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 مريم نمازی برنده جايزه  سکوالريست سال

 !مردم كردستان
 !زنان، جوانان، كارگران

روز جهاني كودك را به هـمـه شـمـا            
به حق كه ايـن روز بـه       .     تبريك ميگويم 

روز شادي كـودكـان و روز طـرح ادعـا               
نامه مردم انسان دوست و برابري طلـب        
براي احقاق حقوق فرزنـدانشـان تـبـديـل           

 . شده است
امسال گرامي داشت روز جـهـانـي          
كودك دركـردسـتـان را بـاشـكـوه تـر و                  

شـمـا   .   وسيعتر از هميشه برگزار كرديـد     
مردم كردستان پـيـشـقـراول ايـن سـنـت              

. انساني و برابري طلبانه در ايران بوديد      
امسال مراسمهاي روز جهاني كودك بـا       

شـهـرهـاي    .   شكوه و شـور انـگـيـز بـود             

 
 
 
 
 
 
 

 

 محمد آسنگران   

كــردســتــان چــهــر شــادي و انســانــي          
مردمي را به نمايش گذاشـت كـه بـا            
تمام توان درتالش براي احقاق حقـوق    

امســال شــهــرهــاي   .   كــودكــان بــودنــد  
كردستان شاهد مراسمهاي متعـددي     
به مناسبت گرامي داشـت ايـن روز           

 .بودند
مراسـمـهـاي گـرامـيـداشـت روز            
كودك در سنندج، تهران و كامـيـاران        

چهره جامعـه را انسـانـي         . . .   و سقز و  
ايـن حـركـت نـاشـي از            .   تر كرده بـود   

. وجود سنتي انسانگرا و مدرن اسـت      
عمـق انسـان دوسـتـي و احـتـرام بـه                  
كودك كه در شعارهاي اين مراسمهـا       

كـودكـان   " طنين انداز بود اعالم كرد       
 ". مقدمند
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 مناسبت برگزاري مراسم هاي روز جهاني كودكپيام محمد آسنگران به مردم كردستان به 

مريم نمازي عضو دفتر سـيـاسـي        
حزب کمونـيـسـت کـارگـري و چـهـره               
شناخته شـده مـبـارزه عـلـيـه اسـالم                
سيـاسـي و دفـاع از حـقـوق زنـان از                   

انـگـلـيـس     "   جـامـعـه سـکـوالر       " طرف  
بعنوان سکوالريست سال برگزيده شد     

 اکتبر جايزه سکـوالريسـت      ٨و امروز   
سال در مراسمي در لندن بـه او اهـدا            

 .شد

Polly Toynbee     سـتـون
نويس گاردين و از گـردانـنـدگـان ايـن            
مراسم قبل از اعطاي جايزه به مريـم،        
به سابقه فـعـالـيـت او پـرداخـت و و                  
گوشه اي از تـاريـخ غـنـي مـبـارزات              
مريم نمازي در عرصه هاي مخـتـلـف        
را از خدمت به پناهندگان اتيوپي در        
ســودان تــا مســئــولــيــت فــدراســيــون        
ســراســري پــنــاهــنــدگــان ايــرانــي، از         

عضويت در شوراي مرکزي سـازمـان        
آزادي زن تا تـالش و مـبـارزه عـلـيـه                
اعدام و سنگسار و آپارتايد جـنـسـي،      
از مــبــارزه عــلــيــه حــجــاب کــودک             

دادگاهها و قـوانـيـن اسـالمـي تـا                 و
دفاع از مـمـنـوعـيـت سـمـبـل هـاي                  
مـذهـبـي در مـدارس و مـوسـســات               
عمومي و مبارزه براي سکوالريسم و      
مذهب زدائي در ايران، انگليس و در    
ساير نقـاط و بـعـنـوان بـرنـامـه سـاز                  

. تلويزيون انترناسيونال معـرفـي کـرد       
او گفت کـه مـريـم نـمـازي سـالـهـاي                  
طوالني است در اين زميـنـه مـبـارزه           
ميکند اما امروز گوش شـنـوا بـراي           

