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 :نساجي شاهو
نساجي شاهو از دو سـال پـيـش             

اخراج سازيهـا آغـاز      .   دچار بحران شد  
اکثر کـارگـران ايـن کـارخـانـه            .   گرديد

قراردادشان لغو و قراردادهاي موقـت      
مـدتـي   .   سه ماه عموميت پـيـدا کـرد        

بعد قرار دادهاي سه مـاهـم بـه قـرار              
. دادهاي دو و يک ماهه  محدود شـد         

مواردي قراردادهاي سفيد امضـا در       
ميان کارگران نگراني و عدم امـنـيـت      

. شغلي را بيش از پيش گستـرش داد        

کارگران مقاومت و مبارزه جـديـي را      
در مقابل اين تعرض کـارفـرمـا آغـاز           

تعـدادي  .   تعدادي اخراج شدند  .   کردند
 نفر از کارگـران  ۲۸.   بازخريد گرديدند 

اخراجي براي بازگشت به کار يا بيـمـه       
بازنشستگي بارها اعتراض و تجـمـع       
کردند چند بار بـه تـهـران رفـتـنـد در                 
مــقــابــل مــجــلــس، دفــتــر ريــاســت            
جمهوري، وزارت کار و دفـتـر اصـلـي           

بــخــشــي از   .   شــرکــت تــجــمــع کــردنــد    
اما همچنـان   .   مطالباتشان را گرفتند  
 .به سر کار برنگشتند

نهايتأ اداره کار، اسـتـانـداري و           
ديگر مـقـامـات دولـتـي وارد عـمـل               

کارگران شاهو قانونأ بـايـد بـه          .   شدند
حکم بازگشـت   .   سر کار بازميگشتند  

اما کارخانه فـروخـتـه       .   به کار گرفتند  
کارفرماي جديد اعـالم کـرد کـه          .   شد

. ساختار کارخانه را تغـيـيـر مـيـدهـد           
کارگران اين کارخانه بعد از چند مـاه         
اعتراض و نامه نگـاري و شـکـايـت،            
حقوق مـعـوقـه خـود را تـا اول سـال                  

منتظر شدنـد   .    دريافت کردند  ۱۳۸۵
که بر اساس حکم دريافتي به سر کـار         

  تـا      ۸۵امـا از اول سـال           .   برگـردنـد  
کنون هيچ حقوق و مزايايي بـه آنـهـا             

ــرداخــت نشــده اســت          مــديــريــت   .   پ
کارخانه آنها را به اداره بيمه مـعـرفـي          

 

ــدگــي گــال          ــان زن ــت ه، زن   رداس
جواني از کردستان ترکيـه، داسـتـان         

نـمـونـه    .   زندگي فقط يک زن نـيـسـت       
دردنــاکــي از مــوقــعــيــت زنــان در            

گـالره کـه در هـمـان           .   جامعه اسـت  
سنين کودکي بدلـيـل جـنـسـيـت از             
درس خــوانــدن و حــتــي شــکــالت            

تقال مـيـکـنـد      .   خوردن محروم است  
زيـر پـتـو      .   درس بخواند و کار کـنـد       

 . شبانه درس ميخواند
پدرش که عضـو يـک سـازمـان            

ک است، بـه مـحـض         . ک. سياسي پ 
برگشت از سفر چندين سالـه، بـه او           
دستور مـيـدهـد کـه لـبـاس کـوتـاه                 
نپوشد و به او گوشزد مـيـکـنـد کـه              
ناموس خانواده است، نه يک انسـان        

گـالره را در      .   و يک عـزيـز خـانـواده         
زندان پليس فاشيست ترکيه، مـورد      
تجاوز جنسي قرار ميدهد و پس از        
رها شدن از زنـدان، بـه دلـيـل ايـن                 
تجاوز، او تهديد به مرگ ميشود از       

آيا اين سرنوشـت    .   طرف پدر خودش  
آيــا .   دردنـاک تـريــن واقـعــه نـيــسـت           

همين بيوگرافي کوتاه بهمراه رفـتـار        
غير انسـانـي و راسـيـسـتـي دولـت               
آلمان و هلند به تقاضاي پناهندگـي       
او، نشان دهنده جامعه اي و شرايط       

نکبت باري نـيـسـت کـه مـا در آن                 
 . زندگي ميکنيم

آيـا صـاحـبــان ثـروت و قــدرت             
ميتوانند سرشان را باال بـگـيـرنـد و           
پــاســخ گــاللــه هــا را بــدهــنــد؟ آيــا           

ک و رهــبــران و فــعــالــيــن آن            . ک. پ
حاضرند بدون شانـتـاژ و تـهـديـد و              
ارعاب  و ترور پـاسـخ گـالره هـا را               
بدهند؟ آيا دولتهاي آلمان و هـلـنـد           
ــا ديــدن ايــن اوضــاع               ــد ب حــاضــرن
کمـاکـان از حـقـوق انسـانـي حـرف                

 .بزنند
زنان قربانيان دولتها، قربـانـيـان       
مذاهب ، قربانيان ناسيونـالـيـسـم ،          

 .....قربانيان مرد ساالري
 . اين گزارش را بخوانيد

  *   *   *   *     *  * 
تجاوز يک ابـزار      : شهرزاد نيوز 

  زنان     قرباني شدن        
 لکه ننگ بر پيشاني جهان امروز                     

 
 
 
 
 
 
 

 محمد آسنگران     

 

بحران درحزب دمکرات کردستان ايران                              
 از کجا مايه مي گيرد؟               

 ۳صفحه 

مدتـي اسـت کـه اخـتـالفـات در               
درون حزب دمکرات کردسـتـان ايـران         
شدت و حدت بيشتري بـخـود گـرفـتـه            

اينکه  اين بحران و اخـتـالفـات         .   است
در درون اين حزب چرا و چگونـه بـروز           
کرده است، موضـوعـي اسـت کـه در             

 .اين نوشته به آن ميپردازم
بحران و اختالف در درون احـزاب        
سياسي، امري طبيـعـي و مـتـعـارف            

اما اختالف در حزب دمکـرات      .   است
کردستان، شبـيـه اخـتـالفـات احـزاب            

ايـن  .   سياسي در دنياي امروز نـيـسـت       
نوع اختالف و بحران در اين حزب نيـز    

اگر به تاريخ اين    .   پديده تازه اي نيست   
جريان ناسيوناليستي نگاهي اجمالـي     
بيندازيم، بايد گفت که خصلت نـمـاي         
اين جريان يعـنـي هـمـيـن و در طـول                 
تاريخ موجوديتش، مـدام بـا چـنـيـن             

