
    
 
 
 
  

 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  اکتبر  ٥،   ١٣٨۶ مهر ۱۳

 بھمن خانی:   همکار سر دبير ٣٨٢
E- mail: khani@live.nl 

 

 

روز جهاني کـودک مـنـاسـبـتـي           
است که هر ساله بـراي بـزرگـداشـت            
حقوق کودک در سراسر دنـيـا جشـن          
گرفته مي شود، امسال در شرايطي      
به استقبال اين روز مي رويم کـه در       
دنياي بظـاهـر مـدرن و پـيـشـرفـتـه                
امروز فقر و گرسنـگـي، اسـتـثـمـار،          
نابرابري و تبعيض، سـوء اسـتـفـاده           

هاي جـنـسـي، مـجـازات اعـدام و               
شالق، جنگ و کشتار و تـوهـيـن و            
تحقير همچنان زندگي انسـانـهـا را          
دربر گـرفـتـه اسـت، در ايـن مـيـان                 
ــن اوضــاع                 ــب اي ــل ــان در ق ــودک ک
نابسامان قرار دارنـد و بـيـشـتـريـن              
ســهــم را از ايــن دســتــاورد نــظــام              
ســرمــايــه داري دارا مــي بــاشــنــد،          

کودکان بي پناه قرباني بـمـب هـا و            
موشکهاي شاخته دست بشريـت از       
خود بيگانه امروز مي باشند، فـقـر         
محرويمتهاي بهداشتي و آموزشـي،     
کار طـاقـت فـرسـا و بسـيـاري بـي                  
حقوقي هاي ديگر باعث شده اسـت        
که کودکان از ابتدايي تـريـن حـقـوق           

 به همه سازمانها و نهادهاي مخالف اعدام و همه مردم آزاديخواه و انساندوست در سراسر جهان 

 ادامه تالشهاي کارگران اخراجي نساجي کردستان براي بازگشت بکار 

 گزارشي از شهرهاي سنندج و پيرانشهر

 نفر از کارگران اخراجي نساجي کردستان ٢٢
  با نشستن هر روزه در مقابل کارخانه خواهان بازگشت بکار هستند

  به زندان و شالق محکوم شدندسقزشهر پنج فعال کارگري در 

 "حکمتيست"هشدار در مورد جهت گيريهاي تازه در حزب 

 
 کارخانه نساجي کردستان در سنندج                     

 يک بار ديگر سياست اخراج را امتحان ميکند                       

. روز جهاني کودک نـزديـک اسـت         
در ايــن روز هــرســالــه در شــهــرهــاي            
مختلـف در دفـاع از حـقـوق کـودک                

. مراسمهاي متعددي برگزار ميـشـود     
روز جــهــانــي کــودک روز احــتــرام بــه            
کودکان و حـقـوق آنـهـا و روز شـادي                

بــا تــوجــه بــه تــالش       .   کــودکــان اســت  
چندين ساله مدافعيـن حـقـوق کـودک           
اکنون اين روز به عـنـوان روزي مـهـم             

اما دفاع از حقوق    .   شناخته شده است  
ــشــي                  ــب ــن ــه ج ــروز ب ــر ام ــودک اگ ک
اجتماعي و مدرن  تبديل شـده اسـت            

به يمن وجـود جـنـبـشـي راديـکـال و                 
انساني قدرت مـنـد و کـمـونـيـسـتـي               
اســت کــه انســانــيــت را نــمــايــنــدگــي          

روز جهانـي کـودک و تـالش           .   ميکند
براي قدرتمندتر کردن جنبش دفـاع از     
حقوق کودک وظيفه هر انسان آزاده و         

 . برابري طلبي است
برگزاري مراسمهـاي مـتـعـدد در          

. اين روز در ايران تاريخ طوالني ندارد      
امــا در هــمــيــن يــک دهــه اخــيــر کــه             
پالتفرم حقـوق کـودک و مسـئلـه بـي               
حقوقي کودک در جامعه مطـرح شـده         
است و بخش آگاه جامعه متوجه ايـن         
امر مهم شده اسـت، عـمـأل دفـاع از               
حقوق کودکان به يک جنبـش جـدي و           

ايـن  .   مدرن در ايران تبديل شده اسـت       
جنبش يکي از جنبشهاي اجتـمـاعـي        
و مدرن تاريخ معاصر ايران اسـت کـه        

توجه به ايـن    .   قبأل سابقه نداشته است   
نکته از ايـن لـحـاظ مـهـم اسـت کـه                   

 به مناسبت روز جهاني کودک                 
نگاهي مختصر به گذشته سنتهاي                       

 سياسي در ايران           

 
 
 
 
 
 
 

 محمد آسنگران     

 لغو مجازات اعدام  گسستي از عهد بربريت و گامي به سوي دنيايي بهتر

 

 بيانيه اعالم موجوديت              
 عليه تبعيض،        "

 " سازمان دفاع از حقوق زن                 

 ! ساله توسط طالبان۱۵اعدام يک کودک  !اعدام کودکان محکوم است
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جنبش کمونـيـسـم کـارگـري و حـزب              
کمونيست کارگري ترندي و جنـبـشـي        
کامأل متمايز با ديگـر جـنـبـشـهـا و              
سنتهاي سياسي در جامعه اسـت کـه         
باني و مبتکر ايده هاي سازمانگرانـه       
و  بيدار کننده بـراي  بـه جـلـو سـوق                  
دادن اين جنبش در جامعه و مشـوق         
آزاديــخــواهــان در ايــن عــرصــه بــوده          

 .است
بنابر اين نقش جنبش کمونـيـسـم        
کارگري و حزب کمونيست کارگري و       
تاثيرات اجتماعي آن تنها به سبـک و         
سـيــاســت مــتـمــايــز مــا در جــنــبــش           

. کارگري مـحـدود نـبـوده و نـيـسـت               
جنبش عليه مجازات اعدام، جنبـش       
عليه تبعيـض و آپـارتـايـد جـنـسـي،               
جنبش مدرن و انسانـگـراي سـکـوالر          
وضد مذهبي و عليه اسالم سـيـاسـي         

که با قدرت به جلو ميرود و بـه      . . .     و
جنبشهاي جهانـي مـدرن و انسـانـي            
وصـــل شـــده اســـت، هـــمـــگـــي از              
دستاوردهاي مـهـم تـاريـخ مـعـاصـر             

وجـود ايـن     .   بشريـت مـدرن هسـتـنـد         
جنبشهاي انسـانـي و مـتـرقـي و بـه                
ميدان آمدن آنها  شايد يک دهه قـبـل          

امـا  .   براي بسياري قابل تصور نـبـود       
هــمــه ايــنــهــا اکــنــون بــه داده هــاي              
اجتماعي و غير قابل انـکـار تـبـديـل            

 .شده اند
اين سنتهاي مدرن و انسانگـرا و        
وجود اين جنبشهـاي اجـتـمـاعـي در            
تقابل با جنبش مـلـي اسـالمـي، در             
تقابل با جنبش نـاسـيـونـالـيـسـتـهـاي             
عظمت طلب ايـرانـي، در تـقـابـل بـا                
قومپرستي و جنـبـشـهـاي مـلـي، در             
تقابل با راه و روش چـپ سـنـتـي، در              
تقابل با تمام تـفـکـرات و سـنـتـهـاي               
عقب مانده در جامـعـه قـرار گـرفـتـه              

اين جنبشهاي مترقـي اسـاسـأ        .   است
در نــقــد روش و ســيــاســت و افــق و               
سنتهاي واپسگرا و ملي  و اسـالمـي          
پــا بــه مــيــدان ســيــاســت و جــامــعــه            

 . گذاشته اند
همه فعالين جنبشهاي انقالبي و      
دفاع از حقوق انسانـي در ايـران الزم            
اســت ايــن مــهــم را مــورد بــحــث و              
بررسي قرار دهند و بدانند مثـأل چـرا          
قبأل چنين جنبشـهـايـي در ايـران پـا              

چرا دخالت مـذهـب در       .   نگرفته است 

قانون و جـامـعـه قـبـأل تـا ايـن حـد                     
مذموم و مورد نقد نبود؟ چرا جنبش       
دفاع از حقوق کودک قبأل تا ايـن حـد           
مورد توجه جامعه قرار نميگـرفـت و         
چـرا اصــأل چــنــيــن جــنــبــشــي وجــود          
خارجي نداشت؟ چرا جـنـبـش عـلـيـه             
مجازات اعدام قبأل تا اين حد مـورد        
استقبال عـمـومـي واقـع نشـده بـود؟               
چرا جنبش برابري طلبانه زنان تا ايـن       

؟  . . . . . . . و چـرا   .   حد مطرح نبوده است 
در حاليکه اين پديده هـا بـه قـدمـت              
تاريخ مدرن بشر در کشورهاي ديـگـر        
موجود بـوده اسـت امـا در ايـران و                 
کشورهاي مشابه امکان و توان رشـد       
و نمو اين جـنـبـشـهـا عـمـلـي نـبـوده                   

