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پرداختن به مسئله مليت، هويـت    
ملي و اهداف سياسي ناسيوناليـسـم،       
ازيک ديدگاه  انساني و کـمـونـيـسـتـي            
ايجاب مي کند تا اين مفهوم ذهـنـي       
ــيــســم و             ــال در ايــدئــولــوژي نــاســيــون
همچنين اهداف سياسي آن بيشتـر از        
آنچه که تا کنون در مورد آن گـفـتـه و             
نوشته شده است، روشن و شـفـافـتـردر          

شکافتن اين  .   معرض ديد قرار بگيرد   
مسئله به طبقه کارگر کمک مي کـنـد         
تا موانع پيش پـاي خـود را بـيـشـتـر                

 . بشناسد
 

واقعيت اين است که در هر کـجـا          
که ستم و نابرابري توسـط حـاکـمـيـت             
ملت باال دست چهره برتري ملي خـود    
را عرضه  کرده باشد، به همين قيـاس         
خوراک عربده کشي براي ناسيوناليسم     

در .   ملت تحت ستم فـراهـم  گـرديـده            
دوران حاضر و در بسياري از منـاطـق         

تــاريــخــا رشــد   .   مــخــتــلــف در دنــيــا،    
جنبش کارگري و حـرکـتـهـاي بـرابـري            

 

 “ هويت ملي”
 ايدئولوژي  و شعار مخرب ناسيوناليسم

 
 
 
 
 
 
 

 
 عبدل گلپريان

 كارگران نساجي كردستان 
 دستمزد شهريور ماه را 
 دريافت نكرده اند

طلبانه تا کنون تـوانسـتـه اسـت کـه              
خرافه هاي ناسيوناليسـتـي تـقـسـيـم           
انسانها  بر اساس جواز ستم ملي  و          

دولــت .   نــژاد را بــه حــاشــيــه بــرانــد           
بورژوازي مـرکـزي نـيـز اگـر تـحـرک                
ناسيوناليوناليسم را بعنوان تـحـرکـي       
جدي احساس کند، در صدد خـواهـد        
بـــود تـــا بـــراي  رام کـــردن ايـــن                    
ناسيوناليسم و اسـاسـا بـراي تـداوم             
سود و سرمايه و بـقـاء اسـتـثـمـار از               
طبقه کارگر، ناسيوناليسم را با خـود       

بنابراين ناسـيـونـالـيـسـم        .   شريک کند 

كارگران نساجي كردستان 
 مطالباتشان   مصمم به پيگيري
 هستند

 !قابل توجه دوستاني كه چشمشان را باز نكردند
 بعضي از بيماريها را از روي عالئم آن ميشود شناخت

  
 
 
 
 
 
 
 

 محمد آسنگران   

چند روز قبل من طي اطـالعـيـه          
اي اعالم كردم كه فراخواني در سايـت        

در "   كانون دفـاع از حـقـوق كـودكـان            " 
شهـر سـنـنـدج، درج شـده كـه در آن                   

 مـهـر     ٩درخواست شده بـود كـه روز           
درارتباط بـا روز جـهـانـي كـودك بـا                 
عطف توجه بـه مـوقـعـيـت كـودكـان               

روز همدردي بـا كـودكـان        " فلسطيني    
اينكـه  .   ، گرامي داشته شود   " فلسطين

بــايــد بــه مــوقــعــيــت هــمــه كــودكــان           
مستقل از محل تولد آنها توجـه كـرد         
و مشــكــالت آنــهــا را جــلــو  چشــم               

جهانيان طرح و به آن توجه كـرد، يـك           
امر است و اينكه روز جهانـي كـودك          
را عمال تغيير داده و فقط با توجه بـه          
موقعيت كودكان فلسطيـنـي از ايـن          
مــوضــوع ســو اســتــفــاده كــرد و از              
موضعي اسالمي و به قصد تـغـيـيـر           
تاريخ روز جهاني كودكان، تاريخ ايـن       
روز را نيز عوض كردن، امري بود كه        

 .واقعا  سوال برانگيز بود
مـن در ايـن مــورد از فـعـالـيــن                
كانون سوال كـردم و ايـن نـوشـتـه را                 
مغاير سياست تا كنوني ايـن كـانـون          

دوستانـي خـارج از كـانـون           .     دانستم
دايه مهربانتر از مادر، ناراحت شدند      
و از موضعي دفاعي نـاشـيـانـه وارد            

اكنون اين خـبـر كـوتـاه         .   ميدان شدند 
زير را مالحظه كنيد و بـبـيـنـيـد كـه                
جمهوري اسـالمـي ايـران درسـت بـا              
همين تم و در همين روز كه دوست نا         

" فعال كـانـون   " آشناي ما تحت عنوان     
يعني دفاع از كودكان فلسطيني و بـا      
هدف تغيير تاريخ روز جهاني كـودك        

وارد ميدان شده و اين كـار را رسـمـا             
 .شروع كرده است

من ميدانم كـه كـانـون كـودكـان             
رسمأ به اسم خود ايـن روز را اعـالم              
نكرده است، اما قضيه اين است  كـه     
هيچ روز ديگـري را هـم در مـقـابـل                

 مهر  ٩فراخوان اين فعال خودشان كه      
هــمــدردي بــا كــودكــان      " مــاه و روز        
را، پيشنهـاد داده بـود ،          "   فلسطيني

االن ديــگــر بــر       .   اعــالم نــكــرده انــد      
 ٩همگان روشن شـده اسـت كـه روز              

مهر ماه روز هـمـدردي بـا كـودكـان               
فــلــســطــيــنــي روزي اســت كــه رژيــم           
اسالمي اعالم كرده است و با يك تير        

هـم روز    .   ميخـواهـد دو نشـان بـزنـد           
جهاني كودك را تغيير مـيـدهـد، هـم           
موضع ضد اسرائيلي و اسالمي خود      
را تبليغ ميكند و موقعيت اسـفـنـاك         
كــودكــان در ايــران را پــرده پــوشــي              
ميكند و چهره مدافع حقوق كودك به       

در حاليكه ميليـونـهـا      .   خود ميگيرد 
كودك در ايران تحت حـاكـمـيـت ايـن             
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 سردبير
  ايسکرا

 عبدل گلپريان
 

Tel: 00358 405758250 
E-mail: 

abdolgolparian@yahoo.com 
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 دبير 

 کميته کردستان
 محمد آسنگران

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

  شب 10تا 8
Satellite: Telstar12 

 
Center Frequency: 
12608MHz 

 
Symbol Rate:19279 

 
FEC:2/3 

 
Polarization:Horizontal 
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 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 

مــديــريــت كــارخــانــه نســاجــي           
 مهر مـاه بـه دنـبـال         ٦ديروزسه شنبه  

مخالفت كـارگـران بـا خـروج كـاالي              
توليدي از كارخانه، با ترفند ايـنـكـه،          
بعد از فروش اين توليدات، دسـتـمـزد         
شهـريـور مـاه کـارگـران را پـرداخـت                
مــيــكــنــد، تــوانســت ســي تــن مــواد         

 .   توليدي را از کارخانه خارج کند
ديروز صبـح از طـرف مـديـريـت             
کارخانه به کارگران گفته شد که بـراي        
اجراي يکي از خواستـهـاي شـمـا کـه             

پرداخت حقوق شـهـريـور مـاه اسـت،             
اجازه بدهيد مواد توليدي را بـفـروش         
برسانيم و از کارگران خـواسـتـنـد کـه             

کــارگــران .     ايـن مــواد را بــار بـزنــنــد          
اعالم کردند ما در اعتصاب هستـيـم    

