق زن در سـطـح          
جهاني، تالش در شـکـل گـيـري يـک              
ائتالف بزرگ و قـدرتـمـنـد در سـطـح              
انتاريو در ماههاي گذشـتـه، شـرکـت          
در يک تالش همجانبـه جـهـت جـذب            

شخصيتهاي سکوالر سياسـي، ادبـي       
و هنري براي دادن نامـه مشـتـرک در            
مخالفت با داوري مذهبي، کاري کـه       
ديروز به ثمر رسيد، تـهـيـه طـومـاري            

 نفـر آنـرا امضـا         ١٥٠٠٠که بيش از    
کرده اند و غيره حاصـلـش را بـا ايـن               

اين شکستي براي   .   پيروزى به بار داد   
ــيــن            جــنــبــش اســالمــي، بــراي قــوان
مذهبي بطور کلي و يک پيروزي براي       
جامعه انساني است، موفقيتي بـراي       
نه تنها زنان و کـودکـان در خـانـواده               
هاي اسالمي بلکه مـوفـقـيـتـي بـراي            
جنبش سکوالر و بـرابـري طـلـب در              

 . کانادا و در سطح جهاني است
اين پيروزي مديون روشن بـيـنـي         
ما، راديکاليسم ما، دفاع بي قـيـد و          
شرط ما از حقوق جهانشمـول انسـان          
و برابري طلبي، دفاع بي قيد و شـرط         
ما از سکوالريسم و افشـاي قـوانـيـن           

ارتجاعي مـذهـبـي و بسـيـج افـکـار               
عمومي در سطح کانادا و در سـطـح           

مـبـارزه مـا بـا ايـن            .   بين المللي بود  
پيروزي به پايان نـمـيـرسـد، مـقـدمـه              
مبارزه اي قدرتمندتر و جهاني تـر در         
بيرون راندن اسالم و هـرگـونـه قـانـون             
مذهبي از قوانين دولتي و آموزش و        
پرورش در سطح بين الملـلـي خـواهـد           

اين پيروزي ما را در موقعـيـتـي         .   بود
به مراتب مناسب تـر در مـقـابلـه بـا               
اسالم سياسي و سنگرهاي ديـگـر آن          
در کانادا و در سطح جهاني قرار داده         

تمام دانـش و تـجـربـه، رابـطـه              .   است
انساني، سازماني و رسانه اي، نـفـوذ         
اجــتــمــاعــي و قــدرت ســازمــانــدهــي        
حــاصــل از ايــن مــبــارزه فشــرده و               
طوالني، دستمايه ما براى تـعـرضـي         
وسيعتر به اسالم سيـاسـي و دخـالـت            

ما اين  .   مذهب در جامعه خواهد شد    
پيروزي را به سکويي جهت ايجاد يک       
جبهه قدرتمند سـکـوالر در دفـاع از            

مدنيت و انسانيت و برابري طلبي در        
مـا در    .   سطح دنيا بدل خواهـيـم کـرد        

ثابت کـرديـم کـه       "   نه به شريعه  " سنگر  
از چنين توان و قابليتي برخورداريم و       

 . بدين هدف وفادار

 1از صحفه  دادگاههاي مذهبي در کانادا ممنوع اعالم شد

 
 شاد و پيروز باشيد           

کمپين بين المللی عليه               
دادگاههای اسالمی در             

 کانادا    
 ٢٠٠٥ سپتامبر       ١١

 
 

www.nosharia.com 

homawpi@rogers.com 

416-7379500 

   
گـذشـتـه خـبـر داديـم كـه                 هفـتـه  

كارگران نساجي شاهو مـوفـق شـدنـد          
بــخــشــي از خــواســتــهــاي خــودرا بــه          

 ٢٨كارفرما تحميل كنند و از جملـه         
كارگر اخراجي اين كارخانه به سر كار       
بازگشتند و سـه مـاه دسـتـمـزدهـاي               

. معوقه بقيه كـارگـران پـرداخـت شـد           
مبارزه كارگران براي گـرفـتـن حـقـوق            

 كـارگـر ادامـه       ٢٨دوران اخراجي اين    
هفته گذشته تجـمـعـاتـي بـراي          ·   يافت

گرفتن حقوق اين كارگران در مـقـابـل        
استانداري توسـط كـارگـران صـورت           

 شهريور مـاه     ٢٠روز يكشنبه   .   گرفت

هنـگـام تـجـمـع كـارگـران نـيـروهـاي                 
انتـظـامـي دخـالـت كـردنـد و تـالش                 
داشتند با تهديـد و زور كـارگـران را              

