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 مذاکرات نمايندگان دولت و مديريت با کارگران نساجي بي نتيجه ماند                  

جريانات و شخصيتهاي قـوم      
پرست کرد تالش مي کنند تا هـر   
يک بنا بـه  فـراخـور ومـوقـعـيـت                 
خاص خود چه در درون حکومـت      
و چه در اپوزسيون، متـنـاسـب بـا         
اوضاع فعلي، خود را بـا رنـگ و            
هواي موجود و از باال وفق دهنـد     
و از طرفي نيز در تالـشـنـد تـا در          
مقابل هرگونه تحـرک سـيـاسـي ،           
اعتراضي و اجتـمـاعـي مـردم در          
ــيــن، رســالــت             کــردســتــان از پــاي
هميشگي نقش ضربه گـيـر بـودن         
خود را به نمايـش بـگـذارنـد و از               
اين خوان يغما سـودي عـايـدشـان           

 .بشود
در ميان طيـف اپـوزسـيـونـي           
ناسيوناليستهاي قوم پرست کرد،    

ايلخاني با اميـد و        -باند مهتدي 
آرزوي بدست آوردن موقعيتي در       
کردستان شـرقـي هـمـچـون کـپـي              
اربابشان طالباني و بـا هـمـکـاري          
نيروهاي پياده نظام آمـريـکـايـي،         
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 !   کارگران بايد پيروز شوند                       

 2صفحه 

بهشتـي زاد، احـمـد فـاتـحـي، اقـبـال                  
مـــرداي، هـــادي زارعـــي و حســـن                
شريعتي نمايندگـان کـارگـران در ايـن            

 .مذاکره  حضور داشتند
صـادقــي زاده اعــالم کــرد  کــه                

 -۱خواسته هاي کارگران  مبـنـي بـر         

برچيده شدن انـواع قـراردادهـاي غـيـر            
لغو حكم  -۲قانوني و خود تنظيمي،  

اخراج كارگراني كـه كـارتـهـايشـان را              
ضبط كرده اند و تمديد قرارداد کـاري      

اجـراى    -۳آنها تا پايان سـال جـاري،          
طرح طبقه بندي مشاغل و تـعـهـد بـه        

 آبــان مــاه       ۷ديــروز شــنــبــه      
سـاعــت دو نــيــم بــعــد از ظــهــر              
ضامني از طـرف حـراسـت اداره          
کــار و  مــجــيــد صــادقــي زاده              
رئيس ارداه کـار وارد کـارخـانـه             

ابتدا با مـديـريـت    .   نساجي شدند 
کــارخــانــه  جــلــســه اي بــرگــزار             

 بـه    ۳کردند، سپس راس ساعت     
نمايندگان کارگران اطالع دادنـد      
کـه مـي خـواهــنـد بـا آنـهــا هــم                   

ــنــدگــان    .   مــذاکــره کــنــنــد      ــمــاي ن
 بعدازظـهـر   ۴کارگران در ساعت    

با مقامات مذکور وارد مذاکـره       
بشارتي از طرف مديريت  .   شدند

کارخانه،  ضـامـنـي و صـادقـي             
زاده  از طـرف حـراسـت و اداره                
کـار، و شـيـث امـانـي، فـرشـيـد                 

استقبال مردم 
از حضور   

کارگران نساجي    
در محالت  

 سنندج  شهر 

در ادامــه تــالــشــهــاي کــارگــران           
نساجي براي جمع آوري کمک مالـي و        
توضيح وضعيـت کـارگـران بـه مـردم              
سنندج، و علـيـرغـم مـانـع تـراشـي و                 
تــهــديــد نــيــروهــاي اطــالعــات بــراي           
جلوگيري از حضور تيمهـاي کـارگـران        
و صـنـدوقـهـاي اعـتـصـاب در مـيـان                 
مردم، روز جمعه چند تيم از کـارگـران        
در محالت و مراکز مختـلـف تـجـمـع          

ايـن حـرکـت بـا         .   مردم حـاضـر شـدنـد       
استقبال و ابراز همبستگي گـرم مـردم      
با کارگران از يکطرف و عکس العمـل     
و مانع نيروهـاي اطـالعـات از طـرف            

 . ديگر مواجه شد
يکي از اين تيمهاي کارگـران کـه           

به مسجد جامع شهـر سـنـنـدج رفـتـه               
بود، در حالي که صندوق را در وسـط      
جــمــعــيــت بــه دســت گــرفــتــه بــودنــد             
نيروهاي انتظامي صنـدوق را بـا زور           
از کارگر گرفتند و اعالم کردنـد شـمـا            
داريــد آبــروي دولــت را مــيــبــريــد و                

کـارگـري کـه      .   مشغول گدايي هستيـد   
ــد                   ــودن ــتــه ب صــنــدوق را از وي گــرف
ميکروفون را از مجتهدي امام جمعـه      

 شهر گرفت و خطاب به کساني که 
حضــور داشــتــنــد گــفــت بــه مــا             
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 جبهه سازي   
 قوم پرستان کرد   

 مجمع عمومی کارگران اعتصابی نساجی کردستان برگزار شد                                                   
 راهپيمائی کارگران با مانع نيروهای اطالعات روبرو شد                                                
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با توجه به سير تحوالت :   پرسش  
ــدام                    ــا ک ــظــر شــم ــه ن ــمــاعــي ب اجــت
آلترناتيوهاي حکومتي محـتـمـلـنـد؟         
حــکــومــت کــارگــري يــا حــکــومــت            

ســلــطــنــتــي پــادشــاهــي؟ جــمــهــوري          
دمکراتيک يا جمهـوري دمـکـراتـيـک          

 اسالمي؟
بايد پرسيـد کـدام     :  منصور حکمت 

حـکـومـت بـعـنــوان حـکــومـت ايــران              
هـر کـدام از ايـن          .   شانس ماندن دارد   

اشکال ممکن است در سير پر پيـچ و        
تابـي کـه اوضـاع سـيـاسـي ايـران در                  
پيش دارد، در گوشه اي از آن کشـور            

اگـر حـکـومـت       .   پهناور آزموده شـود    
کارگري در تهران سر کار بـيـايـد، چـه          
بسا آمريکا در جنوب و مذهبيون در     
شرق کشور براي دوره اي پادشاهـي و        

. حکومت اسالمي خود را داير کننـد       
اما به نظر من حکومت کارگري، يک    
جمهوري سوسياليسـتـي، بـيـشـتـريـن           
شــانــس را بــراي پــيــروزي نــهــايــي و              
ــود                ــدرت خـ ــردن قـ ــه کـ ــپـــارچـ يـــکـ

حکومت مـذهـبـي، از هـرنـوع،          . دارد
رفتني است، از هم اکنون سـقـط شـده        
است و در متن انزجار عظيم مردم از       
ديـن و از اسـالم، در هــيـچ شــکــلــي                  

حـکـومـت پـادشـاهـي         .ماندني نيست 
فـقـط مـي تـوانــد بـعــنـوان عـروســک                 
غرب، تازه اگر غرب اصال تمايلي بـه      
اين مدل داشته باشد، به ضرب بـمـب           

" قطعنامه سازمان مـلـل    "و موشک و  
در يک گوشه مملکت سـر کـار آورده             
شودحکومت پارلماني مدل غرب، تا   
ــالم و                     ــه اسـ ــايـ ــي سـ ــي کسـ ــتـ وقـ
ناسيوناليسم و شرق زدگـي را از سـر            
آن مردم کم نکرده، ذهني تـريـن مـدل         

اين تصـور کـه اوبـاش          .   سياسي است 
سياسي پس مانده دو رژيـم پـلـيـسـي             
سلطنتي و اسالمي از فردا ابزار قـتـل      
و شکنجه آويزان مي کنند و پـاپـيـون         
ميزنند و به مجلس ميـايـنـد تـا راي             

