
    
 
 
 
  

 نشريه کميته کردستان حزب کمونيست کارگری ايران   

 
 

 اساس سوسياليسم      
 . انسان است 

 سوسياليسم    
 جنبش بازگرداندن     
 . اختيار به انسان است   

 

 www.iskraa.org 

!!آزادی، برابرى، حکومت کارگرىآزادی، برابرى، حکومت کارگرى   

 اا ي س ک ر 
 منصور حکمت

 !کارگران جھان متحد شويد

www.m-hekmat.com 
abdolgolparian@yahoo.com چھار شنبه ها منتشر ميشود عبدل گلپريان: سر دبير 

 دبير کميته کردستان محمد آسنگران
Tel: 0049 1633458007 
E-mail: asangaran@aol.com 

 مسئول ارتباطات شھرهای کردستان  عبدل گلپريان
Tel:00358 405758250 
E- mail: abdolgolparian@yahoo.com  

   ٢٠٠٧ مه٢٣، ١٣٨۶ خرداد ۲

 بھمن خانی:   همکار سر دبير ٣٦٣
E- mail: khani@live.nl 

 

بـه دنـبــال دســتـگــيـري فـعــالـيــن             
كارگري روز اول مه در سننـدج، و بـه            

الــمــلــلــي بــراي      دنــبــال كــمــپــيــن بــيــن    
اعتراض به اين سركوبها و آزادي بـي          
قيد و شرط ايـن فـعـالـيـن كـارگـري،                

الـمـلـل، امـنـسـتـي             سازمان عفو بين  
 مـاه مـه بـا          ١٦اينـتـرنـاشـنـال، روز          

اي نـگـرانـي خـود را از               انتشار بيانيه 
احتمال بدرفتـاري بـا شـيـث امـانـي،              
رئيس هيئت مديره اتحاديه سـراسـري       
كارگران اخراجي و بـيـكـار و صـديـق             
كريمـي، عضـو هـيـئـت مـديـره ايـن                 
اتــحــاديــه، كــه هــنــوز در زنــدانــهــاي          

 

 عفو بين الملل خواهان آزادي فوري                           
 شيث اماني و صديق كريمي شد                      

  
 
 
 
 
 
 
 

 صديق کريمي      

 
 
 
 
 
 
 
 

 شيث اماني   

اول مــه در ســنــنــدج و ديــگــر            
شهرهاي کردستان سالها اسـت کـه         
به يک سـنـت مـبـارزاتـي جـاافـتـاده               

هر ساله فـعـالـيـن       . تبديل شده است 
کارگري با تشـکـيـل کـمـيـتـه هـاي               
برگزاري اول مه اين روز را گـرامـي           
داشتـه و تـجـمـعـات مـتـعـددي را                 

تاريخأ اين روز در    .   سازمان داده اند  

شهرهاي کردستان بويژه سننـدج بـه        
عنوان يک روز مهم و مبارزاتـي در         
سطحي وسيع گرامي داشته شـده و         
نزد کارگران و فعالين چپ جـايـگـاه          

 .ويژه اي دارد
فعالـيـن کـارگـري در سـنـنـدج              
تجـارب گـرانـبـهـايـي در سـالـهـاي                

در دو سـال      .   گذشتـه انـدوخـتـه انـد         
گذشته اما تغييرات کمي و کـيـفـي          

پـارسـال   .   معيني اتفاق افتاده اسـت     
براي اولين بار يک کميتـه وسـيـع از           
فعالين کارگري تحت عنوان کميتـه      

برگزاري اول مه شکل گرفت کـه بـا           
کميته هاي از اين نوع در سـالـهـاي           

تفاوت کميـتـه   .   گذشته متفاوت بود  
 با سالهـاي    ۸۵برگزاري اول مه سال     

 نـفـر از       ۷۰قبل اين بود که حـدود         
فعالين به تـوافـق رسـيـدنـد در يـک               
کـمـيــتـه و بـا يـک پــالتـفـرم و يــک                    

ايـن  .   قطعنامه وارد اول مـه بشـونـد      
اتفـاق افـتـاد و اول مـه را بـرگـزار                   

اگر چه پـارسـال هـم تـجـمـع             .   کردند
کارگرن مورد يورش قرار گرفت اما       

 . با اين وجود مراسم برگزار شد

  ۱۳۸۶نگاهي به تجربه اول مه                  
 سنندج و قدمهاي بعدي              

 
 
 
 
 
 
 

 محمد آسنگران     

 پخش زنده کنگره حزب کمونيست کارگري از طريق اينترنت                               
 خانواده صديق کريمي و شيث اماني با آنها مالقات کردند 

 و شوراي شهر سنندج به وعده هاي خود عمل نکرد

 سوسياليسم همين امروز 
 عبدل گلپريان     

 ۲صفحه  

                                                                        ۴صفحه  

 پيمان نعمتي به شش ماه حبس محکوم شد

 کنگره ششم درپيش است  کارگران و زحمتکشان ، زنان و جوانان، 
 !به حزب کمونيست کارگري بپيونديد

 سازمان عفو بين الملل با انتشار بيانيه اي، خواستار آزادي سريع شيث اماني، رئيس هيات مديره، 
 و صديق کريمي، عضو هيات مديره اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار ايران، شد

 اخبار و اطالعيه هايي از اتحاديه سراسري کارگران اخراحي و بيکار

   ۱۰صفحه  

  

 مراسم باشکوه فستيوال شادي در دفاع از حقوق کودکان در مريوان برگزار شد 

 ۵صفحه  

 

 ۷صفحه  

 ۶صفحه  

هاي  مجمع عمومي انجمن كارگران خبازي
 سقز برگذار شد

 كارگران نانوايي هاي سقز 
  را مي گيرند٨٤هنوز دستمزد سال 

 کمک مالي کارگران عسلويه به خانواده هاي کارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه مه سنندج

 
 در تهران دو زن در اعتراض به برخورد ماموران حکومت                                       

 روسري را برداشتند            
 ۳صفحه   

 ۳صفحه  

 ۴صفحه  

 ۵صفحه  

 ۶صفحه  

 ۸صفحه  

 محمد آرام نصرت پور سال زندان براي ۲فراري دادن نيروهاي سرکوبگر رژيم توسط جوانان در سنندج، محکوميت 

 ۹صفحه  

 گزارش تجمع اعتراضي دانشجويان دانشگاه پيام نور مريوان

 ۹صفحه   کنف کار رشت مقابل استانداري تجمع کردند کارگران 

   ۱۰صفحه  

 ۷صفحه  



363شماره يسکرا                                            ا                                                  2 صفحه   

 اين حرکت   ۸۶امسال يعني سال    
يک قدم جدي ديگر به نسبت پـارسـال        

. و سالهـاي قـبـل بـه جـلـو بـرداشـت                  
مهمترين تفاوت اين بود که فـعـالـيـن          
کارگري امسال قبـل از اول مـه يـک              

اتـحـاديـه    " تشکل فراگير تحت عنوان    
" سراسري کارگران اخراجي و بـيـکـار         

اين تشکل مرکـز  .   تشکيل داده بودند  
قدرت و تجمعـش در شـهـر سـنـنـدج              

در اولين مجمـع عـمـومـي ايـن            .   بود
اتحاديه که در سنندج برگزار شـد بـر           
دو نکته اسـاسـي در مـورد اول مـه                

اول مــه کــارگــران        -۱:   تــاکــيــد کــرد   
 -۲تجمع و مراسم برگزار ميـکـنـنـد           

محمود صالحي اگر تـا اول مـه آزاد            
نشــود خــواســت آزاديــش يــکــي از             
خواسته هـاي کـارگـران در ايـن روز               

محمود صالـحـي چـنـد       .   ( خواهد بود 
روز قـبـل از ايـن مـجـمـع بـه دلـيـل                     

 ۸۳فعاليت در اول مه سقـز در سـال           
 ) به يک سال زندان محکوم شده بود

اين اقدامات نشـان از آمـادگـي           
بيش از پيش کارگران بـراي بـرگـزاري          

قــبــل از اول مــه          .   اول مــه مــيــداد      
مسئولين اين اتحاديه براي بـرگـزاري      
مراسم و تجمع روز جهـانـي کـارگـراز           
فــرمــانــداري و اداره کــار تــقــاضــاي           
ــا جــواب رد                  ــد کــه ب مــجــوز کــردن
فرمانداري و بـي تـوجـهـي اداره کـار              

شيث اماني رئيس هيـئـت      .   روبرو شد 
مديره اين اتحاديه در يـک مصـاحـبـه         
مطبوعاتي به خبر گزاري ايلنا گـفـت        
که عليرغـم جـواب رد فـرمـانـداري،             
کارگران مراسم اول مه را در مـقـابـل           

. اداره کار اين شهر برگزار مـيـکـنـنـد        
ايــن اولــيــن بــار در تــاريــخ جــنــبــش            
کارگري کردستان بود کـه يـک فـعـال             
کارگري بـا اسـم و رسـم حـقـيـقـي و                    
واقـعــي خــود در مـقــابـل جـواب رد               
مسئولين دولتي با اعتماد بـنـفـس و         
صريح اعـالم مـيـکـرد کـه کـارگـران               
عليرغم سياست دولت مراسم خود را      

 . برگزار خواهند کرد
اين تصميم به نمايندگي جـامـعـه     
از جانب يکي از رهبران کارگري يـک         

. تغيير کمي و کيفي را نشـان مـيـداد      
زيرا کارگران در مجمع عمومـي ايـن         

 نـفـر در آن شـرکـت           ۱۵۰اتحاديه که  
کـــرده بـــودنـــد تصـــمـــيـــمـــشـــان را           

اين سبک و   .   ميخواستند عملي کنند  
روش فعاليت که کارگران با اعـتـمـاد          
به نفس پا به مـيـدان بـگـذارنـد و در                
مقابل سياست سرکوبگرانـه رژيـم از         

منافع و حقوق کارگران و کل جامعـه         
.  دفاع کنند بسيار شـور انـگـيـز بـود             

اين دفاعيات از طريق يک خبرگـزاري       
رسمي در اين کشور اعـالم شـد، کـه             
مصــمــم بــودن کــارگــران در اجــراي            

ايـن  .   سياست خـود را نشـان مـيـداد           
اقدام در سه دهه اخيـر در نـوع خـود              
اگر نگويم بي سابقـه امـا کـم نـظـيـر                

رودرويي کارگران و رژيم حـامـي       .   بود
سرمايـه قـبـل از اول مـه تـا حـدود                    
زيادي حاد و به درجـه جـوش رسـيـده             

صف آرايي هر دو قطـب کـامـأل          .   بود
رژيم با زور و تهديـد و        .   مشخص بود 

سـيــاســت ســرکــوب مــيــخــواســت در        
مقابل کارگران مانـع ايـجـاد کـنـد و              
قبأل محمود صـالـحـي را بـه زنـدان               
انداخته بود، کـارگـران هـم مصـمـم،             
متشکل و متحد با ديگر هـمـکـاران          
خــود تصــمــيــم گــرفــتــه بــودنــد کــه              

 . مراسمشان را برگزار کنند
بــعــد از ايــن اتــفــاقــات مــا در              
سنندج شاهد دو نوع برخـورد بـه اول           

يکي سياست متحد کننده    .   مه بوديم 
اکثريت فعالين کارگري سـنـنـدج کـه          
در اتحاديه سراسري کارگران اخراجـي   
و بيکار متشکل شده بودند و اعـالم          
کرده بودند در مقابل اداره کار تجـمـع      
ميکنند و ديگري تعدادي از فعالـيـن       
که جاي ديگري و با وبـالگ ديـگـري            
تحت عنوان کميته بـرگـزاري اول مـه          

ايـن  .   سفره خود را جـدا کـرده بـودنـد            
فعالـيـن   . پراکندگي ناالزم و غلط بود 

کارگري در سنندج تالش کـردنـد کـه           
اين دو جمع در کنار هـمـديـگـر قـرار              
گيرند و بعد از چند روز موفق شـدنـد           

در .   که هر دو فراخوان را يکي کـنـنـد        
نهايت فراخـوان اول مـه سـنـنـدج بـا                
امضاي اتـحـاديـه سـراسـر کـارگـران              
اخراجي و بيکار، کميته هماهنگي و       
تعدادي از فعالين کارگـري مـنـتـشـر           

 . شد
کارگران و مردم سنـنـدج بـه ايـن            

. فراخوان متحد جواب مثـبـت دادنـد        
فضاي شهر در روز قـبـل از اول مـه                

ــود            ــغــيــيــر کــرده ب هــمــه  .   کــامــأل ت
ميدانستند که مراسم در مقابل اداره    
کار خواهد بود و رژيم هم اعالم کـرده         

صبح روز اول   .  است که اجازه نميدهد 
مه نيروهاي انتظامي و اطالعاتـي و        
لباس شخصي محل و اطـراف اداره          

. کار را به کنترل خود در آورده بـودنـد         
مــرتــب بــه عــابــريــن و کســانــي کــه             
ميخواستند وارد اين مـحـل بشـونـد           

بـا  .   تذکر ميدادند که تجمـع نـکـنـنـد          
اين وجود کارگران و مردم در سـاعـت        
مقرر در اول مـه مـقـابـل اداره کـار                  

در اولين دقايق ساعـت     .   تجمع کردند 
تعيين شده در مقابـل اداره کـار ايـن             
شهر،  کارگران دسته دسته بـه مـحـل          
آمدند و بـا هـم بـه بـحـث و گـفـگـو                      

فعالين و رهبران کـارگـري       .   پرداختند
تالش ميکردند کـه درگـيـري ايـجـاد            

فضا را آماده کرده بـودنـد کـه           .   نشود
اگر به تجمع کـنـنـدگـان حـملـه شـد،                
مانع خشونـت نـيـروهـاي نـظـامـي و               

 . امنيتي بشوند
در کمتر از نـيـم سـاعـت تـعـداد               
شرکت کنندگان اول مه در اين مـحـل    

در ايـن    .    نـفـر رسـيـد      ۳۰۰به بيش از  
هنگام بود که نيـروهـاي امـنـيـتـي و              
مسلح رژيم اسالمـي هـر لـحـظـه بـه               

رهـبـران   .   تحريکات خود ميـافـزودنـد     
اتحاديه تصميم گـرفـتـنـد مـراسـم را             

هر چند ميدانسـتـنـد کـه         .   آغاز کنند 
مردم زيادي در حرکت به سوي محـل        
مراسم هستند اما براي ممـانـعـت از          
تحريکات نيروهاي انتظامي مـراسـم      

شيث اماني با تبريـک     .   را آغاز کردند  
اول مه روز جهاني کارگر بـه شـرکـت            
کنندگـان و هـمـه کـارگـران و مـردم                 
تحت ستم، قراعت قطعنامه اول مـه         

بـا قـراعـت هـر         .   سنندج را آغاز کـرد    
بند از قطعنامه حاضرين با کف زدن        
خود به نشـانـه تـايـيـد آنـهـا، فضـاي                 

بـا ايـن     .   پرشوري ايجاد کـرده بـودنـد        
ــم                ــل رژي ــاب ــدام کــارگــران در مــق اق
ــودنــد کــه               اســالمــي مــوفــق شــده ب

هـمـه   .   مراسمشـان را بـرگـزار کـنـنـد            
شرکت کـنـنـدگـان ايـن اقـدام را يـک                 
پيروزي براي خود و شـکـسـتـي بـراي            

 . رژيم ميدانستند
جمهوري اسالمـي ايـن وضـع را           
تحمل نکرد و با تعرض به کارگران و          
مردم شرکت کنـنـده در ايـن مـراسـم              
درگيري ناخواسته و نـابـرابـري را بـه              

نـيـروي گـارد      .   کارگران تحمـيـل کـرد      
ويژه و لباس شخصـيـهـا و نـيـروهـاي             
اطالعاتي در يک اقدام هماهنـگ بـه         