يـكـي از مـامـوريـن          .   پراكنده نمايند 
خطـاب بـه كـارگـران مـيـگـويـد يـك                  
ساعت ديگر گزارش تجـمـع شـمـا از            
تلويزيون حزب كمـونـيـسـت كـارگـري           

كـارگـران بـه ايـنـهـا           .   پخس مـيـشـود    
جواب ميدهند كـه خـواسـتـهـاي مـا             
بايد داده شود تا گزارش مـبـارزه مـا            

بـا مـقـاومـت       .     در جايي پخش نشود   
كــارگــران و ادامــه تــجــمــع مــعــاون            
سياسي استاندار شخصي بنام سپـهـر       
به ميان كارگران مـي آيـد و بـعـد از                
گفتگوهايي قرار بر اين ميشود كه با       

سـه  .   نمايندگان كارگران مذاكره كنند   
نفر از كارگران بنام فريـدون پـالـيـزي،           
هادي احمد، و خالد سواري  بـعـنـوان        
نماينده با اسـتـانـداري وارد مـذاكـره             

معاون استاندار اعالم مـي     .   ميشوند
کند که آنها هيچ کاري براي کـارگـران        
نمي توانند انجام دهنـد و دسـتـشـان            

نمايندگان كارگران شروع   .   بسته است 
به اعتراض ميكنند و بـا پـافشـاري            
آنها معاون استاندار وعده ميدهد كـه   
تا روز سه شنبه تمام حقوق و مزايـاي         

كارگران .   كارگران پرداخت خواهد شد   
نيز اعالم كردند كه تا روز سه شـنـبـه            
صبر ميكنـنـد و اگـر طـلـبـهـايشـان                
پرداخت نشد بـه مـبـارزه بـه صـورت              

ــد داد               ــن ــري ادامــه خــواه . جــدي ت
بــالفــاصــلــه بــعــد از پــابــان تــجــمــع             
نمايندگان کـارگـران در مـيـان جـمـع              
کارگران حاضر ميشود و گزارشـي از        
ايــن مــذاكــرات را بــه اطــالع آنــهــا              

كارگران نساجي شاهو  بر     .   ميرسانند
ادامه مبارزه در صـورت نـپـرداخـتـن           

 . حقوقهايشان تاكيد ميكنند
   

كميته كردستان حزب كمونيسـت     
كارگري ايـران از خـواسـت كـارگـران              

نسـاجـي شـاهــو قــاطـعـانــه حــمـايــت             
ميكند و همه مردم و كارگـران را بـه            

. حمايت از اين كارگران فرا ميخـوانـد    
تجربه مبارزه كارگران شاهو طي ايـن       
مدت نشان داد كـه اگـر كـارگـران بـا               
صف واحد جلـوي كـارفـرمـا و رژيـم               

. بايستند پيروزي آنها قـطـعـي اسـت          
گرفتن خواستهاي ديگر كارگران نـيـز       

مـا  .   به همين صف واحـد نـيـاز دارد           
اعالم ميـكـنـيـم كـه تـمـام حـقـوق و                   

 كارگر اخراجي شاهو كـه       ٢٨مزاياي  
اكنون به سر كار بازگشـتـه انـد بـايـد              

 . تمام و كمال پرداخت شود
   
   

کميته کردستان حزب کمونيست        
 کارگري ايران  

   ١٣٨٤ شهريور ٢١
  ـ   ٢٠٠۵ سپتامبرـ    ١٢ـ 

 
   *  *  * 

 تجمع اعتراضي کارگران شاهو مقابل استانداري کردستان 

  

   
اعتراض كارگران شهرداري              

 تهران   
   
ــر کــارگــران شــرکــت            ١٣٨  ــف  ن

خــدمــاتــي فضــاي ســبــز شــهــرداري          
 تـهـران بـيـش از دو مـاه               ١٨منطقه  

است که حقوق هـايشـان را دريـافـت             

ــکــرده انــد      ــدمــاتــي        .   ن ــارگــران خ ک
شهرداريهاي تهران در شرايط سـخـت       
و بدون هيچ ايمني بـه کـار مشـغـول              

بــه دلــيــل شــدت کــار        .   مــي بــاشــنــد  
جسمي و نبود امكانات و تجهـيـزات        
ايمني و كمكي، بسياري از كـارگـران         
هنگام كار دچـار جـراحـت و آسـيـب               

دستمزهاي ماهيانه  .   ديدگي ميشوند 
 هزار تـومـان مـي         ١١٨اين کارگران   

باشد و مرخصي و تعطيالت شـامـل         
در ميان كـارگـران     .   حالشان نمي شود  

فضاي اعتراضي باالسـت و چـنـديـن           
ــوري               ــت فـ ــرداخـ ــت پـ ــواسـ ــار خـ بـ

