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 را به خوانندگان     ۲۰۰۷ايسکرا سال  
 اين نشريه  تبريک مي گويد،     

 سالي خوش و پر از شادي را برای     
 شما عزيزان آرزو منديم     

 ۴صفحه  

 ۳صفحه  

 ۴صفحه  

 ۴صفحه  

 كارمندان اخراجي دانشگاه علوم پزشكي كردستان                            از    نفر  ١٤تجمع اعتراضي          
 ۳صفحه  

يکي از پـيـامـدهـاي شـکـسـت             
سياسي دولت آمريـکـا در عـراق بـن             
بست و بي افقي اپوزيسيون راست در        

نيروهاي ناسـيـونـالـيـسـت       . ايران است 

ــبـــان و                    ــنـــت طـــلـ ــلـــطـ ــرد، سـ کـ
 -جمهوريخواهان و نـيـروهـاي مـلـي           

بـا  "   رژيم چنج" اسالمي که روي نوعي     
مداخله و يـا کـمـک دولـت آمـريـکـا                  
حساب باز کرده بودند با يک نـوع بـن            
بست و بحران استراتژيک مواجه شـده        

صـدور  " دريچه اي کـه سـيـاسـت           .   اند
از مقطع جـنـگ       با بمب"  دموکراسي

 تا بـه امـروز بـه          ۱۹۹۱اول خليج در    
ــومــي         ــروهــاي ق ــي ــي      -روي ن  -مــل

مذهبي مترصد قدرت در خاورميانـه      
باز کرده بود تـمـامـا بسـتـه مـيـشـود                

جاي خـود را بـه نـومـيـدي و بـي                      و
. افقي و سردرگمي اين نيروها ميدهد     

 بن بست آمريکا در منطقه                   
    و بي افقي اپوزيسيون راست                     

 
 
 
 
 
 
 
 

 حميد تقوايي     

 ۲صفحه  

 ۲صفحه  



342شماره يسکرا                                            ا                                                  2 صفحه   

 برنامه هاي راديو انترناسيونال  
  کيلوهرتز ۶۲۲۵ متر برابر با ۴۹موج  به وقت تهران روي طول          ۹ساعت  هر شب   

  !آغاز خواهد شد

در يکي از روزهـا  وارد پـارک              
شدم ديدم يک نفر اندوهـگـيـن گـوشـه            
اي نشسته جلو رفتـم و گـفـتـم سـالم               

جــوابــي نــداد، دوبــاره گــفــتــم       .   رفــيــق
نگاهي کرد و با لحنـي بـغـض          .   سالم

 .زده جواب داد سالم
جواب .   گفتم چيه، چيکارميکني  

گفتم بـراي    !     داد ميخواهم گريه کنم     
چه ؟ گـفـت از دسـت نـاعـدالـتـي،از                 
دست فقر و بدبختي که دامـن مـن و            

ــتــه اســت              ــراگــرف . امســال مــن را ف
موضوع را پيگيري کـردم، تـوضـيـح           

کار گر کارحانه نساجي  شـاهـو          :   داد
 ماه اسـت کـه حـقـوق           ۶هستم مدت  

دريافت نکرده ام، چهار تا بـچـه دارم           
که درس ميخوانند، بـراي شـهـريـه و            

 لباس و کفش آنها پول 
مي خواهم ولي ندارم، بـارهـا بـه           

امـروز يـا فـردا        .     آنها دروغ گفـتـه ام      
. کارفرما قول داده، بهتون پول مـيـدم        
. روم نميشه ديگه بهشون نـگـاه کـنـم           
. گفتم خوب برو جاي ديگـه کـار کـن           

  ســال در مــحــيــط          ۲۵جــواب داد     
سخت و زيان آور کارخـانـه در دمـاي            

 درجـه    ۸۰ درجه و رطوبت      ۳۵باالي  

مي بايسـت چـهـار سـال         . کار کرده ام 
پيش بازنشسته ميشدم، امـا بـعـلـت          
اينکه کار فرمـايـانـم مشـکـل بـرايـم              

حـاال ديـگـر      .   پيش آوردند جا مـانـدم      
پاهايم درد مـيـکـنـد، ديسـک کـمـر                 

حـتـي   .   گرفته ام، اعصابم آرام نيـسـت      
کار ساختـمـانـي هـم بـه امـثـال مـن                  
نميدهند، ميگويند توان انـجـام کـار          

بچه هايم رويشان نميشود سـر  .   نداري
کالس بروند وضع لباس و کـفـشـشـان        

يک روز پسر بزرگـم بـه        .     خوب نيست 
مــادرش گــفــت وضــع پــدرم خــوب             
نيست، بيا اين ماه گـوشـت و مـيـوه              
اصال نخوريم تا بتوانيم براي خـواهـرم    
مانتو و براي بـرادرم کـفـش بـخـريـم،              
خودم هم  شبها سيگار فروشي کنم و        

مــادرش .   جــمــعــه هــا کــارگــري کــنــم      
پســرم .   جــواب داد پــس درســت چــي        
 .گفت  آخه ديگه چاره اي نداريم