. ضرب و شـتـم کـارگـران پـرداخـتـنـد              
. شيث اماني از محل زانو زخمي شـد  

و نيروهـاي انـتـظـامـي و گـارد ويـژه                 
کشــان کشــان مــيــخــواســتــنــد او را           

کارگران اجازه ربـودن    .   بازداشت کنند 
شـيـث   .   اين فعال کـارگـري را نـدادنـد          

اماني توانست بـه کـمـک هـمـکـاران              
ــعــداد  .   خــود از مــحــل دور شــود             ت

ديگري از کارگران در ايـن جـنـگ و              
. گريز زخمي و يـا دسـتـگـيـر شـدنـد                

صديق کريمي يکي از اعضا هـيـئـت          
مديره اين اتـحـاديـه مـورد ضـرب و               

. شتم نيروهاي سرکوبگر قرار گرفـت        
تالش کارگران براي آزاد کـردن او از            
چنگ نيروهاي امـنـيـتـي بـه جـايـي               

خـالـد   .   نرسيد و او را بازداشت کردنـد      
سواري و تـعـداد ديـگـري بـازداشـت               
شدند امـا بـعـد از سـاعـاتـي خـالـد                   

 . سواري آزاد شد
تجمع کنندگان که مـورد يـورش         
وحشــيــانــه نــيــروهــاي انــتــظــامــي و          
امنيتي قرار گرفـتـه بـودنـد تـعـدادي             
پراکنده و تعداد بيشتري در خـيـابـان           

ايــن .   بــه راهــپــيــمــايــي پــرداخــتــنــد         
راهپيـمـايـي هـم مـورد يـورش قـرار                
گرفت و تعـداد ديـگـري از کـارگـران              

در ايــن   .   بــازداشــت و زخــمــي شــدنــد      
ــيــروهــاي رژيــم            يــورش وحشــيــانــه ن
اسالمي از گاز و مواد سوزنده عـلـيـه       
کارگران استـفـاده کـردنـد، کـه گـويـا               
ماده اي مرکب از فلفل و ديگر مـواد         
سوزنـده بـوده و بـه چشـم و صـورت                  

 .  کارگران پاشيده شد
در پايان اين روز خبرها حاکي از        

 نفر زخـمـي و       ۲۰اين بود که بيش از     
.  نــفــر بــازداشــت شــدنــد         ۱۵حــدود   

بازداشت شدگان به محل نامعلـومـي       
کارگران و خـانـواده هـاي          .  برده شدند 

دستگير شـدگـان در مـقـابـل سـتـاد                
خبري سازمان اطالعات رژيم در ايـن      
شهر تجمع کـردنـد و خـواهـان آزادي             

بـه تـجـمـع       .   دستگير شـدگـان شـدنـد        
کننـدگـان گـفـتـه شـد کـه بـازداشـت                  

 ســنــنــدج   ۱۲شــدگــان در کــالنــتــري       
مردم به طرف اين کـالنـتـري        .   هستند

بـا تــجـمــع در مـقــابــل          .   راه افــتـادنــد   
کالنتري يک بار ديگر يورش نيروهاي      

چـنـد   .   انتظامي و امنيتي شروع شـد      
نفر بازداشت و خواهر صديق کريـمـي         
که برادرش چند ساعت قبل بازداشت      
شده بود مورد ضرب و شـتـم شـديـد              

 . قرار گرفت
روز بــعــد شــيــث امــانــي هــمــراه          
خواهر صـديـق کـريـمـي بـه مـنـظـور                 
تسـلـيـم شــکـايـت خـانــم کـريـمـي از                  
نيروهاي امـنـيـتـي و انـتـظـامـي بـه                  

. دادگستري سنندج مـراجـعـه کـردنـد         
همانجا شيث اماني بوسيله نيروهـاي      

. انتظامي بازداشت و روانه زندان شـد      
تعقيب و بـازداشـت کـارگـران ادامـه             

داشت و تعداد ديگري هم  از جـملـه             
خالد سواري و طيب چتاني بازداشـت       

 .شدند
ــات                ــدامـ ــن اقـ ــال ايـ ــبـ ــه دنـ بـ
سرکوبگـرانـه تـجـمـع خـانـواده هـا و                 
کارگران اتحاديه و مردم معتـرض در     
مقابـل دادگسـتـري و شـوراي شـهـر               
سنندج چنـديـن روز مـتـوالـي ادامـه              

در ايــن فــاصــلــه دو نــفــر از            .   داشــت
 ۱۳امـا    .   بازداشت شدگان آزاد شدند   

نفر از کارگران همچنان در بـازداشـت         
 نفر  ۱۱روزهاي نهم و دهم مه      .   بودند

از کارگران بازداشتي با قيد ضمـانـت        
.  مــيــلــيــون تــومــانــي آزد شــدنــد           ۵

مقامات رژيم اسالمي اعالم کـردنـد        
که صديق کريمي و شيث اماني قـرار         
بــازداشــت يــک مــاهــه دارنــد و آزاد             

 . نميشوند
در اين فاصله نمايندگان اتـحـايـه        
کــارگــران اخــراجــي و بــيــکــار طــي             
مذاکراتي با شوراي شهـر سـنـنـدج و            
ديگر مـقـامـات دولـتـي در اسـتـان،               
تالش کردند که دو نفر باقي مانده در        
زندان را آزاد کـنـنـد کـه بـه نـتـيـجـه                    

اکنون خانواده ها و اتـحـاديـه         .   نرسيد
تصميم گرفته اند کـه بـراي آزادي دو            
نفر از رهبران اين اتـحـاديـه از زنـدان             
قطعنامه ديگري صـادر کـنـنـد و از             
تشکلهـاي کـارگـري و سـازمـانـهـاي              
مدفاع  حقوق انساني بـخـواهـنـد کـه            
براي آزادي اين فعالين کارگري تالش      
 . گسترده تري را در دستور قرار دهند

موارد فوق شمه اي از رودررويـي      
کارگران و رژيم اسالمي را در اول مـه         

. امسال و بعـد از آن نشـان مـيـدهـد               
تجربه اول مه امسال يکي از تجـارب        
گــرانــبــهــاي کــارگــران و تشــکــلــهــاي        

تـالش و    .   کارگري در سـنـنـدج اسـت         
فعاليت کارگران سننـدج در دو سـال           
گذشته حامل تجارب و دستاوردهاي     

. بسيار با ارزش و گرانبها بـوده اسـت      
 اما نقـطـه عـطـفـي        ۸۶تجربه اول مه   

 . در اين راستا به حساب مي آيد
و )   ۱* ( برخالف جريانـات پـرت     

غير اجتماعي که از زاويـه اي تـنـگ            
نظرانه و غير کارگري اين اتفاقات را        
مورد بحث و بررسي قرار داده انـد ،            
اول مــه امســال يــک قــدرت نــمــايــي           
آشکار کارگران با صفي متحد و يـک         

کــارگــران در ســنــنــدج       .   پــارچــه بــود   
امسال متـشـکـل تـر از هـمـيـشـه و                  
فعالين کارگري متحد تر از همـيـشـه          
وارد يک کارزار جدي و رودرو بـارژيـم        

ايـن  .   اسالمي و سرمايه داران شـدنـد       
اقدامات تا کنون دستاوردهاي غـيـر        

 
 . . . نگاهي به تجربه اول مه 
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قابل انکاري داشته است که ميتوانـد       
ــگــر               ــراي دي ــا ارزشــي ب ســرمشــق ب
بخشهاي کارگري و کل طبقه کـارگـر         

دســتــاوردهــاي ايــن   .   در ايــران بــاشــد    
حرکت کارگري را بايد ارج گذاشـت و         
همه کارگران و فعالين کـارگـري الزم          
اســت از تــجــارب هــمــکــاران خــود             

 .بياموزند
 

 : دستاوردها کدامند
جامعه در جريان اول مـه امسـال         
تا کنون، بيش از پيش شـاهـد صـفـي         
از فعاليـن و رهـبـران کـارگـري شـده                
است کـه تـا قـبـل از ايـن اتـفـاقـات                    

 . شناخته شده نبودند
در جريان اول ماه مه و اتـفـاقـات       
ــد                 ــن ــوانســت ــران ت ــارگ ــعــد از آن ک ب
سخنگويان و نماينـدگـان خـود را بـه            

 . جامعه معرفي کردند
تعدادي از رهبـران کـارگـري ايـن          
شهر که قبأل فقط در محدوده فابريک       
خاصي و يا در محدوده مـعـيـنـي در            
مـــيـــان کـــارگـــران اخـــراجـــي و                  
بيکارشناخته شده بودند اکنون اسم و      
رسم و عکسشان نـه تـنـهـا در شـهـر                
سنندج و در ايـران بـلـکـه در سـطـح                  
وسيعي در ابعاد بين المللي شناخـتـه        
شده و به چهره هاي محبوبي تـبـديـل           

 . شده اند
کارگران در اين حرکت  بـيـش از           
هميشه متوجه يک حقيقت شدنـد کـه         
فقط با صـفـي مـتـحـد و يـکـپـارچـه                  
ميتوانستند اين چـنـيـن در مـقـابـل              
دشمنان طـبـقـاتـي شـان ايسـتـادگـي              

 .کنند
نقش هـمـسـران و خـانـواده هـاي              
کارگري در اين مبارزه و تـالش بـراي          
آزادي دستگير شدگان که با پيگـيـري      
و فداکاري کـم نـظـيـري هـمـراه بـوده                 
است، يک بار ديگـر اثـبـات کـرد کـه              
فعالين کارگري بايد متوجه ايـن امـر         

و هـمـسـران کـارگـران و           .   مهم بشوند 
خانواده هاي کارگري ميتوانند و بايد      
به عنوان بخشي از پيکر طبقه کارگر       
در تصميم گيـريـهـا و مسـئـولـيـتـهـا                

. جايگاه واقعي خود را پـيـدا کـنـنـد             
متاسفانه کارگران و رهبران کـارگـري      
تا کنون کمتر به اين عرصـه اهـمـيـت            

 . داده اند
فـعـالـيـن کـارگـري بـا تـوجـه بــه                  
تجارب گـذشـتـه و بـويـژه اقـدامـات                
امسال براي برگزاري اول مه و هدايت       
اعـــتـــراضـــات اخـــيـــر بـــراي آزادي           
همکاران خود بيـش از پـيـش مـورد             
احترام و جاي اعتـمـاد جـامـعـه شـده              

 . اند
فعالـيـن و رهـبـران کـارگـري بـا                
درايت و حفظ اتحاد و يک پـارچـگـي           
خــود تــا کــنــون نشــان داده انــد کــه              
ميتـوانـنـد رهـبـران واقـعـي و قـابـل                  
اتکايي براي هـمـه اقشـار مـعـتـرض             

امـا تـثــبـيــت ايــن        .   جـامـعــه بــاشـنــد     
دستاوردها و کسب اعتماد بيشتـر و        
تـبـديـل شـدن بـه رهـبـران اليـق کـل                    
جـامـعــه در گــرو تــالش بـعــدي ايــن              
فعالين براي بسيج گسـتـرده مـردم و            
 . آزادي همکاران خود در زندان است

 اطالع رساني به موقع و مـطـلـع         

نگهداشتن جامعه از اتـفـاقـات ايـن            
دوره در جريان اول مه و بعـد از آن از           
طريق سايتهاي خبري و رسـانـه هـاي           
جــمــعــي در ايــران، يــکــي ديــگــر از             
اقدامات با ارزش اين فـعـالـيـن بـوده            
اســت و الزم اســت بــا دقــت کــامــل             

 ......و. همچنان ادامه داشته باشد
ــن                   ــه هــمــه اي ــوجــه ب ــا ت امــا ب
دستاوردها قدرت و پتانسيل جنـبـش       

تـالش  .   کارگري بيشتر از ايـن اسـت         
براي کسب حـمـايـت و تـوجـه ديـگـر                
تشــکــلــهــا و فــعــالــيــن کــارگــري و             
دانشجويان و کل جـامـعـه هـنـوز در              

ــتــداي کــار اســت        ــا       .   اب الزم اســت ب
اقــدامــات مــعــيــنــي تــعــداد بســيــار        
بيشتري در ايـن راسـتـا بـراي آزادي               
کــارگــران بــازداشــت شــده وارد يــک            

ايـن  .   کارزار جدي و گسـتـرده بشـونـد         
امر ممکن و عملي است اگر اتحاديه       
سراسري کارگران اخراجي و بيکار بـا        
قدرت و اعتماد بنفس بيشـتـري وارد         

 . ميدان بشود
از ابعاد فعاليت و نوع فعـالـيـتـي        
که مشاهده ميشود مسـئـولـيـن ايـن           
اتحاديه هنوز در ابعادي کوچک فـکـر        

هنوز قدرت و پتانسيل کـل    .   ميکنند
ــبـــش              ــنـ ــبـــش کـــارگـــري و جـ ــنـ جـ
آزاديحواهانه مردم در ايران را خطاب      
قرار نداده و راه دخالت گـري آنـهـا را              

اتـحـاديـه کـارگـران        .   نشان نـداده انـد      
اخراجي و بيکار اعالم کرده اسـت در         
آيــنــده قــطــعــنــامــه اي بــراي آزادي             
کارگران بازداشتي صادر مـيـکـنـد و          
اقدامات ديگري را در دسـتـور قـرار            

اين حرکت خوبي اسـت امـا         .   ميدهد
ابعاد اين فعاليت نبايد مـثـل مـوارد          

اتـحـاديـه و      .   تا کنوني محدود بـاشـد     

خانواده هاي کارگري مـيـتـوانـنـد بـا             
صدور يک قطعنـامـه خـواهـان آزادي           
کارگران بازداشتي اول مه سـنـنـدج و          
همه کارگران و معلمان و دانشجويـان       
بازداشت شده بشوند و به جـمـع آوري          

اين قطعـنـامـه     .   امضا مبادرت کنند  
را ميتوانند در ابـعـادي وسـيـعـتـر از              
ايران در دسترس مردم قرار دهند کـه         
همه اتحاديه ها و سازمانهاي مدافـع       
حقوق انساني بتوانـنـد آنـرا حـمـايـت             

تشکلهاي کارگري و فـعـالـيـن         .   کنند
کارگري در ايران از اين طريق راحتتـر        
ميتوانند با يک امضا حمايت خود را       

 . اعالم کنند
با اين اقدامات ميتوانند تـدارک       
يک حرکت اجتماعـي و وسـيـعـتـر را              

جمهـوري اسـالمـي ايـن بـار            .   ببينند
تصميم گرفته است با زنـدانـي کـردن           
رهــبــران ايــن اتــحــاديــه و فــعــالــيــن            
دانشجويي و معلمان هم ايجاد تفرقه      
کند و هم تخم محافظه کاري و تـرس         
در ميان کارگران و فعالـيـن کـارگـري           

جواب قلدري رژيم و زنـدانـي         .   بکارد
کردن فعالين کارگري و ديگر فعاليـن       

. اجتماعي اقدامات پراکنـده نـيـسـت        
کارگران، فعـالـيـن کـارگـر، فـعـالـيـن               
دانشجويي و معلمان و همه فـعـالـيـن         
اجتماعي در ايران بايد اين تعرضـات       

. را با قدرت و به موقع جواب بدهـنـد         
تحصن و تجمع و امضاي قطعـنـامـه          
ــيــان و                 ــدان ــر آزادي زن اي مــبــنــي ب
بازداشتيهاي اخير در دانشگـاهـهـا و         
مراکز کارگـري و حـمـايـت فـعـالـيـن                

اقــدامــاتــي فــوري و      . . .   کــارگــري و     
عاجل براي آزادي دستـگـيـر شـدگـان           
است و بايد بـدون فـوت وقـت دسـت               