 . است
جواب به ايـن سـواالت مـفـصـل             
خـواهـد بـود امــا بـه طـور خــالـصــه                 

که جنبشها و سنتهـاي     :   ميتوان گفت 
سياسي اپوزيسيون و پـوزيسـيـون در          
ايران اساسأ در سـيـطـره جـنـبـشـهـاي              

اسـالمـي و       -ناسيوناليستي و ملـي      
زيـرا  .   چپ خلقي و سنتي قرار داشـت       

سياستـهـاي قـديـمـي و سـنـتـي ايـن                  
جريانات نه تنها احتياجي به مـيـدان         
دادن و رشد اين جنبـشـهـا نـداشـتـنـد              
 . بلکه در تقابل با آن فعاليت کرده اند

جنبش کمونيسم کارگري و حزب     
ما  سالها جنگيد که ثابت کند طبقه        
کارگر منفعت مستقلي از بـورژوازي       

. . . ملي و خرده بورژوازي و دهقان  و         
ما سالها جنگيـديـم کـه ثـابـت          .  دارد

کنيم مذهب در هر شکل و شـمـايـلـي      
ارتجاعي است  خوب و بد، مترقي و    
ارتجاعـي، رفـرم پـذيـر و مـنـجـمـد،                 

. . . . مــذهــب تــوده هــا و حــاکــمــان و          
ما سالها جنگيديم که ثـابـت        .   نداريم

کنيم کودکان بايد از جانب جامعـه و         
دولت حمـايـت و حـفـاظـت شـونـد و                 
زندگي امن و انساني و مرفه برايشان       
تامـيـن شـود و نـبـايـد حـجـاب سـر                    

مـا سـالـهـا       . . . .   کودکان دختر کـرد و     
جنگيديم کـه ثـابـت کـنـيـم آزادي و                 
رهايي زن و برابري کامل و بي قيد و           
شــرط مــيــان زن و مــرد از اصــول                 
ابتدايي انسانيت و جـامـعـه انسـانـي            

کم نبودند که مـا را بـه تـوجـه              .   است
بيش از حد به جزئيات و يا بي بنـد و            

مـا  .   مـتـهـم مـيـکـردنـد         . . . .   باري و     

سالها جـنـگـيـديـم کـه ثـابـت کـنـيـم                   
مجازات اعدام ضد انسـانـي اسـت و           

سـالـهـا    .   بايد از جامعه رخت بـربـنـدد       
جنگيديم که ثابت کـنـيـم سـنـگـسـار             

سالهـا  .   مجازاتي قرون وسطايي است   
جنگيديم که ثابت کنيم حـجـاب امـر          
داوطلبانه زنان نيست و يـا يـک مـد              

سالها جـنـگـيـديـم کـه           .   لباس نيست 
ثابت کنيم بـراي تـغـيـيـر در زنـدگـي                
امروز مردم بايد به انسانيت انسانـهـا        
رجوع کرد نه به مـذهـب و مـلـيـت و                

ما سالـهـا جـنـگـيـديـم کـه              .   نژاد آنها 
ثابت کنيم آزادي بي قيد و شـرط در            
جامعـه و بـراي هـر انسـانـي الزمـه                 

 .....و. زندگي مدرن است
در ميانه راهي که بايد طي کنيـم     
هنگاميکه بر ميـگـرديـم و گـذشـتـه             
خود و جريانـات و سـنـتـهـاي ديـگـر                
بويژه در اپوزيسيون را نگاه مـيـکـنـم           
ميبينم  که ديگر خبري از مـدافـعـان         

خـبـري از     .   نـيـسـت   "     اعدام انقـالبـي   " 
" حــجــاب بــراي کــودکــان    " مــدافــعــان   

خبري از مـدافـعـان مـذهـب            .   نيست
تـوده  "   و احترام به مـذهـب         "   انقالبي" 

خــبــري از آزادي بــراي       .   نــيــســت"   هــا
" ضد خـلـق  " و ديکتاتوري براي    "   خلق" 

خبري از مدافعيـن آشـکـار و        .   نيست
خـبـري از ايـن        .   پنهان حجاب نيسـت   

نيست که ميگفتند آزادي زن يـعـنـي          
 ...بي بند وباري و

تا همين حاال اينها و دههـا قـلـم           
ديگر دستاوردهاي با ارزش و انساني      
است که سيماي سياسي و فـرهـنـگـي          
جامعه ايران را تا حدود زيادي تغييـر        

اپوزيسـيـونـي کـه از ايـن            .   داده است 
ارزشهاي ملي اسالمي دفاع ميـکـرد       
اکـنــون اگــر بــخـواهــنــد هــمــان اوراد           
اسالمي و ملي را هم تکرار کننـد بـا           
لکنت زبان و بسيار مـحـتـاط عـمـل             

زيرا سـنـتـهـاي سـيـاسـي و            .   ميکنند
جنبشهـايشـان بـه عـقـب رانـده شـده                

اين دستاوردها را بـايـد پـاس           .   است
اين خط و سياست و سـنـت و       .   بداريم

فرهنگ مدرن را بايد تعميق و هر چه        
نبايد به اين حـد  .   بيشتر توده اي کنيم 

اکــنــون .   از پــيــشــروي رضــايــت داد        
شرايط براي تعـرض جـنـبـش مـا در              
همه عرصه هاي اجتماعي آمده شـده        

با کنـار زدن و تضـعـيـف ايـن              .  است
ــي در               ــالمـ ــي اسـ ــلـ ــاي مـ ــهـ ارزشـ
اپــوزيســيــون جــمــهــوري اســالمــي و        
بخشهاي قابل تـوجـهـي از جـامـعـه،             

اکنون مانع اصـلـي خـود جـمـهـوري              
با سرنگوني اين رژيـم      .   اسالمي است 

و ايجاد جامعه اي انساني و مـرفـه و           
برابر ميتوانيم  ايـن دسـتـاوردهـا را              
تثبيت و به فرهنگ و قانون جـامـعـه           

 . تبديل کنيم
جامعه بـه هـر انـدازه از خـرافـه                
مذهب و مليت و قومپرستي فاصـلـه        
بگيرد به همان اندازه بـه انسـانـيـت و             
بالـتـبـع دفـاع از حـقـوق کـودک هـم                   

کــودکــان   .   نــزديــکــتــر شــده اســت           
انسانهاي کـوچـکـي هسـتـنـد کـه نـه                

جــامــعــه .   مــذهــب دارنــد نــه مــلــيــت      
موظف است  رعايت حقوق و ايـجـاد         
فضاي شاد و مرفه براي همه کودکـان        

کودکان  متاسفـانـه در     .  را فراهم کند 
جامعـه طـبـقـاتـي فـعـلـي بـه دلـيـل                    
ضروري شدن مذهب و مـلـيـت بـراي            

حفظ مـالـکـيـت عـده اي قـلـيـل از                   
حاکـمـان از هـمـان اوان کـودکـي در                 
کــودکســتــان و مــدرســه و کــوچــه و             
خــيــابــان و خــانــواده مــورد تــعــرض           
مذهب و سموم ملي قرار مـيـگـيـرنـد           
ودر ايران تحت حاکـمـيـت جـمـهـوري            
اسالمي کـودکـان قـربـانـيـان بسـيـار               
ضعيف حکومت اسالمي و قربانيـان      
فقر و استثـمـار و خـرافـات و عـقـب                 

انتقال سم مـذهـب      .     ماندگي هستند 
و مليت از بزرگان بـه کـودکـان مـثـل            

. تزريق خون آلوده به انسان سالم است      
بــايــد کــودکــان را دريــابــيــم و آيــنــده           
جامعه بشري را قابل زيستن کنيـم و         
انسانـي زنـدگـي کـردن را بـه انسـان                 

  .برگردانيم
 ۲۰۰۷ اکتبر۵

 

انساني خود که همانا زنـده بـودن          
است محروم باشـنـد، مـرگ دهـا           
کودک در دقـيـقـه، بـي پـنـاهـي و                

، شاهدي  . . . آوارگي، تکدي گري و   
است بر اين مـدعـا و عـمـق ايـن                
 .فاجعه انساني را نشان مي دهد

 
کودکان به دنيـايـي عـاري از          
اين رنجها و مشقتها نياز دارنـد،        
آرامش و رفـاه خـواسـت بـر حـق                
کودکان مي باشد تا بـتـوانـنـد بـا             
رشد سالم جسمـي و روانـي خـود            
جامـعـه اي سـالـم و پـويـا را بـه                    

 .ارمغان بياورند
 

بياييد براي سـاخـتـن چـنـيـن            
دنياي شاد و آرام براي کودکانمـان       
تالش کنيم و با بـرگـزاري هـر چـه            
باشکوه تـر روز جـهـانـي کـودک،              

قدمهاي نو و سازنده اي را در راه          
رساندن وضعيت زندگي کـودکـان        
به افقهـاي روشـن و خـواسـتـهـاي              
انســانــي بــرحــقــشــان بــرداريــم و           
بتوانيم با افتخار اين روز را جشن       

