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 چھارشنبه ها منتشر 
 ميشود 

ــراي           كــارگــران نســاجــي ب
سومين بار در چند ماه اخير در       
اعتراض بـه اخـراج جـمـعـي از              
همكارانشان دست به اعتصـاب     

 .زدند
ــاه                  ــه اول دي م ــب روز ســه شــن
کارگران مطلع شـدنـد کـه کـارفـرمـا              
قرارداد پنج تـن از هـمـکـارانشـان را              

کارگران بالفاصله  .   تمديد نکرده است  
 کارگر و    ٥طوماري در حمايت ازاين     

. اعتراض به کارفرما را امضا کردنـد      
در اين روز تـعـداد امضـا کـنـنـدگـان               

 نفـر  ١٨٥شيفت هاي صبح و ظهر به       
در متن نامه چنين آمـده     .   رسيده بود   

از آنجا که کارفـرمـا قـرار داد        :   " است
 ٢٤کارگران را تمديد نکرده است ما        

ساعت ديگر به کارفرما مهلـت مـي         
دهيم که قرار داد کارگران را تـمـديـد            

فردا صبح نمايندگـان کـارگـران        .   کند
همراه کارگراني که قراردادشان تمديد     
نشده به اداره کار مـراجـعـه خـواهـنـد             

در صورت عدم تمديد قـرار داد        .   کرد
 کارگر ما اعتراضـات خـود را          ٥اين  

   ."از سر ميگيريم
روز چــهــارشــنــبــه دوم دي مــاه           

کميته کردستـان حـزب کـمـونـيـسـت             
کارگري ايران گزارش داد که کارگـران       

 بعد از ظـهـر ايـن          2نساجي ساعت     
روز ماشـيـنـهـا را خـامـوش کـرده و                  

خــواســت . وارد اعــتــصــاب شــده انــد       
ــدن             ــردان ــازگ ــان ب ــچــن ــم ــران ه ــارگ ک
همکاران اخراج شده به سرکار بـود و          
اعالم کردند تا همکـارانشـان بـه سـر            
ــراضــات و                ــت ــد اع ــگــردن ــازن ــار ب ک
 .اعتصاب خود را ادامه خواهند داد

در اعتراضات و اعتصاب قبـلـي       
کارگران توانسته بودند که براي اولين      
بار تحت حـاکـمـيـت رژيـم اسـالمـي               
حقوق دوران اعتصاب را  به کارفرمـا      

اقــدام بــه   .   و دولــت تــحــمــيــل کــنــنــد      
اعتصاب در روز دوم دي در اعتراض       
به عدم تمديد قـرار داد پـنـج تـن از                  
کارگران  در شـرايـطـي کـه کـارگـران               
قراردادي از هر گونه حقوق  قـانـونـي         
محرومند ، داراي اهـمـيـت بسـزائـي           

 . بود
ــول امــور اداري             ــطــفــي مســئ ل
نساجي در روزهـاي اول و دوم وارد              
سالن اعتصـاب شـده و کـارگـران را               
تهديد کرد که اگر کارگران به سر کـار         
باز نگردند با آنـهـا  بـرخـورد قـاطـع                 

اما تهديدهاي او بـا بـي        .   خواهد کرد 

 .تفاوتي کارگران روبرو شد
يکي از مشکالتي که کارگران با      
آن روبــرو بــودنــد مشــکــل مــالــي و             
مايحتاج اوليـه کـارگـران و خـانـواده             
هايشان بود و الزم بود که اقـدامـاتـي          

  . در اين زمينه صورت گيرد 
 دي کـارگـران   4بهمين جهت روز    

با  تعاوني مصرف مذاکـره کـردنـد و            
در نتيجه اين مذاکرات توافق شد کـه        
تعاوني مصرف در مـدت اعـتـصـاب        
مواد خوراکي را بـه صـورت وام بـه               

مـواد اولـيـه و        .   کارگران تحويل دهد  
مايحتاج روزانه مثل گوشت، بـرنـج،        

بـه صـورت وام دريـافـت           . . .   روغن و  
ميشود تا بعدا زمـانـيـکـه کـارگـران             
حـــقـــوقشـــان را دريـــافـــت کـــردنـــد            

در بخـشـي از     . . . .   .بازپرداخت نمايند 
اطالعيه کميته کـردسـتـان حـزب در            
رابطه با حل مشـکـل مـالـي چـنـيـن                

 :آمده 
مـــا از کـــارگـــران نســـاجـــي            "  

ــن                 ــراي رفــع اي ــم کــه ب ــخــواهــي مــي
مشکالت صندوقهاي کمک مـالـي و        

از مـردم    .   همياري را سازمـان دهـنـد      
بخواهند کـه صـنـدوقشـان را کـمـک               

شــهــر ســنــنــدج ايــن ســنــت         .   کــنــنــد
. مبارزاتي را سالها تجربه کرده اسـت      

مردم در چنـيـن مـواردي حـمـايـت و               
هــمــبــســتــگــي خــودشــان را عــمــلــي         

 " .ميکنند
در  سومين روز اعـتـصـاب ودر            
آخرين نشسـت کـارگـران مـطـالـبـات             
خود را به شرح زير تـهـيـه و تـنـظـيـم                  

 کردند 
  :ما کارگران نساجي خواهان"
ــران              -١ ــارگ ــراج ک ــف اخ ــوق  ت
 ١٨٥در چـنـد مـاه اخـيـر              .   ( هستيم

 )کارگر اخراج شده اند
لغو قراردادهـاي مـوقـت و           - ٢

بازگرداندن کارگران قراردادي آقـايـان       
يداهللا جعفري، شهرام چـنـاره، احـمـد           
کاکي، زاهد نصيري، علي خيرابـادي      

  .به کار هستيم
ــجــاد مــحــيــط امــن و               -٣  اي

مناسب بهداشـتـي، پـيـش گـيـري از              
امــراض نــاشــي از مــحــيــط کــار و             

 کارگر مـريـض و انـجـام           ٩٨مداواي  
مــعــايــنــات در دوره هــاي ســالــيــانــه         

  .هستيم
 ايجاد سلف سرويس و دادن        -٤

 تـومـان    ١٦٠٠يک وعده غذا به جاي      
  .پول حق تغذيه هستيم

 اصالح آيين نامه انضباطـي   -٥

و اجراي کـامـل طـرح طـبـقـه بـنـدي                  
   ".مشاغل هستيم

در اين روز خـبـري  پـخـش شـد                 
مبني بر اين که نمايندگـان کـارگـران          
در رابطه با مطالـبـات خـود بـا اداره              

  .کار وارد مذاکره خواهند شد
اعتصاب کارگران در چهـارمـيـن       
روز خود  همـچـنـان بـا تـهـديـدهـا و                  

از .   ترفندهاي مـخـتـلـفـي روبـرو بـود            
 نفـر   ٣جمله مديريت کارخانه نساجي     

از کارگران اخراجي را به دفتر احضـار     
ميکند  که هيچ کدام از کـارگـران بـه            

و يـا  هـمـان          .  دفتر مراجعه نميکنند 
روز مديريت کارخانه با بسيجي هـاي      
کارخانه جلسه اي برگزار  و چنـد نـفـر        
از بسيجـي هـا کـه در صـدد روشـن                 
کردن ماشينهاي کارخـانـه بـودنـد بـا            
مالمت کارگران روبرو شده و مجبـور       

.  به خاموش کردن ماشينها ميشوند      
 دي مـاه مسـئـول کـل             ٤روز  جمعه    

حراست شهر سنـنـدج وارد کـارخـانـه            
  .شد و با مديريت مالقات ميکند

همچنين محمدي مسـئـول اداره        
کار از کـارگـران مـيـخـواهـد کـه بـه                   
سرکارشان باز گـردنـد امـا از طـرف               
کارگران بدليـل ايـنـکـه از مـديـريـت               

 .پشتيباني ميکند هو ميشود 
 دي ماه هنگامي که     ٥روز شنبه   

بــراي بــار دوم لــطــفــي وارد ســالــن               
اعتصاب شد، کارگران يکـپـارچـه بـر          
خواستهايشان پاي فشردند و او عقب      
نشست و با لـحـن بسـيـار آرامـي بـا                