ــکــار شــد     ــيــان        .   ب ــدان ــراي آزادي زن ب

سياسي و ازادي کارگران و معلمان و        
دانشجويان احـتـيـاج بـه يـک کـارزار               

ايـن کـار را       . وسيع و همه جانبه است 
رژيـم بـا سـيـاسـت          .   بايد شـروع کـرد      

زنداني کردن فعالين و ايجاد رعـب و         
وحشت ميخواهد فـعـالـيـن را دچـار             
محافظه کـاري و کـنـار کشـيـدن از                

ايـن  .   عرصه هاي اصلي مبارزه کـنـد       
 . سياست را بايد به شکست کشاند
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نمونه اين نـوع ارزيـابـي بـيـربـط              
ارزيابي رحـمـان حسـيـن زاده تـحـت               

. اسـت "   اگر پراکـنـده نـبـوديـم        "   عنوان
کــارگــران مــتــحــد را اول پــراکــنــده             
توصيف ميکند تا در قدم بعدي آنهـا        

ايشـان بـه     .   را مورد حمله قـرار دهـد        
فعالين کارگري سرکوفت زده انـد کـه         
حرف سازمان مطبوع ايشان را جـدي       

کارگران تا ديروز از زبـان      .   نگرفته اند 
" نـفـهـم، خـر و بـيـخـيـال              " ليدرايشان   

بــا عــرض   ( تــوصــيــف شــده بــودنــد         
معذرت از همه کارگران و خوانندگان      

امــروز بــه فــرقــه گــرايــي و            )   عــزيــز
سکتاريسم متهم شده اند و سـازمـان         
مطبوع ايشان با فرنجي و جامانه کـه        
مشـغــول کــالــشــيـنــکــف بــازي و در           
حسرت تبديل شدن به نيـرويـي مـثـل           
حزب اهللا و مقتدا صدربه سر ميبرنـد        
را نمونه فعالـيـت درسـت مـتـحـدانـه              

ــارگــري "  ــرده اســت        "   ک . ! مــعــرفــي ک
امــيــدوارم کــه ايــن دوســتــان ســابــق           
چشمهايشان را پاک کننـد و دنـيـا را            
آنطور که هست بـبـيـنـنـد و تـحـلـيـل                 

 . کنند
 

 *  * * 

 
 . . .نگاهي به تجربه اول مه 

 

 پخش زنده کنگره حزب کمونيست کارگري                      
 از طريق اينترنت           

 
tv.anternasional.www://http/ از طريق آدرس  

. ميتوانيد مستقيما کنگره ششم حزب کمونيست کارگري را دنبال کنيد         
 .  صدا و تصوير جلسات کنگره از اين طريق قابل دسترسي است     
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 آدرس پخش زنده کنگره و تاريخ آنرا  
  .به اطالع دوستان و آشنايان خود برسانيد

 خانواده صديق کريمي و شيث اماني با آنها مالقات کردند                                  
 و شوراي شهر سنندج به وعده هاي خود عمل نکرد                           

                                                                        ۲ازصفحه  

 ۲۷/۲/۱۳۸۵روز پنج شنـبـه مـورخـه           
براي دومين بار پس از بازداشت صديق کريمي        

. پدر و مـادر وي بـا ايشـان مـالقـات کـردنـد                    
همچنين روز دوشنبه اين هفته نيز برادر شـيـث          

 . اماني با وي مالقات کرد
از طرف ديگر در ادامه تالشهاي اعضـاي         
اتحاديه سراسري کارگـران اخـراجـي و بـيـکـار               
براي آزادي شيـث امـانـي و صـديـق کـريـمـي،                   
نمايندگان اتحاديه بـه شـوراي شـهـر سـنـنـدج                 
مراجعه کرده و جوياي وعـده آنـهـا مـبـنـي بـر                  

در .   تالش براي آزادي شـيـث و صـديـق شـدنـد               
شوراي شهر سنندج به نمايندگان اعالم شد کـه         

ما تالشهاي خود را کرده ايم و ديگـر کـاري از           
بـا پـيـش آمـدن ايـن            .   دست مـا بـر نـمـي آيـد            

وضعيت نمايندگان اتحاديـه بـه شـوراي شـهـر              
الزم بـه    .   اعتراض کرده و آنجا را ترک نـمـودنـد          

يادآوري است که اتحـاديـه سـراسـري کـارگـران              
اخراجي و بيکار بزودي قطعنامه اي را در بـاره           
ادامه بازداشت شيث اماني و صديـق کـريـمـي            
صادر خواهد کرد که طي آن اقـدامـات بـعـدي              
خود را در هفته آيـنـده در تـالش بـراي آزادي                  
شيث اماني و صديـق کـريـمـي اعـالم خـواهـد               

 .نمود
 اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار

۲۷/۲/۱۳۸۶ 
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براي کساني کـه سـالـهـاسـت بـا              
دنياي سياست، سوسياليسم، بـرابـري      
و عـدالـت آشـنـاهسـتـنـد و تـالش و                  
آرزويشان تحقق اين آرزوها اسـت، از        
طرف ديـگـر دائـمـا مـيـشـنـونـد کـه                   
سوسياليسم و تحقق آن احـتـيـاج بـه              
زمينه دارد، سوسياليسم محتاج يـک      
انقالب فرهنـگـي اسـت، کـارگـران و             
توده مردم هنوز سوسياليسم برايشان     
جا نيافتاده، آگاهي ندارند، نيـروهـاي       
مولده رشد نکرده  و دههـا نـمـونـه از             
اين تزها و ترمزها را در مقابل خـود          
و طبقه کارگر، در مقابـل جـامـعـه و             

دارندگـان چـنـيـن       .   حزب ما ميبينند  
تئوريهايي کـه سـوسـيـالـيـسـم را بـه                
محال موکول ميکنند چه بـخـواهـنـد         
چه نخواهند مشکل جدي و اسـاسـي         
شان اين اسـت کـه دارنـد ادبـيـات و                 
تئوري هاي بـورژوازي را در مـقـابـل             

 .کارگران و مردم قرار ميدهند
 هيچ نيرويي به انـدازه سـيـسـتـم            
فکري و توان و قـدرت بـورژوازي، در           
ــاي بشــر                  ــان و آرزوه ــل آرم ــاب ــق م
ايستادگي و مقاومت، زدن و کشـتـن        

در يـک    .   از خود نشان نداده است. . .   و
کالم علت  اين مقاومت  را بـايـد در            
تالش براي بقا و تداوم عمر سـرمـايـه           

تاريخ مـبـارزات انسـانـهـا         .   نگريست
براي رفاه، برابري، آسايش و امنـيـت،        
مملو از تالش و مبـارزه بـراي بـهـتـر              

امـا در طـول ايـن          .   زيستن بوده است 
ــاري از               ــاريــخ بســي ــعــيــن   " ت مــداف

، خود بـه سـخـنـگـويـان            " سوسياليسم
بورژوازي تبديل شده و همـان تـقـابـل           
بورژوازي با خواست و مطالبه انسـان       
را در ارائــه تــئــوريــهــاي زود اســت،            
نميشه، جامعه هـنـوز عـقـب اسـت،             

 .تکرار کرده اند
در نقد عـمـيـق و راديـکـال ايـن                 
تئوريها زياد گفته و نوشته ايم و بايـد         
مدام در مورد اين تراوشات فکـري و         
نظـري بـورژواي در قـالـب احـزاب و                

و راســت گــفــت و        "   چــپ" جــريــانــات   
چنانکه پـيـشـتـر گـفـتـه شـد،             .   نوشت

مدافعين سرمايـه، نـاسـيـونـالـيـسـم،            
مسجد و کليسا، آگاهانه و مستـقـيـم     
در مقابل آرزوها و خـواسـت واقـعـي            

احــزاب و   .   بشــر صــف کشــيــده انــد        
جريانات به اصطالح چپ هم مـتـاثـر           
از ايـن صــف آرايـي بـورژوازي عــدم              
تحقق و يا زودرس بودن سوسياليـسـم        

نــا آمــادگــي، عــدم آگــاهــي         "   را در     
جامعه و طبقه، عدم رشد فرهـنـگـي،         

در . . .   نابالغ بودن نيروهاي مـولـده، و       
رسانه و دستگاههاي تبليغاتـي خـود        

 .مدام موعظه مي کنند
پاسـخ مـا بـه ايـن صـف روشـن                 

انقالب و تغيير وضـع مـوجـود      .   است
اما  پاسخ ما به مـتـاثـريـن از             .   است

خط و تئوري هاي بورژواي، مدام اين       
بوده و هست که،  چه از نـقـطـه نـظـر                 
سياسي تئوريک  و چه از نظر واقعيت        
ــر،                ــروز بشـ ــي امـ ــدگـ ــودي زنـ وجـ
سوسيالـيـسـم خـواسـتـگـاه امـيـال و                

ــيــشــگــي انســان مــدرن              ــم آرزوي ه
 .  امروزي بوده و هست

سوسياليسم، آزادي و برابري قبل     
از اينکه در نـظـر و تـئـوري خـود را                  
نمايان کند، امروزه خواست، احساس     
و آرزوي هر انساني در هر جامعـه اي          
است که خود را اليـق بـهـتـر زيسـتـن               

داشــتــن ســهــم بــرابــر هــر        .   مــي دانــد  
ــروت مــوجــود در                ــدي از ث شــهــرون
جامعه، رفـاه، بـهـداشـت، امـنـيـت،               
صلح، آزادي و بـرابـري، خـواسـت و               

شـرايـط و     .   آروزي هر انسـانـي اسـت        
موقعيـت امـروز، دسـتـاوردهـاي تـا             
کنوني بشر  آنـچـنـان امـکـانـاتـي را                
فراهم ساخته اسـت کـه بـراي پـاسـخ               
گويي به نياز امـروز انسـان، فـقـط و              
فقط سوسياليسم پاسخ برون رفـت از        

هيـچـکـس نـمـي        .   وضع موحود است  
تواند اين آرزوي طـبـيـعـي و عـيـنـي                

در .   انسان را مستقيـمـا انـکـار کـنـد            
" نميشـود " نتيجه کساني که با تئوري      

بــــه مــــقــــابلــــه     . . .   و"   زود اســــت    "   
کمونيستها ميپردازند، از سـر آنـچـه          
که آرزو و آمال انسان است و آنچه کـه          
لياقت و شـايسـه بـهـتـرزيسـتـن بشـر               

بـلـکـه عـدم       .   است، حرکت نمي کنند   
آمادگي جامعه به يک زندگـي آزاد و          

نـمـيـگـويـنـد       .   برابر را عمده ميکنـنـد     
. خودشان آمده نيستند و نميخواهـنـد   

چــون "   نــمــيــشــود" اعــالم مــيــکــنــنــد      
آنـهـم ذهـنـيـات        "  جامعه آمده نيست" 

متاثر از تـبـلـيـغـات و تـئـوري هـاي                 
 .بورژوايي و هم آوايي با آن است

تاريخ تـکـامـل و دسـتـاوردهـاي            
دنــيــاي امــروز، جــاي هــيــچ شــبــه و            

ثـروت  .   گماني را باقي نگذاشته است    
توليد شده از قبل دسـت رنـج طـبـقـه              
کارگر و کل استـثـمـار شـدگـانـي کـه               

خود از آن محروم و بي بهره هسـتـنـد            
کمونيستها تـالش   .   بوجود آمده است  

ميکنند که ايـن سـيـسـتـم وارونـه را               
اکثريت توليد کننـدگـان     .   تغيير دهند 

محروم از نعمـات زنـدگـي عـاشـق و              
شـيـفــتـه اســتـثــمـار و فـقـر و نــداري                  

دوسـت نـدارنـد خـود تـمـام             .   نيستنـد 
نعمات زندگي را توليد کنند و اقليت       
ناچيزي تـمـام ثـروت جـامـعـه را در                 

 . دست خود بگيرد
در دنياي موجود چـرنـديـاتـي از           

عدم آمادگي طبقـه کـارگـر و          "   قبيل  
ــرهــنــگــي،              جــامــعــه، عــدم رشــد ف
ناآمادگي نيروهاي مـولـده و غـيـره،            
پوچ تر و بي معني تـر از آنسـت کـه                

صـورت  .   بتوان در موردش بحث کـرد     
مسئله به همين سادگي اين است کـه        
نظام سرمايـه داري حـاکـم بـا کـمـک                
مذهب، مسـجـد، کـلـيـسـا، ارتـش،              
پليس، زندان و اعدام و بـا هـمـراهـي             
دستگاه مهندسي افکار عمومي، بـه      
قدمت تاريخ موجوديتـش، مـانـع از          
دست يابي بشر به يک زنـدگـي آزاد و            

 . برابر بوده است
براي يک لحظه اگر اين ابـزارهـاي        
سرکوب بورژوازي را خلع سـالح شـده         
تجسم کنيم، و به جاي سيستم و نظام        
فعلي در هـر جـامـعـه اي، نـظـامـي                  
حامي حقوق انسـان و قـوانـيـنـي در               
دفاع از تـمـام شـهـرونـدان جـامـعـه،                 
حقوق آنها را در تمام شئونات زندگي       
روزمره برابر اعـالم و عـمـلـي کـنـد،                

. چيزي نخواهد بود بجز سوسياليـسـم      
بنابر اين جامعه سوسياليستي يعنـي      
جامعه اي که هيـچ کـس از ديـگـري              

حقوق شهوندان به لحـاظ     .   برتر نيست 
انســانــي، اجــتــمــاعــي، ســيــاســي و          

سوسـيـالـيـسـم      .   اقتصادي، برابر است  

يعني عدم فقر و گـرسـنـگـي، يـعـنـي              
رفاه، امنيت و شادي، يعـنـي رشـد و           
شکوفايي خالقيت هاي انسان، يعني     
برابري در استفاده از تمام امـکـانـات          

 .زندگي
اينها همان خواست و آرزوهـايـي        
است که هميشه  در زندگي اکـثـريـت           
بااليي از انسـانـهـا هـمـيـشـه مـطـرح               

اينها پايه هاي مادي، زميـنـي     .   است
تـحـقـق    .   و واقعي سوسياليـسـم اسـت       

اين آرزوها و اين حق طبيعي که تنهـا   
شايسته بشر است، نه بـا خـواهـش و            
تمنا قابل وصـول اسـت و نـه بـا در                  

نـظـام   .   انتظار نشستن در روز موعود    
سرمايه و حکومـتـهـاي مـوجـود، از            
قــبــل دســت رنــج طــبــقــه کــارگــر و              
استثمار شدگان جامعه سالح کشتـار      
انسان را براي بقا و حفـاظـت از نـظـم             

از دسـت   .   خويش در اختيار گرفته اند    
رنج اين اکثريت تحت سـتـم جـيـره و              
مواجب ارتش و پليس وحـزب اهللا و           

پـرداخـت مـي      . . . بسيجي و آخوند و       
از قــبــل ايــن دســت رنــج ايــن           .   شــود

اکثـريـت، زنـدان و شـکـنـجـه گـاه و                   
دستگاه تحميق ساختـه مـي شـود و            
هزار و يک هزينه ريز و درشـت ديـگـر           
را براي قـيـچـي کـردن و خـفـه کـردن                   

. آرزوهــاي بشــر بــکــار مــي گــيــرنــد          
اينجاست که تحـقـق و بـه سـرانـجـان               
رسانيدن سوسيالـيـسـمـي کـه اسـاس            
هستي و زندگـي انسـان را تشـکـيـل              
مي دهد، تنها بـا بـرانـداخـتـن نـظـام               
هاي حاکم و حامي وضع موجود مي       

ايـن رسـالـت را        .   توان متحقـق گـردد     
طبقه کارگر و تمامي مـردم سـتـمـده            
اي که زندگي شان به تبـاهـي کشـيـده         