 .بگيريم
، ۱۳۸۶ مهر  ۱۳روز جمعه   

  بعد از ظهر    ۴ساعت 
جشن    –پارک کودک سنندج     

 بزرگ کارناوال قطار شادي   
 مهر   ۱۶روز دوشنبه   

  بعد از ظهر     ۴، ساعت ۱۳۸۶
  –موزه خانه کرد سنندج       

 جشن بزرگ بادکنکها    
 : با ما همراه شويد    

موسسه هوراز، موسسه    
 ماهور، خانه کودک   

کانون دنياي شاد براي      
 کودکان 

 روز جهاني کودک گرامي باد

 زندگي شاد، امن و خالق حق مسلم کودکان است                             

 ۱ازصفحه  

 به مناسبت روز جهاني کودک                
 .  . . نگاهي مختصر به           

 ۱ازصفحه  
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بر طبق گزارشات منـتـشـرشـده،         
 ۱۵گروه اسالمي طالبان يک کـودک         

ساله را در در واليت هـلـمـنـد بـه دار               
طالبان هم مانند جمـهـوري      .   آويختند

اسالمي سر سـوزنـي بـراي کـودکـان،            
ل ئ زنان و بطور کـل انسـان ارزش قـا             

حکومت حاکم افغانستان هم    .   نيست

دسـت کــمــي از ايـن دو نــدارد و بــا                 
برپايي چـوبـه هـاي دار و اعـدام بـه                  
کشت و کشتار و جنايـت دامـن مـي            

بر طبق اخبار رسيده، سران گـروه  .   زند
هاي اسالمي موافق دولـت از دولـت          
خواسته اند که قوانين قصـاص را در          

. مورد مخالفان و مجرمان اجرا کنـد      

ما اعدام کودکان و اعدام هر انسانـي        
را توسـط هـر حـکـومـت و گـروهـي                 
محکوم مي کنيم و قـويـا خـواسـتـار            

 . توقف مجازات اعدام هستيم
نفس عمل اعدام خـود بـه انـدازه           

. کافي شنيع و ضـد انسـانـي هسـت             
اعدام کودکان به مراتب ضد انسـانـي        

اعــدام .   تــر و و حشــيــانــه تــر اســت             
 سال تقريبا در دنـيـا         ۱۸کودکان زير   

در سـال گـذشـتـه         .   منسوخ شده است  
 ۱۸تنها حکومتي که کـودکـان زيـر           

سال را اعدام کـرده اسـت، جـمـهـوري             
طالبـان در طـول       .   اسالمي بوده است  

حکومت خود بر افغانستان و حال بـه       
عنوان يک گروه تروريستي اسـالمـي،       

اسـالمـي      بارها به ماننـد حـکـومـت        
برادرش در ايران، کودکان را بـه قـتـل           

حـکـومـت هـا و گـروه            .   رسانده اسـت  
هــاي اســالمــي دشــمــن بشــريــت و             

بايد بشريت مترقـي    .   کودکان هستند 
را در دنـيـا را بـه اعـتـراض بـه ايـن                     

 .وحشيگريها فرا خواند

کميته بين المللي عليه اعدام در       
 اکتبر روز جـهـانـي عـلـيـه         ۱۰آستانه  

اعدام، معترضين به مجازات اعـدام       
را فرا مي خواند که در اجتماعـات و          
اعتراضـات خـود خـواسـتـار تـوقـف              

 اکتبر ۱۰.   فوري اعدام کودکان شوند   
امسال فرصتي بزرگ براي پاک کـردن     
مــجــازات اعــدام از صــحــنــه جــهــان         

 . است
 

 کميته بين المللي عليه اعدام
  ۲۰۰۷ اکتبر٣

 !اعدام کودکان محکوم است
 ! ساله توسط طالبان۱۵اعدام يک کودک 

 :ما امضا کنندگان زير
تعدادي از كارگران مجتمع هـاي       

منطقـه ويـژه اقـتـصـادي           پتروشيمي  
 ماهشهر 

 مارون   پتروشيمي 
 بندر امام   پتروشيمي

 كارون   پتروشيمي 
 فن اوران   پتروشيمي 

 اروند   پتروشيمي 
 غدير   پتروشيمي 

 فجر  و پتروشيمي 
  

 ١٨(  اکتبـر     ١٠به مناسبت روز    
روز جهـانـي عـلـيـه اعـدام،           )   مهرماه

 : اعالم ميکنيم که
اعدام را عملي غيـرانسـانـي       ١

ميدانيـم و خـواهـان لـغـو مـجـازات                
اعـدام در ايـران و هـمــه جـاي دنــيــا                 

 . هستيم
خواهان لغـو احـکـام اعـدام             ٢

 . محکومين به اعدام هستيم
از همه مردم شـرافـتـمـنـد و             ٣

آزاديخواه در سراسر جهان ميخواهيـم   
که به اين حرکت بـپـيـونـدنـد و دولـت            

هائي را که دست به اعـدام مـيـزنـنـد              
 . محکوم کنند

اعــالم ايــن روز در قــالــب يــك              
قطعنامه در مجمع عمومي سازمـان      

بشـريـت      ملل ، بازتاب اراده جهـانـي      
متمدن است كه موجـب خـوشـحـالـي           

ايــن حــركــت    .    اســت      مــا كــارگــران  
جهاني ، بيانگر جهاني انساني اسـت        

كارگران خواهان آن هستـنـد         همه   كه
، جهاني بري از هرگونه ظلم و جور و          

مـجـازات   .   عـلـيـه انسـان            تبـعـيـض   
عـمـد دولـتـي اسـت و             اعدام ، قتـل      

دولتها براي بـه     ابزاري است در دست     

بند كشيدن هر جه بـيـشـتـر اكـثـريـت              
عظيم توليـد كـنـنـدگـان و خـامـوش               

براي تحميل فـقـر و       .   نگهداشتن آنان   
ايـن عـمـل       لغو   .   محروميت بر انان    

ضــد انســانــي از قــوانــيــن قضــائــي            
گامي است در جـهـت رسـيـدن بـه               ،  

 . دنيائي بهتر 
فعالين عليه اعدام را       دست همه 

  ميفشاريم 
  

 زنده باد اتحاد جهاني عليه اعدام 
 برچيده باد قتل عمد دولتي 

 از قوانين قضائي 
 زنده باد بشريت متمدن 

۴/۷/۸۶  

به همه سازمانها و نهادهاي مخالف اعدام و همه مردم آزاديخواه و 
 انساندوست در سراسر جهان 

 
 :پيرانشهر

 روز دوشنبه در مـنـاطـق مـرزي           
در    پيـرانشـهـر    ايران و عراق در نزديک    

يـكـي از     "   پـتـك  " منطقـه اي بـه نـام            
ي کـه کـاال حـمـل مـيـکـرد                كارگـرانـ  

بوسيله نيروهاي مسلـح    )   کاروانچي( 
رژيم اسالمي مورد اثابت گلوله قـرار       

 در حالي كه زخمـي    اين کارگر   .   گرفت
بـه   تير به سرش خورده بوده     شده بود و  

 سـاعـت    ٧ بعد از    دليل خونريزي زياد  
 اين كارگـر بـه       . جانش را از دست داد    

 سـالـه مـتـاهـل         ٢٤اسم قادر قريشي    
داراي يك فرزند در حـالـي كـه بـراي               
تامين مخارج خانواده خـود در حـال          

بود مـورد     از عراق به ايران حمل کاال 
تيراندازي نيروهاي رژيم قرار گفـت و         

 . جان باخت
مرز ايران و عراق در چـنـد سـال             
گذشته به يک قـتـلـگـاه تـبـديـل شـده                 

در مدت سـه مـاه گـذشـتـه تـا             .   است
 نـفـر از       ۷کنـون خـبـر کشـتـه شـدن               

کارگران اين مرز به دست ما رسـيـده           
 . است

 

 :سنندج
 در شـهـر       ١٣٨٦روز دوم مـهـر        

يـک  )   ميدان آزادي اين شهـر    ( سنندج  
بمب منفجـر شـد و دو نـفـر زخـمـي                  

روژ هـه الت      ( اخـيـرا سـايـت         .   شدند
رسـمـا اعـالم         وابسته به پـژاک    )   نيوز

کرده است، که مسئوليـت ايـن بـمـب            
گذاري را جريان پژاک به عهده گـرفـتـه     

بمبگذاري در محل زنـدگـي و      .   است  
عبور و مرور مردم تا کنون بـوسـيلـه           

. جريانات اسالمي متداول بوده اسـت     
اما بـا ايـن اقـدام پـژاک مـردم بـايـد                   
هشيار باشند که جريانات قـومـي از          
ــه ايــن ســيــاســت                  ــژاک هــم ب ــوع پ ن

ايــن .   جــنــايــتــکــارانــه روي آورده انــد       
. جريانات را بايد افشا و منزوي کـرد        

ما ضمن محکـوم کـردن ايـن عـمـل              
جنايتکـارانـه هشـدار مـيـدهـيـم کـه               
مردم بايد مراقب باشند ايـن اعـمـال           
ضد انساني ضمن خطـر جـانـي بـراي            
مردم دست رژيم اسالمي را هـم بـاز            
ميکند که فضاي شهرها را نـظـامـي          