 . و کار نخواهيم کرد
 کـارگـر را خـارج از            ٨مديريـت    

کارخانه آورده و سي تن مواد توليـدي   
را بار زده  و از کارخـانـه بـيـرون بـرده                

نـمــايـنــده کـارگــران امــروز بــه          .   اسـت 
ــد كــه                  ــه كــردن ــراجــع ــريــت م ــدي م
دستمزدهاي شهريور ماه كـارگـران را        

مـديـريـت اعـالم مـي          .   پرداخت كنـد  
 . کند دستمزد پرداخت نخواهد کرد

به دنبال ايـن تـرفـنـد كـارفـرمـا،               
كارگران در مـجـمـع عـمـومـي خـود               
تصميم گرفتند از امروز اجـازه خـارج         
کردن هيج نوع موادي را به کارفـرمـا         

 . و مديريت نخواهند داد
الزم به توضيح است كه مديريـت       
اين كارخانه دور از چشم كارگران، تـا       
كـنـون دو مـاشـيــن از مـاشـيـنـهــاي                 
توليدي اين كارخانـه را از كـارخـانـه             
بــيــرون بــرده و اعــالم كــرده آنــهــا را              

اين يك تـرفـنـد ديـگـر           .   فروخته است 
در مـيـان     .   مديريـت كـارخـانـه اسـت         

كارگران شايع است كه ميخواهند بـا        
فروش ماشينها كارگران را اخـراج و          
در نهـايـت كـارخـانـه را ورشـكـسـتـه                 

 . اعالم كنند
   

 كميته كردستان حزب            
 كمونيست كارگري ايران             

  ٨٤ مهر ماه ٧
   ٢٠٠۵سپتامبر ٢٩

طبق اخـبـار رسـيـده بـه كـمـيـتـه                 
كردستان حزب، کارفرماي كـارخـانـه        
نساجي كردستان در شهر سـنـنـدج از          
تــرفــنــدهــاي جــديــد عــلــيــه كــارگــران       

روز .   اعتصابـي اسـتـفـاده مـي کـنـد             
دوشنبه گـذشـتـه از کـارگـران بـخـش               
بسته بندي تـقـاضـا مـي کـنـنـد کـه                  

کـارگـران   .   توليدات آماده را بار بزنند    
اعالم مي کـنـنـد مـا در اعـتـصـاب                
هستيم و کـار را در مـقـابـل حـق و                   

از طـرف   .   حقوق خود انجام مي دهيم    
مديريت  کارخانه با هـمـکـاري چـنـد            

 ٤نــفــر از کــارمــنــدان بــخــش اداري           
ماشين را بار زده و قِصـد خـروج از               

کـارگـران دسـتـه       .   کارخـانـه داشـتـنـد       
جمعي اجازه خارج شـدن مـاشـيـن را            

 .نداده و بارها را خالي کردند
 مـهـر مـاه        ٦ديروز سه شنبه     - 

طي يک اقدام ديگر کارفرما با آوردن        

کارگران ديگـري بـه كـارخـانـه قصـد              
داشــت از ايــن كــارگــران بــه عــنــوان            

. اعــتــصــاب شــكــن اســتــفــاده كــنــد         
کارگران اعتصابي با مقابله كردن بـا        
ايــن دســيــســه كــارفــرمــا، از ورود              
كارگران اعتصاب شكن به مـحـوطـه         

 . كارخانه جلوگيري كردند
بشارتي ديروز از طرف مـديـريـت        
كارخانه مجددا قراردادها را به سالـن     
مي برد و از کارگران مي خواهـد کـه           

کارگران قـرادادهـا     .   آن را امضا کنند   
را پاره مي کنند و بشارتي را تـهـديـد         
مي کنند که اگر يکبار ديگر بـا ايـن          
قراردادها وارد سالن شود با بـرخـورد       

 . جديتري روبرو خواهد شد
 
ديروز سه شنبـه نـمـايـنـدگـان             - 

کارگران طي مذاکرات با اداره کـار و         
ــبــات كــارگــران           ــداري مــطــال اســتــان

اعتصابي نساجي  را مـورد بـحـث و            
ــد       ــررســي قــرار دادن ــنــدگــان   .   ب ــمــاي ن

كارگران در مجمع عمومي کـارگـران        
اعتصابي اعالم کردند که اداره كار و        
استانداري به کارگران حق داده انـد و          
كارفرما ناچار است مطالبات مـا را         

در ادامه اين مـذاكـرات،     .   عملي كند 
.  مــاده اي صــادر شــد         بيانيه اي   

اين بـيـانـيـه قـرار اسـت در مـجـمـع                    
عمومي كـارگـران  بـه اطـالع آنـهـا                  

 . رسانده شود
کورش نصراله بـيـگـي کـه در              -

بخش مديريت کارخـانـه شـاهـو کـار            
مي کند به يکي از کارگران که بـيـش          

سال است در ايـن كـارخـانـه           از  
ــار  مي کـنـد اعـالم مـي کـنـد              کـ

اخراج هسـتـيـد، در حـالـي کـه ايـن                  
کارگر از شدت عصبانيت اعالم کـرد       
هيچ کس نمي تـوانـد مـن را اخـراج               

کند، کورش نصراهللا بـيـگـي سـيـلـي             
محکمي از او خورد و از مـحـل دور            

 . شد
كميته كردستان حزب كمونيسـت     
كارگري ايران ضمـن مـحـكـوم كـردن            
تــرفــنــدهــاي كــارفــرمــا و مــديــريــت         
كارخانه نساجي كردستان، قـاطـعـانـه        
از خواسته هاي كارگـران اعـتـصـابـي           
حمايت ميكنـد و از هـمـه كـارگـران               
ميخواهد هـمـبـسـتـگـي خـود را بـا                 
كـارگـران نسـاجــي كــردسـتــان اعــالم           

 .كنند
 كميته كردستان حزب            

 كمونيست كارگري ايرن            
 ١٣٨٤ مهر ٧

 ٢٠٠۵ سپتامبر ٢٩ 
 

com.aol@asangaran 
 

00491633458007 
 

www.iskraa.org 

و رهبري جنبش طبقـاتـي کـارگـر در            
ايران و کردستان، به درجـات بسـيـار           
زيــادي ايــن ســالح مــرگ بــار قــوم               
پرستي و هويت تراشي ملي را خنثي       

 .کرده است
 

فضاي مـبـارزاتـي و اعـتـراضـي            
امروز سراسر کـردسـتـان شـاهـدي بـر             

تقابل کار و سـرمـايـه،        .   اين ادعاست 

صــف آرائــي جــنــبــش کــارگــري در            
کردستان بويژه  در سنندج و سـقـز و             
شهر هاي ديـگـر حـول خـواسـتـهـا و                 
مــطــالــبــات روزمــره کــه مــبــارزه و            
اعتراضات کارگري را بـه امـري هـر            
روز و هر ساعته تبديـل کـرده اسـت،            

. اوج تــازه اي بــه خــود مــي گــيــرد               
خواست برابري طلبانه زنان و مـردان         
در حرکتهاي بين اللمللي روز جهـانـي        
زن، مارش عظيم فستيوال کـودکـان،        
آزاديخواهـي و مـدرنـيـسـم جـوانـان،              

همگي گوياي اين واقعيت اسـت کـه          
ناسيوناليسم نه تنها به حاشيـه رانـده         
شده است و نه تنها کوچکتـريـن ربـط         
و تعلقي به اين خواستها ندارد بـلـکـه          
در مواردي آشکار و پنهان در مقابـل        
ايــن خــواســتــهــا و ايــن دســتــاوردهــا         