. صحبت هاي او زيـادتـر شـده اسـت             
بدنبال آن مـريـم نـمـازي سـخـنـرانـي                 
کوتاهي کرد که بـا اسـتـقـبـال گـرم و               
کف زدن مکرر حاضرين که عمدتا از       
فعالين قديمي سکـوالر و نـهـادهـاي           
ضدمذهب در انگليس بـودنـد روبـرو          

مريم نمازي در سخـنـرانـي خـود          .   شد

ضمن اشاره به نقش مذهـب و اسـالم           
سياسي و ضرورت مبـارزه بـي امـان           
عليه آن، از منصور حکمت يـاد کـرد        
که افکار او را شکل داده و از نـزديـک           
مشوق و الهام دهنده او و نسـلـي از              
سکوالرهاي ايـران و عـراق و خـاور              
ميانه بوده اسـت، نسـلـي کـه تـعـداد               
قابل توجهي از آنها در صـف مـقـدم             
مبارزه بـراي سـکـوالريسـم در خـاور             
ميانه و کشورهـائـي کـه بـه آن فـرار                

هما ارجمـنـد کـه      .   کرده اند قرار دارند 
کمپين عليه دادگاههـاي شـريـعـه در           
کانادا را به پيروزي رساند، نمونـه اي          

او اشـاره کـرد کـه          .   از اين نسل اسـت    
اوضاع دارد عوض ميشـود و چـهـره           
کريه جنبش مذهبـي بـراي مـردم در            
سراسر دنيا آشکار ميشـود و امـروز           
مبارزه اي سازش ناپذير براي دفاع از       
ارزشها و مطالبات پيشرو و انسـانـي        
و مــبــارزه بــراي مــذهــب زدائــي از             
جامعه بيش از هرزمـان مـورد نـيـاز            

 . است
ما اين مـوفـقـيـت را بـه مـريـم                  

نمازي بـخـاطـر مـبـارزه بـي وقـفـه و                  
موثرش عليه اسـالم سـيـاسـي و در               
دفاع از سکوالريسم و حـقـوق زنـان،            
که او را به چهره اي شـنـاخـتـه شـده و            
محبوب تبديل کرده است صميـمـانـه        

حـزب کـمـونـيـسـت         . تبريک ميگوئيم 
کارگري به مريـم نـمـازي و بسـيـاري              
ديگر از کادرهاي حزب که امـروز در         
کشــورهــاي مــخــتــلــف بــه پــرچــمــدار        
ارزشهاي پيشرو و انساني تبديل شده      
و در صف مقدم جنبش مردم شـريـف         
و آزاده دنيا عليه ارتـجـاع مـذهـب و             
اسالم سياسي و تبعيض و بيحقـوقـي        

 . قرار گرفته اند افتخار ميکند
  

 حزب کمونيست کارگري ايران          
 مهرماه    ١٦، ٢٠٠٥ اکتبر ٨

١٣٨٤ 

 مريم نمازی بعنوان سکوالريست سال شناخته شد
 

 عزيز مريم 
ــه                  ــو بــــ ــاب تــــ ــخــــ ــتــــ انــــ

سکوالريست سـال از جـانـب             عنوان
انگليس خبر بسيار  "   جامعه سکوالر " 

اين گـام ديـگـري      . مسرت بخشي بود 
است که بدنبال پيروزي کمپين عـلـيـه         
دادگــاهــهــاي اســالمــي در کــانــادا،          

. به جلو بر ميدارد      جنبش و حزب ما   
کانادا و اکـنـون         به عقب راندن دولت   

برسميت شناسي فعاليتهاي پيگيرانه    
تو در مقابله با اسالم سـيـاسـي و در             
دفاع از حقوق پناهنـدگـان و زنـان ار             
جانب سکوالريسـتـهـاي انـگـلـسـتـان            
نشانگر پيشتازي جنبش کـمـونـيـسـم         
کارگري در مبارزه براي حقوق مـدنـي        
و سکوالر است، حقوقي که حـتـي در      
کشورهاي غربي نـيـز بـا تـئـوريـهـاي              

ارتجاعي اي نظير نسبـت فـرهـنـگـي           
مـقــابلــه بــا رســوخ      .   انـکــار مــيــشــود   