بايد هر نوع عمليات بمبگذاري     .   کند
تحت هر عنواني و بوسيله هـر کسـي         

جــريــانــات .   مــحــکــوم و افشــا شــود       
قومپرست وجـودشـان و اعـمـالشـان            
بجز ضديت با مردم و نقـش مـخـرب            

 . در جامعه نبوده است
 

 :سنندج
طبق خبر رسيـده شـهـر سـنـنـدج             
وسيعأ به استقبال روز جهانـي کـودک         

مــراســمــهــا و جشــنــهــاي     .   رفــتــه انــد  
متعددي در شـهـر سـنـنـدج بـوسـيلـه               
تشــکــلــهــاي مــدافــع حــقــوق کــودک          

مـا از هـمـه        .   فراخوان داده شده اسـت    
مردم سنندج ميخواهيـم وسـيـعـأ در          
اين مراسمهـا شـرکـت کـنـنـد و روز                
جهاني کودک را هـرچـه بـاشـکـوهـتـر             

روز جهاني کودک را بـا       .   برگذار کنند 
خواست لغو مجازات اعدام و بـويـژه          
لغو احکام صادر شده عليه کودکانـي       
که هم اکنون زير حکم اعدام هستـنـد         

 . همراه کنند
 

 کميته کردستان 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۰۷ اکتبر ۳ – ۱۳۸۶ مهر ۱۱

 

ادامه تالشهاي کارگران اخراجي نساجي                       
 کردستان براي بازگشت بکار                

 نفر از کارگـران اخـراجـي         ۲۱
ــان در ادامــه             نســاجــي کــردســت
تالـشـهـاي خـود بـراي بـازگشـت              
بکار،  از اول مهر مـاه تـا کـنـون              
همچنان در ساعات شيفت کـاري      
خود در مقابل کـارخـانـه تـجـمـع             

 . ميکنند
بنا به گزارشهـاي رسـيـده بـه           
ــران             ــارگ ــراســري ک ــه س ــحــادي ات
اخـــراجـــي و بـــيـــکـــار، امـــروز           
مامورين نـيـروي انـتـظـامـي در             
مقابل کارخانه نساجي کردستـان      
حضور پيدا کـرده و بـه کـارگـران             
گفتند  که به ما تلفن کرده و خبر          
داده اند که در اينجا شلوغ کـاري         
شده است، کارگـران نـيـز بـه ايـن              
نيروها اعالم نمودنـد کـه خـبـري           
نــبــوده اســت و بــه ايــن تــرتــيــب            
نيروهاي انتظامي از مـحـل دور         

 . شدند

همچنين امروز بنا بر تـوافـق       
قــبــلــي قــرار بــود در اداره کــار              
ســنــنــدج جــلــســه اي بــا شــرکــت          
نمايندگـان کـارگـران اخـراجـي و            
کارفرمـاي کـارخـانـه نسـاجـي و             
مسئولين اداره کار بـرگـزار شـود         
که کـارفـرمـا از شـرکـت در ايـن                

بنا بر برخي   .   جلسه خودداري کرد  
گفته ها کارفرما بطور جـداگـانـه         
با مسئوليـن اداره کـار سـنـنـدج             
جلسه اي بـرگـزار کـرده و اعـالم              
نموده است که کارگـران اخـراجـي         
را بر سر کارهايشان باز نـخـواهـد         

 . گرداند
 
 

اتحاديه سراسري کارگران 
 ۱۰/۷/۱۳۸۶اخراجي و بيکار

 
com.ettehade.www 

 
k.ekhraji@gmail.com 
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382شماره يسکرا                                            ا                                                  4 صفحه   

کــارفــرمــاي کــارخــانــه نســاجــي       
قـرارداد     کردستان از اول مـهـر مـاه           

 نفر از کارگران ايـن کـارخـانـه را              ۲۲
اين کـارگـران کـه هـمـه            .   تمديد نکرد 
 سال سابقه کـار دارنـد         ۱۰آنها باالي   

بطور مـرتـب       از اول مهر ماه تا کنون     
به استانـداري و اداره کـار مـراجـعـه               
کرده اند ولي هيچـکـس پـاسـخـگـوي          
آنها نبوده است، به همين دليـل آنـهـا           
در چند روز گـذشـتـه تـمـام سـاعـات                
شيفت کاري خود را با پارچه نـوشـتـه           
اي جلوي درب کارخانه بسر بـرده انـد          
و در طول اين مدت هر از گاهي نـيـز            
توسط مـامـوران نـيـروي انـتـظـامـي              

 . مورد تهديد واقع شده اند
کارفرما به کارگران اعـالم کـرده         
است کارخانه را خواهد فروخت و آخر       
آبان ماه نيز قرار داد تـعـداد ديـگـري             
ازکارگران را تمديد قرارداد نـخـواهـد         

همچنين کارفرما اعـالم نـمـوده      .  کرد
ــنــده ســنــوات          ۱۵اســت تــا        روز آي

کارگران را به ازاي هر سال سابقه، سه        
ماه و نيم خواهد داد و پس از آن، بـه             
آنها هيچ حق و حقوقي داده نـخـواهـد          

 .شد
اين کارگران در حالي از کار خود       
اخراج شده اند کـه بسـيـاري از آنـهـا                
دچار بيمارهاي ناشي از کـار بـوده و            

يکي از آنان به دليل ابتال به سـرطـان            
جهت شيمي درماني قرار بود امـروز         

 . به تهران منتقل شود
اخراج کارگران نساجي کردسـتـان      
آنهم در شرايـطـي کـه سـنـي از آنـهـا                  
گذشته و بسيـاري از آنـهـا بـه دلـيـل                 
شرايط سـخـت کـار بـه بـيـمـاريـهـاي                 
مختلفي مبتال شده اند يـک جـنـايـت           
آشکار در حق انسـانـهـايـي اسـت کـه              
سالها سود هنگفتي براي کارفـرمـاي       
نساجي کردستان تولـيـد کـرده انـد و             
امروزه بايد تاوان پايـيـن آمـدن سـود            
اين کارخانه را، اين کارگران با اخـراج       
و قطع آخرين اميـدشـان بـراي گـذران            

بـايـد   .   زندگي و زنده ماندن بـپـردازنـد       
 .در مقابل اين وضعيت ايستاد

  
کــارگــران شــاغــل در نســاجــي            

 کردستان
اگر کارفرما طي سالهاي گذشتـه      

 نفر از کـارگـران نسـاجـي          ۴۰۰حدود  
 ۲۲کردستان را اخراج کرد و امـروز           

نفر ديگـر را، فـردا نـيـز هـمـه شـمـا                     
کارگران شـاغـل را بـا بـي حـقـوقـي                  

بـايـد در     .   بيشتري اخراج خواهد کـرد    
مقابل اخراج همکاران خود متحدانـه      
ايستادگي کرده و آنها را بـر سـر کـار             

کارفرمـا در ادامـه ايـن          .   باز گردانيم 
اخراجهـا تـالش خـواهـد کـرد تـا بـا                  
اخراج شما کارگران شـاغـل در گـروه            
ــه                هــاي کــوچــک، امــکــان هــر گــون
مقاومتي را از شما سـلـب کـنـد، بـا               

اعــالم هــمــبــســتــگــي بــا هــمــکــاران         
اخراجي خود و باز گـردانـدن آنـان بـر              
سر کارهايشان اين ترفند کارفرمـا را        
به شکست بکشانيـم و از زنـدگـي و              
حق حيات خـود و خـانـواده هـايـمـان               

 .دفاع کنيم
ــران            ــارگ ــراســري ک ــه س ــحــادي ات
اخــراجــي و بــيــکــار کــه بســيــاري از            
هـمــکــاران اخــراجــي شــمــا عضــو آن          
هستند در کنار شماسـت و بـا تـمـام              

 .توان از شما حمايت خواهد کرد
 

 زنده باد همبستگي کارگري      
 اتحاديه سراسري    

 کارگران اخراجي و بيکار     
۴/۷/۱۳۸۶ 

com.ettehade.www 
 

k.ekhraji@gmail.com 

نفر از کارگران اخراجي نساجي کردستان با نشستن هر روزه در ٢٢
  مقابل کارخانه خواهان بازگشت بکار هستند

از اول مهر مـاه قـرار داد کـاري              
 نفر از کارگران کارخانـه نسـاجـي          ۲۲

کردستان در شهر سنندج  تمديد نشد       
و کارفرماي اين کارخانه اعـالم کـرده        
است که ماه آيـنـده قـرار داد تـعـداد                

در .   ديگري را هم تـمـديـد نـمـيـکـنـد              
 نـفـر ديـگـر از           ۴۰۰سالهاي گذشته   

. کارگران اين کارخانه اخراج شده انـد       
اعتراضات و اعتصابات اين کارخانه     
عليه سـيـاسـت اخـراج سـازي و بـي                 
حقوقي کارگران در سالهـاي گـذشـتـه          
جايگاه مهمي در رشـد اعـتـراضـات           