 . ايستادگي مي کند
 

واقعيت موجود امـروز جـامـعـه          
کردستان معنائي جز نـفـي هـرگـونـه            
ايده ناسيوناليستي و مليـت خـواهـي         

تمامي اين تـوقـعـات      .   را در بر ندارد     
و اين پيشروي ها تنـهـا در ظـرفـيـت              
آرمــان هــا و آرزوهــاي  انســانــي و               

 .کمونيستي قابل تعريف است
علم کردن هر گونه هويت ملي از       
طرف ناسيوناليسم،  مـخـرب تـريـن            
پديده در مقابل ايـن خـواسـت و ايـن              
توقعات انساني و برابري طلـبـانـه در          

 . کردستان است
 

 * *  *  * * 
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بعنوان ايدئـولـوژي مـقـوـلـه مـلـت و                
هويت تراشي مـلـي بـراي انسـان، از             
هيچ گونه پايه اي واقعي  بـرخـوردار            

ايدئولوژي ناسيونـالـيـسـم در        .   نيست
تقديس  مليت، در جـهـت سـيـاسـي              
کردن  اين مسئله و بـراي خـزيـدن در             
ــمــي کــردن ايــن درد،                قــدرت و دائ
چنانکه اشاره شد آنجا مشهود اسـت        
که ناسيونـالـيـسـم مـلـت بـاال دسـت                 
تبعيض و نابرابري برمردم مـنـتـسـب         
به ملت زير دست ساکن در آن جامعه         
را اعمال نمايد و در صـورت سـهـيـم              
شدن احزاب و جريانات ناسيوناليـسـم       
در اقتصاد و سياست حاکم بر جامعه       
و مردم و يا سپردن چـنـد پـاسـگـاه و                
کالنتري به اين احزاب،  ايـن هـويـت            
تــراشــي تــا روز مــبــادا مســکــوت             

 . گذاشته خواهد شد
 
کمونيسم مارکس در رويا روئـي       

بــا ايــن هــويــت تــراشــي مــلــي بــراي           
انسان، پاسخهاي روشن طـبـقـاتـي و           
پراتيکي مشخصي را براي حـل ايـن          
معضل و در نهايت  براي مـحـو ايـن             

منصـور  .   قوم گرائي بدست داده است    
حـكــمــت در ايــن راســتــا در مــقــالــه            

كمونيسم كارگـري، نـاسـيـونـالـيـسـم            " 
 تـوسـط     اين هويت تراشي مـلـي       . . . و

احزاب و جرياناتـي کـه از قـبـل ايـن                
مسئله تغذيـه مـي کـنـنـد را بـطـور                 

 .مشروح بيان کرده است
 

براي جامعه اي که در آن مسـئلـه         
ستم ملي به يک معضـل سـيـاسـي و             
اجتماعي تبديل شده باشد، ازديدگـاه      
مارکسيستي و لنيني و کـمـونـيـسـم            
کارگري تنها راه حـل  رفـرانـدم بـراي              
جدائي و تشکيل دولت مسـتـقـل يـا            
ماندن در كشور مـربـوطـه بـا حـقـوق              

 اين راه حـل       . مساوي شهروندي است  
براي طبـقـه کـارگـر بـه ايـن مـفـهـوم                   
نيست که هرجا از ستم ملي حرفي به        
ميان آمد بالفاصله نسخه جـدائـي را         
صادر کند، مسئله ملـي و مـعـضـل            
ملي تا کنون در جوامع مختـلـف بـه           
حــداقــل خــود رســيــده اســت و در                 
مجموع بـه سـمـت يـک هـمـزيسـتـي                 
مســالــمــت آمــيــز اجــتــمــاعــي و در           
چهارچوب يک سـاخـتـار اقـتـصـادي،           
اجتـمـاعـي عـمـومـي تـر بـا حـقـوق                   

 .مساوي شهروندي کشيده شده است
اما آنچه که براي ناسيـونـالـيـسـم          
محور بنيادي اين مسئله را تشکـيـل       
مي دهد نـه رفـع سـتـم مـلـي بـلـکـه                    
ابداعات و تراشيدن هويت ملي بـراي       
انسان است که پايه هاي ايدئولـوژيـک        
ناسيـونـالـيـسـم بـراي سـهـم خـواهـي                 
سياسي در قدرت و به طـبـع آن بـقـاء           

 .  هويت و ستم ملي است
در دوران حاضر و تا جائيـکـه بـه           
اوضــاع مشــخــص در ايــران بــرمــي           
ــيــل ســتــم مــلــي در                   ــه دل گــردد، ب
کردستان، و براي رفع اين مانع بر سـر       
راه رشد و گسترش جنبشهاي مترقي      
و مبـارزه طـبـقـاتـي طـبـقـه کـارگـر،                  
جريان کمونيسم کـارگـري بـراي دادن          
پاسخي انساني بـه ايـن تـبـعـيـض و                
نابرابري و هموار کردن رونـد مـبـارزه           
طبقاتي از يک سو و از سـوي ديـگـر              
براي جلوگيري ازبـرافـروخـتـن شـعلـه            
هاي آتش قوم پـرسـتـي جـريـانـات و               
احزاب ناسيوناليست، برنامه عـمـلـي        

رفـرانـدم   .   خود را عـرضـه کـرده اسـت         
براي تشكيل كشور مستقل يا ماندن      
در چهار جوب ايران با حقوق مسـاوي    

 .شهروندي براي همه آحاد مردم
 

 رفع ستم ملي       
 

حزب کمـونـيـسـت کـارگـري          
براي رفع کامـل هـر نـوع سـتـم              
ملـي و هـر نـوع تـبـعـيـض بـر                   
حسب مليت در قوانين کشور و      
عملکردهاي دولت مبارزه مـي      

حزب کمونيـسـت کـارگـري        . کند
هــويــت مــلــي، عــرق مــلــي و             
ــيــســم را افــکــار و             ــال ــاســيــون ن
تمايالتي بسيار عـقـب مـانـده،          
مخـرب، و مـغـايـر بـا اسـالـت                
انسان، آزادي و برابري انسان ها      
مي داند و با هـر نـوع تـقـسـيـم                
بندي ملي ساکنين کشور و هـر        
نوع تعريف هويـت مـلـي مـردم           

حـزب  . قاطعانه مـخـالـف اسـت        
کمـونـيـسـت کـارگـري خـواهـان             
برقراري نظامي اسـت کـه درآن          
کليه ساکنين کشور مستقـل از       
مليت يا احساس تـعـلـق مـلـي             

خــويــش، اعضــاي مــتــســاوي         
الحقوق جامعـه بـاشـنـد وهـيـچ            
نوع تبعيضي چه مـثـبـت و چـه            
منفي در قبال مردم منتسب بـه    
مــلــيــت هــاي خــاص مــعــمــول         

حزب کـمـونـيـسـت        . داشته نشود 
کارگري تالش بـراي جـايـگـزيـن          
کردن هويت طبقاتي و انسـانـي        
عام و جهـانـي کـارگـران بـجـاي             
هويت ملي را يک وظيفه حياتي     

 .خود مي داند
بعنوان يک اصل عـمـومـي،        
ــيــســت کــارگــري           حــزب کــمــون
خواهان زندگي مردم مـنـتـسـب         
به مليت هاي مختلف بـعـنـوان         
ــدان آزاد و مــتــســاوي            شــهــرون
الــحــقــوق در چــهــارچــوب هــاي        

بزرگتراست که سازمـان    کشوري  
يــابــي صــف هــاي قــدرتــمــنــد           
کارگري را در عـرصـه مـبـارزه             