کـنـنـد،    "   اوبسـتـراکسـيـون    " بدهـنـد و       
ــران عــنــصــر        .   فــکــاهــي اســت     در اي

پيشرو، عنصر انساندوسـت، عـنـصـر         
مساوات طلب و آزاديـخـواه، عـنـصـر          
آزادانديش و مدرن، بايد ارتجاع را بـا     

ايـن  .   اعمال قدرت از ميدان بدر کـنـد      
فقط از کمـونـيـسـم و از کـارگـران بـر                  
ميايد، اين يعني حکومت کـارگـري،       

 .يعني يک جمهوري سوسياليستي
 

برگرفته از فصلنامه سياسي،                 
 اجتماعي و علمي پرسش            

 ١شماره     
   ١٩٩ ٨  دسامبر     
          ١٣٧٧  دي   
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پرداخت ما به تفاوت آن به تـمـامـط            
پرداخت حقوق معوقـه    -۴کارگران،  

بــر اســاس    ( در ســالــهــاي گــذشــتــه          
 ١٨بر گرداندن   -۵، )افزايش توليد  

ميليون تومان به صـنـدوق تـعـاونـي           
انجام معاينات دوره اي   -۶اعتبار،  

ساليانه کارگران طـبـق قـانـون کـار،              
رعايت بهـداشـت کـار و ايـجـاد               -۷

ايمني در محل كار براي كـارگـران و           
مراقبت ايمني براي مـاشـيـن آالت،          

 پــرادخــت حــقــوق شــهــريــور مــاه            ۸
 . کارگران را قبول خواهند کرد

اما مـقـامـات دولـتـي و مـديـر               
عامل کارخانه اعالم کردند دستمـزد   

دسـتـمـزد دوران      ( مهر ماه کـارگـران       
را پـرداخـت نــخـواهـنــد         )   اعـتـصـاب   

کرد، همچنين تاکيد کردند بيمه ايـن   
ماه کارگران را نيز پرداخت نخواهنـد   

 . کرد
نمايندگان کارگران هـنـگـامـي           

ــرفــنــد کــارفــرمــا و                کــه مــتــوجــه ت
مسئولين دولتي شدند در اعـتـراض        
بــه عــدم پــرداخــت دســتــمــزد دوران            
اعتصاب  حاضـر بـه امضـاي هـيـچ             

نماينـدگـان کـارگـران       .  توافقي نشدند 
اعالم کردند نتايج اين مـذاکـرات را          
در مجمع عمومي کارگران نسـاجـي        
ــتــايــج                 مــطــرح خــواهــنــد کــرد و ن
تصميمات مجمع عمومي براي آنهـا   

 . قابل پيگيري خواهد بود

در پايان مذاکره صـادقـي زاده            
اعالم کرد اعتصاب بايد تمام شـود،     
کارگران کار را شروع کـنـنـد بـعـد از             
دو هــفــتــه از شــروع کــار دســتــمــزد             
. شهريور مـاه پـرداخـت خـواهـد شـد             

نمايندگان  کارگران بـا شـنـيـدن ايـن              
تصميم اعالم کـردنـد ايـن تـرفـنـدهـا              
براي ما آشنا است و ما نـمـيـتـوانـيـم         
در اين مورد تصـمـيـمـي بـگـيـريـم و               

. اعـتــصـاب را ادامــه خــواهـيــم داد            
نمايندگان کارگران تاکيد کـردنـد کـه       
نتايج اين مذاکرات بايد در مـجـمـع           
عمومي کارگران مطرح و تصميـمـي     

نـمــايـنـدگـان کـارگــران        .   گـيـري شـود     
همچنيـن خـواسـت تـعـويـض مـديـر               
عامل و مـديـر کـارخـانـه را مـطـرح                

 شـب بـه       ۸مذاکره تا ساعت .   کردند
 . طول انجاميد و بي نتيجه ماند

اعتصاب همچنان ادامـه دارد         
و کارگران به نـمـايـنـدگـان خـود نـيـز                
ــد کـــه يـــک ذره از                     اعـــالم کـــردنـ
خــواســتــهــاي بــر حــق خــود کــوتــاه             

ــنــد آمــد        ــخــواه رمــز قــدرت و        .   ن
ايستادگي کارگـران تـاکـنـون اتـحـاد            
آنها بوده است، منبع تـوان و انـرژي           
نمايندگان نيز اتکايشان بـه مـجـمـع           
عمومي کـارگـران و حـمـايـت هـمـه                 
جانبـه کـارگـران از نـمـايـنـدگـانشـان                

اينهـا بـايـد تـقـويـت شـونـد و                 .  است
نبايد به رژيم و کـارفـرمـا اجـازه داد              
خدشه اي به اين اتحاد و ايـن سـنـت             

 . کارگري وارد بکند

ــد از                 ــايـ ــران بـ ــارگـ ــاد کـ ــحـ اتـ
چهارچوبهاي هر کارخانـه بـه اتـحـاد           
وسيعتر در ميان کـل کـارگـران بـدل              

هم اکنون شـبـاهـتـهـاي زيـادي         .   شود
بين مطالبات و معضالت کـارگـران        
نساجي کردستادن و کارگران شـاهـو         
وجــود دارد و دولــت و ارگــانــهــاي              
سرکوب آن، همراه با سرمايه داران و      
مــديــريــت کــارخــانــه نــيــز بــرخــورد            
مشابهي به اعتـراضـات و خـواسـت            

 . کارگران دارند
الزم اســـت اتـــحـــاد کـــارگـــران           
نساجي کردستان و شاهو خود را در      
ابعاد وسيعتر و اشـکـال مـخـتـلـفـي               
بنمايش بگذارد و هماهنگي اساسي      
ميان اعتراضات و هـمـبـسـتـگـي و              
تالش آنان بوجود بـيـايـد تـا امـکـان              
. پيروزي کارگران را بـيـشـتـر بـکـنـد              

صداي کارگران هرچه وسيـعـتـر بـايـد         
به ميان مردم کشيده شود و حمايـت        
و همبسـتـگـي مـردم شـريـف را کـه                 
تاکنون نيـز نشـان داده انـد وسـيـعـا                 

بميدان بيايد تا راه را بر تـرفـنـدهـا و            
توطئه هاي سرمايه داران و کارفرمـا    

بـطـور   .   و دولت و عوامل آن بـبـنـدد         
واقعي حمايت از خواست کارگـران و       
همبستگي مردم با آنها  ميتواند بـه        
پيروزي کارگران کمک جدي برساند و    
در مقـابـل نـيـز پـيـروزي کـارگـر در                  
صـحــنـه اجـتــمـاعــي بــه مــوقـعــيــت             
ــدتــر مــردم در مــبــارزه                  ــدرتــمــن ق
آزاديخواهانه و بـرابـري طـلـبـانـه در               

 . جامعه کمک ميکند
کميته کردستان حزب بار ديـگـر      
دسـت تــمـامــي کـارگــران مــبـارز را              
بگرمي ميفشارد و تمام نيروي خـود   
را بــراي بــه پــيــروزي رســانــدن ايــن               
مبارزه همچنان بکار ميگيرد، و از        
تمامي مردم آزاديـخـواه درخـواسـت          
مـيـکـنـد بـه هـر شـکـل مـمـکـن از                      
مبارزات کارگران حمـايـت کـنـنـد و             
صداي کارگران را رسـاتـر بـه گـوش              

کـارگـران بـايـد       .   همه مردم برسـانـنـد     
 ! پيروز شوند

   
 زنده باد اتحاد کارگران    

 مرگ بر جمهوري اسالمي   
 زنده باد جمهوري سوسياليستي    

   
 کميته کردستان         

 حزب کمونيست کارگري ايران                
 ۱۳۸۴ آبان  ۸

  ۲۰۰۵ اکتبر ۳۰ 

 
 !  کارگران بايد پيروز شوند    

 1از صفحه  

ميگويند اگر صندوق همبستگي را       
اينجا و جـاهـاي ديـگـر بـچـرخـانـيـم                  
آبـروي دولـت را مـيـبـريـم و گـدايــي                  
ميکنيـم، ولـي مـردم مـن کـارگـري               