 . کارگري داشت
اخيرأ يک بار ديگـر کـارگـران در           
معرض اخراج قرار گـرفـتـه و اولـيـن              

 نـفـر بـوده        ٢٢اقدام کارفرما اخـراج       
کارگران اخراجي در اعـتـراض        .   است

به اين تصميم کارفرما از اول مهر ما        
تا کنون بارها به اسـتـانـداري و اداره             
کار مراجعه کرده اما به هيچ نـتـيـجـه        

ــرســيــده انــد       از دو روز قــبــل         .   اي ن
کارگران ادامه اعـتـراض خـود را بـه             
اين صورت پيش ميبرند کـه هـر روز          
وقت شيـفـت کـاري در مـقـابـل ايـن                 
کارخانه تجمع ميکنند و بـا دردسـت        
داشتن يک پالکارد خواهان بـازگشـت       

 . به کار هستند
کارگران اخراجي بـا سـابـقـه کـار            
طوالني که هر کدام از آنها بيشـتـر از          

 سال سابقه کار در ايـن کـارخـانـه            ۱۰

دارند ميگوينـد مـا سـالـهـا در ايـن                
کارخانه توليد کرده و کارفـرمـا سـود          
خودش را برده است اکنون نميتوانـنـد        
تصميم بـگـيـرنـد مـا را بـه خـيـابـان                   

يـکـي از کـارگـران اخـراجـي             .   بريزنـد 
ميگويـد مـا حـيـوان نـيـسـتـيـم مـا                   
انسانيم آنـهـا نـمـيـتـوانـنـد هـر وقـت                  
خواستند در خروجي کـارخـانـه را بـه            

ي ايــن   کــارفــرمــا.   مــا نشــان دهــنــد     
کارخانه در مقابل اعتراض کـارگـران        

ده است  کر اعالم   براي بازگشت به کار   
 روز آينده سنوات کـارگـران را          ١۵تا  

، سه مـاه      کاري به ازاي هر سال سابقه    
کرد و  تـعـداد     خواهد  پرداخت و نيم     

ــنــده قــرار داد                 ديــگــري هــم مــاه آي

 . کاريشان تمديد نخواهد شد 
ايـن کـارگـران      همچنين يکـي از       

در حالي از کـار خـود         ما  :   گفته است 
ه تـعـدادي از مـا           کـ   ايـم اخراج شـده      

 نـاشـي    ما  بيمارهاي مريض هستيم و  
 بـه دلـيـل        مـا  و يکي از       استاز کار   

ابتال به سرطان جهت شيمي درمـانـي        
 امـا     قرار بود به تهران منـتـقـل شـود          

 .اکنون با حکم اخراج روبرو شده ايم
حزب کمونيست کارگـري ضـمـن        
مــحـــکــوم کــردن ايــن ســيـــاســـت               
ضدکارگري کـارفـرمـا، از اعـتـراض            

مـا  .   کارگران اخراجي حمايت ميکند   
از همه کارگران بويژه کارگران سنندج      
مــيــخــواهــيــم مــبــارزه و اعــتــراض           
کارگران اخراجي نساجـي را تـقـويـت           

با خواست بازگشت به کار ايـن       .   کنند
کارگران بايد به صف اعـتـراض آنـهـا           

کــارگــران شــاغــل در ايــن        .   پــيــوســت
کارخانه و ديگر مراکز کار نبايد ايـن         

اين تـعـرض   .  کارگران را تنها بگذارند 
کــارفــرمــاي نســاجــي کــردســتــان بــا         
ــنـــگـــي اداره اطـــالعـــات،           هـــمـــاهـ
استانداري و اداره کار به اجرا گذاشته       

اين يک تعرض بيشـرمـانـه       .   شده است 
به کارگران است و نـبـايـد بـي جـواب              

ــمــانــد  ســيــاســت اخــراج ســازي و          .   ب
خصوصي سـازي يـک تـعـرض هـمـه               

بـايـد   .   جانبه به کل طبقه کارگر اسـت      
. اين سياستها را به شکسـت کشـانـد         

اتحاد و همبستگي کارگران سـنـنـدج        
با کارگران اخراجي نساجي ميـتـوانـد        
ايـن رودررويـي را بــه نـفـع کـارگــران                

 .تغيير دهد
 کميته کردستان 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ٢۰۰۷ سپتامبر ٢۶ -١٣۸۶ مهر ۴

 کارخانه نساجي کردستان در سنندج يک بار ديگر سياست اخراج را امتحان ميکند                                         

 ١٠٢شعـبـه     طبق گزارش رسيده    
نـفـر از     دادگاه جزايي شهر سقز پـنـج          

 سقز را به زنـدان        کارگري شهر  ينفعال
. و شــالق مــحــکــوم کــرده اســت                 

حسـيـنـي، رحـيـم حسـيـنـي،             . . . عطاا
کامل حکـيـمـي، خـالـد بـيـخـالـي و                 

 کارگراني هستنـد کـه     انورحسين زاده 
ه محکوم کـرد  زندان و شالق     را به    آنها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  .انــــــ
کـارگـران   اين   دادگاه جزايي شهر سقز     

به اتهام اخالل در نظم عمومي، بـه      را  
بـه  و  ضربه شالق ۴۰ و زندان روز   ۹۱

مدت سه سال تعليق مـحـکـوم کـرده            
 . اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 اوايل سال جـاري در       کارگران نامبرده 
ــازداشــت مــحــمــود             ــه ب اعــتــراض ب

 کـارگـري     يـن صالحي يکـي از فـعـالـ         
تـجـمـع    .    کرده بـودنـد     جمعشهرسقز، ت 

کــارگــران هــمــان روز مــورد يــورش            
 قـرار گـرفـت و ايـن             نيروي انتظامـي  

 پـس از      اما.    شدند بازداشت کارگران
بـه   بازداشت دستگير شدگان     چند روز 

اخـيـرأ ايـن      .   قيد وثـيـقـه آزاد شـدنـد           
کارگران محکوم و مجرم اعـالم شـده         

 . اند
ما ضـمـن مـحـکـوم کـردن ايـن                
احکام ضد کارگري از همه کارگران و       
مردم سقز ميخواهيم کـه عـلـيـه ايـن             

 . احکام اعتراض کنند
حکم شالق عليه کارگران اولـيـن        

 نـفـر از       ۱۱بـار در ســنـنـدج عــلـيـه              
ايـن  .   کارگران ايـن شـهـر صـادر شـد             

دومين بار است که اين احکـام عـهـد           
. عتيقي عليه کارگران صادر ميشـود    

اين احکام توهيني آشـکـار بـه هـمـه              

کـارگـرانـي    .   کارگران و انسانيت است   
که فقط به جـرم تـجـمـع بـه زنـدان و                   
شالق محکوم شده اند رهبران واقعـي       

عــلــيــه ايــن احــکــام     .   مــردم هســتــنــد  
صـداي  .   وحشيانه بايد به ميدان آمـد      

اعترضا اين کارگران را بايد در سطح        
. بين المللي به گوش جهانيان رسـانـد        

ما تالش ميکنيم که در اعتراض بـه         
اين احکام ضد انساني همه مـجـامـع         
بين المللي و سازمانهاي کـارگـري را         

ما ازهمـه سـازمـانـهـاي         .   مطلع کنيم 
مدافع حقوق انساني ميخواهـيـم کـه          
به ايـن احـکـام وحشـيـانـه اعـتـراض                

 . کنند
احکام صادره بايد فوري و بـدون         

 . قيد وشرط لغو شوند
 

 کميته کردستان 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۱۳۸۶ مهر ۵ – ۲۰۰۷ سپتامبر ۲۷

  به زندان و شالق محکوم شدندسقزشهر پنج فعال کارگري در 

 

 فعالين کارگري، 
 ! بايد فورا و بدون قيد و شرط آزاد شوند
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عـلـيـه    " خوشحاليم که تشـکـيـل         
" سازمان دفاع از حقوق زن       تبعيض

" عليه تبعـيـض  .   " را به اطالع برسانيم   
سازمان مبارزه براي آزادي و رهـائـي         
زن، رفع کامل تـبـعـيـض جـنـسـي و                
برابري کامل زن و مرد در همه وجـوه          
زنــدگــي اجــتــمــاعــي و ســيــاســي و             

بـه  "   عليه تـبـعـيـض      .   " اقتصادي است 
يک جنبش وسيع اجتماعي عليه ستم      
و تبعيض جنسي در ايران تعلـق دارد      
که هر روز قدرتمندتر و راديکالتـر بـه       

" عليه تـبـعـيـض      .   " جلو گام برميدارد  
متحد کردن، سازماندادن و به ميـدان    
آوردن هرچه قدرتمندتر اين جنبش را       

عــلــيــه .   " امــر فــوري خــود مــيــدانــد        
هـمـچـنـيـن بـه يـک تـالش               "   تبعيـض 

جهاني براي رهايي زن از قـيـد هـمـه              
نابرابري ها و تبعيضات تعلق دارد و        
براي پيروزي خود بر اين همبسـتـگـي         