. از بچه هـاي ديـگـرش پـرسـيـدم            
ــر روم                 ــگ ــتــش دي ــواب داد، راس ج
نميشود به آنها نگاه کـنـم ولـي آنـهـا               

همـيـشـه    .   وضعيت مرا درک ميکنند   
. انــهــا مــن را دلــنــوازي مــيــکــنــنــد          

ميگويند بابا غصه نخور ما  بـا نـان           

ميگـويـنـد مـا       . خشک هم مي سازيم 
نيز کمکتـان مـيـکـنـيـم تـا شـمـا بـا                    
همکارانتان بتوانيد حـقـوقـتـان را از            

بچه هام دو تا پسر     .   کار فرما بگيريد  
. از آنها راضيم  .   و دو تا دختر هستند    

. بــچــه هــاي درس خــوانــي هســتــنــد         
خوشبختانه دچـار مسـائـلـي  مـثـل               
اعتياد که اکثر جوانها را به دام خـود        

ــد        ــرده، نشــده ان ــي از         .   ب ــل ــي آخــه خ

جوانهاي ما را به اعـتـيـاد و فـحـشـا               
 ..کشانده اند خدا لعنتشان کند 

: گفتم حقوقت چي ؟ جـواب داد         
 ماه است دريافت نـکـرد ه         ۶گفتم که   

گفتم خوب کـاري بـراي دريـافـت            .   ام
بـارهـا   :   حقوقتـان کـرده ايـد ؟ گـفـت             

پيش مديريت کارخانه رفـتـيـم، از او           

خواهش کرديم اما او وعده هاي پـوچ        
نــاچــارا بــه ادره کــار  و حــتــي               .   داد

استانداري پناه برديم همـه آنـهـا قـول            
. ميدهند اما از عمل خبـري نـيـسـت          

در .   نميدانـم    :     گفتم چرا ؟ جواب داد    
 نـفـر هسـتـيـم        ۲۴ادامه گفت ما کال     

من که ديگر خسته شده ام ميخـواهـم     
 .گريه کنم شايد دلم کمي آرام بگيرد

گــفــتــم پــا شــودرمــان درد تــو و           
اين يـک    .   امسال تو گريه کردن نيست    

رويا روئي بين سرمايه دار و طـبـقـه             
سرمايه داري مثل يـک      .   کار گر است  

افعي ميماند هر چه جـلـوي چشـمـش           
. بـايـد مـبـارزه کـرد         .   باشد مي بلـعـد    

تنها تـو نـيـسـتـي، وضـعـيـت هـمـه                   
بـايـد   .   کارگران ايران اين چنيـن اسـت       

اعتراض کنيد همديگر را پيدا کنـيـد        
دست در دست هـم بـگـذاريـد حـتـمـا               

ما بايد نگذاريـم کـه       .   موفق ميشويد 
ســرمــايــه دارهــا بــيــش از ايــن ســد             
راهمان شوند چون آنها همـانـنـد بـرده           

ما بايد در    .   ها با ما رفتار مي کنند     
فکر ايجـاد تشـکـل هـاي کـار گـري                
باشيم و آنها را تشـکـيـل بـدهـيـم تـا                 

زمـان  .   بتوانيم از حق خود دفاع کنيـم    
ارتبـاطـات و ايـنـتـرنـت اسـت بـايـد                  
اعتراضاتمان را جهاني کنيم، تا تمام      

جهان بداند کارگران ايـران دچـار چـه             
،  . . . . .   ظلم و بي عدالتي هسـتـنـد و           

در حالي که از او جدا ميشدم به فکـر          
 .فرو رفته بود 

ــنــد روز گــذشــت، از جــلــو                  چ
استانداري رد ميشدم ديـدم تـعـدادي          
از مردم جـمـع شـده انـد و مـامـوران                

جلو رفتـم   .   دورشان را احاطه کرده اند    
مـن را    . ديدم جلو صف نشسته اسـت      

لبخندي زد وگفـت سـالم رفـيـق         .   ديد
بايـد جـلـو      .   راه مبارزه را پيدا کرده ام     

سرمايه دارن ايستاد اگـر مـا امـروز            
ايستادگي نکنيم وضعمان از اين هـم     

تـاي پـاي جـان مـي           .   بد تر مـيـشـود     
دستـش  .   ايستيم حتما پيروز ميشويم   

را بلند کرد و رو بـه مـن گـفـت اگـر                   
انگشـتـانـم را مشـت کـنـم قـدرتـش                 

در ايـن زمـان از         .   بيشتر خواهد بـود   
مــيــان کــار گــران صــداي زنــده بــاد             
همبستگي و اتحـاد طـبـقـه کـار گـر               

 ................بلند شد 
 
 

 پيش بسوي ايجاد     
 تشکلهاي کار گري      

 
 کار گري از شهرسنندج        

 
 برگرفته از سايت شورا       

 

 . .. مي خواهم گريه کنم            

 