تـا آن    . کارگران  به صحبت پـرداخـت         
روز هيچگونه  عـکـس الـعـمـلـي از                
ــداري و              ــان ــيــن اســت ــول طــرف مســئ

 .  فرمانداري مشهود نيست
ــان و دولــت ســعــي             ــرمــاي کــارف
ميکنند، با استـفـاده از تـرفـنـدهـاي             
مختلف اعـتـصـاب را بـه شـکـسـت               

و در مـقـابـل کـارگـران بـا              .   بکشانند
انسجام و اتحاد خود  همه توطئه هـا          

اعتصـاب مـورد      .را خنثي مينمايند 
پشــتــيــبــانــي اقشــار مــخــتــلــف قــرار       
ميگيرد و قدرتمندتر ادامه مييابد و       
به يک سمبل اتحـاد و هـمـبـسـتـگـي               
کارگري و سمبل اعـتـراض کـارگـري           
عــلــيــه ســيــاســتــهــاي ضــد کــارگــري        
کـارفـرمـايـان و دولـت حــامـي آنـهــا                

  .تبديل ميشود
کميته کردستان حزب کمونيسـت     
کارگـري ايـران اهـمـيـت ويـژه اي بـه                  
اعتصاب ميدهد و در صدداست کـه        
يک جبهه وسيع همبستگي سـراسـري       

و جهاني بـا ايـن اعـتـصـاب ايـجـاد                 
تــالش مــيــکــنــد  بــا کــلــيــه         .   نــمــايــد

امکاناتي که در اختيار دارد خبر اين       
از طـريـق     .   حرکت وسيعا پخش شـود     

راديو ، تلويزيون و اينترنت از همگان       
دعوت ميکند بهر طريق مـمـکـن بـه           
کمک و حمايت از کارگران اعتصـابـي        

  .بشتابند
 دي اولين نشـسـت وسـيـع          5روز  

کارگران در سالن اعـتـصـاب بـرگـزار            
مسائل مختـلـف  طـرح و           .   ميشود  

بحث ميگردد و براي پيشبرد مبـارزه       
اي که شـروع کـرده انـد چـاره جـوئـي                 

تصميم ميگيـرنـد کـمـيـتـه          .   ميکنند
بحران تشکيل دهند تـا بـتـوانـنـد در             
شرايط بحراني، تصـمـيـمـات الزم را           

 ضمنا اعالم ميـکـنـنـد         .اتخاذ کنند 
تا رسيدن به خواستهاي بر حقشـان از         

خبر  .اعتصاب دست نخواهند کشيد   
ــران نســاجــي در              ــارگ اعــتــصــاب ک
دانشگاه آزاد بر ديـوارهـاي دانشـگـاه          
نصب ميشود و  بعد از سه روز فـقـط           
در روزنــامــه اعــتــمــاد، و گــويــا در             

  .روزنامه سيروان بچاپ ميرسد
اداره کار که در نتيجه اعتـصـاب        
قبلي تعهد کرده بود پول اضافه کاري       
کارگران را پرداخت کند، در نامـه اي         
اعالم مينمايد  که پول اضافـه کـاري         

 در   ٤٠را پرداخت نمي کند و فـقـط           
صد روز تعطيلي را پرداخـت خـواهـد          

  .کرد
از طرف ديگر کارگران خواسـتـار       
پرداخت حقوق خـود در اسـرع وقـت             

 روز   ٥ميشوند، زيرا با وجود اينکـه        
از مــوعــد در يــافــت دســتــمــزدشــان           
گذشته هنوز دستمزدشان را دريـافـت        

  .نکرده اند 
کارگران تقاضاي فيـش حـقـوقـي         
خود را کردند و بخش اداري کارخـانـه     
اعالم کرده است فيشها آمـاده اسـت          
اما از مرکز يعني تهران هنوز پول بـه         

  .خزانه ريخته نشده است
کميته حمايت از اعتصـاب طـي         
اطالعيه اي خبر اين اعتصاب را در         

  .سطح وسيعي پخش نموده است
يکي از نگرانيهاي کـارگـران ايـن         
اســت کــه تــعــدادي از کــارگــران                  

 سال است در    ٩قراردادي، که بيش از     
آنجا کار مي کنند، اگر اخراج شـونـد          
به نسبت سنوات کاري فقط يـک مـاه         
به ازاي هـر سـال بـه آنـهـا دسـتـمـزد                    

  .پرداخت مي شود
همه اينها مسائلي است که ذهن       
  کارگران را بخود مشغول  کرده است

 گزارشی از سومين اعتصاب کارگران نساجی کردستان در سنندج

 4             بقيه درصفحه 
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کـارگـران   :    راديو انترنـاسـيـونـال        
نساجي سنندج وارد پـنـجـمـيـن روز              

اعتصـاب االن    .   اعتصاب خود شدند  
 در چه موقعيتي است ؟ 

اعتصابي کـه    :    محمد آسنگران   
در نساجي شهـر سـنـنـدج در جـريـان              
است خوشبختانه با قـدرت بـه پـيـش            

انسـجـام و اتـحـاد کـارگـران             .   ميرود
درعيـن حـال     .   کامال قابل توجه است   

ما شاهد توطئـه و دسـيـسـه چـيـنـي               
هــايــي از طــرف دولــت و کــارفــرمــا            
هستيم که تالش مي کنند با ايـجـاد          
ترس و تهديد و تطميع کـاري کـنـنـد             
که عمال اتحاد بين کـارگـران را بـهـم             

ولــي .   زده و تــفــرقــه ايــجــاد کــنــنــد           
خوشبختانه کارگران تا بـحـال پـاسـخ          

 ٠درخوري به آنها داده اند
مـثـال چـه      :    راديوانترناسـيـونـال      

کارهايي مي کـنـنـد؟ دسـت بـه چـه                
 اقداماتي مي زنند؟
بعنـوان نـمـونـه       : محمد آسنگران  

مـقــامـات دولــتـي را فــرســتـادنــدکــه           
کارگران را تهديدکرده و گـفـتـنـد کـه              

در يـک   .   بايد به سرکار خود باز گردند     
مورد ديگر از دو تن از کارگراني کـه          
مــي خــواســتــنــد اخــراج کــنــنــد مــي         
خواهند که به دفتر مديريت بـرونـد و           
با آنها بطور فردي صحبت کـنـنـدکـه            

 ايـن دو      ٠جواب مناسبي مي گيرنـد    
کارگر به دفتر مديريت نـمـي رونـد و            
کارگران مي گويند که اگر کـارفـرمـا          
حرفي دارد به مجمع کارگران بيايد و        
حرفهايش را آنجا بـزنـدو اعـالم مـي             
کنند که کارگران حرف خصوصـي بـا         

 در دو مـورد مـراجـعـه          ٠کسي ندارند 
مقامات دولتي ، يکبار کارگران آنها      
را هو مي کنند و بار ديگر نيز با بـي            
ــرو               ــران روب ــارگ ــامــل ک ــوجــهــي ک ت

 به اين ترتيب مي بينيم که       ٠ميشوند
کل مـقـامـات رژيـم در سـنـنـدج از                  
يــکــطــرف و کــارفــرمــا و مــديــريــت           
کارخانه نسـاجـي کـردسـتـان کـال بـه               

از يـکـطـرف      .   دست و پـا افـتـاده انـد          
تالش مي کنند که دستمزد کـارگـران        

 روز از مـوعـد         ٦را به گرو بگيرنـد،       

پــرداخــتــن دســتــمــزدهــا گــذشــتــه و           
پرداخت نکرده اند، و در عين حال بـا          
تهديد به اخراج و دعوت کردن فـردي         
فضاي تفرقه و چـنـددسـتـگـي ايـجـاد           

 خوشبختانه اين حرکات بـراي    ٠کنند
. کارگـران کـامـال روشـن بـوده اسـت              

دست کارفرمـا و مـقـامـات دولـتـي              
براي هـمـه رو شـده و طـبـق آخـريـن                    
اخباري که بدست ما رسيده، کارگران      
محکم بر سر خواسته هـاي خـودشـان        
هستند و اعالم کرده اند که تا رسيدن        
به خـواسـتـه هـايشـان بـه اعـتـصـاب                 