عليه تبعـيـض   .   " جهاني تکيه ميکند  
اهـداف  "   سازمان دفاع از حقوق زن  

 :زير را در دستور دارد
  
رفع كامل و قطعي هـرگـونـه        -١

تبعيض عليه زنان، ريشـه كـن كـردن           
تمام اشـكـال سـتـم و تـحـقـيـر و بـي                     
حقوقي بر زنان و تحقق برابري واقعـي        

 ! زن و مرد در جامعه
  
جــدائــي کــامــل مــذهــب از           -٢

   .دولت و از آموزش و پرورش
   
لغو حجاب، آزادي پـوشـش،         -٣

 .و لغو كامل آپارتايد جنسي
  
مـردسـاالري و        بـا    مـقـابلـه     -٤

اسالمي عـقـب      –کليه سنتهاي ملي    
 . مانده و ارتجاعي ضد زن

  
مـتـحـد و مـنـسـجـم کـردن                 -٥

جنبش آزادي زن حـول خـواسـتـهـاي              
ــال،              ــکـ ــه، راديـ ــانـ ــبـ ــلـ ــري طـ ــرابـ بـ

   .و سکوالر  ماکسيماليستي
  
مــتــشــکــل کــردن جــنــبــش          ٦

آزادي زن در سطوح مختلف، مـتـحـد        
کــردن فــعــالــيــن ايــن جــنــبــش حــول           
خواستهاي راديکال و پايه اي زنـان و         
تامين يک رهـبـري مـنـسـجـم و يـک                
سازمان وسيـع و فـراگـيـر بـراي امـر                

 . رهايي زن
  

معرفي و شناساندن جـنـبـش         -٧
بـيـن الـمـلـلـي و              آزادي زن در سـطـح     

جلب حمايت مدافعـيـن حـقـوق زن و             
مردم آزاديخواه و فعالين و نـهـادهـاي      

 .چپ و مترقي از اين جنبش
  

عـلـيـه    " اعضاي شوراي مـرکـزي        
،  يمـيـنـا احـد      عبـارتـنـد از        "   تبعض

، شهال خبـاززاده، مـيـتـرا         يزري اصل 
، يشهال دانشفر، سهيال شريفـ    ،  دانش

محبوبه سياهمردي، مهين عليـپـور،      
، فرشـتـه    ي، اصغر کريم  يمرسده قائد 

، مـنـوچـهـر       ي، مهناز ماسـور   يمراد
، شــهــنــاز مــرتــب، شــيــوا         يمــاســور
شـوراي  .   ي و مـريـم نـمـاز          يمحـبـوبـ   

مرکزي در اولين جلسه خـود مـهـيـن            
عليپور را بعنوان دبير و مينـا احـدي        
و مريم نمازي را بعنوان سخـنـگـويـان          

  .اين سازمان انتخاب کرد
  

همه زنـان و مـردان آزاديـخـواه،              
همه جواناني که خـواهـان رهـائـي از             
تبعيض و خفت و بيحقوقي و قوانيـن        
عصر حجر هستند، رابطـه طـبـيـعـي           
دختر و پسر را حـق خـود مـيـدانـنـد،               
جــداســازي و آپــارتــايــد جــنــســي را            
ضدانساني ميدانند، و در يـک کـالم           
ميخواهند از يک زنـدگـي انسـانـي و            
برابر برخوردار باشند، را به پـيـوسـتـن       

بـه مـا     .   به اين سازمان فراميخوانـيـم     
سـازمـان     -عليه تبـعـيـض    " بپيونديد،  

سـازمـانـي بـراي       "   دفاع از حـقـوق زن       
به اين سازمان بپيونـديـد،      .   شما است 

آنرا به دوستان و آشنايان خود معرفي       
کنيد و به هر شکل که ميـتـوانـيـد از             

 . آن حمايت کنيد
  

نه به تبعيض، نه به حجاب، نه به 
 آپارتايد جنسي 

 زنده باد آزادي و برابري  
  

 عليه تبعيض، 
 سازمان دفاع از حقوق زن 

 ١٣٨٦ شهريور ٣ -٢٠٠٧ اوت ٢٥
 : آدرس تماس

nohejab@yahoo.com 
  

 
 

سازمـان    -عليه تبعيض " پالتفرم  
   "دفاع از حقوق زن

 اهداف، سازمان و چشم اندازها
  

جنبش علـيـه سـتـم و تـبـعـيـض                
جنسي و براي آزادي زن يـک جـنـبـش            

در .   اجتماعي در ايـران اسـت         وسيع  
جـنـبـش عـلـيـه اعـمـال               جامعه ايران 

تبعيض و فرودستي و بيـحـقـوقـي زن           
در همه جا، در کوچه و مـدرسـه، در              
کارخانه و دانشگاه، در عرصه هنـر و       
فــرهــنــگ و در هــمــه ابــعــاد عــلــيــه            
حجاب، عليه آپارتايد جنسي و عليـه      
قوانين و مـقـرارات ضـد زن جـريـان                

 . دارد
  
سازمان دفـاع از        -عليه تبعض " 

خـود را مـتـعـلـق بـه ايـن                  " حقوق زن 
جنبش ميداند و امر متحـد کـردن و           
سـازمـان دادن ايــن جـنــبـش را امــر               

 . فورى خود ميداند
  

هدف ما رفـع کـامـل تـبـعـيـض               
جنسي و برابري کامل زن و مـرد در            
كليه عرصه هاي حقوقي و اجتماعـي       
و اقتصادي و سـيـاسـي و فـرهـنـگـي               

 . است
  
سازمان دفاع از     -عليه تبعيض " 

تحـقـق اهـداف زيـر را در             "   حقوق زن 
 : دستور کار خود قرار ميدهد

    
رفع كامل و قطعي هـرگـونـه        -١

تبعيض عليه زنان، ريشـه كـن كـردن           
تمام اشـكـال سـتـم و تـحـقـيـر و بـي                     
حقوقي بر زنان و تحقق برابري واقعـي        

 ! زن و مرد در جامعه
تحقق واقعي اين هدف تـنـهـا در          
جامعه اي مدرن، سكوالر، و بـري از        
تمام سـنـتـهـا و قـوانـيـن ارتـجـاعـي                  
پدرساالرانه و ضد زن امـكـان پـذيـر             

سازمان دفـاع     -عليه تبعيض.  "است
 تحقق کامل و بـي      ىبرا"   از حقوق زن  

كــم و كــاســت ايــن هــدف مــبــارزه               
    .ميکند

  
جدائي مذهب از دولـت و از       -٢

مذهـب زدائـي از       .   آموزش و پرورش  
. جامعه و کليه امور اجتماعي مـردم     

مرد ساالري و فرودستي و تحقيـر زن         
يک رکن همه مذاهب است و قـوانـيـن          

حقوق و آزادي زن        مذهبي ماهيتا با  
در .   در تــنــاقــض کــامــل قــرار دارد           

جـامــعــه اي کــه مــذهــب و قــوانــيــن            
شرعي در دولت و سيستم آموزشي و    
اموراجتماعي مردم دخالت کـنـد زن        

   .نميتواند آزاد باشد
   

مــردســاالري و      بــا   مــقــابلــه  -٣
اسالمي عقـب      کليه سنتهاي ملي    

فرهنگ و   .   مانده و ارتجاعي ضد زن    
هـمـواره      سنن مذهبي و مردساالرانه   

يک عامل مهم در تحقير و فرودستي       
زن در زمــيــنــه هــاي اجــتــمــاعــي و             

ايـن  .   سياسي و فرهنگـي بـوده اسـت         
سنتها تـحـت حـاکـمـيـت جـمـهـوري                
ــمــراتــب تــقــويــت شــده،             اســالمــي ب

و بـه       و قـانـونـيـت يـافـتـه،              رسميـت 
چــمــاقــي بــر ســر زنــان تــبــديــل شــده            

سـازمـان      عـلـيـه تـبـعـيـض         "   . است
مبارزه عليه سـنـن     "   دفاع از حقوق زن   

مذهبي و مـردسـاالرانـه در           و عقايد 
 از   يبـخـش مـهـمـ        تمام عرصه ها را   

جــنــبــش بــراي آزادي زن مــيــدانــد و           
   .پيگيرانه در اين جهت ميکوشد

  
لغو حجاب، آزادي پـوشـش،     -٤

عـلـيـه    .   " و لغو كامل آپارتايد جنسـي     
" سازمان دفاع از حقوق زن       -تبعيض

براي بسيج و مـتـحـد کـردن جـنـبـش               
علـيـه تـبـعـيـض جـنـسـي حـول ايـن                    

    .تالش ميکند  خواست هاي فوري
  
مـتـحـد و مـنـسـجـم کـردن                 -٥

جنبش آزادي زن حـول خـواسـتـهـاي              
ــال،              ــکـ ــه، راديـ ــانـ ــبـ ــلـ ــري طـ ــرابـ بـ

نقد و        . و سکوالر    ماکسيماليستي
افشاي جريانات و نيروهاي سـيـاسـي         
که با مماشات و تـخـفـيـف دادن بـه                
قوانين شرعـي و سـيـسـتـم حـقـوقـي                
مذهبي عمال بعنوان مانعـي بـر سـر           