 کار گري از شهرسنندج         

هـم  .   اين يک بحران استراتـژيـک اسـت        
اکنون در حزب دموکرات کـردسـتـان          
ايران اين بحران در شکل انشـعـاب و           
واگرائي درون حـزبـي خـود را نشـان               

امــا مســالــه تــنــهــا بــه          .   داده اســت  
بـن بسـت     .   کردستان محدود نـيـسـت      

سياسي نئوکنسرواتيسم آمـريـکـا در        
منطقه زير پاي کل کمپ اپوزيسـيـون        

طـرحـهـاي    .   راست را خالي کرده است    
ــدوم و                ــران ــرمــانــي مــدنــي و رف ــاف ن
فدرالـيـسـم و انـقـالب مـخـمـلـي بـه                   
يکباره معني و مضمـون خـود را از            

واقـع  " حسابگريـهـاي     .   دست ميدهند 
راست به خـيـالـبـافـي تـبـديـل             "   بينانه

خـيـالـبـافـهـاي       " در مقابل      و ميشود  
شـبـح   .   به واقـعـيـت مـيـگـرايـد             " چپ

لنين در مراسم شانزده آذر چهره خـود     
را نشان ميدهـد و سـوسـيـالـيـسـم و                

ــال در فضــاي              ــون ــاســي ــرن ــت ســرود ان
اعــتــراضــي جــامــعــه طــنــيــن انــداز          

 . ميشود
انــزواي راســت در مــبــارزات              

. خياباني البته پديده تازه اي نـيـسـت         
مدتهاست که اپوزيسـيـون راسـت در          
جنبش سرنگوني طلبانه و حرکتـهـاي       
اعتراضي در جامعه نقـش و نـفـوذي           

با قطبي شدن جامعه در بـرابـر        .   ندارد
کل حکومت، که ورشـکـسـتـگـي دو            
خرداد و روي کار آمدن احـمـدي نـژاد         
هم نتيجه و هم خود عـامـل تشـديـد             
بيشتر آن بود، نقش سـتـون پـنـجـمـي             
کل نيروهاي اپوزيسيـون راسـت، هـم          
استحاله چيان و هم سرنگوني طلـبـان        
هراسان از انـقـالب، بـيـش از پـيـش                

مـردم بـه     "   نـه " هـر چـه       .   تضعيف شـد  
حکومت عـمـيـق تـر و راديـکـال تـر                 

ميشد پوچي و بي ثمري نسخه هائـي        
و نافـرمـانـي      تساهل و تسامح     نظير  

بــيــشــتــر رنــگ       مــدنــي و رفــرانــدوم     
امـا از    .   ميباخت و به حاشيه ميرفت    

نظر واقعي و در سياست عـمـلـي ايـن        
نيروها، چنين نسـخـه هـائـي صـرفـا              
تاکتيکهائي براي مقابله بـا انـقـالب          

اســتــراتــژي رســيــدن بــقــدرت      .   بــودنــد
ــا                ــاس ــمــپ راســت اس ــاي ک ــروه ــي ن

شيوه هـا مـتـکـي         نميتوانست به اين 
اپــوزيســيــون دو خــردادي کــه       .   بـاشــد 

رسما يک سرش در خود حکومت بود       
و به پيشـرويـهـاي جـنـاحـي در درون               
حــکــومــت دلــبــســتــه بــود و اســاس           

 –نيروهاي راست سلطنت       استراتژي
ــاي               ــروهـ ــيـ ــواه و نـ ــخـ ــوريـ ــهـ ــمـ جـ
ناسيوناليست قومي نيز تغييـر رژيـم        
از باال به کمک مستـقـيـم و يـا غـيـر                 

انــقــالب .   مســتــقــيــم آمــريــکــا بــود        
مخملي و رژيم چنج و پرتاب شدن بـه         
اريکه قدرت سيـاسـي بـمـدد چـکـمـه              
پوشان نـظـم نـويـنـي در مـحـور ايـن                  

و اکـنـون ايـن        .   استراتژي قرار داشـت   
افق نيز با شکست سياسي آمريکـا و         
ــاي             ــهـ ــتـ ــاسـ ــيـ ــاري سـ ــبـ ــتـ ــي اعـ بـ
نئـوکـنـسـرواتـيـسـتـي اش بـويـژه در                 

بـه  .   تماما رنگ مـيـبـازد        خاورميانه
اين ترتيب کمپ اپوزيسيون راست نـه       
تنها در جـامـعـه و بـعـنـوان نـيـروي                   
ترمزکننده مـبـارزه انـقـالبـي مـردم،             
بلکه بعنوان آلترناتيو قدرت سيـاسـي       

به انزوا کشيده شـده     نيز بيش از پيش   
ــار                    ــب ــت ــي اع ــردم ب ــظــار م و در ان

  . ميشود
اين شرايط بيگمان قـطـب بـنـدي          
طبقاتي و صفبـنـدي بـيـن نـيـروهـاي              
انقالب و ضد انقالب را روشـن تـر و             