 . شده است بر عهده دارند
 *  * * 

 
 سوسياليسم همين امروز

 
 عبدل گلپريان     

شــعــبــه دوم دادگــاه انــقــالب               
اســالمــي ســنــنــدج پــيــمــان نــعــمــتــي       
دانشجوي تر م آخرمديريت بازرگـانـي       
دانشگاه آزاد سنندج را به شـش مـاه           

ــرد                    ــوم کــ ــکــ ــحــ ــس مــ ــبــ  . حــ
روز جـهـانـي زن در          پيمـان نـعـمـتـي          

 مـارس در سـنـنـدج           ۸جريان مراسم   
دستگير و پس از چند روز بـازداشـت          

طـبـق خـبـر       .     ، با قرار وثيقه آزاد شد     
رسيده نامبرده در شعـبـه دوم دادگـاه           
انقالب سنندج به شش مـاه حـبـس و          
به مدت سه سـال تـعـلـيـق مـحـکـوم                 

ــد                        ــرديــــــــــــــــــ  . گــــــــــــــــــ

پيمان نعمتي عضو هيأت تـحـريـريـه          
نشريه تحلـيـلـي خـبـري هـاوري مـي               
باشد که در پي تجمع اعتراضي سـال         
گذشـتـه دانشـجـويـان دانشـگـاه آزاد              
سنندج ، به يک ترم تعليق از تحصيل        

ــود                       ــده بـــ ــوم شـــ ــکـــ ــحـــ  . مـــ
دستگيري، زنـدانـي کـردن و تـهـديـد              
فــعــالــيــن کــارگــري، دانشــجــويــي و          
فعالين جنبش برابـري طـلـبـانـه زنـان             
سياستي است که جمهوري اسـالمـي        

رژيـم  .   با شدت در حال اجراي آن است      
اسالمي براي مقابله بـا جـنـبـشـهـاي            
اعتراضي در چند مـاه اخـيـر تـعـداد             

وسيعي از اين فعالـيـن را مـحـکـوم،             
ايـن  .   تعليق و بـازداشـت کـرده اسـت           

سياست سرکوبگرانه بـايـد بـا جـواب           
. مـواجـه شـود     قاطع و گسترده مردم      

جمهوري اسالمي بـا ايـن تـقـالهـاي             
مزبوحانه ميخواهد چند صباحـي بـر        

مردم نـبـايـد     .   عمر نگين خود بيفزايد   
 . به اين رژيم مجال بدهند

کميته کردستان حزب کمونيسـت     
کارگري همه مردم  آزاديـخـواه را بـه             
مقابله با اين سياستهاي سرکوبگرانـه    

در سـنـنـدج صـديـق          .   فرا مـيـخـوانـد      
کريـمـي، شـيـث امـانـي و مـحـمـود                  

صالحي از فعالين کارگري همـچـنـان        
پيمان نعمتي هم به    .   در زندان هستند  

بـايـد بـراي      .   زندان محکوم شده اسـت    
کـارگـران   .   آزادي آنها دست بکار شـد      

پيشا پيش مردم معترض، ميتواننـد      
و بايد جامعه را بر محور مطـالـبـات          
حــق طــلــبــانــه خــود و بــراي آزادي               
زندانيان سياسي و فعاليـنـي کـه  در             

جريان اول مه  بازداشت شده اند را بـه          
ايـن زنـدانـيـان بـدون          .   ميدان بياورنـد  

بـراي  .   قيد و شـرط بـايـد آزاد شـونـد             
آزادي اين عزيزان بايد کارزار وسيعي      

 . راه انداخت
 

 کميته کردستان 
 حزب کمونيست کارگري ايران

  ۱۳۸۶ ارديبهشت۳۱

 
 پيمان نعمتي به شش ماه حبس محکوم شد

 

 از سايت هاي 
 حزب کمونيست کارگري ايران 

 ديدن کنيد

www.wpiran.org 
www.rowzane.com 
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!  مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی    

پــيــشــروي جــنــبــش ســرنــگــونــي       
واستحکام وموقعـيـت چـپ و دسـت            
باال داشتن آن در جامعه بستـگـي بـه           
حزبي قدرتمند ، حزبي فعال وتيزبـيـن        
، حزبي جسور وپـيـشـرو دارد کـه در              
صـحـنــه ســيـاسـي جـامــعـه بــعـنــوان              
بازيگراصلي ظاهر شـود  و بـتـوانـد              
اقشار مردم را از بي تفاوتي اي که بر         
اثرفشار جامـعـه بـر آنـهـا وارد شـده                
است را در بياورد وبـدنـبـال  اهـداف              
انساني طبقه کارگر وارد ميدان عمل      

و يک حرکت عظيـم را بسـوي          .   نمايد
انقالب سوسياليستي کـه نـيـاز بشـر           

 . امروز است را هدايت کند
گرفتاريهـاي بـيـشـمـار روزانـه و             
دويدن بـهـر سـوي جـهـت پـيـداکـردن                
قرص ناني فقط براي زنـده مـانـدن ،             

 .  دمار از روزگار مردم در آورده است 
ــم                 ــن دوره از حــيــات رژي در اي
فاشيستي اسـالمـي ايـران و در ايـن              
دوران سياهي  که به مـردم تـحـمـيـل              
شده، در ايـن شـرايـط  نـا امـنـي و                     
بيحقوقي که مردم در آن قرار گـرفـتـه           
اند، جامعه به حزبي بزرگ بـه حـزبـي          
با اراده و قاطع، به حزبـي مصـمـم از             
هر لحظ  احتياج دارد تـا بـتـوانـد در          
دل اين شرايط سخت و دشوار جامعه       

مـردم بـه چـنـيـن          .   را بجلو سوق دهـد    
حزبي احتياج دارند که بتواند دورانها      
و تحوالت احتـمـالـي آيـنـده را بـراي               
توده ها به تصوير بکشد و راه نشـان            

 .دهد
اولين گـام ايـن حـرکـت عـظـيـم                 
ســاقــط کــردن رژيــم ضــد انســانــي             
اســالمــي تــوســط انــقــالب کــارگــران       
وزحمتکشان و سازماندهي تـوده هـا        
براي گام بعدي يعـنـي بـوجـود آوردن             
جمهوري سوسياليستي براساس اراده     
توده ها مي باشد، در چنين شرايطـي        
مردم به چـنـيـن حـزبـي و بـه چـنـيـن                    

حــزب .   جــريــانــي احــتــيــاج دارنــد            
کمونيست کارگري ايران بايد  بتـوانـد        

 . اين رسالت را به سرانجام برساند

جمهوري اسالمي ميـخـواهـد بـا         
سياست تهديد وارعاب ، ضرب شتـم       
وسيع ، دسـتـگـري و زنـدانـي کـردن                
فعالين کـارگـري و کـارگـران مـبـارز              
فعالين جنبشهاي اجتماعي از مـردم       

اما عـلـيـرغـم ايـن          .     زهرچشم بگيرد 
فشارها ، حضور وسيـع کـارگـران در           
اول ماه مه و چـکـش سـنـگـيـن ايـن                 
طبقه که در آن روز بـرفـرق سـر سـران            
رژيـــم بـــا شـــعـــار آزادي، بـــرابـــري             
وحکـومـت کـارگـري  کـوبـيـده شـده                  
قدرت عظيم اين طبقه را  بـنـمـايـش             

 . گذاشت
و همچنـيـن فشـار مـردم تشـنـه              
آزادي و متنفر از هرچه بساط مذهب       
ودواير مذهبي ، آخوند وزندان وزندان      
بان و مامورين ريزودرشت رژيم نشان      
از اين دارد که مردم عـزم جـزم کـرده              
اند کـه بسـاط ايـن رژيـم را در هـم                    

حزب مـا بـايـد در قـامـت              .     بکوبند
رهبري اين جـنـبـشـهـاي اعـتـراضـي               
ظـــاهـــر شـــود و افـــق چـــپ و                        
ســوســيــالــيــســتــي را بــه پــرچــم ايــن           

ايـن انـتـظـار       .   اعتراضات تبديل کند  
روشن مردم ازحزب ما وکنگره شـشـم    

 . حزب ماست
جمهوري اسالمي  با جامـعـه اي      
جوان وپرجوش وخروش روبر است کـه       
اميد خودرا نه به گـذشـتـه بـلـکـه بـه                 

ايـن  .   آينده بسيار  روشن گره زده است    
نيروي عظيم جوان خواهـان تـغـيـرات          
بنـيـادي و اسـاسـي در کشـوراسـت،               
ــروهــاي مــدرن                  ــمــان نــي ــا ه ــنــه اي
وراديکالي هستند کـه چـنـدي پـيـش           
پـــروژه دو خـــرداد واصـــالح رژيـــم              
اسالمي ونيروهاي مدافع اين خـيـمـه         
شب بازي را بـا پـوزخـنـد بـه آنـان ،                    

هـــمـــه ايـــن    .   پشـــت ســـرنـــهـــادنـــد       
آبروبـاخـتـگـان طـيـف و فـرقـه هـاي                  
مختلف توده اي اکثـريـتـي ، جـبـهـه              
ــاصــر              ــهــضــت آزادي، عــن ــي، ن مــل
ونيروهائي بودند کـه  در تـثـبـيـت و                
قدرتگيري رژيم اسالمي در تقابل بـا        

 چپ ومدرنيسم  کمک زيادي کردند  
. ايـنــهــا قــدرت مــردم را ديــدنــد         

قدرت واز خودگذشتگي  کارگران در       
اعتراضات واعتصابات چـنـد سـالـه          
اخير و بويژه  در اول مـاه مـه امسـال              

. ديدند، شعارهاي آنـان را شـنـيـدنـد            
مدتهاست که زير پـايشـان را خـالـي             

ميبينند و گوشه گيـر و حـاشـيـه اي              
دست بر پيـشـانـي گـذاشـتـه           .   شده اند 

ــراکــه               ــد زي ــزن ــد اشــک مــي ري ودارن
ضد امپـريـالـيـزم     "   حکومت محبوب   

شان بر دريائي از نفرت بـحـق مـردم            " 
 . قرار گرفته است

اما عليرغم وجود ايـن نـيـروهـا،          
آنچه تحوالت سياسي آينـده ايـران را          
رقـم خـواهـد زد، تــقـابـل دو نـيــروي                 

حــزب .   اصــلــي  آن جــامــعــه اســت            
کمونـيـسـت کـارگـري ايـران مـدعـي               
قدرت سياسي بعنوان نـيـروي اصـلـي        
در تعين تحـوالت بـنـيـادي جـامـعـه              

از طرف ديـگـر نـيـروي راسـت            .   است
صف آرايي اين دو طـبـقـه        . پرو غرب 

متخاصم اجتماعي، بعنوان کارگـران     
وزحمتکـشـان اسـتـثـمـار شـونـده کـه                
اکثريت جامعه را در بر مي گيـرنـد ،           
و اقليتي استثمارگر بعنوان سـرمـايـه        
دار در کشمکـش حـاد طـبـقـاتـي در               

. مـقـابــل هـم قـرار خــواهـنـد گـرفــت               
اوضاع ايران در گرو پيروزي يـکـي از          
اين دو آلترناتيو است ، نظام سرمـايـه     
داري و بربريت ؟ يا سـوسـيـالـيـسـم و              

 انسانيت؟ 
اين انـتـخـابـي اسـت پـيـش روي               

. مردم و راه گريزي هم از آن نـيـسـت              
حزب کمونيست کارگري ايران ديـگـر        
امروز حزب سياسي اين جنبش اسـت       
و بشهادت دشمنان اين حـزب ، ايـن            
جنبش، حرفش ، عملش، حرکـاتـش،       
شعارهايش با شـعـارهـاي حـزب مـا             

بـنـابـرايـن کـنـگـره          .  تداعي مي شود  
ششم حزب بايد براي سازمان دادن و      
متحد کردن هر چه بيـشـتـر کـارگـران            
وزحمتکشان و اقشار مردم آزاديخواه     

بخصوص متشکـل     و متشکل کردن و    
وتاميـن و تضـمـيـن         نگاه داشتن آنان    

اعمال اراده  مسـتـقـيـم آنـان در دل                  
حادترين شرايطي که در پـيـش اسـت           
حزب را به حزب رهـبـر وسـخـنـگـوي             
انقالب آيـنـده ايـران تـبـديـل کـنـد و                  
اکثريت مردم را بـه مـيـدان مـبـارزه               
بکشاند و آنان را براي مقابلـه بـا هـر             
نوع شرايطي از حمله نظامي آمريکـا       
گرفته تا کودتا و يا  تغير رژيم از باال          
که ممکن است پـيـش آيـد، نـهـايـت               
استفاده را به نفع مردم و براي تـحـقـق       

نبايد .   جمهوري سوسياليستي بنمايد  
اجــازه داد  کــه مــبــلــغــيــن و ايــدئــو             
لوگهاي ضـد انـقـالب ودول غـربـي،              
بجاي آزادي و برابري در بين انسانـهـا         
و بجاي مسـکـن رفـاه وبـهـداشـت و                
آموزش رايگـان، زنـدان واخـتـنـاق و             
حکومت وپليسي ديـگـري بـه مـردم            
قـالــب کــنـنــد و مــردم را بـه بـهــانــه                 
بازسازي سرمايه داري ايـران در فـقـر          

 .وفالکت نگه دارند
کارگران و زحمتکشـان ، زنـان ،           

 ! جوانان ، مردم  مبارزو آزاديخواه 
فرصت پيـش آمـده را نـبـايـد از               
دســت داد دوران تــعــيــيــن کــنــنــده             
وحساسي را پيش رو داريـم در طـول            
صد وچند سـال گـذشـتـه ايـن اولـيـن                

فرصتي است که بـراي رهـايـي مـردم           
ايران از قيد وبند مذهب وحـکـومـت          
مذهبي و حاکمان ديکتاتور که برمـا        
ونسلهاي قبل از ما حـاکـمـيـت کـرده            

حـــزب .   انـــد پـــيـــش آمـــده اســـت              
کمونيست کارگري ايـران  بـا آرمـان             
واهداف روشنش و برنـامـه گـويـايـش          
در صحنه سياسي ايـران ظـاهـر شـده            
است حزبي که مي خواهـد بـه کـمـک             
تک تک شما به اين بردگي و بـنـدگـي             
خاتمه دهد و جامعه اي را بنيان نـهـد       
فارق از فقر و خشـونـت، سـيـه روزي              
ــکــه آرزوهــاي            ــي ــائ ــي ــري، دن ــراب ــاب ون

 .درخشان انسان به واقعيت بپيوندد
و اين هم شدني است، باورکردني      
است، تنها شـرط آن تـالش و نـقـش               

. آگاهانه شماها  در اين مسير اسـت          
با پيوستن دسته دسته از شـمـاهـا بـه            
اين حزب پرونده ارتجاع وارتجاعيـون      
و استثمارگران در ايران براي هميـشـه        

 .بسته خواهد شد
فقط کمونيسم اسـت فـقـط چـپ            
اســت، فــقــط مــاهســتــيــم کــه آيــنــده         

ايـن  .   بشريت را تضمـيـن مـي کـنـيـم            
حزب قدرت اين را دارد، توان ايـن را           
دارد، شهامت و جسارت  اين را دارد        
که دنياي بهتري را بسازد، پس بـايـد          

 . به اين حزب پيوست
 

    زنده باد سوسيليسم،  زنده باد 
 .حزب کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۰۷ ماي ۱۶ 

  ! کنگره ششم درپيش است  کارگران و زحمتکشان ، زنان و جوانان به حزب کمونيست کارگري بپيونديد                                                      
 
 
 
 
 
 

 محمد امين کمانگر       

 

. جــمــهــوري اســالمــي بســر مــي بــرنــد، ابــراز داشــت            
امنستي در بيانيه خود خواهان آزادي فوري آنها شـده           
و اعالم کرده است که ايـن دو نـفـر زنـدانـي سـيـاسـي                      
هستند و تنها جرم آنها بيان عقيده سياسي آنهـا بـوده             