چندين سال سابقه کـار در          هستم که 
 مـاه    ۲اين کارخانه را دارم و بيش از       

است که حقوقم را پرداخت نميکنند،    
شما آيا ميتوانـيـد بـگـوئـيـد کـه مـا                

 ۴۰۰کارگران نساجي کردستـان کـه        
نفر هستيم چگونه و بـا چـه زنـدگـي               
کنيـم؟ صـحـبـتـهـاي ايـن کـارگـر بـا                   
تشويق و حمايت حـاضـريـن مـواجـه             

 .شد
کـمـيـتـه اعصــتـابـيـون نسـاجــي              

کــردســتــان تــمــامــي شــمــا مــردم و             
کارگران ايران و جهان را بـه حـمـايـت             
از مـطـالـبـات و اعـتـراضـات بـحــق                 

 .کارگران نساجي فرا ميخواند
  

 کميته اعتصابيون           
 نساجي کردستان           

 ۱۳۸۴ آبان ماه  ۷شنبه 

استقبال 
مردم از  
حضور   

کارگران   
نساجى در  

محالت  
 سنندج  شهر 

 1از صفحه 

 مذاکرات نمايندگان دولت و مديريت با کارگران نساجي بي نتيجه ماند                   
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  نفر از کارگران نساجي کردستان صبح امروز       ٣٠٠
 چهار آبان ماه تجمع کردند     

 کارگران نساجي کردستان مصمم به ادامه اعتصاب هستند      

ــارگــران نســاجــي             ــنــکــه ک هــمــي
کردستان از تـوطـئـه هـاي کـارفـرمـا                
براي روشن کردن ماشينهـا و جـلـسـه            
محرمانه آنها مـطـلـع شـدنـد سـريـعـا              
وارد عمل شدند و به کارگران در همـه      

شيفتهاي ديگر خبر داده شد که بـراي     
خنثي کـردن ايـن تـوطـئـه هـا صـبـح                  
چهارشنبه در مقابل کارگزيني تجمـع   

کارگران همچنين مـطـلـع شـده       .   کنند
بودند که قرباني مدير عامل نساجـي      

به اطالعات و مدير کل بنياد تـعـهـد         
داده است که اين اعتصاب را بـه هـر             

 . ترتيبي شده پابان خواهد داد
 صبح امـروز کـارگـران      ٨ ساعت  

در مقابل کارگزيني کارخانـه تـجـمـع           
تعدادي از کارگـرانـي کـه روز        .   کردند

قبل به تصميم اشتباه خـود پـي بـرده            
بودند در کـنـار کـارگـران اعـتـصـابـي               
قرار گرفتند و در تجمع آنـان شـرکـت             
کردند، و تـعـداد ديـگـري از آنـهـا از                  
حضور در کاخانه خودداري کـردنـد و          
بدين وسيله توطئه کارفرما نـقـش بـر          

کـارگـران از ايـن مـرحلـه از              .   آب شـد  
اعتصاب نيز بـا دسـتـانـي پـر بـيـرون                
آمدند و پيروزمندانه مجمع عمومـي     

قـرار  .   فردا پنجشنبه را اعالم کـردنـد       
شد کـارگـران هـر چـهـارشـيـفـت فـردا                 

  صـبـح مـجـمـع            ٨پنجشنبه ساعت   
عمـومـي خـود را بـرگـزار کـنـنـد تـا                    
نمايندگان گزارش اقـدامـات خـود را           
به کارگران بدهند و کارگران درمـورد       

اعتصاب و چگوني پيشبـرد مـبـارزه          
 .  تصيمامات الزم را اتخاذ کنند

امــروز هــمــچــنــيــن هــيــئــتــي از           
کارگران مرکب از جميل اسماعيـلـي،       
ــب              ــامــدار ورمــرزيــاري، اقــبــال دي ن
خسروي،  فـائـق فـدايـي و مـحـمـود                  
رحماني مامور شدند که نماينده ولـي   

در .   فقيه در سنندج را مالقات کننـد       
اين مالقات آنـهـا صـورت جـلـسـه و                
تصميمات کميسون کارگري را بـه او        
. نشان داده و خواهان رسيدگي شـدنـد     

سيد موسي مـوسـوي نـمـايـنـده ولـي              
فقيه اعالم کرد که از دسـت او کـاري           
ــايــد                   ــمــي آيــد و اســتــانــداري ب بــر ن

مـوسـوي   .   جوابگوي کـارگـران بـاشـد        
نامـه اي خـطـاب بـه اسـتـانـداري بـه                   
کارگران مي دهد مبني بر اينـکـه بـه            
. خـواســت کــارگــران رســيــدگـي شــود         

 و نـيــم تــا         ١٢کـارگــران از ســاعــت         
 در استانداري بـودنـد و بـي         ٣ساعت  

نتيجه به کارخانه بازگشتنـد و بـديـن           

. ترتيب به پوچي اين اقدام پـي بـردنـد        
الزم به ذکر است که ضيافت افـطـاري       
دو هفته پيش قربـانـي مـديـر عـامـل              
کارخانه بـا حضـور رئـيـس بـنـيـاد و                  
تعدادي از نـزديـکـان مـديـريـت جـوک             

از ايـن ضـيـافـت         .   کارگران شده اسـت   
مجلل بطور مخـفـيـانـه عـکـسـهـائـي             
تهيه شده که براي افشاگري دسـت بـه           
. دســت مــيــان کــارگــران مــيــچــرخــد         

کارگران اعالم کردند که اين عکسـهـا     
را بزرگ خواهند کرد و در ميـاديـن و       
محالت شهر سنندج پخش خـواهـنـد       
کرد تا نشان دهند چـگـونـه سـرمـايـه             
داران و امثال قرباني ها بـا کـار آنـهـا           

 . خوش گذارني  مي کنند
 

 کميته کردستان         
 حزب کمونيست کارگري ايران              

 
 ١٣٨٤ آبانماه ٤

  ٢٠٠٥ اکتبر ٢٦ 

کارگران نسـاجـي کـردسـتـان روز            
سه شنبه سوم آبان ماه  در کـارخـانـه               

تجمع کـارگـران بـه ايـن         .   تجمع کردند 
دلـيــل بــود کــه روز قــبـل نــيــروهــاي               
انتظامي به کارخانه رفـتـه و تـهـديـد              
کرده بودند کـه مـجـددا بـه کـارخـانـه                

کارگران در جـريـان حضـور          .     ميايند
نيروي انتظامي در روز دوم آبـان مـاه          
يکصدا و متـحـدانـه بـه حضـور آنـهـا               
. اعتراض  و آنها را هـو کـرده بـودنـد             

کـارگــران اعــالم کــردنـد هـر سـوال و                
جوابي از طرف نيروي انتظامي بـايـد          
در حضور همه کارگران اين کـارخـانـه          

 ٤٠٠کارگران اعالم کردند ما   .   باشد
نفر هستيم و يـکـصـدا و مـتـحـد در                  
مقابل دسيسه هاي کارفرما خواهـيـم       

نيروهاي انتظامي بـه دنـبـال        .   ايستاد
جــواب قــاطــع کــارگــران در روز دوم             
آبانماه از حضور در کارخانه منصرف       

 . شدند
کارفـرمـا و مـديـريـت در ادامـه               
توطئه و دسـيـسـه هـايـش بـر عـلـيـه                    

 نفر از افراد نزديـک  ٤٠کارگران حدود  
به خود را راضي نموده اسـت کـه روز             

 آبان ماشين ها را روشـن  ٤چهارشنبه  
کــارگــران اعـتــصــابــي اعــالم       .   کـنــنــد 

کـردنــد کــه تــا رســيـدن بـه خـواســتــه                
هايشان  اجازه روشـن کـردن مـاشـيـن             