مذهب در زندگي اجتماعي انسـانـهـا        
و تئوريهاي توجيه گر آن يک ضـرورت    
مبرم جهان مـاسـت و حـزب مـا بـا                 

سخت کوشي چـون تـو          رفقاي فعال و  
در صف مقدم اين مبارزه قرار گرفتـه        

    .است

اين موفقيت را صميمانـه بـه تـو           
ــيـــگـــويـــم و بـــرايـــت               ــريـــک مـ ــبـ تـ

 . بيشتري آرزو ميکنم  پيروزيهاي
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ــمـــق              ــار عـ ــعـ جـــوهـــر ايـــن شـ
انسانـگـرايـي ايـن جـنـبـش را نشـان                 

كودكـان بـر هـر مـنـفـعـتـي               .   ميدهد
مقدمند اين شـعـار انسـان مـدرن و              

 .پيشرو امروز است
اين جنـبـش در دفـاع از حـقـوق               
كودك و در ابعادي توده اي به مـيـدان          

اين نشانه نفوذ و اعـتـبـار        .   آمده است 
جنبش چپ و كمونيـسـم در جـامـعـه             

زيرا احترام به كودك و دفـاع از      .   است
حق كودك سنت و سياست هيچ كـدام        

بـا  .   از جنبشهاي ديگر نبوده ونيـسـت      
جرات ميتوان گفت اگـر كـمـونـيـسـم             
كارگري و منصور حكمت در جامعـه       

نفوذ نداشت، اكنـون مـا شـاهـد ايـن              
جــنــبــش در دفــاع از حــقــوق كــودك            

 .  نبوديم
ــه،           ــان ــگــراي ايــن جــنــبــش انســان
فرهنگ و سنتي برخواسته از تـاريـخ          

. كردستان، ايران يا خاورميانه نيسـت     
اين فرهـنـگ و سـيـاسـت جـنـبـشـي                 
مترقي و انساني است كه از جـوامـع         
غربي آغاز و امروز به همـه انسـانـهـا            

ايـن فـرهــنـگ انسـانــي         .   تـعـلـق دارد     
اكنون به هيچ جـغـرافـيـايـي مـحـدود             

اين فرهنگ و سنتي انسـانـي       .   نيست
 . است، به همين اعتبار جهاني است

 
اين جنبش مدرن و انسانـگـرا در         
ايران بـا روشـهـا و سـنـتـهـايـش، بـا                    

فعالين و رهبرانش و با افق و حزبش،        
از يك شانس تاريخي بـرخـوردار شـده        

. ايـن شـانـس را بـايـد قـاپـيـد                .   است
فعالين و رهبران اين جنبش از ايـران          
تا كانـادا، از سـنـنـدج تـا لـنـدن، از                   
تهران تا سوئيس و از كـامـيـاران تـا              
اســتــكــهــلــم و يــوتــوبــوري در راس             
جنبشهاي مـتـرقـي و انسـانـي قـرار               

مــا شــاهــد حضــور و وجــود           .   دارنــد
بسيار برجسته رهبراني شناخته شـده       
و چهره هاي جنبشي عميقأ انساني و       

. مدافع حقوق و رهايي انسان هستيـم      
اين يك اتفاق تاريخي است، يكـي از         
ــررونــق رشــد جــنــبــش               دوره هــاي پ
كمونيسم كارگري و نشـانـه هـايـي از            
سير حـركـت هـژمـونـي خـط و افـق                  

ما وارد شـنـا       .   منصور حكمت است  
در گودي استخر شده ايـم، حـريـف را            

ايـن كـار مـا و          .   بايد از پـا در آوريـم        
 .  جنبش ما است

 
 بــراي رهــاي  و خــوشــبــخــتــي             
جامعه، براي شادي و رفـاه كـودكـان،          
بايد حاكمان و نظم موجـود را مـورد           
ــدرت را از                    ــرار داد و ق ــعــرض ق ت