با ايـن   .   طبقاتي تسهيل ميکند  
حال در مواردي که پيشينه ستم      
ملي و تخاصمات مـيـان مـردم         
منتسب به مليت هاي مختلـف      
هـمــزيســتـي مــيـان آنــهـا را در             
چهارچوب هاي کشوري موجود    
دشوار و مشـقـت بـار سـاخـتـه               
باشد، حزب کمونيست کارگـري      
حق جدائي ملل تـحـت سـتـم و             
تشکيل دولت مستقل از طريـق      
مراجعه مستقيم به آراء خود آن      

. مردم را به رسميت مي شناسد     
يک دنياي بهتر برنـامـه حـزب         (   

 کمونيست کارگري 
 

راه حل جدائي و ايـجـاد کشـوري          
مستقل در کردستـان، بـخـودي خـود           
هيـچـگـونـه بـاري را از دوش مـردم                 
تحت ستم در عصر حاضر برنخـواهـد        

طــرح جــدائــي از نــظــر مــا            .   داشــت
کمونيستها ارائه  راه حل براي ستمـي       
است که موضوعيت داشتـه بـاشـد و           
از طـرف ديـگـر خـلـع سـالح احـزاب                 
ناسيوناليست بورژوائي کرد در تـداوم      
و بقا اين ستم با شعـار هـويـت مـلـي             

اگــر بــه اهــداف، تــاکــتــيــک و            . اســت
ســيــاســتــهــاي احــزاب و جــريــانــات           
ناسيوناليسم در کردستان نگاه کنيـم،      
با پديده اي به عنوان رفع سـتـم و يـا               
حل مسئله کرد و دادن پاسخي عالج       

آنجا هم کـه     .   پذير روبرو نخواهيم شد   
نــاســيــونــالــيــســم  ازرفــع ايــن ســتــم            
ميخواهد روي سکوي هـويـت مـلـي           
خويش بايستد و ناله سر دهد، چيـزي        
نيست جـز مـعـاملـه بـا دولـت هـاي                 
ــراي خــود گــمــاردگــي و               مــرکــزي ب
بروايتي  بدست گرفتن همان رسـالـت         
دولت مرکـزي در مـنـطـقـه  بـا يـک                   
آرايش نسبتا کردي در زبان ، لـبـاس،         
فرهنگ و يک سيـسـتـم اداري کـردي            
که همان هويت ملي بخشيدن  تـحـت         
حاکميت دولـت مـرکـزي و بـراي بـه                
تحقق رسانيدن آرزوهاي ايـن احـزاب          
در دست يابي به سـيـسـتـم سـرمـايـه               
داري محلي  و مشـاوريـن اسـتـثـمـار             

ايـن  .   دولت مرکزي  در منطقـه اسـت        
اهداف و اين سياستها دقيقا درجهت       
تداوم، گسترش و بقاي ستم مـلـي بـر           

طـرح  .     مردم کردستان است نه رفع آن     
و اهداف سياسي ناسيوناليـسـم بـراي         
مسئله رفع ستم ملي، مـعـنـائـي جـز          
دائمي کردن اين ستـم مـلـي را دربـر              

 .ندارد
قانع شدن به اين امتيازات و ايـن        
ــزاب              ــارات بـــــراي احـــ ــيـــ ــتـــ اخـــ
ناسيوناليست، آنجا معنا پـيـدا مـي          
کند که حاکميت ملت باال دست ، در        
معامله  بـر سـر ژانـدارمـي آنـان در                 

جـريـان   .   محل، به توافق رسيده بـاشـد      
ناسيوناليسـتـي حـزب دمـکـرات در            
کــردســتــان ايــران، در طــول تــاريــخ             

مــوجــوديــت خــود و بــراي تــامــيــن              
آرزوهاي ديرينه اش، چنين سياسـتـي       
را به اندازه تـولـدش تـا بـه امـروز بـا                  
خود حمـل کـرده و بـارهـا سـرش بـه                  
سنگ خورده و هر بار در نشـسـت بـا            
مامورين اطالعاتي دولت جـمـهـوري       
اسالمي، رهبراني از خود ايـن حـزب         
ــرده و                       ــم ب ــاه رژي ــخ گ ــه مســل را ب

در نـتـيـجـه بـراي          .   بازنگردانده اسـت   
احزاب ناسيوناليست کرد، قبل از هر      
چيز هويت تراشي کاذب و ذهني، آن        
سکوئي است که بر بستر آن لمـيـده و           
مي خواهد با اين پرچم خـرافـي و بـه             
قيمت فجيع تـريـن کشـتـارهـا، بـراي             
مشروعيت بخشيدن به خود و تبديـل       

کردن هويت مـلـي بـه يـک مـوضـوع               
سيـاسـي در بـده و بسـتـانـهـا، بـراي                   
تامين اهـداف بـورژوازي کـرد بـه آن              

 .دست يابد
 

کمونيسم کارگري تنها جـريـانـي        
است که با اتکا به افق و روشنـبـيـنـي            
مــارکســيــتــي در بــرخــورد بــه ايــن             
مسئله، پاسخ انساني رفع ستم مـلـي        
و نابرابري بر مردم کردسـتـان را داده           

 . است
 

از نظر کـمـونـيـسـتـهـا مـلـيـت و                 
مليت تراشي جزء اليجزاي سناريـوي      
سياهي است که تاريخا در بـرخـي از           
ــانــات               ــيــا و تــوســط جــري ــقــاط دن ن
ناسيوناليست به مردمي کـه سـالـهـا          
در کنار هم زيسته اند، تحميل گشتـه       

وقايع يوگسالوي، کشوري کـه      .   است
ســالــيــان مــتــمــادي، مــردم کــروات،        
بوسنيائي و غيره، کوچکترين مسئله     
اي بنام ملت هاي متخاصم  دشـمـن          
با يکديگر نداشتند،  توسط احزاب و       
گروهاي قوم پرست ناسـيـونـالـيـسـت،          
آتش جنگي خانمـانسـوز و کشـتـاري          
انساني را متحمل شدند که هيچـگـاه        
تصاوير ضد انسانـي ايـن کشـتـار از             
 . حافظه نسل امروز پاک شدني نيست

 
در همين کردسـتـان عـراق سـهـم            
خواهي احزاب ناسـيـونـالـيـسـت کـرد           

بـر بسـتـر ايـن         )   بارزاني و طالبـانـي    ( 
ستم و در پشت سنگر هـويـت مـلـي،            
چه بر عليه همديگر و چـه عـمـلـکـرد           
مشترکشان در کشتار کمونيستهائي    
که از حقوق انسان و کـارگـران دفـاع             
مي کردند و مي کنند، چه به فـقـر و             
سيه روزي کشانيدن بخش عظيمي از      
ــا                ــنــگ دســت جــامــعــه، ب مــردم ت
هــمــکــاري و پشــتــيــبــانــي ســربــازان         
آمريکائي، گوشه بسيار کـوچـکـي از         
کارنامه احزاب ناسيوناليست کرد در     
کردستان عراق اسـت کـه  بـه انـدازه                

 . کافي گوياي اين حقايق است
 

کمونيسم کارگري و حزبي کـه در        
راس اين جنبش خود را مـدافـع رفـع            
اين تبعيض در جامعه مي داند، طي       
بيـش از دو دهـه اسـت  بـا حضـور                    
گسترده خود در جهت هدايت و رشـد         

 2اصفحه  

 

 ايدئولوژي  و شعار مخرب ناسيوناليسم“  هويت ملي”