ــعــدادي از    .   هــا را نــخــواهــتــد داد          ت
کارگراني که بدنبال قـول و قـرارهـاي            
تفرفه افکـنـانـه مـديـريـت  قـرار بـود                  
ماشينها را روشن کنند  در نـتـيـجـه               
بحث و گفتگوي همکارانشان با آنـهـا       
. از اين تصميم خود  منصرف شـدنـد          

يکي از اين کارگـران کـه نـامـه اي را               
مبني بر از سرگيري کار امضـا کـرده         
بــود تــوطــئــه کــارفــرمــا را درمــيــان            

او اعــالم کــرد     .   کـارگــران افشــا کــرد      

دوماه دستمزد مرا پرداخت نموده اند       
و به من اعالم شده است که بـا روشـن      
.  کردن ماشينها  اعتصاب را بشکنـم       

در جلسه اي کامال محرمانه قـربـانـي      
مدير عامل کارخانه به ايـن کـارگـران         
گفته است فقط مـاشـيـنـهـا را روشـن            
کنيد اگر توليدي هم راه نيفتـاد مـهـم        

 . نيست
کارگران در تجمـع خـود در سـوم            
ابان مـاه تصـمـيـم گـرفـتـنـد و اعـالم                   
نمودند کـه روز چـهـارشـنـبـه هـر سـه                  
شيفت کارخـانـه در مـحـل کـارخـانـه               
حضور بهم رسـانـنـد و اجـازه نـدهـنـد               
مـاشــيـنــهــا روشــن شــود هـمــچـنــيــن            
تصميم گرفتند روز پنجشنبه مجـمـع        
عمومي وسيع کـارگـران بـراي بـحـث             
حول ادامه اعتصاب و راههاي ادامـه     

 . اعتراضشان برگزارکنند
کميته کردستان حزب بـار ديـگـر         

ــگــر              ــروهــاي ســرکــوب ــي ــديــدات ن ــه ت
جمهوري اسالمي و  دسيسه مديريت       
عليه کارگران اعتصابي را مـحـکـوم           
ميکند و مراکز مختلـف کـارگـري و          
مردم آزاديخواه را به حمايت قاطـع از       
. کـارگـران اعـتـصـابـي فـرامـيـخـوانــد              

 . مطالبات کارگران نساجي بايد
 

 کميته کردستان         
 حزب کمونيست کارگري ايران              

 
 ١٣٨٤ آبان ماه  ٣
 ٢٠٠٥ اکتبر ٢٥ 
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بعدازظهر روز سه شـنـبـه صـدهـا           
نفر از مردم مهابـاد در اعـتـراض بـه              
صدور حـکـم اعـدام بـراي يـک جـوان                 
مهابادي به اسم مصطفي رسولي نيـا        
که در خيزش هاي تيـرمـاه دسـتـگـيـر          

 . شده بود، به خيابانها آمدند
رانند گان با به صدا درآوردن بـوق   
وسائل نقليه خـود اعـتـراض خـود را              
نسبت به اين حـکـم وحشـيـانـه اعـالم            

کاربدستان رژيـم در مـهـابـاد           .   کردند
مـدعــي هســتــنــد کــه ايــن جــوان در              
جريان اعتراضات مـردم مـهـابـاد در            

، با يک سرهـنـگ نـيـروي       ٨٤تير ماه   
انتظامي درگير شـده کـه در اثـر ايـن              
درگيري سرهنگ مذبور کشـتـه مـي          

 . شود
داستان کشته شدن اين سـرهـنـگ      
در ميان عوامل و نيروهاي خود رژيم   

  . هنوز مبهم و سوال بـرانـگـيـز اسـت          
طبق اخبار رسيده به کميته کردستـان        
حزب، روز سه شنبه مردم بتدريـج در       
مــيــدان شــورش، مــيــدان اســتــقــالل،         
مــدرســه حســن زاده و خــيــابــانــهــاي            

ايـن تـجـمـع بـه          .   اطراف تجمع کردنـد   
تدريج با افزايش جمعيت، شعار دادن     
شروع و اعتـراض بـه سـايـر مـنـاطـق                
. مـرکـزي شـهـر گسـتـرش پـيـدا كـرد                 

جوانان در ميدان استقالل آتش روشـن     
نيروهاي سرکوبـگـر رژيـم کـه         .   كردند

شهـر را بـه مـحـاصـره خـود درآورده                 
بودند، بـا گـاز اشـک آور بـه تـظـاهـر                    

جـمــعـيــت   .   کـنـنــدگـان حــملـه کــردنـد         
خشمگين به درگيري با سـرکـوبـگـران         
پرداختند و شعارهائي عليه رژيم سـر       

بر اساس همين مـنـبـع خـبـري        .   دادند
بنـا  .   تعدادي از جوانان دستگير شدند 

به اين گزارش روز چهارشنبه، شهر بـه    

  . حالت نيمه تعطـيـل در آمـده اسـت            
بدنبال اعتراض مردم مهاباد به حکـم   
اعدام اين جـوان، فـرمـانـدار رژيـم در              
مـهــابــاد از تــرس گســتـرش حــرکــت            
اعتراضي مردم، در تلويـزيـون ظـاهـر         
شده و حکم اعدام بـراي ايـن جـوان را            

او اعـالم كـرد كـه تـا             .   تکذيـب كـرد    
كنون هيج حكمي در مورد اين جـوان     

کميـتـه کـردسـتـان        .  قطعي نشده است 
حزب کمونيست کارگري ايران ضـمـن        
محکوم کردن اقدامات سرکوبـگـرانـه      
نيروهـاي رژيـم جـمـهـوري اسـالمـي،              
مردم شريف و آزاديخواه شهر مهابـاد        
را به ادامه اعتراض وسيع و يکپارچه       
 .فـــــــــرا مـــــــــي خـــــــــوانـــــــــد                   

عـقــب نشــيــنـي فــرمـانــدار شـهــر در              
تکذيب حـکـم وحشـيـانـه اعـدام ايـن                
جوان، گوياي اين حـقـيـقـت اسـت کـه              
حضور هرچه وسيعتـر و گسـتـرده تـر             

مـردم در مـقــابـل جـنـايــتـهـاي رژيــم                
اســالمــي، ضــامــن امــنــيــت جــانــي          

رژيـم در حـال مـرگ          .  شهروندان است 
جمهوري اسالمي مي خواهد بـا زهـر      
چشم گرفتن از شهروندان اين جـامـعـه       
و ايــجــاد فضــاي رعــب و وحشــت،              
همچنان به حيات ننگين خـود ادامـه       

کميته کـردسـتـان حـزب مـردم          .   بدهد
كردستان را به اعتراض عـلـيـه حـكـم            
. اعـدام رسـولــي نـيــا فـرا مــيـخـوانــد              

مردم بـايـد     . زاد شودآرسولي نيا بايد  
زادي هــمــه دســتــگــيــر       آ بــا خــواســت      

شدگان جـنـبـش اعـتـراضـي خـود را                
  گسترش دهند

 
 کميته کردستان         

 حزب کمونيست کارگري ايران              
 ١٣٨٤ آبانماه  ۵

  ٢٠٠٥ اکتبر ٢٧ 

 
 1از صفحه 

كارگران اعتصابي اعالم      
كردند بدون حضور نماينده   
خود در هيچ مذاكره اي    

 . شركت نخواهند كرد  
 
 ٩طبق اخـبـار رسـيـده ديـروز               

بان ماه، فـرشـيـد بـهـشـتـي زاد در                آ 
. نـزديــك خــانــه اش بــازداشــت شــد          

كارگران نساجي امروز صبح بعد از    
اينكه در مسـيـر حـركـت بـه طـرف               
شهر، دو كيلومتر از مسير را طـي         
كرده بودند، با مقاومـت نـيـروهـاي          
حـكـومـت اسـالمــي روبـرو شـده و               
حـركـتــشـان بــه سـوي مـركـز شـهــر                 