 . دستمزدهايشان را طرح كرده اند
حزب كمونيست كارگـري ايـران          

همه كارگران را به اعتراضي واحـد و          

ســـراســـري بـــراي پـــرداخـــت فـــوري          
دســتــمــزدهــاي كــارگــران،  پــرداخــت        
غرامت دير كرد و همچنيـن افـزايـش          

باال كشيـدن   .   دستمزدها فرا ميخواند  
دســتــمــزد نــاچــيــز كــارگــران تــوســط         
كـارفـرمــايـان و دولــت يــک جــنـايــت             
آشكار در حق كارگران است و بايد بـا         
اعتراض يـك پـارچـه هـمـه كـارگـران               

 . پاسخ بگيرد
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در چند هـفـتـه اخـيـر دو دخـتـر                . 
جوان اهل روستاي صلوات آباد واقـع        
در هفت کيلومتري  سنندج بـه قـتـل          

اولــي بــه نــام مــيــهــن          .   رســيــده انــد   
مــنــصــوري بــيــســت ســالــه هــنــگــام         
موتورسواري با پسران در کـنـار سـد           
سنندج مورد رگبارگلـوـلـه مـامـوران          
جمهوري اسالمي قرار گـرفـت  و در            
جا جان سپرد و دومي  ليلي صلواتي        
ســي ســالــه دانشــجــو کــه در تــهــران            
تحصيل مي کرد، هنـگـام بـازگشـت           
تـوسـط بــرادرانـش و قــبـل از مــرگ               
دست و پاي وي را شکستـه وبـعـد از             
شکنجه او رابه طرز فجيعي  به قـتـل           

 .مي رسانند
ميهن منصوري و ليلي صلواتـي      
دو دختر نگـونـبـخـت کـه حـاضـر بـه                 
پذيرفتن قوانين ارتجاعي جـامـعـه و          
خانواده مردساالري نبـودنـد قـربـانـي          
جهل وجهالتي شدنـد کـه حـاکـمـيـت             
سياه جمهوري اسالمي بـوجـود آورده        

يکي از برادران ليلي  صلـواتـي   .  است
بعد ازقتل خـواهـرش بـا افـتـخـار بـه                
مردم مي گويد چون خواهـرم حـاملـه          
بود و باکره بودن خود را از دست داده         

ليلي و مـيـهـن       .     بود به قتل رسانديم   
هـر دو جـانـبـاخـتــه انـد و کسـي بــه                    

 .فريادشان نرسيد
گزارشات  و اخياري که از  اذيـت         
و آزار زنان و قتل آنها در روزنامه هـا         
درج ميگردد، تنها بخش کوچکي از       
واقـعـيـات دردنـاک زنـدگـي زنـان در                

. جــامــعــه ايــران را نشــان مــيــدهــد            
عليرغم ايـنـکـه روزنـامـه هـا کـلـيـه                 
ــه                اخــبــار و گــزارشــات را در رســان
هايشان منعکس نميکنـنـد، بـا ايـن           
حال  آمار آنچه از طريق رسـانـه هـاي            
دولتي پخش ميگردد ساالنه هـزاران        

ازخود سوزي زنان گرفتـه     .   مورد است 
تا قتلهاي ناموسي و سنگساروغيره،     
درجامعه اي چون ايران ازکسي پنهان      

اسالم دين نابـرابـري هـاسـت،         .   نيست
درمکتب اسالم زن نيمه انسـان اسـت         
وانسانها بر اساس جنسيت، مـلـيـت،        

. مذهب و دارائي طبقه بندي شده انـد    
اسالم انسان را براساس عقايدشان بـه       

دوست و دشمـن تـبـديـل مـي کـنـد،                
اسالم کـودک را وادار بـه تسـلـيـم و                  

. مجبور به ترس  از بزرگتر مي کـنـد          
ــادي و                       ــودک از شـ ــالم کـ در اسـ
خوشبختي محروم است و فقـط مـي          
تواند اطاعت کـنـد، بـنـا بـه هـمـيـن                  
اعتبار نه تنها استقالل فـکـري را از            
بچه ها مي گـيـرد بـلـکـه در قـانـون                  
خانواده دوباره آنها را طبقه بندي مي       

يک پسر امتيازات برتـري دارد    .   کند،
و دختر را از هر آنچه لـذت و عشـق،             
شادابي و هر گونه تفريح  محروم مي        