 . آزادي زنان عمل ميکنند  راه
  
متشکل کردن جنبش آزادى     -۶

زن در سطوح مختلف و مرتبط کردن       
فعالين اين جنبش حول خـواسـتـهـاى        

  . راديکال و پايه اي زنان
  
 و شناساندن جـنـبـش       يمعرف  -۷

بـيـن الـمـلـلـي و              آزادى زن در سـطـح     
جلب حمايت فعالين جهاني جـنـبـش         
آزادي زن و نــيــروهــا و فــعــالــيــن و               
نهادهاي چپ و مترقي و آزاديخواه از       

شـرکـت   "   عليه تبـعـيـض    .   " اين جنبش 
فعال در جـنـبـش سـکـوالريسـتـي و                
جنبش عليه اسالم سياسي در جـهـان         
را يک عـرصـه مـهـم فـعـالـيـت خـود                  

 . ميداند
  
براي پيشبرد امر   "   عليه تبعيض " 

سازمـانـدهـي جـنـبـش آزادي زن در               
ايران اقالم زير را در دستور کار خـود          

 : قرار ميدهد
  

انتشار منظم نشريـه، بـرنـامـه           -
تــلــويــزيــونــي ويــژه، پــاســخ دادن بــه           
مسايل محوري جنبش آزادي زن، و         
دخالتـگـري فـعـال در عـرصـه هـا و                  
کمپينهاي مختلف جنبش آزادي زن       

 . در داخل و خارج کشور
  

ــران               - ــب ــيــن و ره ــعــال جــذب ف
عـلـيـه    " راديکال جنبش آزادى زن بـه         

و تشويق آنان بـه عضـويـت          "   تبعيض
 .در اين سازمان

  
تالش براي جلوي صحنه آمدن       -

صفي از رهبران راديکال و پيـگـيـر و           
سازش ناپـذيـر جـنـبـش آزادي زن از               
طـــريـــق قـــرار گـــرفـــتـــن آنـــان در                

کـمـپـيـن هـاي سـيـاسـي حــول                راس   
خواستها و مسـايـل فـوري جـنـبـش               
آزادي زن در ايران، برپايي کـنـفـرانـس          
ها و سمينارهاي مختلـف در سـطـح           
علني حـول مسـايـل زنـان و حـقـوق                 

و اقتصادي زنـان     اجتماعي، سياسي  
در ايران و تبديل آنان به سخنگويان و        

   .چهره هاي محبوب اين جنبش
  

بردن شعارها و سياست هـاي          -
اين سازمان بـه درون جـنـبـش آزادي             

و تبديل آن به پالتفرم تشکـلـهـاى           زن
عــلــنــي اى کــه حــول خــواســتــهــاي             

تبديـل  .   مشخص زنان شکل ميگيرد   
بـه خـط      اين شعارهـا و سـيـاسـتـهـا              

قطعنامه ها و شعارهاي سيـاسـي در       
جنبش آزادي زن و در منـاسـبـتـهـا و             

 . مردم  اعتراضي  تجمعات
  

تالش براي ايجاد تشـکـلـهـاي        -
علني حول خواستهاي مشخص زنـان      

 !در عرصه هاي مختلف
  

ايجاد چنين تشکلهايي يـک گـام        
مهم براي متحد کردن و قدرتمنـد تـر          
کردن جنبش اجتـمـاعـي آزادي زن و            
مسلط کردن خـط راديـکـال بـر ايـن               

بـراي  "   عليه تـبـعـيـض      .   " جنبش است 
متشکل شدن فعالين جنبش رهـائـي      
زن در سطح محالت و مراکـز کـار و            
ــيــد و در ادارات و مــدارس و                  تــول
دانشگاهها حول خـواسـتـهـاي فـوري           
جنبش آزادي زن و ايجـاد نـهـادهـا و             

ديگر تشکلهاي عـلـنـي      و انجمن ها  
و تـوده ا ي در جـنـبـش رهـائـي زن                    

 .تالش ميکند
 

 *  * * 

 بيانيه اعالم موجوديت              
 " عليه تبعيض، سازمان دفاع از حقوق زن                        "
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اعضــــاي رهــــبــــري حــــزب              
در آسـتـانـه تشـکـيـل           "   حکمتـيـسـت   " 

کـنــگــره دوم حــزبشــان مــبــاحــثــي را          
مطرح کـرده انـد کـه بسـيـار نـگـران                  

ايـن  .   کننـده و هشـدار دهـنـده اسـت             
حزب از همان ابتدا  با کنار گذاشـتـن          
سوسياليسم و جايگزين کردن انقالب     
با پروسه ديپلماتيک تصرف قدرت از       
طريق مـجـلـس مـوسـسـان و قـانـون                

بيانيـه  .   اساسي فعاليتش را آغاز کرد    
اعالم موجوديت و منشور سرنگونـي      
اين حزب سند گوياي دسـت کشـيـدن          
از افــق انــقــالب و ســوسـيــالــيـســم و             
بازگشت به نظرات کهنه و نـقـد و رد            
ــقــالب  و                    ــدي ان ــن ــه ب شــده مــرحل
ناممکني سوسيـالـيـسـم در شـرايـط            

در "   حکمتيـسـت  " حزب .     حاضر است 
ادامه اين خـط هـر روز بـيـشـتـر بـه                   

نظرات آشـکـارا     .   راست چرخيده است  
شکست طلبانه اي چون ضعف چپ و       

ه، دست باال داشتن راست در جـامـعـ         
 اي ترين نـيـروهـاي       بزرگنمائي حاشيه 

راست نظير هخا و االهـواز و ديـگـر             
نيروهاي قومگرا و اعـطـاي رهـبـري           
مــبــارزات مــردم  بــه ايــن نــيــروهــا،           
سرزنش و تحقير مردم و کـارگـران و            
مبارزاتشان، و در عـرصـه جـهـانـي              
مختومه اعـالم کـردن مـقـابلـه بـيـن               

دوقطب تروريسم اسالمي و تروريسـم      
دولــتــي غــرب و هــمــســو شــدن بــا               

" ضـد امـپـريـالـيـسـتـي          " سياستـهـاي     
چپهاي فرقه اي حـامـي حـزب اهللا و              
حماس و غيره، اجزائي از سياستهـاي     
آشکارا راست و شکست طلبانـه ايـن         

 .  حزب در دوره فعاليتش بوده است
امروز مـتـاسـفـانـه رهـبـري ايـن               
حزب قصد دارد که اين سياست را تـا       
سقوط کامل به راست ترين افـقـهـا و           
سياستها براي شرکت در بازي قـدرت       

اعالم شـکـسـت جـنـبـش          .   ادامه دهد 
سرنـگـونـي، بـازنـويسـي تـاريـخ ايـن                
جنبـش و اعـطـاي رهـبـري جـنـبـش                 

 تير تا امـروز     ۱۸سرنگوني ازشورش   
به نيروهاي راسـت، و حـتـي اظـهـار               
ندامت از شـرکـت در ايـن جـنـبـش،                
ادعــاي بــحــران زدگــي کــمــونــيــســم           
کــارگــري و اعــالم خــتــم جــنــبــش               
کمونيـسـم کـارگـري، ادعـاي بـحـران              
هويتي چپ، و  نـظـريـه بـافـي بـراي                  
تجديد تعريف هويت کـمـونـيـسـتـي،           
جانشين کردن برنامه يک دنياي بهتـر       

نـي، دم زدن از        با مـنـشـور سـرنـگـو          
سـراسـري   ( مبارزه نظامي سـراسـري        

کردن گارد آزادي که در همان منطقـه        
، ) کردستان هم به جائي نرسيده اسـت      

اعالم ضرورت حضور در کـردسـتـان          

نـظـامـي در      "   بـحـران سـازي     " عراق و    
" آيـنـده سـاز     " رقابت با ساير نيروهاي    

در اين منطقه، از جـملـه بـحـثـهـائـي               
است که در آستانه کنگـره دوم حـزب           

از جــانــب اعضــاي      "   حــکــمــتــيــســت " 
. رهبري اين حزب منتشر شـده اسـت       

آنــچــه تــحــت عــنــوان خــتــم جــنــبــش          
کمونيسم کارگري و بـحـران هـويـتـي            
کمونيستها و مرگ جنبش سرنگونـي    
اعــالم مــيــشــود در واقــع انــعــکــاس         
بحران و ستروني و ناکامي نـظـرات و          
تبيينها و سياستهاي خود اين حـزب        
از منشور سرنگوني تـا گـارد آزادي             

در جامعه و خارج از ديوارهاي      .   است
اين حزب هيچگاه راسـت تـا بـه ايـن              
درجه منزوي و بي تاثير و شعارهـا و          
سياستها و افـق چـپ تـا بـديـن حـد                   

اگـر  .   مطرح و پـرنـفـوذ نـبـوده اسـت              
اين واقـعـيـات را       "   حکمتيست" حزب  

نمي بينـد بـخـاطـر آنسـت کـه تـمـام                  
تبيين نظري واستراتژي  اين حزب  بر        