مامورين حـكـومـتـي       . متوقف شد 
ــران                ــنــد كــه كــارگ ــكــن اعــالم مــي
ــه              ــه مــحــل كــارخــان مــيــتــوانــنــد ب

در .   نها مذاكره شودآ برگردند، تا با    
درون كارخانه وقتي از نـمـايـنـدگـان           
كارگران دعوت مـيـشـود كـه بـراي             
مــذاكــره حــاضــر شــونــد، كــارگــران         
اعالم ميكنـنـد تـا هـنـگـامـي كـه                 

زاد نشود و به اينجـا نـيـايـد       آفرشيد  
 . حاضر به مذاكره نيستند

كارگران نساجي بـه مـامـوريـن          

حكـومـت اعـالم كـردنـد كـه هـيـچ                 
مـذاكــره اي بــدون حضــور فـرشــيــد            
انجام نخواهد گـرفـت و حـكـومـت             

زاد آ بايد فورا فرشيد بهشتي زاد را        
ــا اعــتــراض و پــافشــاري            .   كــنــد  ب

كارگران مزدوران حكومت اسالمي   
زاد آ مجبور ميـشـونـد، فـرشـيـد را              

طبق اخـبـاري كـه بـه دسـت              .   كنند
مارسيده اسـت، امـروز سـه شـنـبـه               

 بـعـد از ظـهـر،           ٣ساعت      بان  آ ١٠
زاد شـدن    آ فرشيد بهشتي زاد بعد از     

ــه رســيــده و                 از زنــدان بــه كــارخــان
   .غاز شدآمذاكرات با حضور او 

كــمـــيـــتــه كـــردســتـــان حـــزب           
كمونيست كارگري ايران به كارگـران   
نساجي براي اين اقدام شجـاعـانـه و          
مسوالنه درود ميفـرسـتـد و اعـالم           

كـارگـران      ميكند كه بـا ايـن اقـدام          
ــنــدگــانشــان را              ــمــاي ــد ن نشــان دادن

در طـول    .   قاطعانه حمايت ميكنند  
 هفته اعتصاب كارگران نسـاجـي       ۵

اين چندمين بار است که نمايندگان       
كارگران بازداشت، احضار و تهـديـد       

  .ميشوند
  *  * * 

 1از صفحه 
 ٩در مــجــمــع عــمــومــي امــروز           

آبانماه کارگران نساجي کـردسـتـان در           
 نفر از کـارگـران       ٣٠٠سنندج بيش از  

از شــيــفــت هــاي مــخــتــلــف حضــور             
در مجـمـع عـمـومـي امـروز           .   داشتند

همچنين رئيس حـراسـت ضـامـنـي و             
.  رئيس بازرسي کـار حضـور داشـتـنـد           

الزم بـه تـوضـيـح اسـت کـه کـارگـران                   
ــن                  ــان در طــول اي ــردســت نســاجــي ک
اعـتـصـاب بـارهـا مـجـمـع عـمـومــي                 
تشــکــيــل داده و درمــورد مســائــل              
مختلف بحث و تـبـادل نـظـر کـرده و                 

 . تصميم گيري جمعي کردند
مسئولين حراست و بازرسـي کـار      
در جمع كارگران اعالم کردنـد کـه مـا           
به همه خواستهاي شما جواب مـثـبـت      
داديم، حق بيـمـه دوران اعـتـصـاب را              
نيز پرداخت مي کنـيـم ولـي حـقـوقـي              
ــرداخــت                ــصــاب پ ــت دوران اعــت ــاب ب

کـارگـران از هـر طـرف           .   نخواهيم کرد 
دست به اعتراض زده و اعـالم کـردنـد         

شكار با خواستـهـاي بـر      آ اين مخالفت  
حق ماست،  شما بـايـد حـقـوق دوران            
. اعتصاب را بـه مـا پـرداخـت کـنـيـد               

مسئولين دولتي با مقاومت کارگـران    
كارگران اعالم كردند کـه    .   روبرو شدند 

بايد حقوق دوران اعتصاب با تمـامـي         

مســئــولــيــن  .   مــزايــا پــرداخــت گــردد      
دولتي مشاهده کردند که کـارگـران بـا        
ايــن وعــده هــاي تــوخــالــي ســاكــت                

كارگران گفتند اگر به تـمـام     .   نميشوند
خواستهاي ما جواب مـثـبـت بـدهـيـد           
اعتصاب تمام ميشود، در غـيـر ايـن           
صــورت اعــتــصــاب ادامــه خــواهــد            

نمايندگان دولـت پـس از ايـن            .  داشت
اولــتــيــمــاتــوم كــارگــران، راهشــان را            

 . كشيدند و از کارخانه بيرون رفتند
بعد از رفتن مسـئـولـيـن مـجـمـع              
عمومي ادامه پـيـدا کـرد و کـارگـران              
تصميم گرفتند که امروز از کـارخـانـه         

. مـده و راهـپــيـمــايـي كــنـنــد            آ بـيـرون     
كارگران همچـنـيـن اعـالم كـردنـد كـه               

بـان مـاه هـمـراه           آ ١١فردا چهارشنبـه     
خانوادهايشان در مقـابـل اسـتـانـداري          

 . تجمع خواهند کرد
مجمع عمومـي سـاعـت يـازده و            
نيم صبح  به پايان رسـيـد و کـارگـران              
دسته جمعي از کارخانه بيرون آمـده و          

غـاز  آ حرکت خـود را بـه طـرف شـهـر                 
 ٢تقريبـا مسـيـري در حـدود             .   کردند

کـيــلـومــتــر را طـي كــرده بــودنـد کــه                
تــعــدادي از نــيــروهــاي انــتــظــامــي و            
اطالعات جلوي کارگران را گرفتنـد و        

نـهـا بـه مـرکـز شـهـر              آ از ادامه حرکت    
کـارگـران در هـمـان         .  جلوگيري  کردند 

مسئوليـن  .   محل روي زمين نشستند  
اطالعات به کارگران اعالم کردند کـه         

نـجـا در     آ به کارخانه بـرگـردنـد تـا در              
مورد مسائل و مشکالتشان مـذاکـره       

 . کنند
کارگران همانـجـا در مـحـلـي كـه              
حركتشان متوقف شـده بـود مـجـمـع              
عمومي خـود را تشـکـيـل دادنـد تـا                 
درمورد اين مسـالـه کـه بـه کـارخـانـه               
برگردند يا راهپيمائي را ادامـه دهـنـد        

در طـول زمـانـي        .   تصميم گيري کنند  
که کارگـران بـه خـيـابـان آمـده بـودنـد                  
تعداد قابـل تـوجـهـي از رسـانـه هـاي                 
محلـي و سـراسـري نـيـز بـراي تـهـيـه                    
گزارش حضور داشـتـنـد و گـزارش و               
مصاحبه هائي از اعـتـراض کـارگـران           

کارگران در مجمع عمومـي  .   تهيه شد 
خود در خيابان تصـمـيـم گـرفـتـنـد بـه                 
کارخانه برگردند و مذاکـره بـا حضـور         
نمايندگان و در هـر شـيـفـت صـورت                

کارگران همچنين اعالم کـردنـد     .  گيرد
که فرشيد بهشتي زاد از روز قـبـل در          
بازداشت است و فوري بايد آزاد شـود،     
و تا آزادي او وارد مـذاکـره نـخـواهـيـم             

 . شد
اعتراضات و خشم کارگران چـنـان    
بـاال گـرفــت کــه هــمـانــجـا نـيــروهــاي               

 

 مجمع عمومی کارگران اعتصابی نساجی کردستان برگزار شد             
 راهپيمائی کارگران با مانع نيروهای اطالعات روبرو شد             

 1از صفحه 

 6صفحه 

 فرشيد بهشتي زاد               
  يكي از نمايندگان                

 كارگران نساجي بازداشت شد                       
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 1از صفحه 