مانع خوشبـخـتـي،     .   دستشان در آورد  
شادي و رفاه كـودكـان مـا سـيـسـتـم                

. حاكم ، سيستم سرمايـه داري اسـت         
 . اين سيستم را بايد تغيير داد

 
جنـبـش دفـاع از حـقـوق كـودك               
بخشي از يك جنبش اجتماعي مـدرن   

است كه در ابـعـادي اجـتـمـاعـي در                
عرصه هاي مـخـتـلـف، در دفـاع از               
حقوق برابر زنان، در دفـاع از حـقـوق             
كامل شهروندي، در دفاع از آزادي و         
برابري ودر دفـاع از رفـاه و امـنـيـت                

 .   مردم به ميدان آمده است
 

ما دست همه فعالين اين عرصـه       
ها را ميفشاريم و تالش ميكنيم كـه         
صداي رساي اين انسـانـهـاي بـرابـري            

دست در دست هم پيـش      .   طلب باشيم 
 !به سوي دنياي بهتر

 ! گرامي باد روز جهاني كودك      
 ! زنده باد شادي و رفاه كودكان      

 ١٣٨٤ مهر١٨
 *  * * 

 1ازصفحه 
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اعــتــصــاب کــارگــران نســاجــي      
کردستان وارد هيجـده هـمـيـن روز           

 .خود شد
روز هــفــدهــم مــهــر نــمــايــنــده          
کارگران نساجي كردستان در شـهـر       
سنندج كـه بـيـش از دو هـفـتـه از                  
اعتصاب آنها ميگذرد  به مذاکـره       
با استانداري، شوراي تامين شـهـر       

نـتـايـج ايـن       .   و اداره کار پرداختنـد    
مذاکرات با استانداري و اداره کـار      
براي نمايندگان کـارگـران رضـايـت         

در مذاکـره بـا شـوراي        .  بخش نبود 
تامين شهر که عبارتند از رئـيـس         
اطالعات استان فرماندار سـنـنـدج       
و استاندار كردستان، بـه نـمـايـنـده           
کارگران اعالم كـردنـد کـه تـا روز              

 مهرماه نتايج اقدامات قطعي     ٢٢

. را به کارگران اعالم خواهنـد کـرد        
اين مسئولين به نمايندگان گـفـتـه         
اند که با مديرعامل کارخانه آقاي      
قربانـي صـحـبـت شـده اسـت و از                 
مدير كارخانه خواستـه شـده اسـت          
كه با بازگرداندن کارگران اخـراجـي       
بـه کـار يـا راضــي کـردن آنـهـا از                   
طريق دادن حق و حقوقشان به ايـن         

 .اعتصاب خاتمه داده شود
نماينده کارگران اعالم کـردنـد       

 مهر ماه آخرين فرصـت  ٢٢که روز  
براي کارفرما و مسئولين است كه      
به خواسـتـه هـاي آنـهـا رسـيـدگـي                
شود، در غير اين صورت کـارگـران     
اقدامات جدي تري را در دسـتـور           

 .خواهند گذاشت
 مهر ماه مـجـددا       ١٧يکشنبه  

چــنــد نــفــر از عــوامــل مــديــريــت            
کارخانه به سالن اعتصاب رفتـه و        
نامه اي را به کارگران داده مـبـنـي          

ما امضا کننـدگـان ايـن        :   بر اينکه 
نامه مي خواهيم کار در کـارخـانـه         
را شروع نماييم و از آنها خـواسـتـه           

رضـا  .   اند که نامه را امضا کـنـنـد        
کرباسي يكي از عوامل كـارفـرمـا         
در توضيحاتي پيرامون ايـن نـامـه         
گفته است تعهد نموده اند کـه اگـر          
کارگران ماشينها را روشن کنند و     
آغاز به کار کنند به خواستـه هـاي          

کارگـران  .   آنان رسيدگي خواهد شد   
در مقابل اين توطئه اعالم کـردنـد         
هر زمان که ما چک تضـمـيـنـي را             
ــمــوديــم مــاشــيــنــهــاي           دريــافــت ن