 .ادامه مي دهند
مـعـمـوال    :   راديو انتـرنـاسـيـونـال         

يکي از شگردهايي که کارفرمـاهـا و         
دولت براي شکستن اعتـصـاب از آن          
استفاده مي کنـنـد، هـمـيـن مسـئلـه              
تفـرقـه اسـت کـه شـمـا بـه آن اشـاره                     

کارگران نساجي گفته انـد کـه        .   کرديد
ما با کارفرما حرف خصوصي نداريم      

به نظر شـمـا     .   که پاسخي روشن است     
بغير از اين مسئله کـه نـبـايـد حـرف               
خصوصي و پشت درهـاي بسـتـه اي            
وجــود داشــتــه بــاشــدچــه اقــدامــات           
ديگري را بايد در دستور گذاشت کـه         
جلوي ايـن شـگـردهـاي کـارفـرمـا را               

 گرفت ؟
بـه نـظـر مـن         :   محمدآسـنـگـران      

مهمترين اتفاقي که ميتواند بـيـفـتـد          
که هم کارفرما را به عـقـب نشـيـنـي              
وادار کــنــد و هــم کــارگــران را در                  
موقعيت بهتري قرار دهـد، حـمـايـت           
ديگر بخشهاي کـارگـري و مـردم در            

پخش وسيع اخبـار    .   سطح وسيع است  
اعتصاب در جامعه و جـلـب افـکـار             

منتهي بطور مشـخـص در       .   عمومي
محل اعتـصـاب تشـکـيـل مـجـامـع              
عمومي منظم کـارگـران اعـتـصـابـي           
کليد حل اين مشکل است تا از ايـن           
راه مــانــع ايــجــاد تــفــرقــه از طــرف              

. کــارفــرمــايــان و دولــت شــويــم                  
تصـمـيـمـاتـي کـه گـرفـتـه مـيـشـود،                   
براساس تصميمات جـمـعـي بـاشـد و            

هـمـيـن    .   تعهدجمعي به آن داده شـود       
کاري که اخيـرا خـودکـارگـران انـجـام             

داده اند، تشکيل صندوقهاي حمايـت    
از اعــتــصــاب و اعــالم ادامــه ايــن              

خــود کــار    .   حــرکــت و ايــجــاد فضــا        
صــنــدوق و جــمــع آوري کــمــک بــراي           
صندوق تنها مسئله مـالـي و کـمـک            
ــران                 ــدســت کــارگ ــه اي کــه ب ــن هــزي

در عين حال   .   اعتصابي برسد نيست    
يـک کــار    .   يـک امـر ســيـاسـي اســت             

در عـيـن حـال جـلـب            .   سياسي است   
توجه جامعه به اين حرکت و اهـمـيـت          

اقــدامــات مــتــعــددي را       .   آن اســت     
مـواردي  .   ميتوان دردستور گذاشـت      

که حال در نظر من است يکي اينـکـه           
تمام کارگران بـايـد در جـريـان تـمـام                
اتفاقـات قـرار داشـتـه بـاشـنـد و در                  
جريان تصميماتي باشندکه قرار است     

 بنظرم بايد کارگـران     ٠بعدا اجرا شوند  
و نمايندگانشان خطاب به مردم ايـران   

از طـريـق رسـانـه هـاي            .   حرف بزنـنـد   
گروهي ، از طريق صدور اطالعـيـه و          
بيانيه ، خطاب به کارگران در سـطـح           
جهاني و اتحاديه ها و سـازمـانـهـاي            
کارگري الزم است حرفشـان را زده و           
درخــواســت حــمــايــت و پشــتــيــبــانــي       

 اتحاد و همبستگي طبـقـاتـي        ٠کنند
را در ايــن حــرکــت مــيــشــود بــطــور            

از اين دست   .   برجسته اي سازمان داد   
اقدامات گرفته تا مـحـکـم ايسـتـادن           
ــازش                  ــا و س ــرم ــارف ــل ک ــاب ــق در م

من مي فهمم کـه بـاالخـره          .   ناپذيري  
در جريان هر اعتصاب و هـر مـبـارزه           
اي ممکن است جايي يک قدم عـقـب          

بهمـان  .   بنشيني، يک قدم پيش بروي      
نسبت که زورت مـيـرسـد مـيـتـوانـي             
مطالبـات را بـه کـارفـرمـا و دولـت                 

ولي بـايـد دانسـت کـه          .   تحميل کني   
ايـــنـــهـــا هـــمـــگـــي مـــعـــادالت و             
فاکتورهايي هسـتـنـد کـه از فضـاي              
سياسي و قـدرت طـرف خـودمـان و              

 بهـر   ٠طرف مقابل سرچشمه ميگيرد   
نســبــتــي کــه کــارگــران مــتــحــدتــر،           
قدرتمندتر و با اعتماد به نفس تـر در        
مقابل کارفـرمـا بـايسـتـنـد، بـهـمـان               
نسبت کارفرما وادار به عقب نشينـي       

 ولي در عين حال قابل فهـم        ٠ميشود

است که يک رهبر عملي واقع بـيـن و            
باتجربـه، مـواقـعـي يـک قـدم کـوتـاه                 

. بيايدو به يک سازش و توافقي بـرسـد        
ولي در مورد بعضي مسـائـل ديـگـر          

مــثــال ايــن   .   نــمــيــشــود ســازش کــرد     
خواست که پـنـج کـارگـر اعـالم شـده               
نبايد اخراج شوندرا بايد بطور قطعـي       

 پـرداخـت     ٠به کارفرما تحمـيـل کـرد       
دســتــمــزدهــاي مــعــوقــه را بــايــد بــه           

 ايـنـهـا ديـگـر          ٠کارفرما تحميل کرد 
 ولــي در     ٠ســازش بــردار نــيــســتــنــد      

مواردي ممکن است نماينده کارگران     
و کارفرمايـان بـنـشـيـنـنـد و بـر سـر                   
مسائل ديگري به توافقاتي برسـنـد و      

 اين هم بستـگـي      ٠بعضا کوتاه بيايند  
ولي مواردي اسـت    .   به توازن قوا دارد   

که جاي هيچگونه سازشي نـيـسـت و          
اگر کارگران بر سر ايـنـهـا بـه سـازش              
برسند عمال در حرکـات بـعـدي شـان            

 . دچار لطمه ميشوند
راديــو انــتــرنــاســيــونــال ؛ طــبــق          
اطالعيه اي که منتشـر کـرده بـوديـد            
کارگران روز گذشته مجمع عـمـومـي        

مجمع عمومـي در خـنـثـي          .   داشتند
کــردن طــرحــهــاي کــارفــرمــا چــقــدر           
ــاشــد؟مــحــمــد             ــر ب ــد مــوث ــوان ــت مــي

در مـدت حـدودا دو مـاه            :   آسنگران  
گذشته اين سومـيـن بـاري اسـت کـه              
کارگران نسـاجـي سـنـنـدج دسـت بـه               

از هـمـان آغـاز تـا          .   اعتصاب زده اند  
بحال کارفرما تـالش کـرده کـه هـمـه              
کارگران را در مـقـابـل خـودش قـرار              

تالش کرده که يقه تـعـدادي را       .   ندهد
بعنوان نمونه دفعه قبل از دو      .   بگيرد

تن از نمايندگـان کـارگـران شـکـايـت             
 تالش مـي کـنـد کـه ايـن              ٠کرده بود 

حرکت را بعـنـوان حـرکـت چـنـد نـفـر                 
 تالش مـي کـنـد        ٠معين قلمداد کند  

که مسـائـل را فـردي کـرده و جـمـع                   
کوچکتري را خـطـاب قـرار دهـد تـا                

. بدينوسيله ديگـران را خـنـثـي کـنـد             
مجمع عمومي در مقابـل هـمـه ايـن            
توطئه ها ميتواند بايستد و حـرکـت          
جمعي کارگران را در مقابل کارفرمـا       