بدنبال تصميم مجمـع عـمـومـي          
کارگران نساجي کردستان مـبـنـي بـر           
ــت از                ــهــاي حــمــاي ايــجــاد صــنــدوق

 ٣٠اعــتــصــاب، كــارگــران نســاجــي          
براي پيگيـري ايـن صـنـدوقـهـا               نفررا

بــحــث در مــورد         . انــتــخــاب كــردنــد   
چگونگي صـنـدوق هـمـبـسـتـگـي بـا               
اعـتــصـاب و تصــويــب آن از جــانــب              

و انـتـخـاب         مجمع عمومي کارگـران  
 نفر از کارگران، مقامات دولـتـي     ٣٠

قرار بـود    . را به جنب و جوش انداخت 
كارگران روز جمعه در تيـمـهـاي چـنـد            

نفره اين صندوقهـا را در مـحـالت و             
مراکزتجمع مردم بـبـرنـد و حـمـايـت              

روز .   مردم را به اعتصاب جلب كننـد    
نيروهـاي اطـالعـات بـراي            پنجشنبه

جلوگيري از اين اقدام، نمايندگان مـا        
هــنــگــامــي كــه     .   را احضــار كــردنــد      

متوجه شدند كه نمايـنـدگـان بـه اداره           
اطالعات مراجعه نكـردنـد خـودشـان         
راسأ بدون مجوز قانوني نـمـايـنـدگـان          
ما را در خـانـه خـود بـازداشـت و بـه                   

 . اطالعات بردند
با حالتي دستپاچه از نماينـدگـان     

خواستند که صندوق همبسـتـگـي بـا          
زيـرا     اعتصاب را در شهر نچرخـانـنـد      

آنها مجبور هستند اين صندوقهـا را         
هــمــچــنــيــن وعــده اي      .   جــمــع کــنــنــد   

توخالي مثل هميشه را به نماينـدگـان     
مـا دادنـد اعـالم كـردنـد کـه تـا روز                    
يکشنبه خواستهاي شـمـا را بـررسـي            
کرده و تالش مي کنيـم کـه شـمـا بـه                 

 . خواستهايتان برسيد
کــارگــران روز جــمــعــه از هــمــان            
ساعت اوليه صبح در همان تـيـمـهـاي       
که تقسيم شده بودند در سـطـح شـهـر            

پخش شدند و در جاههـاي کـه مـردم             
بيشتري بـودنـد در مـورد وضـعـيـت               
كارگران و سـرنـوشـت اعـتـصـاب کـه               
کسي به خواستهاي كارگران جوابـگـو      

ايـن  .   نيست به مردم تـوضـيـح دادنـد          
تيمهاي تبلـيـغـي در شـهـر بـه مـردم                 
گفتند كه مرتب نمايندگان و فعالـيـن       

بـه خـواسـتـه       .   را تهديد مي کنند      ما
هايمان جواب نميدهند، دستـمـزد دو        

اعـالم  .   ماه مر را پرداخت نكـرده انـد      
ــوده مــا امــروز                   ــد كــه قــرار ب كــردن
صندوقهاي كمك به اعتـصـاب را در          

شهر داشـتـه بـاشـيـم امـا اطـالعـات                 
ايـن تـيـمـهـاي        ...  ن شده است وآمانع  

تبليغي در شهر هر جـاي کـه حضـور             
داشتند با استقبال گـرم مـردم روبـرو            

 .شدند
 كميته اعتصابيون            

 نساجي كردستان         
 ١٣٨٤بان   آ۵

 
 بازتكثير از 

 كميته كردستان   
 حزب كمونيست كارگري ايران   

 نمايندگان ما كارگران نساجي كردستان را به       
 اطالعات سپاه احضار كردند    

 1از صفه 

اخـيـر شـمـا بـعـنــوان           :   ايسـکـرا  
مسئول فصل نامه رها نـوشـتـه هـاي          
مربوط به فعاليت فـعـالـيـن سـالـهـاي            

 را در ايـن مــجــمــوعــه             ۵٨و        ۵٧
گردآوري کرديد، ممکن است بگوئيد    
هدف از انتشـار ايـن نـوشـتـه هـا کـه                   
مـربـوط بـه آن دوران اسـت چـه مــي                  

 باشد؟
مـن در مـقـدمـه          :   شمه صلواتي 

کـتــاب هــدف ســيـاســي ايــن امــر را               
توصيخ داده ام، تالش مـي کـنـم کـه            
واقعيتـهـاي تـاريـخ مـبـارزات مـردم              
کردستان،  در طـول بـيـسـت و هـفـت              
سال گذشته  که  تـالـشـي اسـت بـراي                 

. يک زنـدگـي بـهـتـر جـمـع آوري کـنـم                  
احزاب ناسيونالست کـرد تـالش مـي         
کــنــنــد کــه تــاريــخ مــبــارزات مــردم            
کردستان را در چـهـار چـوب مسـئلـه             
ملي و قومي تشريح کنند،  مـنـتـهـا        
مطالب مندرج  در فصل نامـه  رهـا             
عمـدتـا بـه جـنـبـشـهـا  و مـبـازرات                      
اجـتــمــاعــي  تشــکــلــهــاي مــخــتــلــف           
جوانان  زنان  گارگران  دانـش آمـوزان       

و رويدهاي مختلف آن  دوره ، چـه از         
نظرتاريخي و چه از نظر خصلت نمـاي   
ــي مــردم اســت،                ــارزات حــرکــت مــب
اخـتـصـاص دارد و تـالش شـده  کـه                   
گوشه هايي  از تاريخ مبارزات مـردم        
کــردســتــان بــروايــت فــعــالــيــن دســت          
اندرکارآن  در آن دوره، بـراي خـوانـنـد            
گان و مردم کردستـان روشـن شـود و             
مهمتر از آن ايـنـکـه  رونـد مـبـارزه                    
طبقاتي که  سنت هـاي مـدرن آن در            
جامعه جا افتاده و قابل لمـس اسـت،        
درک شود و اساسا هـدف مـا هـم در               
جهت به تصوير کشيدن  ايـن مـبـارزه          

 .  طبقاتي است
در شماره يک رها تـعـداد     :  ايسکرا

معدودي از اين فـعـالـيـن تـجـارب آن               
دوره را نوشته اند، در نظر نـداريـد کـه       
با فعالين و دست اندر کـاران ديـگـري       
کــه در ايــن عــرصــه کــار کــرده انــد                 
بخواهيد که براي رها انـدوخـتـه هـاي          

 آن دوران را بنويسند؟
قطـعـا تـالش مـي         :   شمه صلواتي 

کنيم با رهبران عملي آن دور تـمـاس            
بگيريم و بـا آنـهـا  گـفـتـگـو کـنـيـم،                       
نوشته ها و تجاربشـان را مـنـعـکـس             

بـطـور واقـعـي بـايـد تـجـارب               .   کنـيـم  
گذشته را به روايت چپ و کـمـونـيـسـم        
به تصوير کشيد و بـراي  کـارگـران و              
زحتمکـشـان کـردسـتـان و مـبـارزيـن                
برابري طلب  اين موقعيـت را فـراهـم            
کرد که آگاهانه تر و هوشمندانه تر در     
امر مبارزه گام بر دارند و تـجـريـبـات         

تـاريـخ    .   گذشته را مـنـعـکـس کـنـنـد            
بيش از دو دهـه ازمـبـارزات چـپ و                

راديکال و بررسـي نـقـاط  مـثـبـت و                 
منفي  آن، براي ما و مردم کردسـتـان         
آموزش  و تجربه علمي و ارزشمـنـدي     