ايـن  .   کارخانـه روشـن خـواهـد شـد           

مسئله بـاعـث تـنـشـهـايـي مـيـان                
کارگران و اين عوامل مديريت در       

  .کارخانه گرديد
ديروز نمايندگـان کـارگـران در         
مجمع عمومي کارخـانـه گـزارشـي         
از کل اقدامات خود را به کارگـران      
داده و همچنين اعالم نـمـودنـد کـه           
شکايت نامه اي به رئيس اتحاديـه       
شوراي شهر مـبـنـي بـر وضـعـيـت               
کارخانه نساجي کـردسـتـان ارسـال          

همچنين اعالم کردند که    .   كرده اند 
 مهـر مـاه بـراي         ٢٢آخرين فرصت   

کارفرما و مسئوليـن دولـتـي مـي           
بـاشــد، در غـيــر ايـن صـورت مــا               
اتحاديه هاي کـارگـري و سـازمـان           
جهاني کـار و عـمـوم مـردم را در                
جريان ايـن بـي تـوجـهـي هـا قـرار                 

 .خواهيم داد
كميته كردستان حزب از هـمـه         
كارگران نساجي و نمايندگان آنـهـا        
ميخواهد كه بدون فوت وقت مردم      
را بــه حــمــايــت از اعــتــصــابــتــان             

مردم و كارگران ديگـر     .   فرابخوانند
بخشها را مطلع كردن و درخواست      
حمايت از آنها نمودن براي پيـروزي      
منـاسـبـتـريـن راهـي اسـت كـه در                 

 .  مقابل شما قرار دارد
ما قـاطـعـانـه از اعـتـصـاب و               

 . مطالبات شما حمايت ميكنيم
 كميته كردستان 

حزب كمونيست كارگري 
 ايران
 ٨٤مهر١٨

 ٢٠٠۵ اكتبر ١٠ 

 اعتصاب کارگران نساجي کردستان وارد هجد همين روز خود شد 

 
 رضا فتخي از كامياران

  
 روز كودك در شهر كاميـاران بـا          

از .   شكوه تمام و رنـگـي بـرگـزار شـد             
مدتي قبل انجمن زاگـرس بـراي ايـن           
روز پالكارد و تراكت در شهـر پـخـش           

ما بـاديـدن ايـن اتـفـاقـات             .   كرده بود 
بسيار خوشحال شـديـم و رفـتـيـم بـه                
دوست و آشناها گفتـيـم كـه انـجـمـن              
زاگرس در شهر فـراخـوان بـه مـراسـم             

 . روز كودك داده است
پيگير شديم كه دست انـدركـاران        
سالن و محل مناسبي هم بـراي ايـن           

 . مراسم تهيه كرده بودند
ما رفتيم و مسول اين انجـمـن را          
كه آقايي به اسم فرامرز قربانـي اسـت        

و بـرنـامـه هـاي آنـهـا را              .   پيدا كرديم 
ايشان جواني مـهـربـان و        .   جويا شديم 

در مـراسـم هـم،       .   آگاه به نظر ميرسيد   
 . سخنراني جالبي ارائه دادند

اما واقعأ دسـتـشـان درد نـكـنـد             
مراسم شاد و باشكوهي را سـازمـان          

بچه هاي ما كلي سر حال      .   داده بودند 
همين اكنـون كـه     .   آمده و كيف كردند   

دارم گـزارش را مـيـنـويسـم بـچـه ام                  
ميگويد بـابـا فـردا هـم بـريـم جشـن                  

زيـرا هـنـگـامـي كـه           .   نقاشـي كـنـيـم      
مراسم در داخل سالن پيش مـيـرفـت          

بچه ها بوسيله مربياني با هم نقاشـي        
و سـرود مـيـخـوانـدنـد،           .   ميكشيدند

وجود فضاي شاد و احترامـي كـه بـه            
بچه ها گذاشته ميشد جو صميـمـانـه         
و مطبوعي براي همه و بويژه كودكان       

 . فراهم كرده بود
   

 :  مراسم چنين پيش رفت
   
 : سخنراني -١

 در اين بـخـش از مـراسـم آقـاي               
سعيد يوزي يكي از فعالين كـارگـري         
و چهره شناخته شده و محبوب مـردم        
در مورد ويـژگـي ايـن روز و حـقـوق                 
كودكان سخنراني كـردنـد، بـه دنـبـال            
آقاي بختيار رضايي دبـيـر هـمـايـش            