مــجــمــع عــمــومــي ايــن       .   قــرار دهــد  
جايگاه را دارد که همه کارگران خـود         
را در تصمـيـم گـيـريـهـا شـريـک مـي                  

خود را در دفاع از نمايـنـدگـان         .   دانند
انتخابي شان و اجراي تصميمات آنها      

اگـر فـردا اتـفـاقـي          .   مسئول ميداننـد  
بيفتد و يکي از اين نمايندگان مـورد         
نــظــر کــارفــرمــا قــرار بــگــيــرد، اگــر           
کارفرما بخواهد به نـفـر مـعـيـنـي و               
ياچند نفر معين فشـار بـيـاورد، ايـن            
فشار به کل کارگران بايد توسط آنـهـا      

کـارگـران بـطـور       .   با دقت بررسي شود   

کامل و دسته جمعي و تا به آخر بايـد          
ايـن  .   از نمايندگانشان حمايت کـنـنـد       

تنها ضامن پيروزي، انسجام و اتحاد      
مــجــمــع عــمــومــي    .   کــارگــران اســت   

جايگاه اساسي در سيـسـتـم تصـمـيـم            
ــري دارد کــه هــمــه را شــريــک                   ــي گ
سرنوشت تصميـمـاتشـان مـي کـنـدو            
قدرت و اعتماد به نفـس کـارگـران را           

کارگر قدرتش در تـجـمـع       .   باال ميبرد 
کـارگـر بـطـور       .   و در تشکل اش است    

فردي قـدرتـي در مـقـابـل کـارفـرمـا                 
کارفرما از پول و امکـانـات و         .   ندارد

پليس و دادگاه و دولت و هـمـه چـيـز               
از رســانــه هــاي       .   بــرخــوردار اســت       

گروهي گرفته تا حتي فرهنگ حـاکـم        
ولي کـارگـري کـه در          .   شده برجامعه   

مقابل کارفرما قرار مي گيرد عـمـال         
قدرتش از تشـکـلـش و از اتـحـاد و                 
همبستگي اش ناشي ميشـود و ايـن         
اساسا ميتواند از دل مجمع عمومـي       

مجـمـع عـمـومـي پـايـه            .   بيرون بيايد 
محکم ايـن اتـحـاد و هـمـبـسـتـگـي                  

 . ميتواند باشد
در اطالعيـه   :   راديو انترناسيونال   

کميته کردستـان حـزب کـمـونـيـسـت             
ً  کـمـيـتـه                 کارگري اشاره شده بـود بـه
بـحـرانّ  ايـن کــمـيـتــه چـه وظـايـفــي                   

تـا جـايـي کـه         :   دارد؟محمدآسنگران  
ما اطالع داريم و در تحليل و بررسي        
به اين نتيجه رسيديم ، کميته بـحـران          
عمال شامل جمـعـي اسـت کـه بـراي              
روزهــاي اضــطــراري و تصــمــيــمــات         

بـطـور   .   اضطراري تشکيل شده است      
قطع اين ميتواند نشـانـدهـنـده پـيـش            
بــيــنــي بــا درايــت و درازمــدت تــر               

در شــرايــطــي کــه       .   کــارگــران بــاشــد    
کارفرما عقب ننشيند، اگر اعتصاب     
کارگران را وارد يک فضاي نامتـعـادل        
و نامتعارف کـردنـد، اگـر تـهـديـدات             
غيرقابل پيش بيني و اتفاقـات غـيـر          
قابل پيش بيني بعنوان فاکتـورهـايـي     
در فضــاي حــاکــم بــر اعــتــصــاب و             
کارخانه دخيل شـدنـد، آنـمـوقـع ايـن              
اختيار را به اين جمع معين داده انـد           
که تصميم بگيرند و الزم نباشد حتما       
در هــمــه مــوارد مــجــمــع عــمــومــي          

اما عليرغـم ايـنـکـه        .   تشکيل بدهند 
اين اقدام خوبي است، همين جـا الزم         
است تاکيـد کـنـم کـه تـا جـايـي کـه                    
ممکن است و تا جايي که به مـجـمـع           
عمومي دسترسي هست، بـنـظـر مـا           
مجمع عمومي هنوز که هنـوز اسـت         
در بدترين حالـت هـم، تـنـهـا مـرجـع                

. صالحيت دار تصميم گـيـري اسـت           
حـتـي در     .   که چه بکنند و چه نکنـنـد       

 شرايط اضطراري و در شرايط 

نگاهی به اعتصاب کارگران نساجی 
 کردستان  

 
 گفتگوی سيما بھاری 

 از راديو انترناسيونال با محمد آسنگران 
 

 
 

       محمد آسنگران 
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نــامــتــعــادل و نــامــتــعــارف هــم         
بهترين تضمين پـيـشـرفـت و اتـحـاد              
کارگران بـاز هـم مـجـمـع عـمـومـي                  

ايــن کـمــيــتـه بــراي اقــدامــات         .   اسـت 
ضــروري اســت در روز مــبــادا کــه               
اميدوارم کـارگـران هـيـچـگـاه بـه آن                

اين بـا تشـکـيـل        .   احتياج پيدا نکنند  
صندوق کمک مالي به اعتصاب ، بـا         
مثال کميته حمايت از اعتصاب و يـا        
حتي کميته رهبـري اعـتـصـاب فـرق            

کميته بحـرانـي کـه درسـت          .   مي کند 
شده بنطر من کامال حالت استثنايـي       

هرچقدر اين شـيـوه      .   و اضطراري دارد  
را بکار نبريم و وارد فضـايـي نشـويـم            
که تـنـهـا عـده مـحـدودي بـتـوانـنـد                   
تصميم بگيرند، بيشتر بـه نـفـع مـان             
است و بيشتر مي تـوانـيـم اتـحـاد و                

 . انسجام مان را حفظ کنيم 
همانطور که  :   راديو انترناسيونال   

خودتان هم گـفـتـيـد مـوقـعـيـت ايـن                 
اعتصاب در کـل جـنـبـش کـارگـري               

خـطـاب بـه      .   تـعـيـيـن کـنـنـده اسـت               
کارگراني که امـروز دسـت انـدر کـار             
پيشبرد اين مبارزه هستنـد، خـطـاب         
به رهبران عملي چه پـيـامـي داريـد؟            

ما تا بحال چـنـديـن      :   محمدآسنگران  

بــار خــطــاب بــه دوســتــانــي کــه در               
ــد و                ــرنـ ــبـ ــيـ ــر مـ ــاب بسـ ــصـ ــتـ اعـ
نــمــايــنــدگــانشــان ، تــا آنــجــايــي کــه          
بحثهايمان در شرايط و تـوازن قـواي          
فعلي به نتايجي رسيده، حرفـهـايـمـان         

اميدوارم که اين   .   را گفته و نوشته ايم    
دوستان از طريق سايتهاي اينـتـرنـتـي       

ولـي در    .   اين نوشته ها را ديده باشند     
موقعيت فعلي بنظر مـن اعـتـصـاب          
کارگران نساجي به مـرحلـه حسـاسـي          

اين اعتصاب عمال کل    .   رسيده است   
دم و دستگاه جـمـهـوري اسـالمـي از             
يکطرف و کارفرما و مديـريـت را در           
کنارهم و در مقابل کارگران قرار داده       

اينها متحدا مشغـول يـافـتـن         .   است  
. راه فراري از اين وضـعـيـت هسـتـنـد            

تالش مي کنند که اتحاد کارگران را        
مــن خــطــاب بــه      .   تضــعــيــف کــنــنــد   

کارگران تنها اين را ميتوانـم بـگـويـم           
که قدرت ما، تضمين پيـروزي مـا و           
تضميـن رسـيـدن بـه خـواسـتـه هـاي                 
کارگران اعتصابي اتـحـاد و مـجـمـع            

ما بعد از   .   عمومي و تشکل آنهاست   
اين اعتصاب بايد مـتـحـدتـر بـيـرون             

بعداز ايـن اعـتـصـاب، بـايـد             .   بياييم
کارگران صميميت شان، اعـتـمـاد بـه          
نفس شان، آگاهي و تجربه شـان قـوي         