اين براي حـزب    .  عميق تر خواهد کرد 

ــجــاد شــرايــط                 ــنــاي اي ــه مــع مــا ب
وامکانات براي پيشرويهاي بـيـشـتـر          

آلترناتيو انقالب و سـرنـگـونـي         .   است
جمهوري اسالمي به نيـروي انـقـالبـي          
مردم اقبال عمومي بـيـشـتـري پـيـدا             

و وظيفه حضـور در عـرصـه           ميکند  
مبارزه براي تسخير قـدرت سـيـاسـي          
بيش از پيش در برابـرحـزب مـا قـرار             

حـزب مـا خـود از طـريـق              .   ميگيـرد 
مقابله بـا کـل حـکـومـت جـمـهـوري                
اســالمــي و نــقــد و افشــاي پــيــگــيــر           
نيروهاي دو خـردادي و اپـوزيسـيـون            
راست در ايـجـاد ايـن شـرايـط سـهـم                
داشته است و در موقعيتي قرار دارد        
کــه مــيــتــوانــد و بــايــد بــه رهــبــر و                

حـزب  .   سازمانده انقالب تبديل شـود     
بايد با تمام امکـانـات خـود را بـراي            

 . ايفاي اين وظيفه خطير آماده کند
 

 ١٧١از انترناسيونال       
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کارگران نساجي کردستـان    
در مقابل اداره کار در سننـدج       

 تجمع کردند
  

 آذر   ٢٧کــارگــران نســاجــي روز        
 صبح در مـقـابـل      ١٠ ساعت ١٣٨٥

در اين .   اداره کار سنندج تجمع کردند    
تجمع کارگران خواهان پرداخت بيـمـه       
بيـکـاري، بـازگشـت بـه کـار و لـغـو                   
قراردادهاي موقت شـدنـد و در ايـن             
رابطه بـا رئـيـس اداره کـار مـذاکـره                 

رئيس اداره کـار سـنـنـدج بـه             .   کردند
کارگران اعالم کرده است به آنـهـا وام        
مي دهند به شرط اينکه دست از اين        

او هـمـچـنـيـن        .   اعتـراضـات بـردارنـد      
تاکيد کرده است که شرط اين وام هـم          

ضـد  " اين است که اخـبـارشـان را بـه               
ندهند و اخبـار اعـتـراضـات         "   انقالب

کارگران با گرفتن و    .   آنها پخش نشود  
وام مخالفت کردنـد و اعـالم کـردنـد             
حق ما رابطي به وام ندارد و مـبـارزه            
ما براي حقمان را به گوش جـهـانـيـان           

حـقـمـان را بـدهـيـد تـا              .   مي رسانـيـم   
سايتهاي خبـري از اعـتـراضـات مـا             

 .خبر ندهند
 ظـهـر     ١٢اين تجمع تا سـاعـت         

کارگـران نسـاجـي طـي         .   ادامه داشت 
اطالعيه اي اعالم کرده اند کـه بـراي           
پيگيري خواستهايشـان مـجـددا روز         

دوشنبه در مقابـل اداره کـار تـجـمـع              
 .خواهند کرد

کميته کـردسـتـان حـزب ضـمـن              
حمايت از مطالبات کارگران نساجـي      
کردستان از همه کارگران و تشکلهاي      
کارگري ميخواهد از کارگران نساجي     

 .حمايت کنند

   
اخراج كارگران معـتـرض     

" پـرريـس  "   شركت ريسندگي 
 سنندج ادامه دارد

 شــهــريــور   ٤در پــي اعــتــصــاب       
ــدگــي        ١٣٨٥مــاه ــران ريســن ــارگ "  ك

سـنـنـدج و اخـراج يـكـي از               "   پرريـس 
به اسـم   ان اين شرکت    نمايندگان كارگر 

روند اخـراج كـارگـران        ,   بهزاد سهرابي 
  . اين واحد همچنان ادامه دارد

 ١٣٨٥ مـهـر مـاه         ٣٠در تاريخ   
چهار نفر ديگر از كارگران اين شرکـت    

رحمت اهللا   ,   به نام هاي فواد سهرابي      
و مـرادي    ,   فرهـاد رضـايـي     ,   سهرابي  

  . اخراج شدند
بر اساس گزارش رسـيـده اول دي          
ماه نيز دو نفر ديگر از کـارگـران ايـن          

" مهوش وكـيـلـي     "   کارخانه به اسامي  
ــيــك و        حــبــيــب اهللا    "   كــارگــر مــكــان

نــمــايــنــده كــارگــران ايــن     "   خـدارحــمــي 
شركت از بـخـش تـاسـيـسـات اخـراج              

 .شدند
بنابر اين در طول سه ماهه اخـيـر         

" پـرريـس  "    تن از كارگران ريسندگي    ٧
اين روند اخراج سـازي  .   اخراج شده اند  

بر اساس تهديدهاي کـارفـرمـاي ايـن           
ــه هــمــچــنــان ادامــه دارد            . کــارخــان