پايينتـر بـه     .   معضلي روبرو بوده است   
داليـل پـايـه اي ايـن مســلـه خـواهــم                 

اما عجالتا ببينيم  اين بـار        .   پرداخت
بــاال گــرفــتــن آمــپــر اخــتــالفــات و              
درگيريهاي اخير در درون ايـن حـزب            

 . از کجا ناشي شده است
از مقطع بروز اين اخـتـالفـات تـا           
امروز شدت اختالف جناحـيـن حـزب         

 
 
 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان     

 
 گزارشي از نساجيهاي کردستان                   

  

 منصور فاتحي       

 ۴صفحه 

 ۲صفحه 



330شماره يسکرا                                            ا                                                  2 صفحه   

دولت ترکيه، خشـونـت     .   سياسي است 
جنسي را به عنوان سـالحـي بـر ضـد             
زندانيان سـيـاسـي از جـملـه کـردهـا                

وقـتـي زن کـردي        .   استفاده مي کـنـد     
مورد تجـاوز قـرار بـگـيـرد از طـرف                
خــانــواده ديــگــر اجــازه زنــده مــانــدن          

چــون او لــکــه نــنــگــي بــراي           . نــدارد   
مـاجـراي   .   خانواده به حساب مي آيـد     

 سالـه   ٣٦پناهنده  ( * )   زندگي گالره   
کرد در هلند را از زبـان خـودش مـي             

  .خوانيم
مــا پــنــج خــواهــر و يــک بــرادر              

برادرم هميشـه شـکـالت هـاي          . بوديم
مـن  . خوشمزه مي گرفت ولـي مـا نـه           

هميشه با مادرم دعـوا مـي کـردم و              
مي گـفـتـم کـه مـا هـم آدمـيـم امـا                     
جوابش اين بود که تو دخـتـر هسـتـي            

در فـرهـنـگ      . يعني هيچـي نـيـسـتـي        
جامعه من مـتـاسـفـانـه زنـهـا هـيـچ                 
امکاني براي تعيين سر نـوشـت خـود        

من با ايـن مـخـالـف بـوده و               .   ندارند
دلم مـي    . هميشه با آن مبارزه کرده ام     
 .خواهد صدايم را همه بشنوند

 ساله ام و زندگي سختـي       ٣٦من  
پـدرم کـرد     .   را پشت سـر گـذاشـتـه ام          

ترکيه است که بخاطر فعـالـيـت هـاي           
ســيــاســي اش بــه لــبــنــان فــرار کــرده           

مادرم لبناني است مـن مـتـولـد           . بود
بيروت ام در بچگي بسيار کنجکاو و     

دوران ابـتـدايـي را       . عاشق کتاب بودم  
به خوبي پشت سر گذاشتم و دلم مـي          
خواست که به دبـيـرسـتـان بـروم ولـي               
مــادرم مــي گــفــت بــراي چــي مــي              

 !خواهي درس بخواني تو يک زني
 ١٩٧٠زماني که در اواسط دهه      

جنگ در لبنان شروع شد خانـواده بـه          
جــز پــدرم بــه تــرکــيــه نــقــل مــکــان               

شـرايـط بسـيـاردشـواري بـود،           . کرديم
پول نداشتيم و دولت ترکيه که عـلـيـه           
کرد ها بود مـرتـب مـزاحـم مـا مـي                

از مادرم سـوال مـي کـردنـد کـه            .   شد
يـک بـار او را بـه            . شوهرت کـجـاسـت    

اداره پليس بردند و دو روز در آنـجـا              
مـادرم مـدتـي بـعـد از            .   نگه داشتند 

برگشتن جنين اش سقط شد، ولي بـه         
 . ما هيچ چيز نگفت

من منشي يک دکتـر بـودم و در            
خياط خانه مادرم نيز کار مـي کـردم          
ــحــاف درس مــي                  ــر ل ــهــا زي و شــب

بــاالخــره پــنــهــانــي ديــپــلــم      . خــوانــدم   
مـادرم خـوشـش      . متوسطه را گـرفـتـم      

نمي آمد که دخترش هميشه مشغـول       
خواندن کتاب باشد اومي گـفـت بـرو           

و .   يــک چــيــزي بــراي خــودت بــبــاف          
کتابهاي مرا با عصبانيت به دورمـي       
ريخت ولي من دست بـردار نـبـودم و            
همچنان به درس خواندن ادامـه مـي          
دادم همراه بـا خـواهـرم کـه بـهـتـريـن                 
شاگرد مدرسه بود و مي خواسـت بـه          
دانشگاه برود و باالخره هـم از خـانـه             
فرار کرد تا در آنـکـارا بـه دانشـگـاه                 

بـعـدهـا مـادرم       . برود و موفق هم شـد      
گفت که اشتباه کرده و االن پشـيـمـان           

 .است ولي ديگر دير شده بود
ساله بودم که پدرم از لـبـنـان       ۲۴

برگشت و همه چيز تغييـر کـرد، مـن            
که حجاب نداشتم و دامن کوتاه مـي         
پوشيدم حاال بايـد روسـري سـر کـرده             

پـدرم خـيـلـي       . دامن بلند مي پوشيدم   
عصباني شد وقتي فهميد که ديـپـلـم          
گرفتم مدرک ديپلم مـرا پـاره کـرد و              
براي تنبيه نـبـايـد سـه مـاه از خـانـه                  
خارج مي شدم و فقط نان مي خوردم         

. و هر چه سريعتـر ازدواج مـي کـردم            
مي خواستم شوهرم را خودم انتخـاب       
کنم ولي اجازه نبود پدرم گفت تو يـک         

 .شــوهــرروشــنــفــکــر خــواهــي داشــت      
فرهنگ ما براي زنها خيلي سختگير      

زن بايد ازدواج کند و بـچـه     .   مي باشد 
تــو حــق انــتــخــاب نــداري         . دار شــود  

ناموس خانواده به رفتار تو بسـتـگـي          
چـرا  .   من ضـد نـامـوس هسـتـم          . دارد

ناموس براي مرد ها نـيـسـت و آنـهـا              
 .تمام آزادي را دارند

شوهرم در يک اداره تبليغاتي کار      
او براي حزب کارگـران کـرد        .   مي کرد 
کـه يـک     )   کـا      –کـا      -پ   (   ترکـيـه     