بـهـرحـال    .   تر و متشکل تر پيش بـرود      
تا جاييکه به ايـن مـوضـوع مـربـوط             
ميشود، تالش براي اينکه بخشـهـاي       
ديگر کارگري و جامعه را پشـت ايـن          
اعتصاب بياورند امر مـهـمـي اسـت           

بهـر نسـبـتـي       .   که بايدبه آن توجه کرد    
که بتوانيم جـامـعـه را بـدنـبـال خـود                
داشته باشيم، بهر نسبتي که بتـوانـيـم        
حمايت بخشهـاي ديـگـر جـامـعـه را              
جلب کنيم، بهمان نسبت قدرتمـنـدتـر        

اين کاري است که کارگران   .   ميشويم  
اعتصـابـي و رهـبـران کـارگـري ايـن                
اعتصاب ميتواننـد نـقـش اصـلـي و             

 ٠مفيدي را در پيشبرد آن ايفا کـنـنـد         
ــا خــود                 ــطــه ب امــيــدوارم کــه در راب
صندوقي هم که تشکـيـل داده انـد و             
اقــدامــات جــدي شــان ، اعــتــصــاب          
بتواند با اعتماد بـه نـفـس بـيـشـتـري             

 .پيش برود
خـطـاب بـه      :    راديو انترناسيونال   

کارگران ساير بخشها چـه در سـراسـر           
ايران و چه در کردستان چه صـحـبـتـي         

کـارگـران   :   داريد؟محـمـد آسـنـگـران          
ساير بخشـهـا و در کـارخـانـجـات و                
کـــارگـــاهـــهـــاي ديـــگـــر، مـــردم ،            
دانشجويان بـايـد فـورا بـدون اتـالف              
وقت ، از اعتصاب کارگران نسـاجـي         

 با نـوشـتـن نـامـه، بـا             ٠حمايت کنند 
فرستادن هيئتهاي نـمـايـنـدگـي ، بـا              
پخش اخبار و اطالعات مـربـوط بـه           
اعتصاب، با جمع آوري کمـک مـالـي          
ــاب              ــصــ ــتــ ــدوق اعــ ــنــ ــراي صــ بــ

. ميتوانندحمايت خود را اعالم کننـد     
همه اينها اقداماتـي اسـت کـه بـايـد              

مشخصـا خـطـابـم       .   فورا انجام بگيرد  
به کارگران در مراکز کـارگـري خـارج           

بايد بالفاصله دسـت    .   کردستان است   
اين اتفاق مهمي در جنبش     .   بکار شد 

خواست مـعـيـنـي کـه          .   کارگري است 
کارگران نساجي در مقابـل کـارفـرمـا        
قرار داده اند، رسميت دادن بـه کـلـيـه            
قراردادهاي موقتي کارگران پيـمـانـي       

ايـنـکـه قـراردادهـاي مـوقـت            .   است   
همگي لغـو شـود و کـلـيـه کـارگـران                 
شاغـل ، بـعـنـوان کـارگـران رسـمـي                 

بکارشـان ادامـه     )   استخدام رسمي   (   
دهند و بتوانند از بـيـمـه درمـانـي و                

ايـن  .   ساير بيمه ها بـرخـوردار شـونـد          
امر مهم و جدي است که امـروزه کـل         
جنبش کارگـري ايـران بـا آن درگـيـر                

بـــنـــظـــر مـــن ايـــن هـــمـــان            .   اســـت
قراردادهاي مـوقـتـي اسـت کـه اوال              
بــخــش وســيــعــي از کــارگــران را از             
حقوقشان محروم کرده و ثانيا عـمـال         

باعث تضعيف مـوقـعـيـت کـارگـران            
کارفرما همـيـشـه بـا        .   رسمي ميشود 

تهديد به استخدام کارگران قـراردادي       
، در صورتيکـه اوضـاع بـه مـيـل او                
پيش نرود، هـم مـوقـعـيـت کـارگـران              
رسمي را تضعـيـف مـي کـنـد و هـم                 

هـمـچـنـانـکـه       .   دست به تفرقه ميـزنـد     
ديديـم در کـارخـانـه نسـاجـي وقـتـي                 
نتوانستند از کارگران قراردادي هم به      
نفع خودشان استفاده کنند، بـه چـنـد           
بسيجي دستور دادند که ماشينها را       

 با مالمت کردن و منـع       ٠روشن کنند 
کردن و صـحـبـتـهـاي خـود کـارگـران               
اعتصابي ، ايـن چـنـد بسـيـجـي هـم                
ناچار شدندکه ماشينها را خـامـوش         

ايـنـهـا اقـدامـاتـي اسـت کـه               .   کنـنـد  
کارفرماهاي همه مراکز کـارگـري در        
همه شهرها در دستور خـود دارنـد و            
بــايــد ايــن مســئلــه را امــري جــدي              

ــران نســاجــي          .   دانســت     ــارگ ــر ک اگ
کردستان پـيـروز شـونـد، بـنـظـر مـن                
جنبش کارگري ايران يک قدم به جـلـو          

اين يک تجربه بسيار مهـم    .   رفته است 
و ارزشمندي است کـه بـه تـجـربـيـات              
ــه                ــران اضــاف ــري اي ــارگ ــبــش ک ــن ج

  . ميشود

ــصــاب            ــن روز اعــت ــي ــجــم ــن درپ
نمايندگان کارگران با رئيس اداره کار      

. صادقي زاده وارد مذاکره  ميـشـونـد        
رئيس اداره کار از کارگران ميخواهـد      
بــه  اعــتــصــاب  پــايــان دهــنــد امــا              
کارگران در مقابل بر مطالبـات خـود         

  .پا فشاري ميکنند
کارفرما اعالم ميکند کـه حـکـم         

 نفر کارگر قراردادي از تهران      ٥اخراج  
صادر شده است و کاري از دست آنهـا      

 .ساخته نيست 
کارفرما، مـديـريـت و حـراسـت،           
کارگران شاهو را تهديد ميکنند  کـه       
از کارگران نساجي حـمـايـت نـکـنـنـد             
زيرا کـه عـواقـب خـوبـي بـراي آنـهـا                   

  .نخواهد داشت
مســئــولــيــن اداري بــه کــارگــران        
نساجي ميگويند که  اين اعـتـصـاب         

  .آرمان گرايي است، صنفي نيست
ــيــه کــارگــران و             تــهــديــدات عــل

  .نمايندگانشان همچنان ادامه دارد
 

برگزاري مجـمـع عـمـومـي فـوق            
 العاده

کارگران نساجي روز چهار شـنـبـه      
مجمع عمومي فوق العاده اي برگـزار       

مــيــکــنــنــد و کــمــاکــان در مــقــابــل            
کارفرما، و ادارات دولـتـي مـحـکـم             

 . ايستاده اند
 ٢٦اداره کار، با استناد به  ماده        

قــانــون کــار جــمــهــوري اســالمــي از          
ــقـــوق دو روز دوران                ــرداخـــت حـ پـ
اعتصاب کـارگـران مـجـدداً سـر بـاز              

در حالي که قبالً کـارفـرمـا و          .   ميزند
اداره کار تعهد داده بودند کـه حـقـوق            

. اين دو روز را پرداخت خواهنـد کـرد         
در اين روز نـمـايـنـدگـان کـارگـران بـا                
سيف اهللا صراحتي يکي از مـديـران           

. کارخـانـه بـه مـذاکـره مـي پـردازنـد                
صـراحــتــي اعــالم مـيــکــنـد  کـه بــه               
کارگران اخراجي بـه نسـبـت سـنـوات            
کاري به ازاي هر سال دو ماه و بيست         

کـارگـران   .   روز حقوق پرداخت ميشود   
اين تعرض بيشرمانه را نمي پـذيـرنـد           
و اعالم ميکنند که خواهان بازگشت      

و مـتـذکـر      .   آنها  به سـرکـار هسـتـنـد          
ميشوند که در اعتصاب قبلـي بـراي         
کارگران اخـراجـي بـخـش بـافـنـدگـي               
توافق شد که در ازاي هر سال حـقـوق           