کارگران بايد در مقابل اين سـيـاسـت          

 . ضدکارگري بايستند
کميته کردستان حزب کمونيسـت     
کارگري ايران، ضمن مـحـکـوم کـردن          
ــيــکــار ســازي کــارگــران               اخــراج و ب
پرريس، ديگر بخشـهـاي کـارگـري را           
فراميـخـوانـد کـه عـلـيـه ايـن اخـراج                  

ايـن يـک     .   سازيها متحدانه بايسـتـنـد     
تعرض آشکار به فعالـيـن کـارگـري و            

کــارگــران .   کـارگــران مــعـتــرض اســت      
پرريس بـايـد بـه دفـاع از هـمـکـاران                 

 . اخراجي خود به ميدان بيايند

 
تجمع کارگران نسـاجـي      
کردستان و شاهو در مـقـابـل        

 اداره کار سنندج
ــده روز                 ــي ــر رس ــب ــر اســاس خ ب

 دي ماه کارگران شـاهـو و         ٣يکشنبه  
 کـارگـران     ١٣٨٥ دي مـاه      ٤دوشنبه  

نساجي کردستان يـک بـار ديـگـر در              
. مقابل اداره کار سنندج تجمع کردند     

اين چندمين بار است که در يـک مـاه           
اخير کارگران نساجيهاي کردستـان و       
ديگـر کـارخـانـه هـاي ايـن شـهـر در                   
اعتراض به سياست اخـراج سـازي و           
براي دريافت بيمه بيکاري در مقـابـل        

 . ادارات دولتي تجمع ميکنند
 نفـر  ١٠٠ دي ماه بيش از ٤روز   

از كارگران اخراجي کارخانه نسـاجـي        
كــردســتــان در اعــتــراض بــه ادامــه            
بيكاري و قطع بيمه بيكاري خـود در         

. مقابل اداره كار سنندج تجمع كردند     
كارگران اخراجي با وجود اينکه بارها      
با مقامات دولتي به مذاکره نشسـتـه        
اند امـا تـا کـنـون هـيـچ جـوابـي بـه                     

در .   مطالبات آنـهـا داده نشـده اسـت           
جريان هر حرکت و تجمع اعـتـراضـي          
کارگران، مقامات دولتي و سـرمـايـه         
داران با وعده و وعيد سعي ميکنـنـد         
در صفـوف کـارگـران تـفـرقـه ايـجـاد                

حدود يك ماه پيش در جـريـان       .   کنند
سفر احمدي نژاد به سننـدج کـارگـران          
چنديـن مـرکـز کـارگـري در مـقـابـل                 
استانداري بـراي هـمـيـن مـطـالـبـات              
تجمع کردند و مقامات دولـتـي قـول           

امـا از    .   دادند به آنها رسيدگي کنـنـد      
آن تاريخ تا کنـون هـيـچ اقـدامـي در               
جهت عملي شدن مطالبات کـارگـران       

 . انجام نگرفته است
هـمـچــنـانــکـه ديــروز بــه اطــالع            

رســانــديــم در کــارخــانــه ريســنــدگــي         
 دي مـاه دو       ١پرريس در سنندج روز     

نفر ديگر از کارگران معتـرض اخـراج         

شدند و اخراج سازيها همچنان ادامـه       
بنابراين، سياست اخراج سـازي    .   دارد

در همه مراکز کارگري شدت بيشتري      
بويژه در مورد کـارگـران       .   گرفته است 

فعال و معترض ايـن سـيـاسـت ضـد               
کارگـري ابـعـاد تـازه اي پـيـدا کـرده                  

خيل بيکاران هـر روز ابـعـادي          .   است
وسيعتر به خود ميگـيـرد و دولـت و             
سرمايه داران هم خود را مـوظـف بـه           

 . جوابگويي نميدانند
ــنــهــا راه مــقــابلــه بــا ايــن                     ت

سياستهاي ضد کارگري اعـتـراض و         
کـارگـران   .   اتحاد مراکز کارگري است   

ديـگــر مــراکــز کــارگـري مــيــتــوانــنــد         
نمايندگان خود را بـراي هـمـاهـنـگـي            
يک حرکت دسـتـه جـمـعـي انـتـخـاب                

نـمـايـنـدگـان و سـخـنـگـويـان               .   کننـد 
کارگران مـراکـز مـخـتـلـف کـارگـري               
راهي بجز سازمان دادن يـک حـرکـت           

اعــتــراضــات  .   قــدرت مــنــد نــدارنــد      
پراکنده و تک کارخانه اي در سـنـنـدج          
عليرغم تداوم آن تا کنـون نـتـوانسـتـه         
است دولت و سرمايـه داران را وادار           
به پذيرش مطالبات بر حـق کـارگـران          

با توجه به مجموعه فاکتورهـاي      . کند
موجود در جـامـعـه اکـنـون وقـت آن               
رسيده است که اقدامات جدي تري را       

 . در دستور گذاشت
حزب کمونيست کـارگـري ايـران         

ضمن محکوم کردن سياستهاي ضـد       
کارگري جمهوري اسالمي و سرمـايـه       
داران حــاکــم، هــمــه کــارگــران را بــه            