بيانيه امنستـي يـادآوري مـيـكـنـد كـه شـيـث                   .   است
اماني و صديق كريمي بدون اينكه جرائمشان مـعـلـوم        
شود، در بـازداشـتـگـاهـي كـه بـر جـامـعـه پـوشـيـده                          

 .نگهداشته شده است، نگهداري ميشوند
اين بيانيه با اشاره بـه دلـيـل دسـتـگـيـري شـيـث                     
اماني و صديق كريمي، و همچنين با اشاره به سـابـقـه             
مبارزات اخير كارگران در سنندج و تـهـران بـر عـلـيـه             
وضع موجود و با اشاره به اعتراضات اخير معلمان و           
دستگيري تعداد قابل توجهي از فعالين اعـتـراضـات           
اخير آنها در شهرهاي مختلف از جـملـه هـمـدان، بـه                  

دستگيري فعالين اعتراضات زنان و دانشجويـان نـيـز           
هـاي     اشاره كرده و از همه ميخواهد كه با نوشتن نامـه    

اعتراضي به سران جـمـهـوري اسـالمـي بـه زبـانـهـاي                    
مختلف، خواهان آزادي فوري و بدون قيد و شرط ايـن     

 .زندانيان سياسي گرديده است
حزب كمونيست كارگري، از هـمـه سـازمـانـهـاي               
کارگري و نهادهاي مدافع حقوق انسان ميخواهـد كـه         
به كمپين اعتراض عـلـيـه جـمـهـوري اسـالمـي بـراي                    
آزادي فوري شيث اماني، صديـق کـريـمـي، مـحـمـود                
صالـحـي فـعـال اول مـه سـقـز و کـلـيـه مـعـلـمـان و                               
 . دانشجويان زنداني و کليه زندانيان سياسي بپيوندند

 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ١٣٨٦ ارديبهشت ٢٩، ٢٠٠٧ مه ١٩

                                                                        ۱ازصفحه   . .  .   عفو بين الملل خواهان آزادي فوري                    
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 خبرگزاري كار ايران -سنندج
 

مجمع عمومي انجـمـن صـنـفـي          
هاي سقز و حومه، بـا         كارگران خبازي 

هدف اعالم گزارش عملـكـرد هـيـات         
مديره و اتخاذ تصميـم در رابـطـه بـا              

 و  ٨٦شيوه قانوني دستمزد جديد سال    
 .نحوه پيگيري آن برگزار شد

 
به گزارش ايلنا، ريـيـس انـجـمـن            
صنفي كـارگـران خـبـاز بـا اشـاره بـه                 
وظيفه اين انجمن در دفـاع از حـق و             
حقوق قانوني و ارتقاي سطح فرهنگ      

هـمـاهـنـگـي و        :   اين كارگـران، گـفـت      
اي بـراي       سـويـي كـارگـران وسـيلـه            هم

ها و مطـالـبـاتشـان         رسيدن به خواسته  
 .است

پـور از مسـووالن          محمـد احـمـد     
خــواســت تــا بــه جــاي حســاســيــت و           

ظن نسبت به كارگران خـبـاز، بـه            سوء
هاي مناسب براي اجراي قـانـون         تدبير

و مصوبه شوراي عالي كار و احـقـاق          
حقوق كارگران بينديشيد كه نـتـيـجـه          
آن، آرامــش، امــنــيــت و رضــايــت              

 .كارگران خواهد بود
وي بــا بــيــان ايــنــكــه كــارگــران            

هاي سقز هـنـوز بـا دسـتـمـزد                خبازي
ايـن در    :   كنند، گفـت     كار مي  ٨٤سال

هـاي زنـدگـي و           حالي است كه هزينـه   
 .است  بيمه چندين برابر شده

 ١٧ما در سال گذشـتـه  :  وي افزود 
 ٢كـنـون        نامه و در سال جاري نيز تـا      

 و      نامه به مسووالن مربوطه نـوشـتـه        
كـنـون      ايم، اما تا   جلساتي برگزار كرده  

هـا     ايم و دسـتـمـزد        اي نرسيده   به نتيجه 
 .افزايش نيافته است

ــد  ــم ــت        اح ــف ــور گ ــا راه      :   پ ــه ــن ت
خـواسـت بـه اداره          باقيمانده، ارائه داد  

 .كار است
 نفـره بـراي      ١١اي    در پايان كميته  

پيگيري مطالبات كارگران و رايـزنـي      
با مسووالن و مقامات مـربـوطـه بـه            
مدت يك هفـتـه تشـكـيـل شـد و در                 

كه پس از اتمام اين هفـتـه بـه               صورتي
هـاي ديـگـري         نتيجه نرسند، واكـنـش    

 .نشان خواهند داد
يكي از كارگران خباز در حاشـيـه        
اين مراسم در مورد گـاليـه مـردم از             

سازي بـهـتـر        كيفي:   كيفيت نان، گفت  
نان نيازمند افزايـش كـيـفـيـت آرد و              
ايجاد انگيزه بيشتر در كارگران خبـاز       
و توجه به مسائل آنان است كه كسب        
سود بهتر، رقابـت سـالـم و رضـايـت              

 .مردم را در پي خواهد داشت
 

************* 
 

نساجي خاتم االنبيا بوكان           
 تعطيل شد     

 ماه   ٦كارگر اين واحد        ٣٤
است هيچ حقوق و مزايايي            

 اند    نگرفته   
 

معاون خانـه كـارگـر آذربـايـجـان            
با مصـوبـه كـمـيـسـيـون            :       غربي گفت 

امنيت كارگـري شـهـرسـتـان بـوكـان،             
كارخانه نساجي خاتم االنبيا تعطـيـل       

 .شد
در گفت و گـو      ,   صحرانورد    علي

, با خـبـرنـگـار گـروه كـارگـري ايـلـنـا                 
هـاي فـراوان، در            پس از بحـث   :   افزود

نهايت مسووالن شهرستان بوكـان بـه        
ايــن نــتــيــجــه رســيــدنــد كــه تــنــهــا              

هـاي      واحدتوليد كننده روكش صندلي   
محصوالت ايران خودرو را تعطيل و        
كارگران را طبق قانون بـا سـالـي يـك             
ماه حق سـنـوات بـراي هـمـيـشـه بـه                  

 .مرخصي دايمي بفرستند
 ٦ كارگر اين واحد   ٣٤:       وي گفت 

ماه است كه هيـچ حـقـوق و مـزايـاي               
اند، عالوه بـر ايـنـكـه عـيـدي                 نگرفته

  را هم از كارفرما طلبكارند  ٨٥سال  
. 

كـارخـانـه      افخمي نماينده كارگران  
نساجي خاتم االنبيا بوكان نيز در اين       

درست است كه اين واحد     :   رابطه گفت 
نساجي به بانكهاي عـامـل بـدهـكـار           
است، اما اين دلـيـل نـمـي شـود كـه                

. كـارخـانـه را بـه تــعـطـيـلــي كشـانــد                
ــنــده كــارگــران تصــريــح كــرد            ــمــاي : ن

مــتــاســفــانــه مســووالن كــمــيــســيــون       
امنيت كارگري بوكـان در يـك اقـدام            
عجوالنه تصميم بر تعطيلي كارخـانـه       
نساجي خاتم االنبيا گرفتند و بـا ايـن      

 .كار موجب بيكاري كارگران شدند
ما كارگران به جـد    :  افخمي افزود 

از مســووالن كشــور و اســتــان مــي            
خواهيم تنها كارخانه تـك مـحـصـول           
خاورميـانـه را از بـحـران تـعـطـيـلـي                  

  .نجات دهند
************* 

ايـن دو    :     محمد آسنـگـران   
گزارش که خبرگزاري ايلـنـا مـنـتـشـر          
کرده است گوشه کوچکي از شـرايـط          

کـارگـران را     سخت و استثمار شـديـد        
معلوم اسـت از خـانـه          .   نشان ميدهد 

کارگر و مسئولين آن انتظاري نيسـت       

اما آش آنچنـان شـور اسـت کـه ايـن                
ارگان ضد کارگري رژيم اسالمـي هـم       

ايـنـجـا     .   زبان به انتقاد گشـوده اسـت        
اما اهميت اين گزارشات اينجا اسـت       
کــه فــعــالــيــن کــارگــري بــا ســيــاســت         

تـوقـعـات    .   معيـنـي ظـاهـر شـده انـد            
معيني را مطرح کرده اند و بـايـد بـه             

 . آن پرداخت
قبأل الزم است تاکيد کنم که ايـن        
قابل فهم است کارگري که در ايران و          
زير تيغ سانسور و تـهـديـد سـرکـوب              
زندگي ميکند ادبيات قـابـل طـرحـي          
را در اين فضا بکار ببرد و سـيـاسـت         
منطبق بر تـعـادل قـواي مـوجـود را               

اما اين سياست و ادبـيـات       .   بيان کند 
که از زبان اين کارگـران مـطـرح شـده             
اســت از فضــاي مــوجــود جــنــبــش             
کارگري و از تعادل قواي فعلي بسيار       

 .عقب است
اگر فرض را بر اين بگـذاريـم کـه            

ايلنا اين مباحثات را بدون سـانسـور         
از زبان اين کارگران مطرح کرده باشـد   
چند اشکال اساسي دارد که بـايـد بـه            

حتي اگـر ايـن کـارگـران           .   آن پرداخت 
چنين مباحثي را طرح نکرده بـاشـنـد         
مهم اين است که اين نوع نگاه و ايـن           
نوع اعـتـراض در جـنـبـش کـارگـري                
 .صاحباني دارد بايد به آن جواب داد

اين نوع نگاه اساسأ به آن بـخـش           
از فعالين کارگري مربـوط اسـت کـه            
هــنــوز چشــم امــيــدي بــه مســئــوالن          
حکومتي دارند و يا به قول خـودشـان          
ميخواهـنـد در چـهـار چـوب قـانـون                

اين گرايش  .   فعاليتشان را پيش ببرند   
اتفاقأ جايگاه مـعـيـنـي در جـنـبـش               
کارگري دارد و در مبارزات کارگري،      
در اول مه تـهـران و در نـوع تشـکـل                 
سازي و ايجاد سنگرهاي کارگري در       

خـود را    . . .   مقابل سرمـايـه داران و          
 . نشان داده است

کارگري که چشم اميد به بخـشـي        
از مسئوالن دولـتـي دارد کـه کـاري              
براي کارگران انجام بدهنـد، کـارگـري         
که هنوز در پي عمـلـي کـردن قـانـون              
کار ضد کارگري جمـهـوري اسـالمـي          
است و ميگويد با اجراي ايـن قـانـون          
مصوب شـوراي عـالـي کـار حـقـوق               

کارگـري کـه     !   کارگران محقق ميشود  
ميخواهد با ديـدن اخـتـالفـات درون            
جناحهاي رژيم بـقـول خـودش از يـک             
طرف دعواي انتظار داشته باشـد کـه          
کاري برايش انجام بدهد، کارگري کـه       

فقط از راههاي قانوني ميخواهـد بـه         
نشان مـيـدهـد      . . .   مطالباتش برسد و  

که به قدرت و نيروي طبقه خود اتـکـا         
صاحبان چـنـيـن ديـدگـاهـي         .   نميکند

خواسته يا نخواسته در جايي ايستاده      
اند که نـمـيـتـوانـد بـه قـدرت اتـحـاد                   
کارگران اتکا کنند و به هميـن دلـيـل           
براي ايجاد ايـن اتـحـاد تـالـشـي هـم                

. زيرا احتياجي به آن نـدارنـد    .   نميکند
حتي اگر چنين تالشـي انـجـام بـدهـد           
براي بازي در چهار چـوب قـانـونـي و            
چانه زدن بـا دولـت اسـت کـه بـيـايـد                  

قانون مصوب شوراي عالـي کـار را          " 
نـه تـالش بـراي تـحـمـيـل              "   اجرا کنـد  

مطالبات خـود بـا قـدرت اعـتـراض              
دولــت و ســرمــايــه داران          .   کــارگــري

هنگامي که چنـيـن اعـتـراض نـرم و              
قانوني را ببينـنـد مـعـلـوم اسـت کـه                
خطري را بر باالي سر خـود احسـاس           

 . نميکنند
اين ديدگاه نه کمکي به کـارگـران        
ميکند و نه ميتواند همين مطالبات      

ايـن  .   حد اقلي را هـم بـدسـت بـيـاورد            
ديگاهي اسـت کـه امـروزه يـکـي از                
موانع راه پيشروي و اتحـاد کـارگـران          

عليرغم ميل خود اين کارگران     .   است
با چنين تحليل و ارزيابي نميـتـوانـنـد        
همان دستمزدهاي معوقه و مـانـع از          

. بــيــکــار شــدن را هــم عــمــلــي کــرد            
امــيــدوارم کــه يــن دوســتــان کــارگــر           
متوجه اين مسئله مهم بشوند که بـا         

اين تاکتيـکـهـا نـمـيـتـوان بـه جـايـي                  
چند سال قـبـل شـايـد چـنـيـن               .   رسيد

تاکتيکي تعجـب کسـي را بـر نـمـي               
امـا امـروز بـا تـوجـه بـه               .   انگـيـخـت   

تعادل قواي موجود انتظار از نـتـايـج          
نامه نگاري با مقامات رژيم و تـوقـع         
از مسئـولـيـن دولـتـي زيـادي تـوهـم                
بـــرانـــگـــيـــز اســـت و بـــه نســـبـــت               
دستاوردهاي تا کنوني کارگران عقب     

 . است
بدون شک بـايـد در مـقـابـل ايـن                

بايـد  .   تاکتيک محافظه کارانه ايستاد   
کارگـران بـيـش از پـيـش بـه نـيـروي                   

اگـر دولـت و       .   متحد خود اتکا کننـد  
کارفرمايان بدانند کـه مـقـاومـت در            
مقابل خواست کارگران نتيجه منفـي      
خواهد داشت و اعتراض اجتماعي را      
به دنبال دارد، آن وقت ناچار ميشونـد      
که به خواست و حرف کارگران گـوش         

دولت و سـرمـايـه داران بـايـد              .   کنند
بدانند که مقاومت آنـهـا در مـقـابـل              
کارگران خطر اعتراضات وسـيـعـتـري        
را به دنبال دارد تـا نـاچـار بـه قـبـول                  

در طـول    .   خواسـت کـارگـران بشـونـد         
تاريخ تا کنون بايد ثابـت شـده بـاشـد            
که دولت و کارفرما فقط هنگامي به       
خواست کـارگـران تـن مـيـدهـنـد کـه                
متوجه خطر به ميدان آمدن کـارگـران        

 .بشوند
 *    *  * 

 
 هاي سقز برگذار شد             مجمع عمومي انجمن كارگران خبازي                 

  را مي گيرند        ٨٤كارگران نانوايي هاي سقز هنوز دستمزد سال                        

کمک مالي کارگران عسلويه به خانواده هاي                          
 کارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه مه سنندج                           

 
 ارديبهشت مبلغ چهار ميليون ريال کمک مالي جـمـع           ۲۹روز شنبه     

آوري شده توسط کارگران عسلويه تحويـل اتـحـاديـه سـراسـري کـارگـران                   
اين کمک در پي يورش به مـراسـم اول مـاه مـه در               .  اخراجي و بيکار شد 

 نفر از کارگران شرکت کننده در اين مراسم و   ۱۳شهر سنندج و بازداشت   
در همبستگي با کـارگـران بـازداشـتـي ظـرف روزهـاي گـذشـتـه تـوسـط                          
کارگران عسلويه جمع آوري و روز  شنبه در اخـتـيـار اتـحـاديـه سـراسـري                      