حزب غير قانـونـي اعـالم شـده بـود،              
او در چاپخانه اداره    .   فعاليت مي کرد  

را )   کـا      –کـا      -پ  (   اعالميه هاي   
من هم در گـروه زنـان          . چاپ مي کرد  

فعال بودم با آنها راجع به حقوق زنـان          
صـحـبـت مـي کــردم هـمـانـطـور کــه                 
هميشـه از حـقـوق زنـان دفـاع کـرده                 

 .بودم
من و شوهرم هر دو هـم عـقـيـده             
سياسي بوديم ولي هيچگونه عشـقـي       

از سـومـيـن روز ازدواج         . بين ما نبود  
مشکالت ما شروع شد، او تمـام روز        

 -پ   (   بيرون بود و تمام پول ما را به      
مـن يـک خـيـاط         . مي داد  )   کا    –کا  

. خانه داشتم و سرم خيلي شـلـوغ بـود          
خيلي زود اولين بـچـه ام را کـه يـک                 

از شوهرم کـمـک     . پسر بود حامله شدم   
 .خواستم ولي او بـنـدرت خـانـه بـود              

او به دفعات از طرف پليس بازداشـت        

و به زندان رفته بود ولـي بـاالخـره در              
هر دوي ما را دستگيـر   ۱۹۹۶ پاييز

در اداره پـلــيــس مـا را جــدا             . کـردنــد 
از مـن سـوال شـد کـه آيـا از                  . کردند

فعاليت سياسي شوهرم خبر داشتم و       
آنـهـا مـرا بـه         .   من پاسخ مثبت دادم    

زندان بردند، آنجا چشمها و دستـهـاي        
مرا بستند لباسهاي مرا در آوردنـد و       
روي يک ميز گذاشتند و دو سـاعـت            
هر دوي آنها بـه مـن تـجـاوز کـردنـد                 
برايم تعريف کردن اين وقـايـع بسـيـار           
دردناک مي باشد ولي بـايـد بـگـويـم،            
چون چنين وقايعي همچنـان رخ مـي          

 .دهد و همه بايد بدانند
. تجاوز يک ابزار سـيـاسـي اسـت          

دولت ترکيه، خشونت جـنـسـي را بـه            
عنوان سالحي بر ضد کردها استفـاده       

وقــتــي زن کــردي مــورد        .   مــي کــنــد  
تجاوز قرار بگيرد از طـرف خـانـواده            
ديگر اجازه زنده ماندن ندارد چـون او         
لکه ننگي براي خـانـواده بـه حسـاب             

دوست من که مورد تـجـاوز        .مي آيد 
قرار گرفته بود بـايـد خـودش را مـي              
کشت در غير اين صورت خانـواده او         

 .را مي کشت
وقتي که کار آنها تمام شـد خـون          
زيادي از من جاري بود آنهـا گـفـتـنـد           
که من بايد بلند شده و راه بـروم امـا              
نمي توانستم آنها گفتنـد پـس چـهـار            

ولي گفتـم نـه        .دست و پا حرکت کن    
، من ديگـرچـه داشـتـم کـه از دسـت                 

آنها گفتند کـاري را کـه مـا             . بدهم ؟ 
بايد با تو مـي کـرديـم انـجـام داديـم                 
واين که بعد از اين چـه اتـفـاقـي مـي               
افتد به ما مربوط نيست و من گفـتـم    

ــورا  ! هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرا با چشمهاي بسته سوار ماشين و       

وقـتـي   .   نزديک خانه ام پـيـاده کـردنـد          
وارد خــانــه شــدم مــادرم بــالفــاصــلــه          

. فهميد که چه اتـفـاقـي افـتـاده اسـت             
گفت پدرت نبايد ترا اينطور ببينـد و         
گر نه تـرا خـواهـد کشـت چـون پـدرم                 

کـار مـي     )   کـا      –کـا      -پ  "   (   براي  
کرد و هميشـه يـک اسـلـحـه بـا خـود                  

 .حمل مي کرد
بعد از مدت کمي مـتـوجـه شـدم           
که حامله هستم اما پنهان مي کـردم        

مي خواستـم   .   ولي مادرم مي دانست   
که سقط جنين کنم ولي او گفـت اگـر           
اين کار را بکني آنوقت همه خواهـنـد         
فهميد که ايـن بـچـه از تـجـاوز بـوده                 

جنين همچنان در رحم ام رشـد  . است  
مادرم پيشنهاد کرد کـه بـه        .   مي کرد 

آلمـان بـروم چـون اگـر پـدر و بـرادرم                   
او مـي    .   بفهمند مرا خواهـنـد کشـت       

گفت آلمان يک دولت دمـکـرات دارد          
و از تو حمايت خـواهـد کـرد،شـوهـرم            
بعد از آزادي از زندان به آلـمـان رفـتـه              
بود و حاال مي خواست که بـه هـلـنـد             

پول براي  .   برود، پس مقصد هلند بود    
سفرم حاضر بـود چـون وضـع مـالـي               
خانواده ما خوب بود اما بعد من در          

 .هلند فقير شدم
به هلند آمدم و خود را مـعـرفـي            
کردم حاال بايد با يک کـارمـنـد امـور            

ســازمــان  ( د     –ان     -خــارجــيــان اي   
) وابسته بـه اداره مـهـاجـرت هـلـنـد               

مصاحبه مي کردم و شرح حال خـودم        
ولي در حـد مـرگ مـي          .   را مي گفتم  

ترسيـدم کـه شـوهـرم بـفـهـمـد مـورد                  
تجاوز قرار گـرفـتـه ام و بـچـه داخـل                 

بخاطر هـمـيـن     .   شکمم از تجاوز است   
 -چيز زياد مهمي نگفتم کارمنـد اي        

  .د مرا با تعجب نگاه مي کرد –ان 
به شوهرم هم هيچ چـيـز نـگـفـتـم              

پـرسـيـد چـه       .   ولي او حـس مـي کـرد         
اتفاقي برايت افتاده ولي مـن سـاکـت          

اگر چـه بـه يـاد مـي آوردم کـه                  . بودم
چگونه آن مردان بور بـه مـن تـجـاوز              

دخترم هم که بدنـيـا آمـد بـور          .   کردند
شوهرم گفت کـه ايـن بـچـه مـن              .   بود

 .نيست و او را نمي پذيرفت
چهار ماه بعد از ايـنـکـه دخـتـرم             
متولد شد دولت هلند شـوهـرم را بـه            
آلمان برگرداند چون او در آنجا يک بار        
تقاضاي پناهندگي کـرده بـود آلـمـان           