 . كودكان سخنراني كردند
   
نمايش مـهـد كـودك شـاپـرك           -٢
 .اجرا شد

 
 : خواندن مقاالت -٣

كاوه محمدي، سهيال مـحـمـدي،       
فرامرز قرباني، مقاالتي در دفـاع از          
حقوق كودك و در نـقـد اضـاع امـروز             

 .خواندند
 
مــوزيــك شــاد گــروه چــيــا و          -٤ 

ريبوار جمـعـيـت حـاضـر را بـه وجـد                 
 . آورد

 
 : شعر كردي -۵  

 تقي يوسفي و فـريـدون فـاتـحـي            
پور هر كدام شـعـري بـه زبـان كـردي                

 .دكلمه كردند
 
سرود مهد كـودك انـديشـه             -٦ 

 . نه نميشه شاپرك اجرا شد
   
قــطــعــنــامــه انــجــمــن بــرق و         -٧

فلزكار كرمانشا در باره روز جـهـانـي           
 بند بود بوسيله يكي از      ١٤كودك كه   

 . مسولين اين انجمن قرائت گرديد
   
قطعنامه كودكان كـامـيـاران       -٨

 بـنـد   ٨كه خواسته هاي كودكان را در  
تــاكــيــد كــرده بــود بــوســيلــه يــك از             

 . نوجوانان قرائت شد
   
هانيه آهنگر دخـتـركـوچـكـي        -٩

بود كه پشت ميكروفن رفت و قطـعـه         
اي از كــتــاب جــهــانــي شــايســتــه از            

ايـن  .   انتشارات يونـيـسـف را خـوانـد          
 . قطعه زيبا و هيجان انگيز بود

   
بعد از سخنراني هـا هـمـه            -١٠

كودكان به روي سن رفتند و از آنـهـا             
هنگام فيـلـم بـرداري از         .   پذيرايي شد 

اين مراسـم، بـا كـودكـان مصـاحـبـه                
كــردنــد و كــودكــان از آرزوهــايشــان           

 سـال    ٤يكي از كـودكـان كـه         .   گفتند
ما حـق داريـم كـه        :   "   سن داشت گفت  

آزاد باشيم و هرچي دوسـت داشـتـيـم            
 ." انجام بديم

 نفر در ايـن      ٣۵٠جمعيتي حدود   
 . مراسم شركت كرده بودند

   
اين مراسم و اطراف سـالـن بـا             -

شعارها و خواسته هـاي زيـر تـزيـيـن              
 : شده بود

   
 كار كودكان ممنـوع،  كـودكـان          
مقدمند،  تبعيض و خشونـت عـلـيـه         
كودكان ممنوع، جهاني كه شـايسـتـه        
! كودكان است، شايسته همگان اسـت     

 ...و
   

الزم به ياد آوري است كـه شـنـبـه            
 مهر اداره بهزيستي هـم در     ١٦صبح  

ــچــه هــاي                   ــعــدادي از ب ــا ت شــهــر ب
كودكستان در شهر حركت ميـكـردنـد       
و تالش كردند كه وانمـود كـنـنـد روز          

امـا  .   جهاني كودك را جشن ميگيرند    
مردم با بـي تـفـاوتـي آنـهـا را نـگـاه                    

 .  ميكردند
 . پيروز باشيد

 
   
   

 

  گزارشي از مراسم رنگين و شاد روز جهاني كودك در كامياران            

  

 1از صفحه 
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امروز شنبه به فـراخـوان انـجـمـن           
زاگــرس ســبــز در شــهــر كــامــيــاران              
مراسمي با شكـوه بـه مـنـاسـبـت روز               

ايـن مـراسـم      .   جهاني كودك برگزار شـد    
در ميـان شـادي و سـرود كـودكـان از                 