بدون نگاهي به گـذشـتـه    .   بهمراه  دارد 
نمي شود که اشـتـبـاهـات و کـارهـاي            

نـبـايـد اجـازه       . مثبت را تشخيض داد 
داد که  تاريخ مبـارزات  کـارگـران و              
زحتمکشان  در کردستان  که  حاصل       
فـعـالـيـت خسـتـگــي نـاپـذيـر صـدهــا                  
انسان آزاديخواه و کمونيست است بـه     
فراموشي سـپـرده شـود و از سـوئـي                 
جريانات ناسيونايست بي رمـق کـرد          
که هيچ گونه ربطي به اين فعـالـيـتـهـا          
ندارند، آنرا به روايت ناسيونالـيـسـتـي         

عالوه بر ايـنـهـا    . در کيسه خود بريزند 
ــادآوري                  تــالش در ايــن عــرصــه و ي
مـــبـــارزات آزاديـــخـــواهـــانـــه مـــردم          
کردستان  براي  پيش برد انقالبـي کـه       
. در پــيــش رو داريــم ضــروري اســت            

قطعا من از تمـامـي کسـانـي کـه در               
طـول بــيــش دو دهــه مــبــارزه مــردم               
سهيم و دخـيـل بـودنـد، مـي خـواهـم                
اگردر اين رابطه انـدوخـتـه اي دارنـد،             
چه بصورت خاطرات و چه  بصـورت            
مقاالت يـا نـوشـتـه هـاي تـاريـخـي،                 
تجارب فعاليتهاي خود را در اختـيـار      
ما بگذارند با تـوجـه بـه ايـنـکـه رهـا                 
موضوعات تاريخي  را دنـبـال مـي             

 . کند
بـه نـظـر شـمـا انـتـشـار               :   ايسکرا  

 و    ۵٧فعاليتهاي بنکه ها در سالهاي  
ــراي                ۵٨ ــد ســرمشــقــي ب مــي تــوان

ــن دوره در شــهــرهــاي                  ــن اي ــي ــال فــع
کردستان باشـد؟ اگـر جـواب مـثـبـت              

است چه رهنمودي بـراي فـعـالـيـن در            
 داخل و در اين زمينه داريد؟

قطـعـا مـي تـوانـد          :   شمه صلواتي 
سرمشقي براي فعالين و بويژه جوانان       
در ايــن دوره بــاشــد و ايــن يــکــي از                 
تالشـهـاي مـا در امـر انـتـشـار رهـا                    

 ۵٧مبارزات مردم در سالهاي .   است
نحـوه اداره امـور جـامـعـه کـه                 ۵٨و  

ــود،                تــبــلــور اراده آگــاهــانــه مــردم ب
بخشي از آن خـود را در چـهـارچـوب               
فعايت در بنکه ها نشـان مـي داد و               
بنظرم آزمون بزرگي براي نسل امـروز      

با بررسي اين تـاريـخ مـا        .   خواهد بود 
مي بينـيـم  کـه مـردم چـگـونـه نـوع                    
حاکميت خود را پيش مي برنـد و در       
اين دوران نيز مقاومت مردم در برابـر    
حکومت تازه بدوران رسيده جمهـوري     
اسالمي  چقـدر تـحـسـيـن بـر انـگـيـز                 

فعاليت در اين مکانيزم  يعنـي  .   است
بنکه ها، هيـئـت مـوسـس و شـوراي              
شهر سنندج و بسياري از ايـن شـيـوه             
سازمانـيـابـي هـا عـمـال در خـدمـت                 

 بـه    .  بود۵٧تداوم انقالب ناتمام سال   
نظر من  مـبـارزات  مـردم در طـول                 
بــيــســت و هــفــت ســال  کــه امــروز                  
حاصلش  يـک  مـبـارزه مـتـمـدن بـا                    
توقعات باال  در کردستان است  و در    
مـارشــهــا ي کــارگــران در صــف اول               
مبارزه  آن را مي بـيـنـيـم،  اسـاسـش                 

 سـال    ٢٧همين تاريخ  است و حاصل  
مـبـارزه انســانـهـاي بـرابـري طـلـب و                 

به نظر من فعـالـيـن    .  کمونيست است 
کمونيست چه در داخل کشـور و چـه            
در خارج از کشور  بـايـد تـاريـخ  ايـن             

دوره ازمــبــارز ات مــردم را مــورد               
بـررسـي قـرار دهـنـد و بـه مـبـارزات                   
گذشته  در کردستان با ديدي انتقـادي   
بــنــگــرنــد تــا بــتــوانــيــم آگــاهــانــه تــر             
مـبـارزات خـود را پــيـش بــبـريــم  و                   
بتوانيم جامعه راکـه اسـاسـش انسـان           

البته مردم دو گرايش .     است، بسازيم 
خــطــرنــاک و ضــد انســانــي، اعــم از                
ناسيوناليـسـت و اسـالم سـيـاسـي را                
بخوبي مي شـنـاسـنـد  و  ضـربـاتـي                   
راکه اينها به مبارزات مـردم زده انـد          

ــخــي اســت              مــردم  .     روشــن و تــاري
کردستان، مـردم سـراسـر ايـران و در               
راس آن طـبـقـه کـارگـر، بـجـز تـالش                   
پيگر براي دست بردن به يـک انـقـالب           
ريشه اي در سراسر ايران،  راه ديـگـري     
در پيش روي ندارد، نجـات مـا هـمـه           
مردم ستمديد انقالب سوسياليـسـتـي       

رها تالش دارد تا به سهم خـود  .   است
 .براي هموار نمودن اين امرکمک کند

چه انتظـاري از و چـه         :   ايسکرا   
پيامي به خوانندگان فصـلـنـامـه رهـا          

 داريد؟
انتظار دارم قبل  :  شمه صلواتي      

از هر چيز نشريه را مطالعه کنند  و          
کمک کنند تا در کنار هم واقعيات    
مبارزات کارگران و زحتمکشان     
کردستان را نشان دهيم و نبايد          
اجازه داد که تاريخ مردم کردستان به       
دست ناسيوناليست و به روايت او   
تعريف شود  و با تشکر از شما که       
اين امکان را براي باز گو کردن گوشه       
هاي کوچکي از تالشهاي رها به من    

.                           موفق باشيد. داديد  

 رها مصاحبه با شمه صلواتي در مورد انتشارفصلنامه       
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 اکـتـبـر      ٣٠ برابر با   ١٣٨٤آبان   ٨ه اطالع ميرسانيم که از يکشنبه  ب
 آبـان    ٨شـمـا از       .   ، طول موج راديو انترناسيونال تغيـيـر مـيـکـنـد        ٢٠٠٥

 بـه وقـت تـهـران روي           ٩برنامه هاي راديو انترناسيونال را، هر شب ساعت   
   . کيلوهرتز، خواهيد شنيد٧٤٩٠ متر برابر با ٤١طول موج 

لطفا طول موج جديد و ساعت پخش راديو انترناسيونال را به اطـالع           
 . عموم برسانيد
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مدير راديو        
 انترناسيونال       

 سياوش دانشور       

7490 

ــاثــيــر                   هــر از چــنــد گــاهــي تــحــت ت
مجادالت آمريکا با رژيم اسالمي بـر       
ســر ســالح هســتــه اي و تــهــديــدات                
نــظــامــي آمــريــکــا، فــيــل شــان يــاد              
هــنــدوســتــان مــي کــنــد و در آرزوي              
گمارده شدن بر چند روستا و به قيمـت      
خانه خرابي مردم، آب از لـب و لـوچـه          

بـرگـردان ايـن      .   شان سرازير مـي شـود       
باند در اليه هاي درون حکومت نظيـر        
ادب و جاللي زاده و غـيـره نـيـز بـدون              
سرطان مخـرب قـوم پـرسـتـي شـان و                
براي تشکيل جبهه متحد کرد و خـاک      
پاشيدن به چشم مردم و رسالتي را کـه      
تا کنون در همکاري با رژيم اسـالمـي        
و عليه منافع مـردم در کـردسـتـان از             
خود نشان داده انـد، مـعـنـي ديـگـري              