 1از صفحه 

  )53صفحه 
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ــاه اســت،              ــرم ــه ــم م ــروز ده ام
کــارگــران نســاجــي هــنــوز دســتــمــزد         
شهريور ماه خود را دريـافـت نـکـرده             

 .اند
اعتصاب كـارگـران كـارخـانـه           - 

نساجي كردستـان در شـهـر سـنـنـدج              
روحـيـه   .   وارد دهمـيـن روز خـود شـد           

مسوليـن و افـراد       .   کارگران باال است  
مديريت کارخانه هـيـچ کـدام جـرات            
نـــدارنـــد وارد ســـالـــن اعـــتـــصـــاب          

کـارگـران مصـمـم هسـتـنـد             .   بشونـد 
اقدامات جدي را در دستور بگـذارنـد        

 .تا اعتصابشان به نتيجه برسد
کارگران در مجمـع عـمـومـي           - 

خود در مـورد چـگـونـگـي پـيـشـبـرد                
 .اعتصاب تصميم گرفتند

نــمــايــنــدگــان کــارگــران مــورد        -

تــهــديــد نــيــروهــاي اطــالعــات قــرار         
 .گرفتند
پيگيري کارگران و نماينـدگـان        -

آنها براي رسـيـدن بـه مـطـالـبـاتشـان               
ــاران              ــدرک ــامــي دســت ان ــم دســت ت

اخــيــرأ .   کــارخــانــه را رو کــرده اســت         
آشكار شده اسـت کـه در چـنـد سـال                 
گذشته كارفرما و مديريت بخشـي از      
دســتــمــزد كــارگــران را بــه عــنــاويــن           

 .مختلف به جيب زده اند
 هـزار    ٢٠ تا    ١٠حق توليد از      -

امـا تـا        · تومان تـعـريـف شـده اسـت          
 تومان بـه    ٢٠٠تا   ١٠٠کنون ماهي   

 . کارگران پرداخت شده است
در يك سـال گـذشـتـه هـر مـاه                 -

ــومــان از دســتــمــزد               هشــت هــزار ت
كارگران كم شده اسـت ولـي بـه جـاي              
ــه حســاب                 واريــز كــردن ايــن پــول ب

به جـيـب      كارگران در تعاوني اعتبار،   
كار فرما و مديران كارخـانـه ريـخـتـه            

 ميليـون   ١٨كل اين مبلغ    .   شده است 
 .است

پنج دستگـاه از مـاشـيـنـهـاي              -
توليدي اين كارخانه به فروش رسـيـده         

 .است
نفر از کـارگـران     شکايت   - 

براي از دست دادن سالمتـي جسـمـي          
 .خود در محيط کار به نتيجه رسيد

كارگر كسانـي   از اين تـعـداد       
. هستند كه سال گذشته اخراج شـدنـد     

اين كارگران پارسال شكايت خـود را         
. ه كردنـد  ئ با سند ومدرك به دادگاه ارا     

امسال دادگاه بـه نـفـع كـارگـران راي              
ــه كــارگــران            .   داد ــايــد ب ــرمــا ب كــارف

 .خسارت پرداخت كند
ــن             - ــرعــامــل اي ــي مــدي ــان ــرب ق

كــارخــانــه بــه دلــيــل عــدم پــرداخــت           
خســارت و دزديــهــاي مــتــعــدد كــه            
كارگران يكي پس از ديگري آنـهـا را           
افشا كردند اكنون تحت تعقيـب قـرار      

 . و فراري شده است  گرفته
تعدادي از مسولـيـن و مـديـران            

ــر                  ــب زيـ ــيـ ــرتـ ــه تـ ــه بـ ــانـ ــارخـ : كـ
حـبـيـب اهللا         امـيـراسـدي،      بشارتـي، 

فاتحي، هـادي وفـاي و يـك نـفـر بـه                  
در . . .   شهرام كه به جـرم دزدي و           اسم

با قيـد وثـيـقـه آزاد             بازداشت بودند، 
 .شدند
روز پنجشنبه گذشته در حـالـي          

که از طرف اداره آگاهي سنندج بـراي         
دســتــگــيــري قــربــانــي مــديــر عــامــل       
كارخانه نساجي كردستان، بـه مـحـل         

با همـکـاري هـم          کارخانه آمده بودند  
دستان او به وي خبر مي دهند به ايـن     
ترتيب از دسـتـكـيـري او جـلـوگـيـري               

 . كردند
روز شـــنـــبـــه در حـــالـــي کـــه               

نمايندگان کـارگـران بـه اداره كـار و               
استانداري مراجعه كردند، مـوفـق بـه         
مذاكره با هيج كدام از مقامـات ايـن          

 . ادارات نگرديدند
نمايـنـدگـان كـارگـران امـروز در             
مجمع عـمـومـي کـارگـران تـمـامـي               
مسائل و خواستـه هـاي كـارگـران را             
مورد بحث و بـررسـي قـرار دادنـد و               
اعالم كردند که يكشنبه نـمـايـنـدگـان        
به تهران خـواهـنـد رفـت و شـکـايـت                 
کارگران را به مقامات باالي دولـتـي         

 . خواهند رساند
 

كميته كردستان حزب            
 كمونيست كارگري ايران            

 ٨٤ مهر ماه     ١٠
 ٢٠٠۵ اكتبر     ٢
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 يك اطالعيه سوال برانگيز در سايت كانون دفاع از حقوق كودكان 

ــران نســاجــي            ــارک اعــتــصــاب ک
کردستان در شهر سـنـنـدج هـمـچـنـان             

خواست کارگـران مـبـنـي       .   ادامه دارد 
ــر اخــراج      نفر از همکاران خود و      ب
قــراردادهــاي مــوقــت،   لــــــــغــــــــو 

عکس العمل ضد کارگـري کـارفـرمـا          
را نسبت به کارگران اعتصابي بدنبـال       

اذيت و آزار کارگران نساجي و     .   داشت
وعده وعيد کارفرمايان، امروز ديـگـر       
بــه پــديــده شــنــاخــتــه شــده اي بــراي             

پـيـگـيـري     .   کارگران تبديل شده اسـت     
کارگران و نمايندگان آنها براي رسيدن      
به مطالـبـاتشـان، مـاهـيـت تـمـامـي               
دســت انــدرکــاران کــارخــانــه را بــراي          

بـه  .   جامعه کارگري آشکار کرده اسـت     
جيب زدن بخشي از دستمزد کـارگـران       
توسـط کـارفـرمـا و مـديـريـت، بـاال                 

ــيــون از صــنــدوق         کشيدن   ــل مــي
تــعــاونــي اعــتــبــار کــارگــران، فــروش        
دسـتــگــاهــاي تــولــيــدي کــارخــانــه بــه        
منظور به تعطيلي کشاندن و نـهـايـتـا          
بستن کارخانه و بيکار کردن کارگـران       
و بسياري از دزديهاي متعددي که از        
قــبــل دســت رنــج کــارگــران نســاجــي          
توسط کارفرما و مـديـريـت صـورت            
گرفته، از اقـدامـات بـه شـدت ضـد                 
کارگري اي است کـه تـاکـنـون عـلـيـه               
کارگران نساجي کردستان اعمال شـده      

اين اعتصاب مي تواند و بـايـد        .   است

تا پيروزي کامل ، بـا قـدرت تـمـام و               
براي بـه تـحـقـق رسـانـدن خـواسـت و                  

 .     مطالبات کارگران ادامه پيدا کند
کارگران نساجي کردستان امروز       

بيش از هر زماني به پشتيباني بخش         
.  هاي مختلف کارگري نياز دارند   

اقدام حمايت آميز کارگران کارخانه     
شاهو از کارگران نساجي کردستان،     
جلوه اي از اتحاد و همبستگي    
جنبش طبقه کارگر در کردستان         