 ٦ بـعـد ازظـهـر تـا سـاعـت                ٣ساعت  
 .ادامه داشت

 
صدها نفر درايـن مـراسـم حضـور            

. داشتند و اين روز را گرامي داشـتـنـد          
در مــراســم روز جــهــانــي كــودك در               
كامياران تعدادي از فعالين كـارگـري،        
فعالين دفاع از حقوق كودك و فعالـيـن         

آقايـان  ·   انجمن زاگرس سخنراني كردند   
سعيد يوزي، فرامرز قربـانـي، سـهـيـال           

در ايـن    . . . .   محمدي و اسرين نبوي و        

در اطـالعـيـه      .   مراسم سخنراني كردند  
بعدي اسامي هـمـه سـخـنـرانـان را بـه                

 .اطالع ميرسانيم
   

اجراي تاتر و سرود بچه ها  فضاي        
بسيار صميمانه اي به اين مراسـم داده         

در اين مراسم با كيك، شيريني و        .   بود
بادبادكهاي رنگي از بچه ها پـذيـرايـي          

چند نفر از بچه هـا بـراي بـزرگـان             .   شد
 .سخن گفتند

در اين مراسم قـطـعـنـامـه اي كـه              
حاوي خواسته ها و مطالبات كودكـان       

ــود قــراعــت گــرديــد        ــالكــادهــا و     .   ب پ
مطالبات كودكان در قطعات بـزرگ و        
كوچك تمام سـالـن مـراسـم را تـزيـيـن                

ايـن جشـن در مـيـان بـازي              .   كرده بود 
كودكان و هوا كردن بادبادكها غرق در    

ايـن مـراسـم از يـك           .   شادي شـده بـود      
هفته قبل فراخوانـش در سـطـح شـهـر              

پالكـادهـاي بـزرگ بـه         .   پخش شده بود  
مناسبت روز جهاني كودك خيابانهـاي      

از يـك    .   كامياران را تزييـن كـرده بـود         
هفته قبل فضاي شهر تغيير كرده بـود         
مردم و كودكان هم به هـمـديـگـر خـبـر              
ميدادند كه روز شنبه جشـن كـودكـان           

 بعد ازظـهـر     ٦اين جشن ساعت   .   است
 . در ميان شادي بچه ها به پايان رسيد

اخبار دقيقتر اين مراسم را بـعـدأ           
 .به اطالع ميرسانيم

   
 كميته كردستان      

 حزب كمونيست كارگري ايران          
  
 ٨٤ مهر١٦

 ٢٠٠۵اكتبر٨ 
 

 *  * * 

 مراسم باشكوهي به مناسبت روز جهاني كودك در كامياران برگزار شد 

 

  

 عکس هائي از مراسم روز جهاني کودک در کامياران      

 1از صفحه 

 
  45/3: ساعت
ــروز:   ( روز ــه     )     امــ ــبــ ــنــ ــشــ ــکــ يــ

17/7/84  
 ١قسمت 
سـنـنـدج      -پـارک سـپـيـدار      :   مکـان 

 هميشه سرخ 
کودکـان  .  اينجا هلهله و شاديست 

دسـت در دسـت والـديـن خـود از هـر                   
طــرف بــه طــرف در ورودي پــارک در              

 چه خبر است ؟ . حرکت هستند
پالکاردهاي متعدد اطـراف پـارک       
و در ورودي پـارک، مـژده از بـرگـزاري              
مراسم روز جهـانـي کـودک را در ايـن                

مــژده از ايــنــکــه      .   مــکــان مــيــدهــنــد   

کودکان براي چنـد سـاعـتـي خـارج از              
هرگونه رسم و رسوماتي خـارج از هـر           
گونه قيد و بندي در اينجـا آزادنـد هـر             

.  کاري دلشان بخواهد ميتوانند بکنند    
هنوز مراسم آغاز نشده و در فکر ايـنـم          
اي کاش هميشه اينطور بود و کودکـان     
هر طور دلشـان مـيـخـواسـت زنـدگـي               

 . ميکردند
 دقـيـقـه را نشـان         50/3ساعت  

ميدهد همهـمـه اي در مـيـان بـرگـزار                
گوشـم را تـيـز        .     گنندگان مراسم است  