اسالم سياسي يک پديده شـوم و      .  کند
حکومت مذهـبـي    .   ضد انساني است  

با انسانيت در تناقض اسـت، الـبـتـه            
اسالم يک دنده کمکي ديـگـر را نـيـز              
دارد و آن هـــم قـــومــپـــرســتـــي و                  
ناسـيـونـالـيـزم اسـت، اگـر اسـالم بـر                  
اساس عقايد وجنسـيـت انسـانـهـا را            
تقسيم مي کنـد، نـاسـيـونـالـيـزم هـم               
انسانـهـا را بـر اسـاس نـژاد  و قـوم                     
تقـسـيـم مـي کـنـد و هـمـانـطـور در                     
خانواده بر اساس قـوي و ضـعـيـف و               
کوچک و بزرگ، اسالم دريک  شکل و         
ناسيوناليسم و قومپرستي در شـکـل        
ديگرش دو پديده شومي هستنـد کـه         
ازيکديگر تغذيه مي کنند، همانطـور      
که بـرادر لـيـلـي مـامـور جـمـهـوري                  
اسالمي نبود ولي دست به عملي زده       
کــه  مــامــوران جــمــهــوري اســالمــي         
مرتکب ميشوند، در واقع برادر ليلي      
هيچ فـرقـي بـا مـامـوران جـمـهـوري                

 .اسالمي ندارد
اما اجازه بدهيد کـمـي در بـاره              

انسـان   .     مسئله جنسي  صحبت کنـم     
يک موجود زنده است،  يـک مـوجـود            
زنده  نياز هاي انساني  دارد و يـکـي         
از اين  نيازها ، نياز جنسي است، در         
ــر اســاس               ــدگــي ب جــوامــعــي کــه زن

سنـتـهـاي غـلـط و افـکـار پـوسـيـده                   
اسالمي و ناسيوناليستي  حاکم  شده       
اســت، خــيــلــي از دخــتــران و زنــان               
بـرخـالف مـيـل خـود حـق انــتـخــاب                
ندارند، طـبـق آمـار خـود جـمـهـوري                
اسالمي بعضي ها بـا ايـن فـکـر کـه                
تشکيل خانواده  مهم اسـت  تـن بـه               
ازدواج هاي ناخواسته مي دهـنـد  و            

. بعـد بـا فـاجـعـه روبـرو مـي شـونـد                   
خانواده از نظر مـقـامـات جـمـهـوري             
اسالمي بـه ايـن  مـعـنـي  تـعـريـف                    
ميشود کـه بـرادر خـود را مسـئـول                
خواهر بدانـد و پـدر حـق مـالـکـيـت                 

 . خانواده را دارد
بايد عليه اين افکار و ارزشـهـاي          
کــثــيــف و پــوســيــده بــه مــبــارزه بــر             

اسالم و ناسيوناليسم هر دو      .   خواست
تالش ميکنند کـه خـانـواده مـقـدس            
بماند و به اين جهت فـرهـنـگ عـقـب             
مانده و سنتي فئوداليسم را همچنـان       

از طـرف ديـگـر        .   پر وبـال مـيـدهـنـد         
تقدس خانواده و خانه نشيـن کـردن و           
سرکوب روزمره  زنـان و مـخـالـفـت               
ذاتي اين دو جريان با آزاديخـواهـي و          
فرهنگ مترقي از نظر اقتـصـادي بـه          

ــه اســت        ــفــع ســرمــاي ــا     .   ن ــواده ب خــان
معيارهاي اسالمي و ناسيوناليستـي     
فاقد هر گونه ارزشهاي انساني است،      
چــه مــذهــب وچــه قــوم پــرســتــي کــه            
انسانها را بر اساس جنسيت و نژاد و         
قوميت تقسيم ميکنند، ضد انساني     

 . و فاشيستي است
در کردستان شاعران قوم پـرسـت        
و احزاب ناسيوناليست  نه تنها نـيـاز        
جنسي زن را به رسميت نمي شناسند       
و معيارشان  ارزشهاي انساني نيست      
بلکه بـر اسـاس قـومـپـرسـتـي آن را                  

از نظر ناسيوناليزم    .   تعريف مي کنند  
زن بــايــد مــادر خــوبــي بــاشــد و در               

ادبــيــات فــارســي نــيــز، زن  خــوب               
 . فرمانبر خوبي است

در کل  ناسيوناليزم  را نمي تـوان         
بــه مــدرن و غــيــر مــدرن تــقــســيــم               