او .   هــم او را بــه تــرکــيــه فــرســتــاد               
بالفاصله دسـتـگـيـرشـد و بـه زنـدان                

يک سال نيم بعد او فرار کرده بـه  .   رفت
وقتي کـه در هـلـنـد او را               . هلند آمد 

ديـدم قــابــل شــنــاخـتــن نــبــود بــطــور           
وحشتناکي تغير کرده بود هم از نـظـر         
جسمي و هم روحي، او در گوشه اتـاق    
مي نشست و بچه هـا نـبـايـد سـر و                  

 .صدا مي کردند
بعدا از دکتر او شنيدم که او هـم           
در زندان مورد تـجـاوز قـرار گـرفـتـه               

آنـهـا   .   است منتها به طـريـق ديـگـري         
بوسيله يک بطري که به نمک و آلـکـل        
آغشته بوده به او تجاوز کرده بودند و         
او خجالت مي کشيد که در بـاره ايـن           
موضوع صحبت کند و هرگز چـيـزي         
نگفت من و شوهرم هيـچـوقـت نـمـي            

. توانستيم يکديگر را تسکين بدهـيـم      
ما هر روز دعوا داشـتـيـم تـا ايـنـکـه                
ديگر در زير يک سقف زنـدگـي کـردن           
امکان نداشت حاال ديگر مـا از هـم            
رسما جدا شده ايم، ولي مي ترسم کـه         

 .يک روزي پسرم را بدزدد
ــا اي          د   –ان     -در مصــاحــبــه ب

نتوانستم حقايق زندگي ام را بـگـويـم           
در نــتــيــجــه بــه مــن جــواب مــنــفــي            

 من ٢٠٠٢در سال   .   پناهندگي دادند 
 .و بچه هايم را به خيابان انـداخـتـنـد       

مــا بــه آلــمــان رفــتــيــم و تــقــاضــاي              
پناهندگي کرديم در آلـمـان بـه عـلـت           
فشار هاي روحي و روانـي شـديـد دو             
ماه در بيمارستان رواني بستري شـدم        
و بچه هايم بـه يـک خـانـواده سـپـرده                 

 دولـت    ٢٠٠٣شدند ولـي در فـوريـه           
آلمان ما را در يک شب سـرد در يـک              

يک خـانـواده     .   ايستگاه قطار رها کرد   
ترک که اتفاقي آنجا بودنـد مـا را بـه              

مـن کـامـال داغـون         . خانه شان بـردنـد   
شده بودم وتمام مدت گريه مي کـردم         

امـا  .   مجبور شديم به هلند بـرگـرديـم        
بعد کم کم توانستـم روي پـاي خـودم             
بايستم، با شکنجه رواني تـجـاوز هـر          
روز زندگي مي کنم و شـبـهـا خـواب             

اما با اين همه خـود را     .آنرا مي بينم 
 .بخاطر بچه هايم سر پا نگه مي دارم

اوايل، پـذيـرفـتـن دخـتـرم بـرايـم               
حتي نمي خواستم بـه او    .   مشکل بود 

ولي يک روانشناس خـوب      .   غذا بدهم 
. به من گفت که تو بايد مبارزه کـنـي         

او مهربـان اسـت      .   دختر گناهي ندارد  
واقعا هـم هـمـيـنـطـور اسـت دخـتـرم                 

ــاشــد             ــان مــي ب ــار مــهــرب االن . بســي
مبارزه .   بخاطردخترم مبارزه مي کنم   

مي کنم بخاطر زندگي او چـون پـدرم           
مرا تهديد کرده کـه دخـتـر تـو بـايـد                 
بميرد اگر زماني به ترکـيـه بـرگـرديـد            
من هر دوي شما را خـواهـم کشـت و             
برادرم گفته که دختر تو مـايـه نـنـگ          
فاميل مـي بـاشـد و در جسـتـجـوي                

مـن  .   ماست تا هر دوي ما را بکـشـد        
 .خيلي مي ترسم

من االن کمتر دارو مصـرف مـي         
ــان فــعــال                    کــنــم و در يــک گــروه زن

من زندگي سـخـتـي را پشـت         . " هستم
سر گذاشتم آما هنوز عشق به مبارزه       
در من وجود دارد من ايـن هسـتـم و              
هميشه اينطور بودم زمانـي بـه فـکـر            
خــود کشــي افــتــادم امــا زنــدگــي را           
انتخاب کردم چون اگر تو زنده نباشـي   
نمي تواني صدايت را به گـوش هـمـه            

 .برساني
گالره، اسم مسـتـعـاري      :   توضيح  

است که به منظور رعـايـت مسـائـل            
امــنــيــتــي بــراي مصــاحــبــه شــونــده          

 . انتخاب شده است
 -ار -روزنامه هلندي ان    : منابع

س و پرونده پناهندگي مصاحبه          
. شونده با کسب اجازه از وي        

 *  * * 
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 مشخصات فنی ماهواره

دمکرات به مرحله بمب گذاري بـراي        
ايـن  .   طرفين دعوا هـم رسـيـده اسـت           

دعواها و تهديدات مکرر جنـاحـهـاي     
مــخــتــلــف درون ايــن حــزب عــلــيــه            
همديگـر،  نـه بـر سـر سـيـاسـتـهـاي                    
درست يا غلط جناحين ايـن جـريـان،          
بلکه اساسا ريشه در معامالت و بند       
وبست رهبري جناحهاي مختلف ايـن      
حزب در گذشته با جمهوري اسـالمـي    
و اخيرا با سياست و مواضع آمريـکـا         

در .   در منـطـقـه و يـا بـا هـردو دارد                 
بستر اين اختالفات حتي کوچکتريـن      
بحثي از مواضع طرفين دراين حـزب        
مبني بر سياست نزديکي يا دوري بـا        
آمريـکـا يـا جـمـهـوري اسـالمـي يـا                  
موضوع سياسي مورد اختالف را در      
رسانه ها و در مـيـان صـفـوف خـود                

 . انتشار نمي دهند
منتها اختالف در سطح رهـبـري        
موضوعيت دارد و مدتهاست کـه بـا         
تغيير و تـحـوالتـي کـه آمـريـکـا در                  
منطقه کردستان عـراق ايـجـاد کـرده            
است، اين حزب نيز آب از لب و لوچـه          
اش سرازير شده و خواب طالـبـانـي و           