 . نفي اين واقعيات مبتني است
 امروز ايـن حـزب بـحـران و بـن                
بست سياسي و هويتي خود  را بـپـاي    
جنبش سرنگوني و کمونيسم کارگري     
مينويسد تا بتواند براي خـالـصـي از          
ــکــســره دســت از                  ــن بســت ي ايــن ب
کمونيسم و کارگر بشويد و بـه افـق و            
تاکتيکـهـاي اپـوزيسـيـون راسـت در             

امـا بـي تـرديـد          .  بازي قدرت بپيوندد 
اين مباحث و نـظـرگـاهـهـاي جـديـد،              
بحران سياسي و هويتي  اين حزب را         

. عميق تر و وخـيـم تـر خـواهـد کـرد                
تبـديـل ايـن نـظـرات و مـبـاحـث بـه                    
سياستهاي رسمي، که بر مبناي آنهـا       
قرارها و قطعنامه هاي متـعـددي بـه          

" حکمتيسـت " کنگره ارائه شده، حزب     
را مستقل از نيت و انـگـيـزه مـطـرح              
کنندگان اين سياستها عمال در کمپ      
نيروهائي نظير باند زحمتکشان قـرار       

اين جهت گيري به سمـت      .   خواهد داد 
يک نيروي مسلح بريده از جـامـعـه و             
ــا جــنــبــش کــارگــري و                 ــه ب ــيــگــان ب

مـلـقـمـه     .     جنبشهاي اعتراضي اسـت   
قطع سر پـنـجـه هـاي         "   اي از تاکتيک    

مــجــاهــديــن و اســتــراتــژي             "   رژيــم
ناسيوناليسم کرد مبـنـي بـر حسـاب           

" شکافهاي منطقه اي   " باز کردن روي    
اين افقي است که سياسـتـهـاي        .   است

آمريکا در عراق با بـقـدرت رسـانـدن            
ــي در بــرابــر                    ــانــي و بــارزان ــالــب ط

. ناسيوناليسـم کـرد قـرار داده اسـت             
ديپلماسي سازش با نـاسـيـونـالـيـسـم            
کرد حاکم بر کردستان عراق، که خـط        
ــزب                     ــده حـ ــالم شـ ــي و اعـ ــمـ رسـ

در عراق است، يک جزء   "   حکمتيست" 
اين سياست است و تبديل اين خط به        

ايـن  "   حـکـمـتـيـسـت      " سياسـت حـزب       
حزب را در آستانه راهي قرار خـواهـد        
داد که فرجام فضاحـت بـار آن را در               

 . باند زحمتکشان شاهديم
ــر ســر                ــحــث ب ــگــر ب ــنــجــا دي اي

مسـالـه   .   اختالفات نـظـري  نـيـسـت           
دست شستن کامل يک سازمان چـپ        

از کمونيسم و سوسياليسم و جـنـبـش         
کارگري و چرخـش کـامـل بـه راسـت              

مساله بـر سـر مـکـان واقـعـي             .   است
در جـامـعـه و        "   حـکـمـتـيـسـت      " حزب  

سقوط آزاد اين حزب به دامن راسـت         
ترين نيروهاي ناسيوناليـسـت قـومـي        

بايد در برابر اين روند ايستاد و       .   است
در ايـن مـقـطـع         .   آنرا نقد و افشا کـرد     

سکوت از جانب هيچ فرد و نـيـروئـي           
که خـود را نـه  حـتـي کـمـونـيـسـت                      
کارگري و طرفدار منصـور حـکـمـت،        
بلکه  تنها چپ و انـقـالبـي مـيـدانـد                 

مـا خـود را مـوظـف             . جايز نـيـسـت     
ميبينيم که در مورد اين سقوط آزاد        

 .به راست  هشدار بدهيم
 

خوشبختانه بحث هاي انـتـقـادي        
از ايـــن نـــظـــرات نـــيـــز در حـــزب                 
حکمتيست وجود دارد که نشاندهنده     

.  مقاومت در برابر اين نـظـرات اسـت          
آن   وظيفه تاريخي  و کـمـونـيـسـتـي               

عــده از کــادرهــا و اعضــاي  حــزب              
 هـنـوز خـود را بـه             حکمتـيـسـت کـه      

کمونيسم کارگري متعهـد مـيـدانـنـد          
اينست که در برابر اين سقوط آشکـار        
بايستند و اجازه ندهـنـد حـزبشـان بـه            
نـــيـــروئـــي  از جـــنـــس ســـازمـــان               

 . زحمتکشان تبديل شود
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۰۷ اکتبر ۲، ۱۳۸۶ مهرماه ۱۰

 هشدار در مورد 
 "حکمتيست"جهت گيريهاي تازه در حزب 

!  مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی    

 مـهـر،     ۱۸ده اکتبر مصادف بـا       
روز جهانـي عـلـيـه مـجـازات اعـدام               
اســت و امســال مــجــمــع عــمــومــي           
سازمان ملل مـتـحـد قـرار اسـت بـا                
تصويب قطعنامه اي از همه دولـتـهـا         
بخـواهـد تـا مـجـازات اعـدام را بـه                  

 .حالت تعليق در آورند
 اين امر يک پيشروي براي طبـقـه        
کارگر و بشريت آزاديخواه در راستـاي     
خالصي از يکي از ضد انساني تـريـن     
مظاهر نظامهاي  طـبـقـاتـي اسـت و             
بايد بيش از هر کـس ديـگـري مـورد             
حمايت ما کارگران در سرتاسر جهـان       

 . قرار بگيرد

مجازات اعدام مـولـود جـامـعـه          
طبقاتي و محصول ستم و بهره کشـي        
انسان از انسان و ددمـنـشـانـه تـريـن              
مظهر  آن براي حفظ منافع طـبـقـات       
حاکم است، اين مجازات بر خـاسـتـه          
از نياز نظامهاي طبقاتي به مـنـظـور       
ايــجــاد بــاالتــريــن درجــه از رعــب و            
وحشت در مـيـان انسـانـهـا بـراي بـه                
تمکين واداشتن آنان  است و هميشـه        
دولتها بـمـثـابـه ابـزار اعـمـال قـدرت                
طبقات حـاکـم و دارا، بـزرگ تـريـن                
قاتالن و کشتار کنندگان ميـلـيـونـهـا          
انسان با استفاده از ايـن حـربـه بـوده               

 .اند

 
 کارگران

مجازات اعدام را از هـر سـو کـه          
بنگريم چيزي جـز ابـزاري عـلـيـه مـا               
توليد کنندگان ثروت و حفظ منفعت      
طبقات حاکم و توجـيـه مـنـافـع آنـان              

دولـتـهـا بـراي پـاسـداري از             .     نيسـت 
منافع  طبقه اقليتي که بر کل ثـروت          
اجتماعي چنگ انداخته اند بـا حـربـه          
اعــدام بــه بــهــانــه جــلــوگــيــري از نــا             
هنجاريهاي اجتماعي و آدمکشي در     
ميان انسانـهـا، از يـک طـرف نـظـام                
طبقاتي موجود را که عامـل اصـلـي          
سلب خوشبختي از انسانها و رسيـدن       

آنان به مرز جنون و جنـايـت اسـت از             
زير تيـغ فشـار و اعـتـراض جـامـعـه                 
بيرون مي کشند و از سوي ديـگـر بـا         
رسميت و مشروعيت بخشيدن به آن،       
هزاران کارگر و انسان برابري طلب را        
بــا اســتــفــاده از تــبــه کــار تــريــن و                 
جنايتکارترين افراد در جـامـعـه، بـه            

 . جوخه مرگ مي سپارند
بايد اين حربه را از دست دولتـهـا         
گرفت و سايه شوم مجازات اعـدام را         
براي هميشه از بـاالي سـر انسـانـهـا               
برداشت تا همگان قادر شوند آنچنـان       
که شايسته اسـت از حـقـوق انسـانـي              

بي ترديد لغـو    .   خود به دفاع بر خيزند    
مجازات اعدام در سـرتـاسـر جـهـان،            
يک گسست تاريخي  از عهد بربـريـت         
و گامي مهم بـراي دسـتـيـابـي نسـل              

 .بشر به دنيايي بهتر خواهد بود
 امسال فرصت خوبـي بـراي ايـن          
پيشروي است و ما کارگران بـه نـوبـه            
خود در اتحاديـه سـراسـري کـارگـران            
اخــراجــي و بــيــکــار، بــا اصــرار بــر               
خــواســت  لــغــو مــجــازات اعــدام و             
حمايـت از تصـويـب تـعـلـيـق آن در                   
سازمان ملل متحد، بـه عـنـوان يـک            
خواست فوري خواهان لـغـو تـمـامـي            
احکام اعدامي هستيم که در ايران و        
ساير کشورها در حال حـاضـر صـادر           

 . شده است
 

اتحاديه سراسري کارگران 
 ۱۳۸۶ مهر ماه ۱۱اخراجي و بيکار 

com.ettehade.www 
  

k.ekhraji@gmail.com 
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