 . کارگران اخراجي و بيکار قرار گرفت
اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار دست همـه کـارگـرانـي را                
که در عسلويه از دستمزدهاي ناچيز خود مبلغي را بـراي خـانـواده هـاي              
کارگران زنداني در سنندج اختصاص داده و اقـدام بـه جـمـع آوري کـمـک                   
مالي براي آنان کردند به گرمي مـي فشـارد و بـه هـمـه آنـان درود مـي                           

 .فرستد
بي ترديد ما کارگران تنها با اتکا به نيروي متحد و متشکـل خـود،                
قادر خواهيم شد سد محکمي در برابر تعرض هر روزه صاحبان سـرمـايـه               
به حقوق انساني خود ايجاد نموده و براي هميشه بـه نـکـبـتـي کـه نـظـام                        
سرمايه داري بر زندگي ما و خانواده هايمان تحمـيـل کـرده اسـت پـايـان                     

 .  دهيم
 زنده باد همبستگي کارگري

 اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار
۲۹/۲/۱۳۸۶ 

com.ettehade.www 
k.ekhraji@jmail.com 
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اين عکس صحنه اي از رفـتـار            
آشناي حکومت اسالمي بـا زنـان را           

اين زن جوان را بـه ايـن     .   نشان ميدهد 
خاطر که مشـغـول فـيـلـم گـرفـتـن از                 
برخورد سـرکـوبـگـرانـه مـامـوران بـا               

بوده است، مـورد     "   بدحجاب" دختران  
اين صبـح   .   ضرب و شتم قرار داده اند     

يکشنبه در ميدان هفـت تـيـر تـهـران             
زن جوان در اعتـراض بـه     .   اتفاق افتاد 

اين رفتار سـبـعـانـه روسـري خـود را                
 . برداشته است

سازمان زنان ايراني بـه نـقـل از             
يكي از رانـنـدگـان تـاكسـي در بـاره                
درگيري صبح در مـيـدان هـفـت تـيـر              

صبح روز يکـشـنـبـه هـم        :   " گفته است 
ماموران با رفتار تندي دختر جـوانـي        
را به دليل بـدحـجـابـي كشـان كشـان              
سوار خودرو نيروي انتظامي كردند و      

فرياد هـاي ايـن دخـتـر         . با خود بردند 
جـــوان اعـــتـــراض مـــردم را نـــيـــز               

 ." برانگيخت

عصر  يکشنبه نيز ميدان هـفـت         
تير تهران شاهـد تـجـمـع اعـتـراضـي              
مــردم و مــقــاومــت در مــقــابــل                   
برخوردهاي جنايتـکـارانـه حـکـومـت          

همين گزارش بـه     .   اسالمي بوده است  
يكي از مـغـازه داران مـيـدان            نقل از   

مـامـوران زن بـه        :   " هفت تير ميگويد  
 سـالـه در بـاره          ٣٠ تـا      ٢٥سه دختر   

حجابشان تذكر دادند، اما اين تـذكـر         
با لحن تندي انجام گرفت كـه بـاعـث         

يـك  .   برانگيختـن واكـنـش آنـهـا شـد            
پليس زن سـعـي داشـت بـا كشـيـدن                
دست يكي از دختران سعي در سـوار         
كردن او به ماشين داشته باشـد، امـا          

مـامـور   .   او حاضر به سوار شدن نبـود    
مرد هم با پاي خود به سـاق پـاي زن              

اين ماجرا بـاعـث دخـالـت          .   جوان زد 
اين سه زن سرانجام توسـط      .   مردم شد 

حــاضــران در مــيــدان هــفــت تــيــر از            
صحنه خارج شدند و با يـك مـاشـيـن            

آنـهـا در     .   سمند از صحنه دور شـدنـد      

حالي سوار ماشين شدنـد كـه لـبـاس            
هايشان در جريان درگيري پـاره شـده          

 ."بود و ديگر حجابي بر سر نداشتند
ــزارشــگــران حــزب              ــکــي از گ ي

روز :   " کمونيست کـارگـري مـيـگـويـد         
 عصـر بـه       ٦يکشنبه وقتي سـاعـت        

 ٢٠٠٠ميدان هفت تير رسيدم حدود      
. نفر بطور پراکنده در مـيـدان بـودنـد            

بــحــث از مــادر و دخــتــري بــود کــه              
بــخــاطــر فــيــلــم گــرفــتــن از صــحــنــه           
دسـتــگــيــري دخــتــران، کـتــک خــورده         

عکسي که برايتان ميـفـرسـتـم       .   بودند

 ." موبايل به موبايل دارد ميچرخد
عـلـيـرغـم     .   مردم کوتاه نمي آيند    

همه سبعيتي که رژيم نشان ميـدهـد،        
حتي آنجـا کـه مـيـزنـد و دسـتـگـيـر                   
مــيــکــنــد در اعــتــراض روســري را             

مردم از دختران و زنـانـي         .   برميدارند
که مقاومت و اعـتـراض مـيـکـنـنـد               
حمايت ميـکـنـنـد و آنـهـا را فـراري                 

همه جا صحنه هاي خشم و      .   ميدهند
ــه حــکــومــت اســت              ــي ــزجــار عــل . ان

حکومت زورش نـمـيـرسـد و حـريـف              
ايـن حـکـومـت فـقـط           . مردم نميشود 

حـزب هـمـه      .   شايسته سرنگوني است  
مردم را به حمايت از زناني که مـورد          

ــاشــان حــکــومــت قــرار             تــعــرض اوب
رژيـم بـا ايـن        .   ميگيرند فراميخـوانـد   

شـکـسـت    .   کار گور خود را مـيـکـنـد         
رژيم به قيمت سنگيني برايـش تـمـام          

. و اين شکست ممکن اسـت .   ميشود
ميليونها زن و جوان را نميتوان عقـب        

دوره قدرقدرتي رژيـم و فضـاي          .   راند
شـرم بـر سـران        .   ارعاب گذشته اسـت    

حــــکــــومــــت جــــنــــايــــتــــکــــار و           
 . اسالمي  ضدزن
  

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ٢٠٠٧ مه ٢٠

 ١٣٨٦ ارديبهشت ٣٠ 

 

در تهران دو زن در اعتراض به                           
 برخورد ماموران حکومت                     

 روسري را برداشتند              

 
  

بنا به خبري که به کميته کـردسـتـان حـزب              
 ،   ۱۳۸۶ خـرداد      ۱رسيده است، روز سه شنبه      

خيابان پاسداران سنندج شاهد برخورد جـوانـان         
بنا به اين خـبـر     .     و نيروهاي سرکوبگر رژيم بود    

چند روزي است گشـتـيـهـاي ارشـاد، در ادامـه                
در "   بـد حـجـابـي         "   طرح سراسري بـرخـورد بـا           

خيابانهاي شهر به جان جوانان و مـردم افـتـاده              
در همين روز جواني کـه بـخـاطـر مـوهـاي               .   اند

بلند از سوي نيروهاي پليس دستگير شده بـود،         
مورد حـمـايـت فـوري و گسـتـرده مـردم قـرار                     

 ۲۰۰مردم با مقاومت و تجمع بيش از        .   گرفت
نفر توانستند اين جوان را از دسـت نـيـروهـاي                 

 . رژيم نجات داده و از محل دور کنند
بعد از آزاد کـردن ايـن جـوانـان  مـردم بـا                     
تجمع گسترده خود، با سوت زدن و هـو کـردن               

از هنگاميکـه از    .  ماموران آنها را فراري دادند 
در "   بـد حـجـابـي      "   آغاز  اجراي طرح برخـورد بـا        

سنندج مي گذرد، تا کنـون جـوانـان زيـادي بـه             
خـوانـده   "   بدحجابي" خاطر آنچه که از سوي رژيم       

مي شود دستگير شده و در اداره پلـيـس مـو و               
در طول هفته   .   مدل موي صورت آنان را زده اند      

هاي اخير شهرهاي بسياري،  شاهـد تـعـرض ،             

توهين و بي حرمتي ماموران سرکـوبـگـر رژيـم            
 .به جوانان دختر و پسر بوده است

 
ــه                    ــرخــورد ب ــم در ب ــهــران طــرح رژي  در ت

دارد به عـکـس خـود تـبـديـل مـي                "   بدحجابي" 
در مواردي اعتراض به اين دسـت درازي         .   شود

مامورين دولتي دختران حجاب را از سـر خـود           
تـالش و تـقـالي رژيـم بـا پـديـده                  .   برداشته انـد  

تــالــشــي از ســر اســتــيــصــال و             "   بــدحــجــابــي " 
مردم ميتوانند و بايد در ايـن        .   درماندگي است 

. عرصه هم رژيم اسالمي را شـکـسـت بـدهـنـد               
کميته کردستان حزب از همـه جـوانـان و مـردم            
مي خواهد که در مقابل اين توهين آشـکـار بـه             

بـا تـجـمـع هـاي          .   شهروندان جامعه، بايسـتـانـد     
بزرگ و سازمانيافته  نـيـروهـاي سـرکـوبـگـر را                

 . فراري دهيد و اجازه تعرض به آنها ندهيد
 

 کميته کردستان 
 حزب کمونيست کارگري ايران

۱۳۸۶ خرداد۲ ، ۲۰۰۷ مه ۲۳  

دادگاه انقالب اسالمي سـنـنـدج ، يـک            
شهروند سنندجي به نام محمد آرام نصـرت         

را بـه اتـهـام اقـدام           )   شوان(پور معروف به  
عليه امنيت ملي به دو سال حبس محکوم        

نامبرده اواخر سال گذشتـه مـدتـي را           . کرد  
در بازداشت بسر برد و با قرار وثـيـقـه آزاد              

دادگاه بدوي او را به هـفـت سـال           .     شده بود 
دادگـاه  .   حبس تعزيري محـکـوم کـرده بـود          

تجديد نظر اين حکم را به دو سـال کـاهـش             
 .داد

در چند ماه اخير تعداد قابـل تـوجـهـي از              
فعالين سياسي و اجتماعي در کـردسـتـان بـه              

در همين يک   .   زندان برده شده و حکم گرفته اند      
ماه اخير محمود صالحي بـا حـکـم يـک سـال                

 نـفـر از       ۱۵.   زندان به زندان سننـدج بـرده شـد          
کارگران در جريان اول مه سنندج بـازداشـت و            

از اين  .     بعد از ده روز سيزده نفرشان آزاد شدند       
جمع بازداشت شده  شـيـث امـانـي و صـديـق                  
کريمي از مسئولين اتحاديه سراسري کارگـران       

. اخراجي و بيکار همچنان در زنـدان هسـتـنـد            
 ۸پيمان نعمتي هم که قبأل در جريان مـراسـم             

 دستگيـر شـده بـود بـه شـش مـاه                  ۸۶مارس  
 . زندان محکوم شد

کميته کردستان حزب کمونيست کـارگـري       
ايران اين سياست سرکوبگرانه رژيـم اسـالمـي           

فـوري و    را محکوم ميکند و خواهان آزادي            
 . همه زندانيان سياسي استبدون قيد و شرط 

 !کارگران، زنان، جوانان ، مردم آزاديخواه
جمهوري اسالمي مستاصل و نـگـران از           
تعرض شما اقـدامـات سـرکـوبـگـران خـود را                 

در مـقـابـل ايـن احـکـام             .   شدت بخشيده است  
فعالين و زندانـيـانـي      .   سرکوبگرانه بايد ايستاد  

که به دليل فعاليت سياسي و صنفي به زنـدان           
محکوم شده اند چشم به انـتـظـار شـمـا مـردم                 

. اين عزيزان را نبايـد تـنـهـا گـذاشـت            .   هستند
براي آزادي فـوري و بـدون قـيـد وشـرط هـمـه                    

جمـهـوري   .   زندانيان سياسي بايد به ميدان آمد   
اسالمي بايد در مقابل هر بـازداشـتـي صـفـي              
وسيع از اعتراض و مبارزه را در مقـابـل خـود             

 . ببيند تا ناچار به عقب نشيني شود
 

 کميته کردستان 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 جوانان در سنندج نيروهاي سرکوبگر رژيم را فراري دادند                               

 

  محکوم شددو سال زندانمحمد آرام نصرت پور به 
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 برنامه هاي تلويزيون انترناسيونال
 

 بعدازظهر به وقت اروپاي مـرکـزي،    ٣ تا ٢(  و نيم عصر به وقت تهران ٤ و نيم تا ٣ ساعته حزب در شبکه هات برد، از ساعت ٢٤برنامه هاي انترناسيونال همه روزه، تا راه افتادن تلويزيون       
 . از کانال يک پخش ميشود)  صبح به وقت لس آنجلس٦ تا ٥

 .  صبح به وقت اروپاي مرکزي تکرار ميشود١٠ تا ٩ نيمه شب به وقت لس آنجلس،  ١ تا ١٢ و نيم ظهر به وقت ايران، ١٢ و نيم تا ١١هرشب از ساعت اين برنامه 
 : آدرس کانال جديد

tv.newchannel.www://http/               براي تماشاي برنامه از طريق اينترنت 
com.channelonetv.www://http /      براي تماشاي مستقيم   

 82 42 284 323-001:  شماره تلفن تماس با کانال جديد        

 ايلنا
 خبرگزاري کار ايران -تهران

سخنگوي انجمن دفاع از حقوق زنـدانـيـان         
دو نفر از کارگران عضو هيات مـديـريـه      :   گفت

اتحاديه کارگران بـيـکـار و اخـراجـي سـنـنـدج                 
 . برند  هنوز در بازداشت به سر مي
وگو با خـبـرنـگـار           صالح نيکبخت در گفت   

شـيـث   « هـاي         اين دو نفر به نـام     :   ، گفت " ايلنا" 
 ۱۱ کـه در        » صديـق سـبـحـانـي       «  و   » اماني

ارديبهشت ماه همزمان با برگزاري مراسم روز       
شنبه     جهاني کارگر بازداشت شدند، تا روز پنج      

 .انـــد       ارديـــبـــهـــشـــت در زنـــدان بـــوده              ۲۷
وي با بـيـان ايـنـکـه خـانـواده ايـن دو کـارگـر                       
خواهان انتخاب وکيلي از سوي انجـمـن دفـاع           

انـد، تصـريـح           از حقوق زندانيان براي آنها شـده       
انجمـن بـا درخـواسـت ايـن دو خـانـواده                  :   کرد

موافقت کرده و قرار است اينجانـب بـه هـمـراه            
يک وکيل ديگر وکالت اين دو نفر را بـر عـهـده              

 . بگـيـريـم   
اگر اين دو کارگر تا آخـر ايـن           :   نيکبخت افزود 

نـامـه       هفته آزاد نشوند، نسبت به تنظيم وکالت      
و درخواست تبديل قرار بـازداشـت آنـان اقـدام             

 .کنيم    مي
سخنگوي انجـمـن دفـاع از حـقـوق زنـدانـيـان                  

اين دو نفر به همراه يازده نـفـر ديـگـر از           :   گفت
کارگـران سـنـنـدجـي در روز جـهـانـي کـارگـر                     

 ۱۲ نفر از آنان در      ۱۱بازداشت شده بودند اما     
ارديبهشت آزاد شدند ولي اين دو نفر همچنـان         

 .در زندان هستند
تاکنون اتـهـام ايـن        :   نيکبخت تصريح کرد  

هاي آنها اعالم نشده اسـت        دو کارگر به خانواده   
ولي اگر اتهام آنان مشارکت در بـرگـزاري روز          
جهاني کارگر باشد، قانوني نيست که کارگـري       
را به خاطر برگزاري مراسم روز عيد خودش يـا   

مـا  .   مطالبه حقوق صنفي خود بازداشت کنند     
 .تر آزاد شوند  اميدواريم اين دو کارگر سريع