 ماه و نـيـم بـه کـارگـران پـرداخـت                  ٤
به اين ترتيب مذاکره بي نتيجـه       .   شود

 . پايان مي يابد
کارگران اعالم کردند نجفي مدير     
عامل کارخانه نساجي بايد از تـهـران        

ــه مشــکــالت جــواب                 ــردد و ب ــرگ ب
در غـيـر ايـن صـورت  تـمــام                . بـدهـد  

کارگران شيفت ها همزمان با هـم در          
مــحــل اعــتــصــاب حــاضــر شــده و             

 . تصميمات الزم را خواهند گرفت 
کارگران براي بـاز کـردن حسـاب           
بانکي بـا مشـکـل روبـرو مـيـشـونـد                
زيراکه  بانک بدون تاييـد اداره کـار و             
مديريت کارخانه براي صندوق کـمـک       
مالي به اعتصاب حسـاب بـاز نـمـي            

اداره کار و مديريت حـاضـر بـه         .     کند
هيچگونه همکـاري در ايـن زمـيـنـه             

 . نميشوند
.   اعتصاب همچنان ادامـه دارد      

 9 و 8آخرين اخبار در اطالعيه هاي       
کــه در ايــن شــمــاره چــاپ شــده ،                   

 .منعکس گرديده است
********* 

پيام محمد آسنگران      
به کارگران متحصن     

  نساجي کردستان  
  !دوستان گرامي

اعتصاب اخير شما در اعـتـراض       
بــه تــمــديــد نــکــردن قــرار داد کــاري            
همکارانتـان، تـوجـه هـاي زيـادي را              

اين يـک ابـراز       .   بخود جلب کرده است   

. همبستگي طبقاتي بسيار باال اسـت   
اين حرکت شما در جـنـبـش کـارگـري            

  .آموزنده و موثر ميباشد
شما در طـول دو مـاه گـذشـتـه،                
درگير يک مبارزه مهم با کارفرمايـان       

. و سرمايه داران و دولت آنهـا بـوديـد          
همين مبارزات نشان داد که اگـر مـا          
کارگران متحد باشيم، اگـر دسـت بـه           
دست هم بدهيم، اگر نـيـروي خـود را            
سازمان دهيـم مـيـتـوانـيـم سـرمـايـه               
داران و دولت شان را به عقب نشينـي         

  .وادار کنيم
در اين مبارزات دفـاع کـارگـران          
کارخانه شـاهـو، کـارگـران خـبـاز، و               
ديگر مـراکـز کـارگـري از مـبـارزات              
ــراز                   ــگــري از اب ــه دي ــا صــحــن ــم ش

تشـکـيـل    .   همبستگي کـارگـري بـود       
کميته حمايت از مـبـارزات شـمـا و              
حمايت اتـحـاديـه هـاي کـارگـري در               
خارج کشور، همگي نشان مـيـدهـد،         
کــه جــنــبــش کــارگــري در ايــران از              
امکانات و قدرت بيشتري بـرخـوردار       

فاز تازه اي را آغـاز کـرده         .   شده است 
من به همه کارگران و مـردمـي        .   است

که در اين راستا کمک کردند کـه ايـن          
مبارزات با قدرت پـيـش بـرود درود            

  .ميفرستم
همينجا الزم است بـار ديـگـر از           

همه کارگـران و فـعـالـيـن و رهـبـران                 
کــارگــري، از هــمــه اتــحــاديــه هــا و             
سازمانهاي مترقي و مردم آزاديخـواه      
تقاضا کنم که اعتصاب اخـيـر شـمـا            
کارگران نساجي کردستان در سنـنـدج       
را، مورد حمايت بيشتري قرار داده و        
کمک کنند، تا اين مبارزه مهم نيز بـه   

پـيـروزي ايـن      .   پيروزي مـنـجـر شـود        
ــا اعــالم                 ــراضــي را ب حــرکــت اعــت
همبسـتـگـي و حـمـايـت بـخـشـهـاي                 
مختلف و همچنين ابراز حمايت بيـن       

  .المللي بايد تضمين کنيم
درود بر کارگران نساجي 

  سنندج
زنده باد اتحاد و همبستگي   

  طبقاتي کارگران
  ١٣٨٣ ديماه ٤

بقیه گزارشی از سومين 
 .....اعتصاب 

 

ايسکرا را به 
دوستان و 

آشنايان خود   
 معرفي  کنيد 
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كارگران ، دانشجويان  مردم     
 آزاده و شريف ايران و كردستان 

 
كارگران نساجي براي سومـيـن      
بار در چند ماه اخير در اعـتـراض           
بــه اخــراج جـــمــعـــي ديــگـــر از                 
همكارانشان در اعتـصـاب كـامـل         

هـمـانـطـور كـه        .   به سر مـي بـرنـد          
 تـا كـنـون        83مطلعيد از اول سال    

 نفر از كارگران به بهانـه هـاي       175
واهي اخراج شده اندو كارفـرمـا در         
صــدد اســت تــعــداد بــيــشــتــري از          
كارگراني را كه داراي سـابـقـه كـار          
چندين سـالـه بـوده وجسـم و تـوان               
خود را به پاي توليد،در برابر مـزد         
ناعادالنه ارزاني داشته اند ،اخـراج      

 .نمايد

هدف كار فرما اخراج كارگـران      
با سابقه واگاه و فعـالـيـن كـارگـري            
واستخدام به شيوه قرار داد مـوقـت    
است كه مشمول قانـون كـار نشـده         
ودســت كــارفــرمــا را در اخــراج و            
استثمار كارگران بيش از پيش بـاز       

 .ميگذارد 
كارگران با درايـت دسـت كـار           
فرما را در اين فريبكاري رو كـرده         
اند و متحـدانـه در بـرابـر آنـهـا بـا                  
همبستگي ايستاده اند مطـالـبـات       

 :كار گران به شرح زير است
 
توقف اخراج كارگـران وبـاز       -1

 گشت كارگران به سر كار
 
لغـو كـامـل قـرار داد كـار              -2
 موقت
 
فراهم كردن محيط كـامـال       -3

 بهداشتي و ايمني كار
 
ايجاد سلف سرويس وسالن    -4

غذا خوري بهداشتـي و يـك وعـده            
 غذاي گرم 

 
 لغو قوانين كميته انظباتي -5
 
اجراي كامـل طـرح طـبـقـه           -6

 بندي مشاغل
 
احترام گذاشتن به حرمت و   -7

 شخصيت كارگران در محيط كار
نساجـي كـردسـتـان امـروز بـه             
نقطه عطف مبارزات طبقاثي بـدل      
شــده اســت و هــمــه كــارگــران و                
زحمتكشان چسم به سـرنـوشـت آن          

ــيــائــيــد بــا اعــالم        .   دوخــتــه انــد    ب
پشتـيـبـانـي خـود از ايـن حـركـت                 
اعتـراضـي كـارگـران ،آنـهـا را در               
مــبــارزه بــراي احــقــاق حــقــوق بــر           

 حقشان ياري دهيم 
كميته حمايت از     
كارگران اعتصابي    

6/10/83  

اعتصاب کارگران نساجـي    
کردستان وارد هشـتـمـيـن روز         

 خود شد
همبـسـتـگـي بـا کـارگـران            
 اعتصابي گسترش مي يابد

مراکز کارگري در سنندج،    
ــز اعــالم              ــرمــانشــاه و ســق ک

 همبستگي کردند
اعتصاب کارگران نساجـي    

 . وارد هشتمين روز خود شد
بر اساس آخـريـن اخـبـاري کـه             

 ٢٨(  ديــمــاه      ٨روز ســه شــنــبــه         
به کميته کردستان حزب    )   دسامبر

کمونيست کـارگـري رسـيـده اسـت           
کارگران چندين کارخانـه و مـرکـز          
کــارگــري از اعــتــصــاب کــارگــران        
نســاجــي کــردســتــان در ســنــنــدج         