حزب دمکرات کردستان نـيـز   .     ندارند
از سبقت گرفتن اين باندهاي دروني و       
بـيـرونـي حـکـومــت از خـود، از آنــان                 
شکايت دارد و گله مند است کـه چـرا        
سال گذشته نيروهاي ناسـيـونـالـيـسـت           
کرد به فراخوان او داير بر ايجاد جبـهـه      

بـخـشـي از تـالـشـهـاي            .   پاسخ نـدادنـد   
هاي احزاب و باندها و شخـصـيـتـهـاي          
داخل و خارج حـکـومـت از تشـکـيـل              
جبهه متحد کرد، اعـمـال سـرکـردگـي           
آنان است و اين بخـشـي از آن فـاجـعـه               
اي اســت کــه طــالــبــانــي و بــارزانــي               
همسايه، در اوايل گمارده شدنشـان بـر      
حـاکــمــيـت مــردم کــردســتـان تــوســط           
آمريـکـا، بـراي بـرتـري ايـن يـکـي بـر                    
ديگري، دامن زدن جنگ و کشـتـار و           
به سيه روزي کشانيدن مردم کردستـان   
ــش                    ــاي ــم ــه ن ــي ب ــخــوب ــرا ب عــراق، آن

اينها نيز در صـدد  بـدسـت        .  گذاشتند
آوردن اين موقعيت وتکرار اين فاجعـه    

 . و به قيمت خانه خرابي مردم هستند
براي اين جريانت يکي شدن حول     

اهداف حزبي و گروهي خود، برايشان     
فرقي نميکند چرا که وجه اشتراک و  
خويشاوندي هايي را نسبت به        

اما  . همديگر احساس مي کنند  
ضرورت جبهه براي اين دسته جات از   
 کجا مايه ميگيرد؟                                

دو فاکتور اساسي  براي اين    
جريانات  ضرورت تشکيل جبهه را  

اول اوضاع سياسي    .  ايجاب مي کند 
داخلي و شبح انقالب مردمي که در    
صدد بزير کشيدن اين رژيم است و     
دوم اوضاع بين المللي در مناسبات  
غرب و تنشهاي آمريکا با رژيم   

.                                جمهوري اسالمي  
 در مورد اول بايد گفت که اين  

جبهه سازي ها خاصيت ضربه گيري،     
ايجاد مزاحمت و بازدارندگي   

دست  . راديکاليسم انقالب  را دارند 
بدست شدن قدرت از باال، شبيه به         
آنچه که اکنون در عراق شاهد     
هستيم، تنها نقطه اميد احزاب و     
دسته جات جريانات مخرب و    
ويرانگر ناِسوناليسم کرد در ايران     

.                                                     است  
 براي ناسيوناليسم قوم پرست   

کرد، بهترين حالت ايجاد فاکتور دوم    
 يعني دخالت و حضور آمريکا در       
منطقه است و اين مولفه براي آنان        
بيشترين شانس را در به تصرف    
درآوردن چند تپه  و روستا را ممکن   

ناسيوناليسم کرد اين حالت       . ميسازد
و اين فاکتور را بيشتر از هر چيز         

چرا که در . ديگري ترجيح ميدهد
صورت وقوع انقالب و حضور   

گسترده مردم متمدن و راديکال  و     
کارگران  کمونيست که به چيزي جز  
حکومت سوسياليستي رضايت نمي     
دهند، ناسيوناليسم  ديگر کامال    

اما  . محلي از اعراب نخواهد داشت    
تغيير و تحول از باال و بدون حضور و     
دخالت مردم، چشم اميد بستن به   
مستشاران آمريکايي، عراقيزه کردن     
جامعه ايران و غيره، براي اين       
دستجات، از برکات و نعمات داده  

تا بلکه در يک جبهه    . شده است 
بزرگتر فک و فاميل رنگا رنگ 
ناسيوناليسم درون و بيرون حکومتي   
و بعنوان وزنه اي، آمريکا در    
معادالت آينده  بر رويشان حساب    

.                                                   باز کند  
اما اين تالشها بي نتيجه است و    

راه به جايي نخواهد برد فقط به اين         
دليل ساده که امروز تمام مجادالت و    
تنشهاي رژيم اسالمي با آمريکا و        
غرب که ناسيوناِلسم و راست پرو     
غرب چشم انتظار آن است، اساسا     
بخاطر اوضاع سياسي و بحراني رژيم        
در  رويا رويي با مردمي است که    

هم رژيم   .  کمر به نابودي اش بسته اند   
جمهوري اسالمي و هم آمريکا و    
غرب و جريانات ناسيوناليسم و قوم    
پرست و احزاب پرو غرب نيز مشترکا    
از اين واقيت در هراس  واحدي قرار           
دارند و آنهم قدرت گيري کمونيسم و 
حاکميت شورايي کارگري در اين     

ضرورت جبهه سازي    . مملکت است
قوم پرستان کرد از اين دريچه و براي         
تامين فاکتور تحوالت از باال مايه  
 ميگيرد                                                  

                                *  * *

 جبهه سازي قوم پرستان کرد     
 1از صفحه 

اطالعات اعالم کردند ما فرشيد را آزاد      
کارگران اعتمادي بـه ايـن       .    خواهيم کرد 

وعده ها نداشتند و خواسـتـنـد کـه فـورا               
رژيم فورا  فرشيد بهشتـي زاد    .   آزاد شود 

 بـه کـارخـانـه       ٣را  آزاد كرد و او  ساعت    
کـارگـران بـه اسـتـقــبـال فـرشـيــد               .   رسـيـد  

بهشـتـي زاد رفـتـه و وي را در آغـوش                    
کشيدند  و دستـه جـمـعـي شـعـار دادنـد                 
زنده باد نمايندگان ما، زنـده بـاد اتـحـاد           

 . ما
در اين مذاکـره مصـطـفـي از طـرف              
اطــالعــات، ســپــهــر مــعــاون ســيــاســي            
استاندار،  ضـامـنـي مسـئـول حـراسـت                

 ٦اداره كـار و امـور اجـتـمـاعـي و هـر                      
.  نــمــايــنــده کــارگــران حضــور داشــتــنــد           

 بـعـداز ظـهـر بـه            ٤مذاکرات تا ساعـت      
طول انجاميد، در اين مذاكره  قـرار شـد           
بجز دستمزد دوران اعـتـصـاب تـمـامـي              
. خـواسـتـهـاي كـارگـران مـتــحـقـق شــود               

نمايندگان دولت پيشنهاد كردند كه  در       
رابطه با حقوق دوران اعتصاب کـارگـران         
از طــريــق  شــوراي اســالمـي کــارخــانــه              
شکايت کنند تا شکايت آنان در دادگـاه        

بـه ايـن شـكـل مـقـامـات              .   بررسي شـود  
دولتي تال ش  كردند که مسالـه را وارد           

امـا  .   يک بازي  طوالني قـانـونـي کـنـنـد             
كارگران اعالم كـردنـد کـه خـواسـت مـا                
روشن اسـت و لـزومـي بـه يـک دوره راه                   

 . قانوني و سردواندن کارگران نيست
 بعد از ظـهـر گـزارش ايـن           ٤ساعت  

فـردا  .   مذارکرات بـه کـارگـران داده شـد            
بـان مـجـددا قـرار اسـت             آ ١١چهارشنبه  

ساعت هشت و نـيـم مـجـمـع عـمـومـي                 
کارگران در کارخانه  برگزار شود تـا ايـن           
تصميميات و مذاكرات  به راي کارگـران    

 . گذاشته شود
 کميته کردستان         

 حزب کمونيست کارگري ايران              
 ٢٠٠٥ نوامبر ١، ١٣٨٤ آبان ١٠

 4از صفحه 

مجمع عمومي    
کارگران اعتصابي    
نساجي کردستان    

 برگزار شد    
راهپيمائي    

 .. . کارگران  