 شيث اماني و صديق کريمي،  
 شده در روز جهاني کارگر   دو نفر از کارگران بازداشت

 هنوز در بازداشت هستند 

 روز از بازداشت شيث امانـي     ۲۰
رئيس هيئت مديره و صديق کـريـمـي         
عضو هيئت مديره اتحاديه سـراسـري       
کارگران اخراجي و بيکـار، بـه دلـيـل             
شرکت در مراسم اول ماه مه در شـهـر    

در طول اين مـدت     .   سنندج مي گذرد  
تالشهاي اعضاي اتحاديه و خـانـواده        
هاي آنان براي آزادي شيـث امـانـي و            
صديق کـريـمـي نـتـيـجـه اي در پـي                   
نــداشــتــه و دادســتــانــي ســنــنــدج بــه           
خانواده هاي آنان اعالم کرده است کـه    
صديق کريمي و شيث اماني يک مـاه         
بازداشت موقت با قرار قابل تـمـديـد           
بــازداشــت مــوقــت بــر روي پــرونــده            
هايشان خورده است و تا زمان خاتمه       

قرار بازداشت موقت که ممکن اسـت       
ماهها نيز طول بکشد، به دادستـانـي        
مراجعه نکنند و يا بـه فـکـر گـرفـتـن              

 . وکيل براي آنان نباشند
 چنين وضعيتي غير قابل تحمل     
است، از يـک طـرف کـارگـران را بـه                 
دليل بـرگـزاري مـراسـم اول مـاه مـه                
مورد ضرب و شتم قرار داده و زنـدان          
مي افکنند و از سـوي ديـگـر اعـالم             
ميکنند تا خانواده هـايشـان در پـي            
تالش براي رسيدگي به وضعيت آنـان        

 . نشوند
اين وضعيت نقض ابتدائي تـريـن       
حقوق شهروندي انسانها اسـت و مـا           

 .در قبال آن سکوت نخواهيم کرد

در اين راستا اتحـاديـه سـراسـري          
کــارگــران اخــراجــي و بــيــکــار اعــالم         

 :ميدارد
بنا بر حقوق  انسـانـي مـا و               -۱

 ۹۸ و     ۸۷بنا بر مقاوله نـامـه هـاي           
ســازمــان جــهــانــي کــار کــه دولــت              
جمهوري اسالمـي تـوافـق بـه اجـراي             
آنها کرده است، برگزاري مـراسـم اول          
ماه مه، بر پايي تشـکـل کـارگـري و              
تجمع اعتراضي حق مسلـم کـارگـران        

 . است
شيث اماني و صديق کريمي       -۲

بايـد فـورا و بـي قـيـد و شـرط آزاد                     
اين کارگران کاري جز شـرکـت        .   شوند

در مــراســم اول مــاه مــه و دفــاع از               

حقوق انساني خود انجـام نـداده انـد،           
لذا ما پيشاپيش طرح هر گونه اتـهـام     
ديگري را به شيث امـانـي و صـديـق              
کريمي بشدت محکـوم مـيـکـنـيـم و             
همين امروز و فـورا خـواهـان آزادي             

 . آنان هستيم
ما ضرب و شتم و بـازداشـت          -۳

کارگران را در مـراسـم اول مـاه مـه                 
سنندج محکوم مي کنيم و خـواهـان         
رفع هر گونه اتهام از همه کـارگـرانـي           
هستيم کـه در مـراسـم اول مـاه مـه                 
سنندج بـازداشـت و سـپـس بـا قـرار                
کفالت پنج ميليون توماني آزاد شـده      

 . اند
ما خـواهـان عـودت اسـنـاد             -۴

اتحاديه از سوي نيروهاي انتظامي و       
امنيتي و محاکمه عاملين و آمـريـن        
حمله به مراسم اول ماه مـه کـارگـران            

 .در شهر سنندج هستيم
ما حق خود ميدانيـم کـه در           -۵

صورت تداوم بازداشت شيث اماني و      
صديق کريمي و در اعتراض به نقـض        
ابتدائي ترين حـقـوق انسـانـي آنـهـا،              
بناچار اقدامات اعـتـراضـي خـود را            
در راستاي جلب توجه افکار عمومي      

 .  به وضعيت آنان تشديد کنيم
 

 :رونوشت به
 وزارت کار

 نهاد رياست جمهوري
 مجلس شوراي اسالمي

 مجمع تشخيص مصلحت نظام
 وزارت اطالعات 

 شوراي شهر سنندج
 دادستاني سنندج

 استانداري کردستان
اتحاديه سراسري کارگران 

 اخراجي و بيکار
۳۰/۲/۱۳۸۶ 

com.ettehade.www 
k.ekhraji@gmail.com 

 
قطعنامه نشست هيئت مديره اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار 

 در باره تداوم بازداشت شيث اماني و صديق کريمي

 پرونده  ۱/۳/۱۳۸۶روز  سه شنبه مورخه      
کارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه مـه در            

 جـزايـي دادگـاه        ۱۰۴شهر سننـدج، بـه شـعـبـه             
 .عمومي اين شهر منتقل شد

 –اقـبـال لـطـيـفـي             -خالد سـواري     :    آقايان
فارس گويـلـيـان       –  مالئيطيب    –يداهللا مرادي   

حـبـيـب      -عباس انـدريـاري      –صديق امجدي     -
طـيـب     -مـحـي الـديـن رجـبـي               -اهللا کلکانـي     

صديق صـبـحـانـي در پـي شـرکـت در                   و   چتاني
مراسم اول ماه مه سنندج بازداشت،  و پـس از               
ده روز با قرار کفالت پنج ميليون تـومـانـي آزاد              

 .شدند
 ارديبهشت ماه   ۱۲همچنين شيث اماني از     

 ارديبهشت ماه همچـنـان      ۱۱و صديق کريمي از     
در زندان مرکزي شهر سنندج در بـازداشـت بسـر            
ميبرند و امروز طـبـق خـبـري کـه بـه اتـحـاديـه                     
سراسري کارگران اخراجي و بيکار رسـيـده اسـت            
آنان از زندان مرکزي سنندج بـه اداره اطـالعـات             

 . اين شهر منتقل شده اند

 
اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بـيـکـار        
تداوم بازداشت شيث اماني و صديق کـريـمـي را            
بشدت محکوم ميکند و بدين وسـيلـه نـگـرانـي              
خود را از انتقال آنان از زندان مرکزي سننـدج بـه         
اداره اطالعات اين شهر ابراز ميدارد و بار ديگر         
از تمامي کارگران، نـهـادهـاي حـقـوق بشـري و                 
سازمانهاي کارگري در ايران و  سـراسـر جـهـان                
ميخواهد تا هر چه گسترده تر به تداوم بازداشـت    
شيث اماني و صديق کريمـي اعـتـراض کـرده و               
خواهان آزادي فـوري و بـي قـيـد و شـرط آنـان                      

 . شوند
 

 اتحاديه سراسري کارگران               
 اخراجي و بيکار      

 
۱/۳/۱۳۸۶ 

 
com.ettehade.www 

k.ekhraji@gmail.com 

پرونده کارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه مه  
  جزايي دادگاه عمومي اين شهر منتقل شد۱۰۴سنندج به شعبه 
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 سال سـابـقـه       ١٨حسن حسني با    
کار در کارخانه کنف کـار رشـت، بـه           

 مـاه حـقـوقـش را           ١١اين دليـل کـه        
نداده اند، به دليل فقـر و نـاتـوانـي از             
تامين معاش خانواده، صـبـح امـروز       

 ارديبهشت خود را حلـق      ٣٠يکشنبه  
کارگران قـاتـل     .   آويز کرد و جان سپرد    

 . او را ميشناسند
 همکار حسـن حسـنـي بـه            ٢٠٠

مــجــرد ايــنــکــه از حــلــق آويــز شــدن            
رفيقشان باخـبـر شـدنـد، در مـقـابـل               
استانداري گـيـالن دسـت بـه تـجـمـع                

: كارگران گـفـتـه انـد        .   اعتراضي زدند 
تامين اجتماعي حقوق بيمه بيـكـاري       

دهد، كارفرما هم كـه كـارگـاه را               نمي
اندازي نمـيـکـنـد و          تعطيل كرده و راه     

 كارگر سـرگـردان     ٢٠٠در اين شرايط    
بنا به گزارش سايت دولـتـي        .   اند   شده  

ايــلــنــا کــارگــران بــه احــمــدي نــژاد و            
شــعــارهــاي تــوخــالــي اش اعــتــراض        

 . دارند
کــارگــران قــاتــل رفــيــق شــان را           

ــاســنــد    ــشــن ــم        :   مــي ــرمــا و رژي ــارف ک
از اسـتـانـدار تـا وزارت           .   کارفرمايان

اطالعاتي ها و فرماندهان نـيـروهـاي        
سرکوب، از قانونـگـذاران تـا روسـاي           
مملکت، از خامنه اي تا احمدي نژاد       
و همه مقامات ريز و درشتي که ايـن          

شرايط را به کارگران تـحـمـيـل کـرده             
اند، جملگي مستقيما در قتل حسـن        

 . حسني شريک اند
حزب کمونيست کارگري خـود را       
در غم و اندوه خانواده حسن حسني و        
همکارانش عميقا شريـک مـيـدانـد و           

. صميمانه به آنها تسليـت مـيـگـويـد          
ياد حسن حسني بايد هرچه بـاشـکـوه         

حزب از هـمـه      .   تر گرامي داشته شود   
کــارگــران کــنــف کــار، از کــارگــران            
کارخـانـه هـاي پـوشـش، پـنـگـوئـن،                
ريسندگي و بافندگي، نختـاز، پـارس        

الــكــتــريــك رشــت و ســايــر            خــودرو،   
كارخانجات ايـن اسـتـان مـيـخـواهـد             

دست به يک اقدام متحدانه بزنند و بـا         
برگـزاري مـراسـم بـزرگـداشـت حسـن              
حسني، به قاتالن او و مسببـيـن ايـن          

. اوضاع فالکـتـبـار اعـتـراض کـنـنـد             
همدردي در قتل رفيق کارگر را بـايـد          
به يک همبسـتـگـي طـبـقـاتـي بـزرگ               

حزب از همه دانشجويـان     .   تبديل کرد 
رشت و شهرهاي اطراف و همه مـردم         
شريف و زحـمـتـکـش اسـتـان گـيـالن               
ميخواهد به هرشکل مـيـتـوانـنـد در           
بــزرگــداشــت حســن حســنــي شــرکــت        

براي خانواده رفيق کـارگـرشـان      .   کنند
پيامهاي تسليت و مـحـبـت آمـيـز و             
گل بفرستنـد و بـراي بـزرگـداشـت او               

حزب از هـمـه مـراکـز       . مراسم بگيرند 
کارگري، از کليه تشکل ها و فعاليـن        
کارگري، از دانشجويان آزاديخواه، از      
معلمان و از همه مردم آزاديـخـواه در          

سراسر کشور ميخـواهـد کـه بـه ايـن              
واقــعــه حســاســيــت نشــان دهــنــد و            
الگوئي از يک همبـسـتـگـي بـزرگ و             

 . انساني را به نمايش بگذارند
گرامي بايد ياد کارگر جانباخـتـه       
حسن حسني کارگر کـارخـانـه کـنـف            

 سال کـار در      ١٨کار رشت که پس از  
 ١١اين کارخانه بدليـل بـاالکشـيـدن           

ماه دسـتـمـزدش تـوسـط کـارفـرمـا،               
بدليل فقدان بـيـمـه بـيـکـاري و عـدم                
تامين معاش خانواده، خود را حـلـق         

 . آويز کرد
 

 نابوده باد نظام سرمايه داري
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ٢٠٠٧ مه ٢٠

 ١٣٨٦ ارديبهشت ٣٠ 

 کنف کار رشت مقابل استانداري تجمع کردند کارگران 
  ماه حقوقش را باال کشيده اند خود را حلق آويز کرد ١١کارگري که 

طبق خبري کـه کـانـون دفـاع از              
حقوق کودکان منتشر کرده اسـت در         
شهر مريوان مراسم باشکوهي تـحـت      
عنوان فستيـوال شـادي را در دسـت             
کودکانمان بگذاريم، برگزار شده است     
که قطعنامه اين فستيوال را در زيـر           

 . ميبينيد
کميته کردستان حزب کمونيسـت     
کارگري ايران ضمن شاد باش به همـه        
دست اندرکاران اين فستيوال از هـمـه       
فعالين مدافع حقوق کودک ميخواهد     
که براي عملي کردن مـطـالـبـات ايـن            

 . قطعنامه تالش کنند
 

کميته کردستان حزب کمونيسـت     
 کارگري ايران

 ۲۰۰۷مه ۱۶
١٣٨٥/٠٢/٢٦ 

شـادي را    "   قطعنامه فسـتـيـوال        
 دردست کودکانمان بگذاريم

مروز آمده ام، بادبادکم را       
درآسمان رها کنم، من ازکودکان     
زيرآسمانم،خورشيد براي من مي        

مي وزند،    خندد، بادها به خاطر من        
زمين زير پاي من ميخوابد تا من         

بربام آن برقصم ، شادي کنم و بخندم         
، چشمانم زيباييها را دوست دارند،      

باران ورنگين کمان را دوست      
من کودکانه زندگي را زمزمه        .دارم

مي کنم،من درخيالم دنياي صلح      
وصفا را نقاشي ميکنم ، دنياي من        
قشنگ وزيباست براي زندگي پراز      

هاي بزرگترها خرابش     . صفاست 
! نکنيد   

اين دنيا را من ميخواهم دنگش       
.کنم  

. با قلم رنگيهايم، رنگش کنم       
ببين، من، چي    !  گوش کن

 ميگم، چي ميخواهم؟   
  دنيايي که شما ساختي     

 حق منو، نپرداختي   
 کودکانش، گرسنه اند    
 بي خانه و کاشانه اند       

 کودکانش، کارميکنن   
 زجر مي کشن، زار مي کنن      

اين    نمي خواهم، نمي خواهم،   
! دنيا رو نمي خواهم     

! شرمتان باد و بس کنيد        
 بدي ها را هرس کنيد    

آره ميشه     آره ميشه    
! دنيا ازاين بهتر بشه       

ما همه کودکان و نوجوانان      
همراه خانوادهايمان امروز گرد هم       
آمديم که با شادي و لبخند تو ذوق          

وزشتي هاي اين دنياي      همه پليديها   
نا برابر بزنيم، گرد پرچم کانون دفاع          

از حقوق کودکان بهم آمده ايم که       
بگوييم راه ديگري را مي توان بسوي      
زندگي گشود، مي توانيم براي دنياي       
انساني همه با هم تالش کنيم جامعه        
اي داشته باشيم که همه کودکان فارغ      