بــراي .   بــارزانــي بــودن را مــيــبــيــنــد         
صفوف اين حزب اين اخـتـالفـات در           
قالب مـجـادالت سـنـتـي و طـرح و                 

قـدرت  )   بـقـول خـودشـان         ( توطئه         
مـلـت   ”   طلبان و کساني کـه حـقـوق            

را پايـمـال کـرده       “   کرد و خون شهيدان   
 .اند، آنرا ترويج و نامگذاري کرده اند

بنا به اظهارات و اعتراف بـرخـي      
از افراد اين حزب کـه در مـقـاالت و              
نوشته هاي مختلف شان انتشار داده       
اند، آنچه که اکنون در اين حزب رواج        
روزمره دارد عبارت است از تـوطـئـه          
ــه اعــتــراف وادار کــردن،               چــيــدن، ب
دستگيري و زنـدانـي کـردن اعضـاي            

 .  مسلح يکديگر و غيره
 

فضــاي اخــتــالف آنــهــا تــا جــاي         
پيشرفته که به پـديـده نـفـوذ عـوامـل              
اطالعاتي به صفوف حزب دمـکـرات       
هم متوصل شـده انـد تـا از ايـن راه                  
بتوانند مخالفين خود را از صـحـنـه            

اما مسله عوامـل رژيـم       .   بيرون کنند 
. در اين حزب پديده قديمي تري اسـت       

 سـال    ۲۵تاريخ اين حزب حد اقل از         
قبل تا کنون با اين مسله عجين شده        

چـرا کـه  ايـن تـاريـخ  و ايـن                     .   است
عجين شدن، امروز بـراي هـر يـک از             
جناحها در تـوطـئـه بـراي يـکـديـگـر                

زيرا هم  .   مقبوليت بسيار بااليي دارد   
سياست حزب دمکرات در معامله و    
بــده بســتــان بــا جــمــهــوري اســالمــي         
پيشينه طوالني دارد و هـم نـفـوذ و               
اقدامات تـروريسـتـي رژيـم در درون            

. حزب دمکرات پديده تازه اي نيـسـت   
تنها يک نمـونـه   )   ميکونوس(   داستان

از وجـود عـوامـل جـاسـوس در ايـن                
حزب بود که  پـيـشـيـنـه قـديـمـيـتـري               

 . دارد
بر اين اسـاس بـکـار گـيـري ايـن               
طرفندها عليه همديگرو در رابطه بـا        
بحران دروني جناحين اين حزب نشان      
ميدهد که براي توصل جستن به ايـن        
سنتها عليه هـمـديـگـر، از ظـرفـيـت               

تمام .     بسيار بااليي برخوردار هستند   
تــالش هــر يــک از افــراد رهــبــري و               
جنـاحـيـن ايـن حـزب ايـن اسـت کـه                   
سناريوي  سيـاهـي کـه در عـراق در               
جريان است در ايران هم عمـلـي شـود           
تا اين حـزب بـه نـان و نـوايـي و بـه                      
مــوقــعــيــتــي از خــود گــمــاردگــي و            

در .   ژاندارمي بر سر مردم، دست يابد     
حقيقت اگر اختالفي در رهـبـري ايـن           
حزب وجود دارد بـرخـالف آنـچـه کـه              
طرفين به همديگر نسبت مـيـدهـنـد،         
اين است که اين دور نما اکنـون بـراي           

 . آنها تاريک شده است

 
 داليل تاريحي و زميني بحرانها

بعد از بسته شدن پروند و تـاريـخ          
اين حزب از نظرتحوالت  اجـتـمـاعـي          
در دوران بــعــد از قــاضــي مــحــمــد،            
جامـعـه کـردسـتـان بـتـدريـج بـطـرف                 

. شهري بودن و مدنيت پا مـي گـذارد         
کارگاه ها و کارخانه هـاي مـتـعـددي           
توسط رژيم سرمايه داري پـهـلـوي و            
بــراي اســتــثــمــار طــبــقــه کــارگــر در            
کردستان نيز يـکـي پـس از ديـگـري               

جامعه کردستان از   .   احداث مي شود  
آن پس و بـعـد از اصـالحـات ارضـي               
رژيم شاه از باال و بـراي کسـب سـود               
سرمايه، ضـرورتـا هـمـانـنـد جـوامـع              

. ديگر، چهره شهري بخود مـي گـيـرد       
از همين دوران است که سير کـهـولـت          
سني اين حزب به لحـاظ  نـامـربـوط             
بودنش به جامعه  امـروزي و سـطـح             
توقعات اجتماعي مردم  رو بـه افـول          

 . مي گذارد
تا قبل از اين تحـوالت سـرمـايـه           
ــه در دوران پــهــلــوي، حــزب                 داران
دمــکــرات جــنــبــش مــالــکــان و                 
زمينداران بـزرگ کـردسـتـان اسـت و             
براي حمايت از منافع مالکان محلي      
در مــقــابــل حــکــومــت مــرکــزي بــه            

. ناسيوناليسم کرد متوصل مـيـشـود       
همزمان و در اين تاريخ از حياط ايـن         
حزب، ما شاهد سرکوب و حق کشـي        
اين حـزب در مـبـارزه زحـمـتـکـشـان                

. روستا عـلـيـه زمـيـنـداران هسـتـيـم               
آخرين تقالهاي اين حزب بـراي دفـاع         

 ۵۷از مالکان، در بعـد از  انـقـالب               
بود کـه زحـمـتـکـشـان روسـتـا هـاي                  
کردستان از شـرايـط انـقـالبـي آنـدوره             
بهره جستند و در مقابل زميـن داران         
و مالکان بزرگ منطـقـه و بـراي بـاز              
پس گيري زمينهاي تصرف شده شـان     
توسط مالکان، دست به اعـتـراض و         

حزب دمکرات در ايـن       .   مبارزه زدند 
دوره نــيــز بــا تــوصــل بــه ســرکــوب               

زحمتکشان روستا ها، به پشتيـبـانـي        
 . از مالکان برخواست

بـا تـوجـه بـه مـرگ مـنـاسـبــات                 
فئودالي و تحوالت سرمايه دارانه کـه       

معروف شد، بـا  )   انقالب سفيد( بنام  
پوالريزه شدن جامعه کردسـتـان، ايـن         
حزب ديگر نه تنها نمي تواند ادعـاي         
نمـايـنـدگـي مـردم کـردسـتـان عـلـي                 
العموم را داشته باشد بلکه بـا شـکـل           
گيري مناسـبـات سـرمـايـه داري در             
جامعه کردستان، رسالت نمـايـنـدگـي       