.                                                          است  
همبستگـي کـارگـري در چـنـيـن             
شرايطي نه تنها اعتصاب کارگران را       
به تحقق خواهد رساند بلکه تضمينـي       
ــيــت در                 ــق ــراي مــوف ــود ب خــواهــد ب
اعتراضات بخشهاي مختلـف ديـگـر        

 .کارگري
 *  * * 

 همبستگي کارگري رمز پيروزي در اعتصاب

 
 
 
 
 
 
 
 

 فریدون فرجاد

ســايــت كــانــون دفــاع از حــقــوق           
كودكان در سنندج امروز فراخواني به      

 مهرماه تحت عـنـوان   ٩مناسبت روز  
روز همدردي با كودكان فلسطين درج      

محتواي اين فراخـوان هـر     .   كرده است 
هدفي را دنـبـال كـنـد روزي را بـراي                 
خود انتخاب كرده است كه اولين روز        

هـفـتـه كـودك را         .   هفته كـودك اسـت      
جمهوري اسالمي در تـقـابـل بـا روز              

در .   جهاني كودك اعـالم كـرده اسـت          
اين فراخوان با ظرافت خاصـي تـالش         
شده است در عين حال كه آشـكـارا و            

يـل بـاشـد، در        ئ به درست علـيـه اسـرا       
در .   مورد اسالميستها ساكت بـمـانـد      

صورتي كه در ايـن مـنـطـقـه جـنـگ                 
تــروريســم اســالمــي و     (   تــروريســتــهــا

با هم كل منطقـه را      )   تروريسم دولتي 
كــودكــان .   دچــار مــخــاطــره كــرده انــد      

. قرباني تروريسم هر دو طرف هستنـد      

اگر در شرايط فعلي ايـران نـمـيـشـود             
عليه اسالميها و تـروريسـم اسـالمـي          
حرف زد، ميشد عليه تروريسم هر دو       

اما اين فراخوان آشكارا    .   طرف نوشت 
يل مـوضـع گـرفـتـه اسـت             ئ عليه اسرا 

بــدون ايــنــكــه در مــورد جــريــانــات             
. تروريست اسـالمـي چـيـزي بـگـويـد             

سياسـت ايـن فـراخـوان بـا سـيـاسـت                 
. تاکنوني اين کانون خـوانـائـي نـدارد          

اين كانون هرساله روز جهـانـي كـودك         
را مراسم ميگرفت نه هـفـتـه كـودك،            
كه رژيـم اسـالمـي آنـرا اعـالم كـرده                 

 .است
   

 ٨ بــعــالوه در شــرايــطــي کــه روز        
 مــهــرمــاه، روز     ١٦اکــتــبــر، يــعــنــي      

جهاني کودک اسـت فـراخـوان دهـنـده            
روز هـمـدردي بـا        "  مـهـر مـاه          ٩روز  

را بــراي خــود     "   كــودكــان فــلــســطــيــن   
حتمأ كودكان فلسطـيـن     . برگزيده است 

شــايســتــه بــيــشــتــريــن حــمــايــتــهــا و         
امـا روز جـهـانـي         .   همدرديها هستند 

كودك ربطي به مرز و کشـور خـاصـي           
اين فراخـوان  يـک آلـتـرنـاتـيـو               .   ندارد

ديگري در مقابل روز جـهـانـي کـودک          
از اين نظر نيز اين فـراخـوان بـا           .   است

سـيــاســت تـاکــنــونــي ايـن كــانــون در            
 . تناقض است

. اين فراخوان سوال برانگيز اسـت      
سوال اين است چرا كانون مـثـل سـال            

) مـهـر  ١٦( گذشته روز جهاني كـودك     
چه كسـي روز      .   را فراخوان نداده است   

 مهر ماه روز همدردي بـا كـودكـان            ٩
از .   فلسطين را تـعـيـيـن كـرده اسـت              

فعالين کانون دفاع از حقوق کـودکـان        
انتظار ميرود که در مـورد درج ايـن             
فراخوان سياست كانون را بـه اطـالع           

 . جامعه برسانند
   

 محمد آسنگران     
   ١٣٨٤ مهرماه  ۵

com.aol@asangaran 
  

00491633458007 
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حكوت ضـد انسـانـي و ضـد كـودك               
اين دوست ناشـنـاخـتـه       .   پرپر ميشوند 

در "   فعـال كـانـون دفـاع از كـودكـان              " 
سنندج هم عين اين سياست را كـپـي         
كرد و به زبان بهداشتي آن را تـبـلـيـغ              

 .نمود
در كنار اين فراخـوان مشـخـص          

روز هـمـدردي بـا        "  مهر و    ٩براي روز   
، فراخوان كلي خود    " كودكان فلسطين 

كانون بدون تعيين روز مشـخـص در           
مورد روز جهاني كودك، بـاز بسـيـار           

براي ايـنـكـه مـعـنـي          .   معني دار بود  
احتمالي را متوجه شويد به خبـر زيـر          

 .نگاه كنيد
 ٩جمهوري اسالمي ايران در روز      

مهر ماه در مدارس اسـتـان مـركـزي            
زنگ مدارس را به صدا در مـي آورد          
و ظـاهـرا تـعـلـق خـاطـر خـود را بـه                     

 .ابراز ميكند" كودكان فلسطيني"

 مـهـر مـاه و          ٩وقتي همين روز     
همين موضوع يعني ظاهرا دفـاع از         
كودكان فلسطينـي و عـدم ذكـر يـك              
جمله در مورد كودكان اسـرايـيـلـي و            
قربانيـان عـمـلـيـات انـتـحـاري و يـا                  
كودكان در بـقـيـه دنـيـا، در سـايـت                  

اين كـانـون   "   فعال"   كودكان از زبان يك 
جاري ميشود و بـطـور بـرجسـتـه در               
سايت قرار داده ميشود، بديهي است      
كه براي خوانندگان، اين نوشته سـوال        

 .برانگيز باشد
هشدار من به فعالين كانون ايـن        

بود كه ايـن مـوضـوع را دريـابـنـد و                 
مـن عـيـن اطـالعـيـه           .   هشيار باشند 

خودم را براي اين سايت و سـايـتـهـاي           
كـانـون سـاكـت بـوده          ·   ديگر فرستـادم  

تنها عكس العملي كه شنـيـدم       ·   است
يكي از دوستان، جماعت منشعبـيـن       

فضـا را    " به من جواب داده است كـه          
خـوب بـا ايـن اخـبـار            " .   آلوده نـكـنـم     

مــنــدرج آيــا ايــن دوســتــان مــتــوجــه          
هستند كه چـه كسـي فضـا را آلـوده               

دريـغ از يـك ذره حـقـيـقـت               ·   ميكنـد 
 .گويي و حقيقت جويي

دوســـتـــان چشـــمـــتـــان را بـــاز           
حب و بغض هـاي فـرقـه اي را              . كنيد

 .كنار بگذاريد
 محمد آسنگران      

  

 !قابل توجه دوستاني كه چشمشان را باز نكردند 
 بعضي از بيماريها را از روي عالئم آن ميشود شناخت

 ):خبرگزاری جمهوری اسالمی ايران  (ايرنا
زنگ همدردی با آودآان فلسيطنی در مدارس استان      

· مرآزی طنين اندا ز شد    
 ٨۴/٠٧/٠٩ ، خبرگزاري جمهوري اسالمي اراك
  فلسطين .آموزش وپرورش .سياسي .داخلي
طي مراسمي  روز شنبه" همدردي با آودآان فلسطيني"زنگ 