دولـت  .   حرکتي متحدانه فرا ميخواند   
. و سرمايه داران را بايد به عقب رانـد         

اين کار فقط با اتحاد کارگري در زيـر      
 . يک چتر واحد ممکن است

  
 کميته کردستان      

 حزب کمونيست کارگري ايران          
 ١٣٨٥ ديماه   ٤
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 اخبار تجمعات اعتراضی کارگران در سنندج 

 

 

بر اساس گزارش خبرگـزاري كـار        
 تن از كـارمـنـدان       ١٤ايران از سنندج    

اخــراجــي دانشــگــاه عــلــوم پــزشــكــي        
 دي مـاه در     ٣كردستان روز يک شنبه     

مــقــابــل اســتــانــداري كــردســتــان در         
اين کـارمـنـدان    .  سنندج  تجمع كردند 

 مهـرمـاه اخـراج شـده انـد،            ١٦كه از   
پس از تجمعات اعتراضـي مـکـرر و         
مــذاکــره ومــكــاتــبــات مــتــعــدد بــا           

گـيـري        مقـامـات دولـتـي جـهـت پـي             
مطالـبـات خـود، مـجـددا دسـت بـه                

 . برگزاري تجمع اعتراضي زده اند
يكي از كـارمـنـدان اخـراجـي در            

مسـووالن  :        مصاحبه اي با ايلنا گفت 
دانشگاه عـلـوم پـزشـكـي كـردسـتـان               
حــكــم بــازگشــت بــكــار كــارمــنــدان          

 آذرماه صادر شـده را       ٢٥اخراجي كه   
نپذيرفتنـد و مـا امـروز در مـقـابـل                 
ــا                ــجــمــع كــرده ايــم ت ــداري ت اســتــان

هـا       مسووالن به مشـكـالت اخـراجـي        
رسيدگي كـنـنـد يـکـي از مـقـامـات                

مسـووالن  :       دولتي در استانداري گفت   

دانشگاه عـلـوم پـزشـكـي كـردسـتـان               
مكلف به تـبـعـيـت از حـكـم قـانـون                  
هستند و بايد مشكـالت كـارمـنـدان          

 . اخراجي را حل و فصل كنند
ــال وعـــده مســـووالن             ــبـ بـــه دنـ
استانداري كردستان بـراي پـيـگـيـري           

, مشــكــالت كــارمــنــدان اخــراجــي          
 .معترضان به تجمع خود پايان دادند

کميتـه کـردسـتـان حـزب ضـمـن              
محکوم کردن سياسـت بـيـکـارسـازي         
ــه داران از هــمــه                  دولــت و ســرمــاي

ــراجــي               ــدان اخ ــن ــارم ــران و ک ــارگ ک
ميخواهد که در مقابـل ايـن تـعـرض            

سـيـاسـت اخـراج       .   بيشرمانه بايستند 
سازي رژيم اسالمي و سرمـايـه داران         

تـنـهـا راه      .   را بايد به شکست کشـانـد      
مــقــابلــه مــوثــر اتــحــاد و اعــتــراض           
همـاهـنـگ هـمـه کـارگـران اخـراجـي                

بايد تالش کـرد بـا مـتـشـکـل             .  است
شدن و وصل کردن اعتراضات مراکـز       
مختلف، سياست اخراج سـازي رژيـم        

 . را به شکست کشاند
همه کساني کـه اخـراج شـده انـد            

تـا  .   بايد فورأ به کار بازگردانده شونـد      
بازگشت به کار دولت مـوظـف اسـت          
به همه کارگران احراج شده خسارت و       

 . بيمه بيکاري بپردازد
جـنــبــش عــلــيــه بــيــکــارســازي و        
جنبش اعتراض به سياسـتـهـاي ضـد          
کارگري جمهوري اسالمي را بايـد بـا         
اتحاد و هماهنگي بخشهاي مختلف     

 . جنبش کارگري تقويت کرد
 

 کميته کردستان      
 حزب کمونيست کارگري ايران          

 ٢٠٠٦ دسامبر     ٢٥

 
 كارمندان اخراجي دانشگاه علوم پزشكي كردستان                            از    نفر  ١٤تجمع اعتراضي          
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!  مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی    

جوانمير مـرادي رئـيـس انـجـمـن            
صــنــفــي کــارگــران بــرق و فــلــزکــار             
کرمانشاه و عضـو هـيـئـت مـوسـس              
اتحاديه سراسري کارگران اخـراجـي و        

 ديماه بـه جـرم       ٥بيکار قرار است روز     
در .   برگزاري اول مه مـحـاکـمـه شـود           

اعتراض به اين سرکوبگـري تـعـدادي         
از مراکز کـارگـري و جـمـعـهـائـي از                 
کارگران مراکز مختلف طي اطالعيه     
مشترکي خواهان لـغـو فـوري و بـي              
قيد و شرط محاکمه جـوانـمـيـر شـده             

 . اند
يئت موسس اتحاديه سراسـري    ه 

کارگران اخراجي و بـيـکـار، کـارگـران           
ارگران ريسندگي  ، ک نساجي کردستان 