توصيف زن خوب در شعـر و در          . کرد
ادبيات  کردي و فارسي فـاجـعـه بـار             

در چنين افکاري زن خـانـه دار       .   است
اســت، زن خــوب کســي اســت کــه                
تمايالت جنسي خود را در خود خـفـه         
کند،  زن خوب کسي اسـت کـه پسـر             
بدنيا بياورد آن هم پسر با غيرت  کـه        
پاسبان خواهرش باشد و بتواند او را         
از فيلم و موسيقي و مسائل جـنـسـي         
محروم کند و در صورت خـطـا او را             

اسالم  هم عين همين     .   به قتل برساند  
مگر در کردستان عراق تـحـت        .   است

حاکميت احزاب ناسيونالـيـسـت کـرد         
ــانــي کــه تــوســط مــردان              تــعــداد زن

کرد به قتل رسيده اند  سـر         "   باغيرت" 
به صدها نفر  نکشيد؟  مـگـر سـخـن             
از مسائل جنسي و اظهار نظر کـردن         
در اين رابطه در کردستان عـراق آزاد          
بود؟ چه در کشورهاي اسالمي و چـه         
درکشورهائي که حاکميتش بر اساس     
قوميت و نژاد است کسي توان اظهار       

مـگـر   .   نظر در ايـن رابـطـه را نـدارد              
آموزش جنسي وجود دارد؟ فرهـنـگ       
ناسيونـالـيـسـتـي و مـذهـب، کـهـنـه                 
وعقب مانده اند و به هر درجه اي کـه           
جهل ، فقر و سرکوب جامعه را در بـر     
بگيرد و به هر درجه اي که  فـرهـنـگ            
مترقي و انساني در مقابل آن عـقـب         
بنشيند، زمينه براي رشـد جـريـانـات          
اســالمــي و نــاســيــونــالــيــســت آمــاده       

باال رفتن سطح توقع مـردم    .   ميگردد
از زندگي و مبارزه براي رفاه و تـالش       
براي رهائي از فرهنگ حاکم، رهائـي       
از فرهنگ اسالمي و ناسيونالـيـسـم،        
تــوان و قــدرت اســالم ســيــاســي و                
نــاســيــونــالــيــســم رابشــدت ضــعــيــف      

اگــر در جــامــعــه قــوانــيــن       .   مـيــکــنــد 
انساني حاکم باشد طبيعي اسـت کـه          

 . اينها محلي  از اعراب ندارند
مبارزه براي رهايي بدون مـبـارزه       
عليه مذهب،  بـدون مـبـازره عـلـيـه               

.  ناسيوناليسم  امکان پـذيـر نـيـسـت           

در جامعه اي که در آن حـرمـت بشـر           
را، حق انسان بودن را،  ارزش هـاي             
انساني را از انسانها سلب مي کنـنـد         
و زنان و کودکان را از هـر آنـچـه کـه                 
شايسته يـک زنـدگـي انسـانـي اسـت               
محروم مي سازند  و انسـانـهـا را بـر              
اساس  جـنـسـيـت و نـژاد و مـذهـب                  
تقسيم  مي شود، بدون مبارزه مـگـر          
مي شود که حرمت  انسـان را بـه او            

بـراي ريشـه کـن کـردن           .     باز گرداند؟ 
فقر فرهنگي،  براي ريشـه کـن کـردن          
خشــونــت در جــامــعــه، بــهــتــريــن راه          
انــقــالب  اســت، بــدون يــک انــقــالب            
اساسي و ريشـه اي  غـيـر مـمـکـن                   
خواهد بود تغييرات اساسـي بـوجـود          
آورد، براي سازمان دادن انقالب بايـد       
تالش کرد، بايد کار آگاهگرانه کرد و       
بايد بدون هيچ مالحظه اي  عليه ايـن   

جمهـوري  .   عقب ماندگي ها  جنگيد 
اسالمي اصالح پذير نيست، مـظـهـر          
توحش و خشنونت است،  مظهر فقـر         

اين ژريم ضد انساني .     و فالکت است  
است و بايد آنرا با انقالب همه گير از     
اريکه ي قدرت انـداخـت، اگـر سـاده              
لوحاني پيدا مي شوند که آگاهانه يـا         
نا آگاهانه براي اين حکومت  کـثـيـف     
آبرو مي خـرنـد  بـايـد در بـرابـرشـان                   

 . ايستاد و افشايشان کرد
پيش به  سوي انقالب، يش به           

 .    سوي جمهوري سوسياليستي   
 شمه صلواتي        
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ليلی صلواتی دانشجو در سرزمين مرگ و 
توحش، در سرزمينی که  پرده سياه اسالم بر 
آن سايه انداخته است، به دست برادر خود 

 .به طرز و حشتناکی به قتل رسيد

 !    زنده باد جمهوري سوسياليستي  ! مرگ بر جمهوري اسالمي