 . بورژوازي کرد را بعهده گرفت
  پاشنه آشيل حزب دمـکـرات از        
ــه                  ــروع مــي شــود ک ــطــعــي ش ــق م
جنبشهاي اجـتـمـاعـي و اعـتـراضـي             
کارگري در کردسـتـان پـا بـه عـرصـه               

زمانيکـه مـدتـهـا       .   وجود مي گذارند  
 در ايـران، نسـيـم          ۵۷قبل از انقالب    

ــکــال و              ــبــش رادي مــوجــوديــت جــن
اجتماعي مردم در کردستان شروع بـه      
وزيدن کرد،  سرآغاز افول و سـيـر رو             
به زوال اين جريان را نيـز بـا خـود بـه                

 . همراه داشت
اساسي ترين پديده اي که امـروزه     
به لحاظ موقعيت اجتمـاعـي، حـزب         
ــا               ــران را ب دمــکــرات کــردســتــان اي
مخمصه روبـرو کـرده اسـت، رشـد و              
گســتــرش جــنــبــشــهــاي اجــتــمــاعــي        
راديــکــال و از هــمــه مــهــمــتــرســايــه           
انداختن فضاي اعتراضي و راديـکـال       
جــنــبــش کــارگــري در کــردســتــان بــر         

 . جامعه است
حضور و رشد هر روزه  جـنـبـش             
کارگري در حياط اجتـمـاعـي تـاريـخ           
امروز کردستان، جرياناتي چون حزب      
دمکرات را بعنوان حزب و سخنگوي      
بورژوازي کرد، بيشتر از اين حـاشـيـه          

تا جاييکـه بـراي بـقـا و           .  اي مي کند 
نفس کشيدن خود به زشت ترين شيوه       
ها و در معادالت درون حـزبـي بـراي            
رسيدن به سهمي از قدرت، آنان را بـه          
جان هم مي اندازد و از ترور و توطئـه          

بــراي هــمــديــگــرو بــراي رســيــدن بــه           
موقعيتي شبيه احزاب ناسيوناليست    
کرد در کردستان عراق از هيـچ گـونـه           
تالشي عليه همديگر فرو گـذار نـمـي          

 .کنند
اين همان فاکتور پـايـه اي اسـت            
که به يمن رشـد و گسـتـرش چـپ در                
جامعه کـردسـتـان، نـقـش و دخـالـت               
حزب کمونيست کارگري در هدايت و      
ســازمــانــدهــي حــرکــت و مــبــارزات         
اعتراضي جامعـه و بـويـژه هـدايـت،             
رشد و ارتقا مبـارزات کـارگـري افـق            
کل جريانات ناسيوناليستي را دچـار        

حـزب دمـکـرات      .   مشکل کرده است 
و سياستهاي آن نـه تـنـهـا ربـطـي بـه                 
مردم تحت ستم کرد ندارد بـلـکـه در            
مقابل خواستـه هـا و آرزو و امـيـال                

اين حـزب بـي     . مردم قرار گرفته است 
ربــط  بــه جــامــعــه پــيــشــرو امــروز              

به همـيـن دلـيـل ايـن          .  کردستان است 
حزب با چنين معضل و بـحـرانـهـايـي           

 .مواجه شده است
فاکتورهاي سياسي و مـعـادالت       
منطقه اي ديگري در سطوح بعـدي و         
از باال، براين پـروسـه در درون حـزب             

از .   دمکرات نيز تاثيـر خـود را دارد          
جمله زميـن گـيـر شـدن آمـريـکـا در                 
عراق و پيچيده بودن اين شرايط بـراي    
حزب دمکـرات، کـه تـنـهـا روزنـه و                
چشم اميدي در شرايط فـعـلـي بـراي            
اين حزب محسوب مي شـد،  حـزب           
دمکـرات کـردسـتـان را بـه ايـن روز                 

 .انداخته است
ــر                 ــرده ت ــه گســت ــرچ ــا رشــد ه ب
مبارزات راديـکـال و آزاديـخـواهـانـه            
مردم و در راس آن جنبش کارگري در        
کردستان، حزب دمکرات کـردسـتـان        
ايران موضوعيت و فلسفه موجوديت     
خود را بيش از پيش در خطر خـواهـد          

 . ديد
  *  * * 

 ۱از صفحه  .  .  . بحران درحزب دمکرات              

Satellite: 
Telstar 12 
Frequency: 
11494 
Symbol Rate: 
17469 
FEC: ¾ 

 . ها توام شود
كـارگـران   ,   بر اساس اين گـزارش        

كــه از جــريــان     "   شــيــن بــاف  "   نســاجــي
" پــرديــس   " هــاي كــارگــري          اعــتــراض

توسط مـديـريـت      ,       حمايت كرده بودند  
 . مورد بازخواست قرار مي گيرند

از مركز سـنـنـدج       ,   خبرنگار ايلنا 
وضـعـيـت    :        درگزارش خود آورده است   

هاي استان و بـويـژه صـنـايـع                 كارخانه
نساجي مطلوب نيست و تحصـن هـا         

هاي كارگري كـه هـر از چـنـد             و تجمع 
بــايــد ,   گــيــرد         گــاهــي صــورت مــي      

هشداري بـه مسـووالن بـاشـد تـا بـا                 
اتخاذ تـدابـيـري مـنـاسـب بـراي حـل                

هــا و كـارگــران           مشـكـالت كـارخــانـه      
شاغل ؛ از بـروز مسـايـل نـاگـوار در               

 . استان جلوگيري كنند
به هـر حـال آنـچـه مسـلـم اسـت                  
اينكـه كـردسـتـان اسـتـانـي مـرزي و                 
داراي شرايط خـاص اسـت كـه بـايـد               
مسايل كـار و كـارگـري آن بـيـش از                 
پــيــش مــورد تــوجــه مســووالن قــرار          

 .يردگ
 *  * * 

 
 ۴از صفحه  گزارشي از نساجيهاي کردستان                

 کمک هاي مالي رسيده

  يورو۲۰عبه صيد مرادي        
 

  يورو۲۰منير شريف پوريان     
 

  يورو۲۰ايرج فرجاد                

 به  ايسکرا      
 کمک مالي کنيد         
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بــيـمــه اعـالم کـرد کــه تــعــداي            .   کـرد 
ازکارگران بيمه شـان پـرداخـت نشـده            