شاهو، کارگران آلومـيـن، جـمـعـي از            
کارگران شـرکـت واحـد اتـوبـوسـرانـي             
تهران و حومه، جـمـعـي از کـارگـران              
ايــران خــودرو، جــمــعــي از کــارگــران          
پرريس و انجمن صنفي کارگران بـرق        
و فـلـزکـار کـرمـانشـاه در اطـالعـيـه                 

:  گـفـتـه انـد        مشتـرک خـود از جـملـه          
اينگونه سياستهاي ضد کارگري راه      " 

به جايي نخواهد برد و همانگونـه کـه          
تا کـنـون کـارگـران ايـران در مـراکـز                 

نساجيها و     مختلف کارگري همچون  
نشان داده اند، در        . . . شرکت واحد و    

مقابل چنين سـيـاسـتـهـايـي تسـلـيـم               
نــخــواهــنــد شــد و مصــمــمــانــه تــر و           
متحدانـه تـر از هـمـيـشـه، دفـاع از                   
حقوق انسانيشان را تـداوم خـواهـنـد            

 ." دبخشي
حزب کمونيست کـارگـري اقـدام         

سرکوبگرانـه جـمـهـوري اسـالمـي را             
شديدا محکوم ميکند و اقدام مراکـز       
کارگري در حمايت از جوانمير مرادي      
را نمونه اي درخشان از همـبـسـتـگـي           
کــارگــري مــيــدانــد و هــمــه مــراکــز             
کارگري، دانشجويان، جوانان، زنان و      
بخشهاي مختلف مردم را به پيوستن      

 . به اين حرکت فراميخواند
  

حزب از سازمانهاي کـارگـري در        
ســراســر جــهــان مــيــخــواهــد اقــدام            
جمهـوري اسـالمـي در اذيـت و آزار               
فعالين کارگري را محکوم کـنـنـد، و          

خواهان لغو بي قيد و شرط محاکـمـه        
 . جوانمير مرادي شوند

  
 مرگ بر جمهوري اسالمي          

 زنده باد همبستگي کارگري        
 زنده باد جمهوري سوسياليستي        

  
 حزب کمونيست کارگري ايران          

 ٢٠٠٦ دسامبر     ٢٤
 ١٣٨٥ ديماه   ٣

  
 : ضميمه اطالعيه مراکز کارگري

  
ما خواهان لغو فوري و بي قيد        

و شرط محاکمه جوانمير مرادي             
 هستيم  

  
جوانمير مـرادي رئـيـس انـجـمـن            
صــنــفــي کــارگــران بــرق و فــلــز کــار             
کرمانشاه و عضـو هـيـئـت مـوسـس              
اتحاديه سراسري کارگران اخـراجـي و        
بيکار به جرم برگزاري مراسم اول مـاه        
مــه امســال در کــرمــانشــاه، روز                 

 در دادگــاه شــعــبــه       ٥/١٠/١٣٨٥
 جزايي اين شهـر بـه مـحـاکـمـه              ١٠٩

  .کشيده خواهد شد

  
محاکمه جوانمير مرادي بـه جـرم        
برگزاري مراسم اول ماه مه بـه دنـبـال           
محکوميت فعالين کارگري در شـهـر       
سقز در تداوم سياستهاي سرکوبگرانه     
ايست که هدف از آن تحميـل بـردگـي         

  . مطلق بر کارگران است
  

محاکمه کارگران به جرم برگزاري     
مراسم اول مـاه مـه در آسـتـانـه قـرن                 
بيست و يک و در شـرايـطـي کـه ايـن                
ــقــاط                 روز، دهــهــا ســال اســت در ن
مختلف جهان به رسمـيـت شـنـاخـتـه            
شده، چيزي جز اعمال قـوانـيـن عـهـد            
بربريت بر علـيـه تـولـيـد کـنـنـد گـان                  

بديهي اسـت   .   ثروت در جامعه نيست   
که اينگونه سياستهاي ضد کـارگـري        
راه به جايي نخواهد برد و همانـگـونـه          
که تا کنون کارگران ايـران در مـراکـز            

نساجيها و     مختلف کارگري همچون  
نشان داده اند، در        . . . شرکت واحد و    

مقابل چنين سـيـاسـتـهـايـي تسـلـيـم               
نــخــواهــنــد شــد و مصــمــمــانــه تــر و           
متحدانـه تـر از هـمـيـشـه، دفـاع از                   
حقوق انسانيشان را تـداوم خـواهـنـد            

  .بخشيد

  
ما امضا کنندگـان ايـن بـيـانـيـه             
ضــمــن مــحــکــوم کــردن مــحــاکــمــه          
جوانمير مرادي، خواهان لغو فوري و       
بي قيد و شرط اين محاکمه هسـتـيـم          

و    و بــديـنــوســيلـه از هــمــه کــارگـران           
ايران و سراسـر       تشکلهاي کارگري در  