 .انداز شد درمدارس استان مرآزي طنين
دراين مراسم آه در مدرسه شاهد اراك برگزار شد، دانش آموزان  

ضمن محكوم "مرگ بر آمريكا"و" مرگ براسرائيل"حاضر با شعار
آردن جنايات رژيم اشغالگر قدس حمايت خود را از آودآان 

 .فلسطيني اعالم آردند
آننده در اين مراسم پالآاردهاي آه بر  دانش آموزان شرآت

آند بوش حمايت  شارون جنايت مي" روي آن نوشته شده بود
 .را در دست داشت“ ميکند

htm.litera/html/840706/com.sharghnewspaper.www://http 
 جشنواره سراسرى آودك، نيايش و مهر

ـانـون        مرآز آفرينش : فارس هاى فرهنگى و هنـرى آ
ـامـه          ١٢ لغايـت     ٩طى روزهاى    هـاى    مـهـرمـاه بـرن

متنوعى را براى برگزارى جشنواره روز جهانى آـودك         
ـايـش           هـاى   در تهران تدارك ديده است آه اجراى نـم

هايى براى آودآان و نوجوانـان از         شاد و پخش فيلم   
براين اساس برپايى نمايشگاهى از   .   آن جمله است  
ـايـى از      هاى نيايش و عـروسـك        تصاوير عروسك  ه

هـاى   هاى بچه  آشورهاى مسلمان، نمايش عكس   
ـان و                شرآت آننده در پروژه تبادل فـرهـنـگـى آـودآ

نوجوانان ايرانى و هلندى و برپايى نمايشگاه عـكـس          
. هاى اين جشنواره در تـهـران اسـت          از جمله برنامه  

ـا          برگزارى نمايشگاهى از نقاشـى     ـان ب هـاى آـودآ
هاى هـنـرى     موضوع نيايش و عبادت و برپايى آارگاه      

هاى جشنواره روز جهانى آـودك در مـرآـز             از برنامه 
رود آه امسـال بـه دلـيـل            ها به شمار مى    آفرينش

 »آودك، نيايش و مهـر    « نزديكى به ماه مبارك رمضان      
ـانـى آـودك در              . نام گرفته است   جشنـواره روز جـه

ـانـون در سـراسـر               تمامى مراآز فرهنگى، هنرى آ
 .شود آشور برگزار مى

 
 مهر ماه روز همدردی با کودکان فلسطين است روز همدردی با کودکانی که اين روزها                9روز  

خبر پر پر شدنشان هر روزه در رسانه های جمعی تقريبا وقت مشخصی را به خود اختصاص             
 . داده است

تکرار اخبار کشته شدن و زخمی شدن کودکان فلسطين به حدی بوده که ديگر عمال تاثيری بر                        
افکار عمومی دنيا ندارد گويا اين جنايات امری عادی ست و اين کودکان برای کشته شدن به دنيا                     
آمده اند ديگر قضيه فلسطين و اسرائيل و جنگ اسالم و يهود و قضيه اعراب و صهيونيسم جهانی 
و تالش برای تصاحب زمينها و منابع و منافعی که هر کدام خود را صاحب آنها ميدانند و سعی                        
ميکنند خود را صاحب آن قالب کنند به قضيه نا معلوم و خسته کننده برای مردم جهان تبديل شده                       

سرنوشت کودکانی که با هيچ تعلقی پا به عرصه زندگی ميگزارند . است و يا آن را تبديل کرده اند 
است و يا در همين آغاز دوران           ...  يا در به در شدن و و آواره شدن ، معلول و کشته شدن و                        

کودکی برای کشتن و زنده ماندن در دفاع از تعلقاتی که هيچ گاه خود آن را برای خود انتخاب                            
نکرده اند برای جنگی که هميشه از دوران طفوليت از آن نفرت داشته تربيت ميشوند و راهی به                     

 . جز آن ندارد 
 . بازی های اين کودکان؛ در جنگ ، کشتن و کشته شدن خالصه می شود 
طرف مقابل آنها هم قرص و محکم ايستاده و بر جنايت خود ادامه ميدهد و قدرتهای بزرگ دنيا                       

روز به روز اين اوضاع پيچيده تر ميشود و          .  را پشت سر دارد و کسی را جلو دار خود نمی بيند             
در اين ميان از سازمانهای مدافع حقوق بشر در دنيا با وضعيتی که در حال حاضر دارند هيچ                           

اما در اين ميان    !  عمال يک بن بست همه جانبه برای آينده نا معلوم اين کودکان              .  کاری بر نمی آيد   
چاره چيست و آيا بايد به شکلی که همه ما در حال حاضر می بينيم دست روی هم گذاشت و يا                            
برای دوره کوتاهی در حمايت از اين کودکان کارهای انجام داد بعی از مدتی روز از نو روزی                      

آيا تنها راه برون رفت و جلوگيری از قربانی شدن اين کودکان ،پيروزی يک طرف و از                   .  از نو   
 ! ! بين رفتن طرف مقابل است و يا راهی ديگر نيز وجود دارد 

همدردی با اين قربانيان کوچک از روشن کردن سمبليک يک شمع گرفته تا رژه چندين هزار                        
نفره مدافعان حقوق بشر بدون شک حد اقل تاثيری که خواهد گذاشت اعالم اين نکته است که در                     

 . اين دنيا هنوز قلبهای در راه انسانيت می تپد و در اين راه تالش و مبارزه ميکنند 
www.koodekan.com  

 پرويز خسروی 

فعال کانون دفاع از ( 

 )حقوق کودکان

 4صفحه 

 

 
همدردی با کودکان 

 فلسطينی

 1ازصفحه 
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!   مرگ بر جمھوری اسالمی

 

مـــهـــر   امروز صبح دوشـنـبـه       
ماه دو كاميون به قصد بار زدن مواد        
توليدي و خروج از كارخانه بـا مـانـع            

كـارگـران قـبـأل       ·   كارگران روبرو شدنـد   
هم اعالم كرده بودند كه از خـروج هـر           
 .نوع مواد توليدي ممانعت ميكنند

 
ــران در          ١٣ســاعــت       - ــارگ   ک

مقابل کارگـزيـنـي تـجـمـع کـردنـد و                
خــواهــان جــواب دادن مــديــريــت بــه          

مـهـنـدس    .   خواسـتـهـاي خـود شـدنـد          
عزيزي در ميان کارگران حاضر شد و       

اعالم کرد از دست من کاري بر نـمـي          
روز ديگر با کارخانـه     آيد من هـم      

نساجي کردستان قرارداد دارم، بنـابـر       
اين من دخالتـي در امـر اعـتـصـاب              

 .شما نخواهم کرد
 
امروز کارگران از نـمـايـنـدگـان           -

خود بشدت عصباني بودند آنـهـا در          
سالن اعتصاب نمايندگان را مـتـهـم          
کردند که در مقابل سياست سـرکـوب      
كارفرما، آنها سکوت اخـتـيـار کـرده           

کارگران به نمايندگان خود اعـالم       . اند
کردند اگر شـمـا اخـبـار مـذاکـرات و               
اقــدامــات خــود را بــه مــا گــزارش              

نكنيد، ما خودمان وارد ميدان عمل      
مي شويم و نـمـايـنـدگـان ديـگـري را               

 . انتخاب ميكنيم
 
 نـفـر     ٤٦مدير كارخانه کارت       -

 نفر از نمايندگان کـارگـران        ٤از جمله   
. را گرفته و به آنهـا پـس نـداده اسـت              