کــارگــران دوبــاره در مــقــابــل         .   اســت
استانداري، اداره کـار و اداره بـيـمـه               
تجمعات اعتـراضـي خـود را از سـر              

آخرين اخبار حاکي است کـه      .   گرفتند
نمايندگان کارگران نامه اداره بيمه را       
به وزارت کار در تهران برده و جـواب           
وزارت کار اين بوده است که کارگـران        

. بايد بيمه بـيـکـاري دريـافـت کـنـنـد              
کارگراني که بيمه آنـهـا بـه اداره کـار              
پرداخت نشده اسـت بـايـد کـارفـرمـا              

امـا بـا     .   بيمه آنها را پـرداخـت کـنـد           
وجود اين کارگران اين کارخانه هـنـوز       

کـارخـانـه از اول        .   بالتکليف هستـنـد   
و کـارگـران از      .    تعطيل است  ۸۵سال  

اين اداره به آن اداره بـايـد بـدونـد کـه                 
در جـريـان     .   حوقشان را وصول کـنـنـد      

ــارهــا کــارگــران            ايــن اعــتــراضــات ب
. بازداشت، زنداني و شکنـجـه شـدنـد         

اکثر کارگران اين کارخانه در شـرايـط        
سخت زنـدگـي حـتـي تـوان پـرداخـت               

 . کرايه خانه خود را هم ندارند
 

 : نساجي کردستان
اين کارحانه هم از دوسـال قـبـل             
شرايطي شبيه کارخانه شـاهـو دشـتـه          

در مقابل اخراج سازيها و براي      .   است
دريافت دسمزدهايشان اعتراضـات و      
اعتـصـابـات مـتـعـددي را سـازمـان               

يــک ســال قــبــل آخــريــن بــار            .   دادنــد
اعتصاب اين کارخانه حـدود دو مـاه          
طول کشيد تا کارگران به حقوق خـود         

در نـتـيـجـه ايـن اعـتـصـاب               .   برسنـد 
مطالبات کارگران پذيرفـتـه شـد امـا           
در عمل بخشي از خواسته هاي آنـهـا          

در دو سـال گـذشـتـه           .   عملي نگرديـد  
 نفـر  ۴۵۰طبق آمار اعالم شده حدود      

. از کارگران اين کارخانه اخراج شـدنـد   
 نفر از کارگارن بعد از آخرين      ۶۰حدو  

 نـفـر     ۱۳.   اعتصاب بازخـريـد شـدنـد       
ديگر همـيـن چـنـد روز قـبـل اخـراج                 

فعالين و نمايندگـان کـارگـران        .   شدند
بارها دسـتـگـيـر بـازداشـت و مـورد                

کـارگـران   .   اذيت و آزار قرار گـرفـتـنـد         
شاغل هم تقريبأ همه گي تحـت قـرار         

 . دادهاي موقت کار ميکنند
 

 : کارخانه پرريس
نساجي پرريـس هـم از اول سـال             

ــحــرانــي شــبــيــه نســاجــي               ۸۵ ــا ب  ب
اولـيـن   .   کردستان و شاهـو دچـار شـد         

تعرض کارفرما انعـقـاد قـراردادهـاي         
مــوقــت و اخــراج کــارگــران در ايــن             

کارگران چـنـد بـار        .   کارخانه آغاز شد  
. دست به اعتصاب و اعـتـراض زدنـد        

مديريت اين کارخانه اعـالم کـرد کـه           

 ۲کارگارن بايد ضـمـانـت بـدهـنـد و               
ميليون تومان هم به وثيقـه بـگـزارنـد           
در غـيــر ايـن صـورت قــرار دادشــان              

اعتصاب در ايـن     .   تمديد نخواهد شد  
کــارخــانــه بــراي بــازگشــت بــه کــار              
کارگارن اخراجي و عليه قـراردادهـاي       
موقت و در مـخـالـفـت بـا خـواسـت                 

نــيــروهــاي  .   شــروع شــد   . . .   وثــيــقــه و   
. انتظامي به کـارگـران حـملـه کـردنـد            

تعدادي از کارگران بازداشت، زخـمـي       
. و مورد ضرب و شتم قـرار گـرفـتـنـد            

تعدادي ازکارگران اخراج و آخرين بـار       
نماينده اين کـارگـران از کـار اخـراج               

 .گرديد
 

 :کارخانه شين باف
در اين کارخانه هم شبيه کارخانه      
هاي ديگر اخـراج سـازي و قـرار داد              
موقت مورد اعتراض کـارگـرن قـرار          

مشکل پرداخت دستمزدهاي   .     گرفت
و به تعويق افتادن دستمـزد کـارگـران          
همه گير است و همه کارگران بـا ايـن           
مشکالت در چند سال اخـيـر درگـيـر           

 . بوده اند

در مقابل تعرضـات کـارفـرمـا و           
دولت کـارگـران ايـن کـارخـانـه هـا و                 
کارگران اخراجـي تصـمـيـم گـرفـتـنـد              

 شهريـور در     ۲۰هماهنگ با هم روز       
روز .   مقابل استانداري تجـمـع کـنـنـد         

 شهريور تـعـدادي از فـعـالـيـن و               ۱۹
نمايندگان کارگران بازداشت و مـورد       

اداره .   ضـرب و شـتـم قـرار گـرفـتـنـد                
اطالعات رژيم اعالم کرد که کارگران      

. نبايد اين تـجـمـع را بـرگـذار کـنـنـد                
شرايط سخت کـارگـران شـاغـل ايـن             
کارخانه ها و شرايط به مراتب سخت       
تر کارگران اخراجي، فضاي نا امـنـي         
شغلي و  نگراني کـارگـران از فضـاي            
سرکوب و خفقان مشکالت جـامـعـه         
کارگري در کردسـتـان را بـه مـراتـب              

 . افزايش داده است
 

 : نساجي بوکان
بر اساس اخبار رسيـده کـارخـانـه          
نساجي بوکان هم با چنيـن شـرايـطـي           
روبرو است و چند روز قـبـل نـمـايـنـد               
کارگران در اين کارحـانـه اعـالم کـرد            
که دستمزدهاي اين کارگران چند مـاه      

 .است که پرداخت نشده است
  *  * * 

در شرايطي که دسـت کـارفـرمـا           
براي تعرض به ما بـاز و در صـورت              
لزوم نيروهاي مسلح، قاضي، زندان و      
پليس پشت سر او بسيـج مـيـشـونـد،            
براي ما کارگران اعـتـراض مـمـنـوع            
اســت، تشــکــل مــمــنــوع اســت، هــر          
اعتراض و اعتصاب ما بـا سـرکـوب          