جهان ميخواهيم تا با تمـام تـوانشـان          
خواهان لغو فوري محاکمه جوانـمـيـر        
مرادي و بر چيده شدن دائمـي چـنـيـن            

  .دادگاههايي بشوند
  
يئت موسس اتحاديه سـراسـري      ه

 کارگران اخراجي و بيکار
 کارگران نساجي کردستان 
 کارگران ريسندگي شاهو 

 کارگران آلومين
جمعي از کارگران شـرکـت واحـد          

 اتوبوسراني تهران و حومه
 جمعي از کارگران ايران خودرو

 جمعي از کارگران پرريس
انجمن صـنـفـي کـارگـران بـرق و              

 فلزکار کرمانشاه
  

 ١٣٨٥سوم ديماه    

 تعدادي از مراکز کارگري خواهان لغو محاکمه جوانمير مرادي شدند 

 در شهـر سـنـنـدج        دي ماه۱روز 
خانه کودک، دوست داران     " به دعوت   

مـراسـمـي در      " کودک و خانـه دوسـت      
دفاع از حقوق کودکان در سالن فجـر        

در ايـن        کنندگان شرکت.   برگزار شد 
 .بودند   نفر٥٠٠مراسم بيش از 

در اين مراسم کودکان نمايـش و     
تــئــاتــر اجــرا کــردنــد و بــه کــودکــان           

 .جوايزي داده شد

سيمـن چـايـچـي سـخـنـران ايـن               
مراسم بود و در جـريـان سـخـنـرانـي              

شعري را بـه کـودکـان تـقـديـم                خود  
 .کرد

او در بخشي از سخنـرانـي خـود          
 : گفت

حقـوق کـودکـان بـر هـر چـيـزي                
ــيــايــي            مــقــدم اســت، امــيــدورام دن
بسازيم که در آن هـيـچ کـودکـي از                

ــد               ــنـ ــکـ ــه نـ ــريـ ــي گـ ــگـ ــنـ ــرسـ . گـ
دنياي بسـازيـم کـه در آن               اميدورام

وي در   .   هيچ کودکي از سرما نـلـرزد      
ادامه اعالم کـرد کـه دنـيـاي امـروز              

دنيايـي  .   دنياي کودک دوستي نيست   
و فـقـر و کـودکـان             که کـودکـان کـار      

خياباني هر روز به تعدادشان اضـافـه        
مي شود دنـيـايـي بـه کـام کـودکـان                

 . نيست
در ايـن مـراسـم گـروهـهـايـي از               
کودکان با اجراي تـئـاتـر و رقـص و               

جلوه خاصي به ايـن      . . .   نمايشنامه و 
 . مراسم داده بودند

کميته کـردسـتـان حـزب ضـمـن             
حمايت از اين اقدام شايسته فعالـيـن        
دفاع از حقوق کودک، به همـه دسـت          
اندر کاران ايـن مـراسـمـهـا تـبـريـک                

 . ميگويد
 کميته کردستان 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ١٣٨٥دي ماه٢

 ٢٠٠٦دسامبر٢٣ 

 

 مراسم خانه کودک برگزار شد                 سنندج     در   
 

 

همچنانکه در اطالعيه هاي قبلي به اطالع رسـانـديـم ايـن دو نـفـر                     
بودند که قبأل آکو در حين تهيه گـزارش و          "   کره فتو " خبرنگار هفته نامه    

عکس از ماجراي انتخابات رژيم اسالمي در سنندج دستگير شـد و بـه           
هـمـزمـان مـديـر        .   دنبال او کاوه بدون اعالم هيچ دليلي دستگير شده بود         

 . مسئول اين نشريه هم احضار شده است
حـکـم او     .    دقيقه آزاد شد   ٣٠ و   ١٣ دي ساعت    ١اکو کردنسب روز      

مقامات دولتـي گـفـتـه       .   پخش اکاذيب و ايجاد اغتشاش اعالم شده بود   
اند اين اتهامات را نتوانستند ثابت کنند و ناجارأ او را بدون قيد وثـيـقـه        

اما يک دليل اصلي آزادي او فشاري بود که عليه جـمـهـوري      .   آزاد کردند 
 .اسالمي به کار گرفته شد

طبق گزارش همين منبع خبري کاوه جوانمردي همـچـنـان در زنـدان                
خانواده او نميدانند کاوه در کدام زندان بسـر مـيـبـرد و تـا کـنـون                       .   است

 .اجازه مالقات به آنها داده نشده است
کميته کردستان حزب آزادي آکو را به خود او، خانـواده و هـمـکـاران          
اين خبرنگار تبريک ميگويد و همه مردم سنندج را به تشديـد اعـتـراض                
براي آزادي همه دسـتـگـيـر شـدگـان اخـيـر و هـمـه زنـدانـيـان سـيـاسـي                                 

 .فراميخواند
  

 کميته کردستان      
 حزب کمونيست کارگري ايران          

 ٢٠٠٦ دسامبر    ٢٢

 آکو کردنسب آزاد شد،               
 کاوه جوانمردي همچنان در زندان است                     