 :حمايت کردند که عبارتند از
اتـــحـــاديـــه بـــرقـــکـــاران و          -

 فلزکاران کرمانشاه
 کارگران خباز سقز -
 کارگران شاهو سنندج -
 کارگران پرريز سنندج -
کـارگــران شــيــر پــاســتــوريــزه       -
 سنندج
سه نفر از فعـالـيـن کـارگـري           -
مـحـمـود صـالـحـي، جـالل            ( سقز   

 )حسيني و محمد عبدي پور

ــزب              ــان ح ــت ــردس ــمــيــتــه ک ک
کمـونـيـسـت کـارگـري ضـمـن ارج               
نهادن از اين حمايت هـا، از هـمـه             
کارگران و مردم کردستان و ديـگـر        
شهرهاي ايران مـيـخـواهـد کـه بـه             
ــران نســاجــي              ــارگ ــايــت از ک حــم

. کردستان در شهر سنندج برخيزند    
اعــتــصــاب کــارگــران نســاجــي             
کردستـان بـه سـنـگـر مـهـمـي در                 
مبارزه کـارگـران عـلـيـه سـرمـايـه               
داران و حکومت آنها تبديل شده و       

شايسته گرمترين حمايت از جانب     
کليه کارگـران و مـردم آزاديـخـواه            

 .است
 زنده باد همبستگي کارگري
زنده باد کارگران نساجي  

 سنندج 
کميته کردستان حزب    
 کمونيست کارگري ايران   

 ١٣٨٣ دي ماه   ٨سه شنبه  
 

اعدام شنيع ترين رفـتـار بـا          
اعـدام،  .   انسانها در دنـيـا اسـت       

قتل عمد است و بايد در سراسر       
جهان بر عليه آن و براي لـغـو آن           

 .مبارزه کرد
جــنــبــش عــلــيــه اعــدام يــک        

.  و بين المللي اسـت   يجنبش قو 
ما خود را بـخـشـي از جـنـبـش              
جهاني بر علـيـه اعـدام و بـراي             

. لغو مجازات اعـدام مـيـدانـيـم         
ما تالش ميـکـنـيـم بـراي لـغـو              
ــا                 ــراه ب ــم ــان ه ــه اعــدام در ج
سازمانها و جريانـات مـتـرقـي،         

فعالـيـت کـرده و عـلـيـه اعـدام                
صف متحد و محکمـي ايـجـاد         

 .کنيم
اين جنبش در ايران وظـيـفـه         
مهم و تاريخي مقابله با احکـام       
اعدام، نجات جـان قـربـانـيـان و            
مبارزه براي لغو مجازات اعدام     

ايـن مـبـارزه      .   را در دستور دارد   
جايگاه مهمي عليـه جـمـهـوري         
اسالمي ايران، سـرنـگـونـي ايـن          
حکومت و اسالم سياسي بـطـور       

 .کلي دارد
تا کنون جمهـوري اسـالمـي        

ايران، دهها هزار نـفـر را اعـدام           
جنبش عليـه اعـدام      .   کرده است 

در ايـران روز بـه روز گسـتـرش              
 .مي يابد

کميته بيـن الـمـلـلـي عـلـيـه              
اعـــدام بـــا ســـازمـــان دادن                
کمپينهاي گستـرده و جـهـانـي،          
ــقــط               ــه ف ــد، ن ــوشــي خــواهــد ک
محکومين به اعـدام را از زيـر           
تيغ اعدام نجات دهد، بلکـه بـا          
افشا جنايات جمهوري اسالمي    
ايــران، در عــيــن حــال بــه يــک              
اعتراض جهاني عـلـيـه احـکـام           

اعــدام در ايــران، دامــن زده و             
حکومت اسالمي را تحت فشار    

 .هر چه بيشتري قرار دهد
يک هدف اين کميتـه ايـجـاد         
ارتباط با جنبش اعتـراضـي بـر         
عليه اعدام در ايران و سـازمـان         

ــيــن      .   دادن آن اســت      کــمــيــتــه ب
الـمـلـلـي عـلـيـه اعـدام خـواهــد                
کوشيد با سازمانـهـاي جـهـانـي          
عليه اعدام، همکاري از نـزديـک     
داشته باشد و در حد تـوان خـود          
از کمپيـنـهـاي ايـن سـازمـانـهـا              

 .دفاع و حمايت کند

فراخوان مـا بـه هـمـه شـمـا               
کسانيکـه از جـنـايـت و اعـدام              
منزجر هستيد، اينـسـت کـه بـه          
اين سازمان بپيونـديـد و کـمـک           
کــنــيــد تــا بــتــوانــيــم احــکــام و           
ــران و               مــجــازات اعــدام در اي
همچنين مجازات اعـدام را در        
 .همه جا بطور کامل لغو کنيم

 مينا احدي
سخنگوي کميته بين المللي    

 عليه اعدام
 ٢٠٠٤ دسامبر ٢٤

 ٥٦٩٢  ٤١٣:   تلفـن تـمـاس     
٠٠٤٩ ١٧٧ 

ــل               ــيـــــــــ ــمـــــــــ : ايـــــــــ
minaahadi@aol.co

m   

  کميته بين المللی عليه اعدام  بيانيه اعالم موجوديت

 اطالعيه   
كميته حمايت از كارگران                  

 اعتصابي       

 ٨اطالعيه شماره 

  در پالتاک حميد تقوائىگفتگو با 

 بوقت بعد از ظهر ٩ هر پنجشنبه ساعت   
 اروپاى مرکزى 

 دقيقه بوقت ایران  ٣٠و١١
 

  در گروه
 By language/Nationality/Other  

  :آدرس اتاق
 Ba Hamid Taqvaee -Iran  

 :از اين سايت ها ديدن کنيد
www.wpiran.org 
www.rowzane.com 
www.jawanan.com 
www.azadizan.com 
www.hambastegi.org 
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 !    زنده باد جمهوري سوسياليستي  ! مرگ بر جمهوري اسالمي

 
 
 
 
 
 

   به تلویزیون کانال جدید کمک مالى کنيد     
 ميتوانيد   کمکهاى خود را   

 :   به شماره حساب ما در لندن واريز کنيد        -١
  

  WPI:  دارنده حساب
  45 47 79 81: شماره حساب
  60 - 24 - 23: کد بانک
  Natwest Bank: نام بانک
  Wood Green:شعبه
  London, Egland: شهر و کشور

  
تماس با دفتر تلويزيون و پرداخت کمک مالى از طريق    -٢

   Credit Card  کارتهاى اعتبارى يا
TEL: + 442072631684 

برنامه هاى تلويزيون کانال جديد را به دوستان و آشنايانتان   
 معرفى کنيد 

  در ميان بگذاريدبا ما نظرات و پيشنهادات خود را   
 

ــار               ــريـــت و اداره کـ ــديـ مـ
نمايندگان کارگـران نسـاجـي را         

 تهديد کردند
٭ اداره کار و مديـريـت بـا          

 قـانـون کـار        ٢٢استناد به ماده  
جمهوري اسالمـي نـمـايـنـدگـان          
کارگران نساجـي کـردسـتـان در          
شهر سنندج را تهديد بـه اخـراج         

آنها مـدعـي شـدنـد کـه            .   کردند
نــمــايــنــدگــان کــارگــران بــانــي و       

باعث اعـتـصـابـات اخـيـر بـوده             
کارگران نساجي مـتـحـدانـه       .   اند

اعالم کردند که نمايندگان تنهـا      
ــع             ــجــم ــات م ــجــري مصــوب م

 .عمومي کارگران هستند
 ١٣٨٣ دي ماه   ٧٭ ديروز   

کارگران نساجي اعالم کردند که  
تنـهـا بـا نـجـفـي مـديـرعـامـل                 
کــارخــانــه نســاجــي کــردســتــان        

کارگـران  .   حاضرند مذاکره کنند  
اعالم کردند بجـز بـا مـقـامـات            
صالحيتدار کارخانه حـاضـر بـه         

 .مذاکره با هر کسي نيستند
 دي   ٨٭ امروز سه شـنـبـه         

ماه خبر رسيد که نجفـي هـمـراه          
يک هيئت از تهران بـه مـنـظـور            
مذاکره با کارگران وارد سنـنـدج       