از هرگونه فقرو فالکت ، بهره کشي        
وستم درآن زندگي کنند، جامعه اي        

سالم،عادالنه وسرشار ازرعايت      
. حقوق کودک و حرمت انساني        

ما ضمن فراخوان به رعايت      
حقوق کودک در کليه شئونات       

اجتماعي وتاکيد بر اولويت تامين          
زندگي کودکان برهمه برنامه هاي          

اقتصادي ، سياسي و اجتماعي در       
کشور خواستار تامين مطالبات ذيل      

 : هستيم 
 
تامين فوري امنيت ،     -۱

مسكن و رفاه براي همه كودكان بي        
 . پناه وخياباني    

آموزش وپرورش رايگان براي       -۲
 همه ي كودكان  

بهداشت ودرمان رايگان براي       -۳
 همه كودكان   

 ممنوعيت بهره كشي از كودكان        -۴
ممنوعيت انجام كارحرفه اي      -۵

  سال   ١٨براي كودكان زير   
تامين امنيت ، اسايش ورفاه ،        -۶

برخورداري از يك زندگي شاد      
 وانساني براي همه ي كودكان     

ممنوعيت هرگونه مقررات        -۷
وقوانيني كه موجب خشونت و       

 .سختي بركودكان است     
تامين امنيت ، بهدا شت و        -۸

آموزش وپروش براي كودكان      
 لغو مقررات وقوانين       پناهنده، 

  اجباري اخراج کودکان مهاجر ازايران    
ولغو مقرراتي كه باعث محروميت         

كودكان پناهنده افغاني و عراقي       
ازتحصيالت وامنيت وزندگي       

 .   اجتماعي مي شود   
ممنوعيت اعدام در جامعه و        -۹

ممنوعيت حكم حبس و شالق براي       
  سال  ١٨كودكان زير  

به رسميت شناختن حق       -۱۰
برابر براي دختر و پسر دربرخورداري        

از حق ارث و ديگر حقوق مدني و         
 اجتماعي  
از مبارزات حق طلبانه        -۱۱

کارگران ،معلمان ودانشجويان     
    . درسراس کشور حمايت مي کنيم   

عمل جنايت کارانه      -۱۲
 ساله    ۱۷سنگساردعا دختر   

درکردستان عراق را به شدت محکوم         
مي کنيم وخواستار محاکمه عامالن       

 . اين جنايت هستيم  
ممنوعيت بهرکشي از      -۱۳

کودکان ونوجوانان کول بر شهرهاي        
مرزي وتامين امنيت وزندگي براي        

آنها و محاکمه عامالن خشونت       
 . برنوجوانان کول بر     

 
 شرکت کنندگان در فستيوال         

“  شادي را در دست کودکانمان بگذاريم         ”
 ۱۳۸۶ارديبهشت   ۲۵شهر مريوان      

 
 

 

 
 مراسم باشکوه فستيوال شادي در دفاع از حقوق کودکان                               

 در مريوان برگزار شد          
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در بـيـانـيـه سـازمـان عـفـو بـيـن                  
المـلـل، از مـحـل نـگـهـداري شـيـث                  
اماني و صـديـق کـريـمـي در سـلـول                 
انفرادي، و همچنين، احتمال شکنجه     
اين دو فعال کارگري، و يا بـدرفـتـاري          

 .با آنان، ابراز نگراني شده است
اين سازمان اعتقاد دارد که ايـن        
دو فعال کارگري، زنـدانـي عـقـيـدتـي            
هســتــنــد، و تــنــهــا بــه دلــيــل ابــراز             
ــدشــان،            ــاي ــه عــق ــان ــمــت جــوي مســال

 .بازداشت و زنداني شده اند
در بيانيه عفو بيـن الـمـلـل آمـده             

شيت اماني و صديـق کـريـمـي          :   است
 نـفـري بـودنـد، کـه در            ۴۰۰در ميان  

گــردهــمــايــي روز اول مــاه مــه در                
سنندج، مرکز استان کردستان ايـران،      
شرکت کردند تا مراسـم روز جـهـانـي            

اما در پي ايـن     .   کارگر را برگزار کنند   
گــردهــمــايــي، شــمــار نــامــعــلــومــي         

اين سازمان با اشـاره     .   بازداشت شدند 
 ۱۰ نفـر تـا روز          ۱۲به اينکه حداقل    

 مـاه    ۱۲ماه مه، و يک فرد ديگر روز        
: مه با وثيقه آزاد شدند، مـي افـزايـد           

شيت اماني و صديق کريمـي، تـنـهـا            
تظاهرکنندگاني هستند، کـه تـوسـط        
مقام هاي جمهوري اسالمي در زندان      

اين درحـالـيـسـت     .   نگه داشته شده اند   
که عفو بين الـمـلـل هـيـچ خـبـري از                  

محل اقامت شان و اتـهـامـات وارد            
 .آمده به آنان ندارد

عفو بين الملل در همين ارتباط،      
خاطر نشان مي کند که در مـاه هـاي           
اخير، اعضاي جنبش کارگري ايـران،       
تجمع هاي فراواني را با هـدف جـلـب           
افکار عمومـي بـه شـرايـط کـاري و               

بـا ايـن     .   زندگي خود برگزار کرده انـد      
همه، اين تجمع ها، در روز اول مـاه             
مه، در شهـرهـاي سـنـنـدج و تـهـران                
تـوسـط نـيـروهـاي امـنـيـتـي در هـم                   

همچنيـن، در مـاه هـاي          .   کوبيده شد 
مارس و آوريل گذشته، صدها معلم،      
که اکـثـر آنـهـا عضـو تشـکـل هـاي                   

ــا                  ــاط ب ــب ــد، در ارت ــودن ــي ب ــف صــن
گردهمايي هايي کـه از مـاه مـارس             
گذشته و با هدف افزايش دستـمـزد و          
بــهــبــود شــرايــط کــاري آغــاز شــد،            

 .بازداشت شدند
عفو بين الملل در اين بيانيه مـي       

ــد  ــزاي ــران           :   اف ــب ــازداشــت ره آزار و ب
کارگري، همراه با بـازداشـت فـعـاالن           
دانشجويي، و حقوق زنان، به عـنـوان         
سرکوب آشکار حقـوق بـيـن الـمـلـلـي             
آزادي بيان و آزادي تشکل اسـت، کـه          
از سوي مقام هاي ايراني، به رسميـت        

 .شناخته شده است
ايــن ســازمــان، در عــيــن حــال،           
خواستار آن شده است، کـه مـدافـعـان           
حقوق بشر در کشورهاي جهان، نامـه       
هايي را براي آيت اهللا عـلـي خـامـنـه             
اي، رهبر جمهوري اسالمي، آيت اهللا      

محمود هاشمـي شـاهـرودي، رئـيـس           
قوه قضاييه، غالمحسين مـحـسـنـي        
اژه اي، وزير اطالعات، و نسخه هـاي        
آنها را براي اسماعيل نجار، استاندار      
کردستان، و نمايندگي هاي جمهـوري      
اسالمي ايران در کشـورهـاي مـحـل            

 .اقامت خود ارسال کنند
در بيانيه عفو بيـن الـمـلـل آمـده             
است که نويسندگان اين نامه هـا، از          
جملـه، خـواسـتـار امـکـان مـالقـات               
شيث امـانـي و صـديـق کـريـمـي بـا                   
خانواده هاي شـان، انـتـخـاب آزادانـه            
وکالي مدافع از سوي ايـن دو فـعـال             
کارگري، اعالم داليل بازداشت آنـهـا،    
و آزادي سريع و بي قيد و شرط شيـث          
اماني و صديق کريمي شونـد، کـه از           
اول ماه مه در سلول هاي انفـرادي بـه           

 .سر مي برند

سازمان عفو بين الملل با انتشار بيانيه اي، خواستار آزادي سريع شيث اماني،                                               
رئيس هيات مديره، و صديق کريمي، عضو هيات مديره اتحاديه سراسري                                        

 کارگران اخراجي و بيکار ايران، شد                   

 ۱۶/۵/۲۰۰۷روز چهارشنبـه     
دانشجويان مركز پيام نور مريوان در       
اعتراض به ساختار نامنظم مديريتي     
و فكري دانشگاه براي چنـدمـيـن بـار           

در .   متوالي تجمع اعتراضي كـردنـد        
اين تجمع كه در سالن دانشگاه پـيـام          
نور مريوان بر گزار شد تعداد كثـيـري         
از دانشجويان اين مركز شركت كـرده        
بودند و با در دسـا داشـتـن پـالكـارد               
هايي و خواندن سرود يـار دبسـتـانـي            

اعتـراض خـود را بـه سـيـسـتـم                   من
مــديــريــتــي ضــعــيــف و نــاكــار آمــد          

بـيـشـتـريـن      .   دانشگاه اعـالم كـردنـد         
اعــتــراض دانشــجــويــان نســبــت بــه           
رياست دانشگاه بود كه چـنـديـن مـاه           
اســت بــه بــهــانــه اســتــعــفــا دادن در             
دانشگـاه حضـور نـداشـتـه و بـاعـث                
ايجاد اختالل در بسياري از كـارهـاي         

 . اداري دانشجويان شده است 
در هــمــيــن راســتــا بــا يــكــي از             
كساني كه مديريت اين تجـمـعـات را         
بر عهده داشت مصـاحـبـه اي انـجـام             
دادم و سواالتي از ايشنا پرسيـدم كـه          
متن اين سواالت و پاسخ ايشان ذكـر         

 . شده است 
  
اولـيــن تــجــمــع دانشــجــويــان        -۱

مركز از چه تاريخي شروع شده اسـت         
و مـطـالـبـاتـي كـه شـمـا را وادر بـه                     
اعتراض كـرده اسـت چـه چـيـزهـايـي               

 هستند ؟

بــراي اولــيــن حــركــت در تــاريــخ          
 جـمـعـي از دانشـجـويـان            ۳/۲/۸۶

جهت حل مشكالت دانشـجـويـان بـا          
فرماندار مريـوان ديـداري را بـرگـزار            

 روز انـتـظـار       ۱۰نمودند ، اما بعد از      
كــوچــكــتــريــن اقــدامــي جــهــت حــل          

به هـمـيـن      .   مشكالت ما انجام نشد     
 تجـمـع   ۸۶  / ۲  / ۱۲دليل در تاريخ  

اعتراضي دانشجويان د راعتراض بـه      
وضعيت موجود در دانشـگـاه شـروع          
شده است و تا پاسخگويي مسئوليـن       
بــه مــطــالــبــات دانشــجــويــان ادامــه         

 . خواهد داشت 
ما دانشجويان مـركـز       مشكالت

 : پيام نور مريوان به شرح زير است 
 :ضعف مديريت  – ۱

عـدم حضـور ريـاسـت در           )   الف  
 مـاه گـذشـتـه و           ۸دانشگاه در مدت    

ــاي اداري و                    ــه هـ ــامـ ــاي نـ امضـ
دانشــجــويــي در خــارج از دانشــگــاه          

 )منزل شخصي رياست دانشگاه  (
ــر           )   ب    ــظــارت كــافــي ب عــدم ن

 .وضعيت اداري و پرسنل دانشگاه 
برخورد نا مناسب و تحـقـيـر        )   ج  

 آميز با دانشجويان 
ممانعت از اجراي فـعـالـيـت         )   د  

عـــلـــمـــي و    (   هـــاي دانشـــجـــويـــي       
 )فرهنگي 

  
 نداشتن هيئت علمي  -۲
عــدم وجــود كــتــابــخــانــه اي          -۳

 مجهز و مناسب 
 نداشتن سالن مطالعه ) الف 
نداشـتـن كـتـاب و مـنـابـع              )   ب  
 كافي 
ضعف مديريـت كـتـابـدار و          )   ج  

برخورد نا مناسب وي با دانشجـويـان        
به صورتي كه دانشجو ز كـتـابـخـانـه             

 . فراري مي باشد 
  
كــمــبــود فضــاي مــنــاســب           -۴

 آموزشي و تفريحي 
نداشتن فضـاي مـنـاسـب         )   الف  

 براي برگزاري كالسهاي رفع اشكال 
نا مناسـب بـودن مـحـوطـه          )   ب  

 دانشگاه 
سهـل انـگـاري در واگـذاري           )   ج  

 فاز دوم ساختمان دانشگاه 
  
جلوگيري از فعـالـيـت هـاي         –  ۵

 علمي و فرهنگي وفكري دانشجويان 
عدم وجـود بـوفـه و تـغـذيـه                 -۶

 سالم و بهداشتي براي دانشجويان 
عدم وجـود سـرويـس ايـب و             -۷
در حالي كه فاصله دانشگـاه      (   ذهاب  

 ) كيلومتر است ۳از شهر بيش از 
حاكم بودن جـو امـنـيـتـي و               -۸

خفقان در دانشگاه و اختناقي كـه بـر           
 دانشجويان تحميل شده است 

  
همچنـيـن قـابـل ذكـر اسـت كـه                 

 دستگاه كامـپـيـوتـر از ايـن            ۹تعداد  

مركز به سرقت رفته است امـا هـيـچ            
كـدام از مسـئـولــيـن ايـن مــاجـرا را                 
پيگري نكرده اند و حاضر به پيگيـري       

 . نيستند 
  
آيا از سـوي مسـئـولـيـن و                –  ۲

رياست دانشگاه تا بحال پـاسـخـي بـه         
 شما داده شده است ؟

رياست دانشگاه هر بار با بـهـانـه          
هــاي واهــي و وعــده وعــيــد هــاي                
دروغين دانشـجـويـان را بـه آرامـش              

خانم رسائي رئـيـس      .   فراخوانده است   
اين مركز هر بار بـه بـهـانـه اسـتـعـفـا                 
دادن خودش شانه از مسئوليت خالي      

زماني با وعده انـتـخـاب       .   كرده است   
شدن رئيس جديـد و پـوچ بـودن ايـن               
وعده و زماني به بهانه استـانـي شـدن        

 مـاه اسـت       ۲كـه     ( مركـز پـيـام نـور           
و به شـيـوه هـاي         )   استاني شده است    

ديگر از قبول مسئوليت امتناع مـي     
و مشـكـالت دانشـجـويـان را              كردند

ناديده گرفته اند و تا بحال هيچ گـونـه          
جواب قانع كننده اي به دانشـجـويـان          
در خصوص رفـع مشـكـالتشـان داده           

 . نشده است 
در صورتـي كـه مسـئـولـيـن              -۳

دانشگاه به خـواسـتـه هـاي شـمـا كـه                
ابتدايي ترين حقوق يـك دانشـجـو بـه            
حساب مي آيند تـوجـه نـكـنـنـد چـه                

 اقداماتي انجام خواهيد داد ؟
در اين راه اكثر دانشجويان با مـا        

با    همه ما .   همراه و هم صدا هستند      
تــمــام تــوان بــه اعــتــراضــات ادامــه            
خواهيم داد و حـتـي اگـردامـنـه ايـن               
ــه دوران               ــراضــي ب ــعــات اعــت ــجــم ت

امتـحـانـات دانشـگـاه كشـيـده شـود               
حــاضــر بــه شــركــت د رامــتــحــانــات          
نخواهيم شد و تا گرفتن جواب قـانـع          
كننده مسئولـيـن و كسـب ابـتـدايـي              
ترين حقوق خـود بـه ايـن تـجـمـعـات                

 . ادامه خواهيم داد 
  

البته قابل ذكر است كـه در ايـن            
تجمع كه در سالن طبقه دوم دانشگـاه      
پيام نور و د رجـلـوي دفـتـر ريـاسـت                 
انجام شد خانم رسائي كـه اوضـاع را           
شلوغ ديدند به ترفند هايي خود را بـه         
جــمــع دانشــجــويــان وارد كــردنــد و             
زيركانه خواستند كه خود را هم صـدا         

. با دانشجويان معترض نشان دهنـد        
اما خوشبختانه چنين تـرفـنـد هـايـي           
ديگر در دانشجويان تاثـيـر نـخـواهـد           

خانم رسائي كه مـجـبـور بـه           .   داشت  
شنيدن انتقادات دانشـجـويـان شـد و           
هر بار كه سوالي از وي پرسـيـده مـي            
شد با جواب هاي بي معـنـي و غـيـر             
قابل قبول شانه خود را از مسئولـيـت     

 . وارده خالي مي كردند 
در پايان امـيـدوارم دانشـجـويـان           
مركز پيام نور مريوان كـه حـتـي ايـن             
ــه                    ــه نشــري ــد ك ــه ان ــداشــت حــق را ن
دانشجويي را انتشار دهند و رئـيـس          
اين دانشگاه نشريات دانشـجـويـي را         
غير قانـونـي مـي خـوانـد بـه حـقـوق                  
ابــتــدايــي خــود دســت يــابــنــد و بــه              
اعتراضات خود ادامه دهند تا لحظه      

 . پيروزي آنها در اين راه 
  

 مبين دهباشي 
 خبرنگار آزاد 

۲۰۰۷-۰۵-۱۶ 
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