پس ندادن كارتها بـه مـعـنـاي اعـالم             
 .اخراج اين كارگران است

 
نماينديگان کارگران امروز نيز      -

به اداره کار مراجعه کردند و جـوابـي           
همچنيـن امـروز بـه        .   دريافت نکردند 

استانداري مراجعه کردند اقبالي پـور      

جوابي به آنها نداد و اعالم کرد کـاري         
 . از دست آنها بر نمي آيد

 
دســيــســه هــاي كــارفــرمــا و              -

مديريت و خشم کارگران در يکـي دو         
روز اخير باعث تنشهاي بين کارگران      

 .و نمايندگان شده است
دوشنبه شب ساعت ده نـمـايـنـده          
کارگران به قصد مذاکره با مـقـامـات         

 .دولتي به طرف تهران راه افتاده اند
 

حزب كمونيسـت كـارگـري ايـران          
همه كارگران نساجي كردستـان را بـه         

 . همبستگي و اتحاد فراميخواند

ما از همه كارگران و سازمانهـاي   
مدافع حقوق كارگري ميخواهيـم كـه        
خواستـه هـاي كـارگـران نسـاجـي را               

 .حمايت كنند
 

 كميته كردستان حزب            
 كمونيست كارگري ايران            

 
  

 ٢٠٠۵ اكتبر ٣
 

com.aol@asangaran 
 

00491633458007 
 

org.iskraa.www 

 
  نفر از كارگران نساجي كردستان ضبط شد٤٦كارت 

 اعتصاب کارگران وارد يازدهمين روز خود شد  

طبق اخـبـار رسـيـد بـه كـمـيـتـه                  
كردستان حزب امروز يك شنبـه دهـم         
مهر ماه از طرف مديـريـت کـارخـانـه         
براي حل مشکالت ايـن كـارخـانـه و             
ــا اعــتــصــاب كــارگــران،             ــه ب مــقــابل
نمايندگاني به اسـتـانـداري فـرسـتـاده           

طــي جــلــســه اي       شــد، اســتــانــداري      
بـه مـديـريـت اعـالم کـرده              محرمانه  

است، ما در امـر کـارخـانـه نسـاجـي              
کردستان دخالت نخواهيـم کـرد و از           
آنها خواسته اند ديـگـر تـحـت هـيـچ                
شــرايــطــي بــه اســتــانــداري مــراجــعــه        

 . نکنند
ــكــي از            -          ــي ي بشــارت

مسولين اين كارخانه قرار بوده امروز      
ــن                  ــال ــح در س ــازده صــب ــاعــت ي س

مــيــان کــارگــران         ريســنــدگــي در    
ظـاهـرا چـنـد       .   اعتصابي حاضر شـود   

نفر از کساني که همکاران مـديـريـت          
او خبر دادند هـوا پـس             هستند به 

بدين صورت بشارتي از تـرس          است،
 .نکرد ميان کارگران حضور پيد در 

امروز در حاليكه مـديـريـت            - 
پنج كاميون همراه چنديـن کـارگـر را           
به قصد بار زدن و انتقال توليدات اين        
كـــارخـــانـــه آورده بـــود، کـــارگـــران            
اعتصابي اجازه ورود به کارخانه را به       

بدين ترتيـب  .   هيچ کدام از آنها ندادند    
 .ماشينها خالي بر گشتند

  
اخبار حاكي از اين است               -

كه روز گذشته مديريت دو كاميون را       
و بـار زده       مخفيانه به کارخانه آورده      

بودند، امروز کارگران هنگامي كه از      
ماجرا باخبر شدند، بـارهـا را خـالـي             
کرده و اجازه ندادند اين دو كـامـيـون            

 . از کارخانه بيرون بروند
  

مديريت کارخانه امـروز               -
ــارت  يکي از کـارگـران را کـه            کــ
ــه          بيش از    ســال در ايــن كــارخــان
كار دارد گرفتـه و اعـالم         ســابــقــه  

در .   ميكنداين كارگر اخراج مـيـشـود      
کارخانه بين کارگران و مـديـريـت بـر            
سر اين موضـوع تـنـش ايـجـاد شـد،              

 نـفـر از       ٤سپس اين کارگر به هـمـراه         

نــمــايــنــدگــان کــارگــران بــه اداره کــار         
در .   مراجعه و شـکـايـت مـي کـنـنـد              

پايان مديريت نـاچـار مـيـشـونـد كـه               
 . كارت اين كارگرا را پس بدهد

  
امـروز مــديـريــت اعــالم                 -

کرد که در بخشهاي مختلفي نـيـروي         
از جـملـه در       .   کار کمتري الزم اسـت      

بخش بسته بندي به جاي نه نفر بـايـد           
سه  نفر کار کنند و به اين ترتـيـب در             
ساير بخشهاي ديگر نيز تعداد نيـروي   

در آبدار خانـه  .   کار را کاهش ميدهند   
يک نفر روزي  دو سـاعـت کـار کـرده               

است اين  دو ساعـت کـار را بـه               
 . دقيقه کار کاهش داده اند

  
ــرات                   - ــذاک ــن م ــري در آخ

نمايـنـدگـان کـارگـران و مسـئـولـيـن                
دولتي وعده داده اند که تـا آخـر ايـن              
هفته حقوقهاي شـهـريـور مـاه را بـه               

آنـهـا اعـالم      .   کارگران پرداخت کـنـنـد    
كرده اند كه علت تاخير در پـرداخـت           
دستمزدهاي اين ماه تغيير بانك بـوده       

 . است

در حال حاضر فروشگـاه               - 
تــعــاونــي کــارگــران نســاجــي کــه بــه           
کارگران تعلق دارد و سرمايـه اصـلـي         
اين فروشگاه مال خود کارگران اسـت        
تالش ميكند مايحتاج اوليه زنـدگـي       
کارگران را تـا پـرداخـت دسـتـمـزدهـا              

 .تامين کند
  

امروز اعالم شـد مـبـلـغ                   -
پولي كه كارفرما ومـديـريـت در يـك            
سال گذشته از دستمزد كارگران كسـر        
كرده و به جاي واريز كردن اين مـبـلـغ           
به بانـك تـعـاونـي اعـتـبـار كـارگـران                 
نساجي، به جيب خـود ريـخـتـه انـد،              

قـبـأل ايـن      .   ميليون تومـان اسـت     
 . ميليون اعالم شده بودمــبــلــغ    

  
در حالي کـه هـر روز دسـت                 -

تعدادي از دزدان در اين كـارخـانـه رو           
كـه    مي شود اخيرأ معلوم شده است       
شــخــصــي بــه اســم مــطــلــبــي          

ميليون تومان بـه جـيـب زده و فـرار               
 . كرده است

  

کارگران بشدت از اين همه فسـاد       
و چپاول دسترنج خودشان عصـبـانـي         

 . هستند
 

كــمــيــتــه كــردســتــان حــزب هــمــه       
كارگران نساجي كردستان را به اتحاد      

مـا از    .   و همبستگي دعوت ميكـنـد     
ــنــدج                هــمــه كــارگــران و مــردم ســن
ميخواهيم كـه كـارگـران نسـاجـي را             

صــداي كــارگــران    .   حــمــايــت كــنــنــد    
نساجي بايد بـه هـمـه دنـيـا مـخـابـره                 

ما تالش ميكنيم اين امر مهم      .   شود
 . را پيگيري كنيم

  
 
 

 كميته كردستان حزب            
 كمونيست كاركري ايران            

 ٨٤ مهر ماه   ١٠
 ٢٠٠۵ اكتبر  ٢ 

 
com.aol@asangaran 
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