اين هيئت قرار اسـت     .   شده است 
 دي مـاه بـا         ٩فردا چهار شنبه     

 .کارگران مذاکره کند
٭ صــيــف اهللا صــراحــتــي        
يکي از مديران کارخانه روز سـه      

 ديماه به کارگران اعـالم      ٨شنبه  
کــرد کــه مــا نــمــيــتــوانــيــم بــه             

مطالبات شـمـا جـواب مـثـبـت            
بدهيم زيرا اين مطالبات تـوقـع        

  بااليي را مطرح کرده است
٭ صيف اهللا صراحتي بـار       
ديگر اعالم کـرد کـه مـديـريـت             
حاضر است به نسـبـت سـنـوات          
کاري در ازاي هر سال، دو ماه و        
بــيــســت روز حــقــوق کــارگــران          

ــد             ــن ــرداخــت ک . اخــراجــي را پ
کــارگــران مــثــل ديــروز جــواب         

. درخور به ايـن بـيـانـات دادنـد            
کـــمـــيـــتـــه کـــردســـتـــان حـــزب        

کمونيست کارگري ايران ضـمـن       
حـمــايــت قــاطــع از مــطـالــبــات         
کارگران نساجي کردستان هـمـه       
مردم آزاديـخـواه را دعـوت بـه             
حــمــايــت از کــارگــران نســاجــي        

 .ميکند
زنده باد اتحاد و همبستگي   

 کارگران
کميته کردستان حزب    
 کمونيست کارگري ايران  

 ١٣٨٣ ديماه ٨
 

 8.9زلزله شديدي  بـفـدرت          
ربشتر رخ داد و  مردم ساکن در        
آن منطقه را با فاجعه اي عظيـم        

ــرو کــرد    ــراســاس آخــريــن     .   روب ب
آمار، بيش از شصت و سه هـزار        
نفر در اثر جـاري شـدن سـيـالب          
در ســـواحـــل پـــر جـــمـــعـــيـــت           
کشورهاي منطقه جـان خـود را         
از دست داده اند و صدهـا هـزار          

. نفر ديگر بيـخـانـمـان شـده انـد            
بيشترين تلفات و خسـارات در        

سريالنکا، اندونزي، جنوب هند    
ــو روي داده اســت               ــدي ــال . و م

هزاران نفر جان خود را از دسـت         
دادند، کسـانـي کـه بـه زنـدگـي              

اميد به زنـدگـي      .   اميد داشتند   
انساني تر و تالش مـداوم بـراي          

چـنـديـن    .   رسيدن به امـيـدشـان         
برابر کشته شدگان بـي خـانـمـان          
شده و عزيزان خود را از دسـت            

حاصل تالش چـنـديـن       .   داده اند 
ساله بسـيـاري ار بـيـن رفـت و                

عواقب روحي و روانـي چـنـيـن            
فــاجــعــه اي ســالــهــاي ســال                
بازماندگان را در چـنـگـال خـود          

ــد فشــرد         ــواه ــج       .   ح درد و رن
زايدالوصفي که مردم اقيـانـوس      
هند را در بـرگـرفـتـه، از طـرف               
مــردم ســراســر دنــيــا  احســاس          
ميشود مردم همـدردي عـمـيـق         
خود را بعناوين مخـتـلـف ابـراز          

ــد      ــدارنـ ــيـ ــبـــي      .   مـ ــلـ آرزوي قـ
ميليونها نفر است که بـتـوانـنـد          
امکانات خودرادر امر کمک بـه        

.  مردم آن منطقه بـکـاربـگـيـرنـد         
در عين حال زلزله در اقـيـانـوس         

ــادي رادر             ــواالت زي ــد ســئ هــن
جامعه  طرح کرده است ، اينکه        
چگونه ميتوان با چنين  پـديـده          

آيا بشر قادر   .   هائي مقابله کرد    
به پيشگـيـري و يـا بـه حـداقـل                
رساندن تلفات و خسارات ناشي     
از آن نيست ؟  با توجه بـه رشـد           
عظيم تکنولـوژي و امـکـانـات          
موجود پاسخ اين سئوال مثبـت      

ــربـــانـــي و         .   اســـت     هـــزاران قـ
بيخـانـمـان نـه نـتـيـجـه ضـعـف                 
بشريت در مقابل طبيعت، بلکه     
نتيجه حاکميت نظام ضد بشري     
سرمايه داري است که اسـاس و        

پايه آن نـه انسـان  بـلـکـه سـود                 
دولــتــهــاي حــافــظ ايــن      .   اســت   

سيستم ، امکانـات جـامـعـه را           
در راه رفاه و سعادت بشر بـکـار         
نمگيرنـد ونـه تـنـهـا اقـدامـات              
پيشگيرانه جدي در دستور کـار       
ندارند بلکه حتي قادر نيسـتـنـد        
که در مقابله  با چـنـيـن پـديـده              
هائي سـريـع و بـمـوقـع عـکـس               

تـالش هـر     .   العمل نشان دهنـد      
روزه ميليونها انسان در جـهـان         
بر عليه ايـن نـظـام ظـالـمـانـه و                
برپائي دنيـائـي در شـان انسـان            

 .است

 ٩اطالعيه شماره 

 زلزله در اقيانوس هند 

چيمن فرش يک کارگاه قالـي      
بافي در نزديک شهـر کـامـيـاران          

.  نفر کارگـر داشـت      ١٧است که   
چند ماه قبل کارفرما کـارگـران        

کــارگــران در     .   را اخــراج کــرد       
مقابل اين بيکار سازي دست به      

بعـد از مـاهـهـا         .   اعتراض زدند 
مبارزه کارگران عليه کارفرمـاي     
اين کارگاه طبـق آخـريـن اخـبـار           
رسيده به کميته کردستان حـزب       
کمونيست کارگري ايران اکـنـون       
فقط سه نفر از کارگـران در ايـن           

 نـفـر     ١٤.   کارگاه کار ميـکـنـنـد      
از ايـن    .   ديگـر اخـراج شـده انـد          

 نفرشان بازخريد گرديده    ٦تعداد  
و به نسبت سنوات کـار دو مـاه           
حقوق در ازاي يک سال بـه آنـهـا            

 .تعلق گرفته است
 نفر ديگرعلـيـه کـارفـرمـا          ٨

کــارگــران .   شــکــايــت کــرده انــد      
مطالبات خود را اين چنين بيان      

ما خـواهـان بـازگشـت        :   کرده اند 
در غــيــر     .   بــه کــار هســتــيــم          

 مـاه    ٤اينصورت مـا خـواهـان          
حقوق به نسبت سنوات کـار در         
ازاي هرسال کار و بيمه بيـکـاري        
و سايـر مـزايـاي قـانـونـي خـود               

 .هستيم
تا کنون دو جلسه از دادگـاه         

نــتــيــجــه ايــن    .   آنــهــا مــيــگــذرد   
شکايت و دادگـاهـي هـنـوز بـه              

 .کارگران اعالم نشده است

کارگران اعالم کرده انـد اگـر        
مطالبات آنها عمـلـي نشـود از          
طـريــق وکــيـل مــدافــع خــود بــه           
مراجع باالتر شکايـت خـواهـنـد         

کـمـيـتـه کـردسـتـان حـزب             .   کرد
ــران            ــارگــري اي ــيــســت ک ــون ــم ک
کارگران و مردم کامياران را فـرا     
مــيــخــوانــد کــه از مــطــالــبــات         
کارگران چـيـمـن فـرش حـمـايـت             

مـا بـه کـارفـرمـاي ايـن             .   کنـنـد  
کارگاه اخطـار مـيـکـنـيـم بـدون             
فــوت وقــت حــقــوق و مــزايــاي           

 .کارگران را پرداخت کند
کــمــيــتــه کــردســتــان حــزب         

 کمونيست کارگري ايران
 ٢٩  -  ١٣٨٣ دي مــاه          ٩

 ٢٠٠٤دسامبر 
٠٠٤٩١٦٣٣٤٥٨٠٠٧ 

گزارشی از چيمن 
 فرش کامياران