شديد و دستگيري و شکنجه و  اذيت        
و آزار جواب گرفـتـه اسـت تـنـهـا راه                

. اتحاد و همبستگي بيشتر ما اسـت       
دولــت و کــارفــرمــا بــا اعــتــراضــات          

صـدهـا   .   پراکنده ما کوتاه نمـي آيـنـد        
نفر از ما بيکار و خـانـه خـراب شـده               

دهها نفر از دوستان و نمايندگـان     .   ايم
مـا زيــر ضــرب رفــتـه و دســتــگــيــر،             

شـرايـط   .   شکنجه و تهـديـد شـده انـد          
امروز خود را نگاه ميکنـيـم از قـبـل          

مـا نـمـيـتـوانـيـم          .   هم بدتر شده اسـت     
نظاره گر اين همه تعـرض بـه خـود و              

ما تنهـا يـک راه        .   خانواده مان باشيم  
داريم مقابله و تعرض به دشمناني که       

. ما را در گرسنگي محسور کرده انـد       
به اين زندگي نکبت باري کـه بـه مـا              

اين .   تحميل کرده اند بايد پايان دهيم     
شعار نـيـسـت زيـرا مـا راه ديـگـري                  

بين مرگ و زنـدگـي مـرگـبـار        .   نداريم
نــاچــارمــان مــيــکــنــنــد کــه يــکــي را         

مـا مـجـبـور بـه ايـن             .   انتحاب کنيـم  
مـا مـيـتـوانـيـم در           .   انتخاب نيستيم 

صفي متحد در مقابـل ايـن تـوحـش             
 . بايستيم

بر اساس آخـريـن خـبـري کـه از                
ايلـنـا مـنـشـر شـده اسـت در مـورد                   
 : کارخانه هاي نساجي چنين ميگويد

 
 : هشدار به مسووالن     

هاي كارگري كردستان           بحران 
 را جدي بگيريد     

صنايع نساجي كردستان در         
 !!آستانه يك بحران     

 
 خبرگزاري كار ايران -سنندج

 
 :سنندج-اقبال رضايي: گزارش

در شــرايــطــي كــه بــيــكــاري در            
كردستان به يك معضل جدي تـبـديـل         

ركود كارخانه ها و رونـد اخـراج     ,    شده
كارگـران دغـدغـه اصـلـي مسـووالن             

 . است
به گزارش خبرنگار ايلنا از مركـز     

هـاي       ركود فعـلـي كـارخـانـه       , سنندج  
ــكــي از                 ــه ي ــان ب ــردســت نســاجــي ك
مشكالت اصـلـي مسـووالن اسـتـان           
ظرف چند ماه اخـيـر تـبـديـل شـده و                

هـاي اعـتـراضـي            ها و تـجـمـع         تحصن
نشـان از نـگـرانـي آنـان از              ,   كارگران  

 . اشان است  آينده شغلي
مديريت نساجي كردستان ظـرف      

 تن از كـارگـران       ٤٥٠دو سال گذشته    

ــم                      ــه رغ ــرده و ب ــراج ك ــود را اخ خ
هيچ مسـوولـي    ,   اعتراضات گسترده   

باشد و ايـن          پاسخگوي اين وضع نمي   
در حالي است كه مديريت شركـت در      

هــاي اخــيــر كــارگــران           پــي اعــتــراض  
 نفـر ديـگـر      ١٣حكم اخراج , اخراجي  

 !كند  را صادر مي
اخــراج كــارگــران در شــرايــطــي           

گيرد كه مديران اين واحد         صورت مي 
هـاي مـكـرر بـا              نساجي در نشـسـت      

انـد كـه          تعـهـد داده    ,       مسووالن استان 
اخراج شاغـالن ايـن واحـد مـتـوقـف              

 ! شود
" شـيـث امـانـي      " در اين خصوص    

نماينده كـارگـران تـعـديـلـي نسـاجـي               
تــجــمــع و    :   گــويــد         كــردســتــان مــي    

اعــتــصــاب كــارگــران ايــن واحــد در           
اعــتــراض بــه رونــد اخــراج كــارگــران          
نتيجه نداده و آنان مجبور شـدنـد كـه           

ــاريــخ        ــور مــقــابــل         ١١در ت  شــهــري
استانداري تجمـع نـمـايـنـد و آن روز               
اعالم كردند كه چنـانـچـه مشـكـالت           

 شـهـريـور      ٢٠كارگـران حـل نشـود ،         
مجددا در مقابل استـانـداري تـجـمـع          
ــار بــا                       ــواهــنــد كــرد كــه ايــن ب خ

العمـل عـوامـل انـتـظـامـي و                  عكس
امــنــيــتــي مــواجــه شــدنــد و تــجــمــع          
كارگران در مقابـل اسـتـانـداري لـغـو             
گـرديـد و جـالـب ايـن كـه مـديـريــت                   

 ١٣,    روز بـعـد     ١١نساجي كردستان  
تــن از كــارگــران را اخــراج كــرد تــا                
مشخص كند كه حرف اول و آخـر را            

 ! زند  چه كسي مي
" اما مشكالت شركت نسـاجـي         

سـنـنـدج حـكـايـت ديـگـري             "   پرريـس 
يــكــي از   " بــهــزاد ســهــرابــي       " ,   دارد   

شـودو       شاغالن اين واحـد اخـراج مـي         
كارگران واحد در اعتراض بـه اخـراج          

دسـت بـه تـحـصـن و            ,   همـكـارخـود      
تجمع مي زنند كه با مقـابلـه نـيـروي            

 . انتظامي مواجه مي شوند
كارگران به ابقـاء بـكـار هـمـكـار             
اخراجي خـود تـاكـيـد مـي كـنـنـد و                  

ورزد      كارفرما بر اخراج او اصرار مـي       
عملي ,   تا اينكه حكم اخراج سهرابي      

ها حـاكـي از آن            اما شنيده ,   شود      مي
است كـه كـارگـران ايـن واحـد قصـد                 
دارند پس از ايام ماه مبارك رمضـان        
مجددا اعتصاب كنند و شـايـد ايـن            
اعتصاب با همراهي سايـر كـارخـانـه          

 

 
 گزارشي از نساجيهاي کردستان

!  مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی    
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