بلـه  .   ميکنم تا ببينم چـه خـبـر اسـت              
استقبال بـي نـظـيـر         .   صندلي کم است 

 .  است

در يک آن يک وانت پر از صـنـدلـي            
رانـنـده بـا چـهـره          .     دم در پارک ميرسد   

آقـا  .   شاد صندلي ها را پياده ميکنـد         

چقد ميشه ؟ اين رو يکي از فـعـالـيـن              
. اجتماعي سنندج از راننده ميپـرسـد         

راننده که از وضع ظاهرش معلوم بـود         
که از طبقه پايين جامعه اسـت و ايـن             
رو خوب ميشـد از چـهـره و لـبـاسـش                 

فهميد،  در حالي که آخرين صندلي را         
بـراي  :     به دست بچه ها ميـداد، گـفـت         

مــراســم روز جــهــانــي کــودک اســت،              
بـا اصـرار زيـاد        .   بفرماييد قابل ندارد    

پولش را گرفت و نيم نگاهي بـه داخـل           
. پارک و مراسم انداخت و آهي کشيـد           

خيلي دوست داشتم تا بفهمم براي چـي        
اما تـا آمـدم ازش بـپـرسـم              .     آه کشيد 

نميدانـم  .   سوار شد و از چشمم دور شد        
براي کودک خود که نتوانسـتـه بـود بـه             
علت فقر خانواده و دنبال يک لقمه نـان          
رفتن به  اين مراسم بيايد آه ميکشـيـد          

 .....يا اينکه 
 تـمـام پـارک مـمـلـو از               4ساعت  

شادي کودکـان کـه نـه         .   جمعيت است   
گوش  به حرف مجري برنامه ميدادنـد        

يـک لـخـظـه بـه          .     نه والدين جالب بـود     
ايستگاه نقاشي ميرفتند و آرزوهاشون     

 1از صفحه  !اينجا هلهله است 

 8صفحه 
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وابسـتـه   "   هلتوشان" كارگران تونل   
به سد گاوشان واقـع در مسـيـر جـاده             

كامياران كه در اعتراض بـه        -سنندج
 ١١تــعــويــق دســتــمــزدهــايشــان روز         

مهرماه دست به اعتصاب زده بودند،      
 مهر ماه بعـد از       ١٤امروز پنج شنبه    

ســه روز اعــتــصــاب مــوفــق شــدنــد             
دستمزدهاي سه ماه به تعويق افـتـاده         

 .خود را بگيرند
در اين قسمـت از سـد گـاوشـان              

ايـن  .    نفر كارگر كار مـيـكـنـنـد          ١١٠
 ٢٠تونل وابسته به سـد گـاوشـان در             

. كيلومتري شهر كامياران قـرار دارد       
 ٧اعتصاب كارگران امـروز سـاعـت           

صبح، بعد از دريافـت دسـتـمـزدهـاي           
 . معوقه به پايان رسيد

  
كميته كردستان حزب كمونيسـت     
كــارگــري ايــران ايــن پــيــروزي را بــه             

مـا هـمـه      .   كارگران تبريك مـيـگـويـد       

كارگران سد گاوشـان در قسـمـتـهـاي             
مختلف آن را به اتحاد و همبسـتـگـي          

 . فراميخوانيم
  

 
 كميته كردستان      

 حزب كمونيست كارگري ايران          
 ٨٤ مهر١٤

 ٢٠٠۵ اكتبر٦ 
 
 

 بعد از سه روز اعتصاب               " هلتوشان     " كارگران تونل           
 دستمزدهاي معوقه خود را گرفتند                       

نــمــايــنــدگــان كــارگــران نســاجــي      
کردستان در سنندج بـا مـالقـاتـهـاي            
متـعـددي كـه بـا مـقـامـات اسـتـان                  
داشتند متوجه شدند كـه ايـن كـالف           
سر درگم را بايد با باالترين مقـامـات     
كارخانه و دولت در تهران حل و فصل        

نمايندگان يـك هـفـتـه قـبـل بـه               .   كرد
تــهــران رفــتــنــد چــهــار شــنــبــه قــبــل           

اما نتايج ايـن مـالقـات و          .   برگشتند
شكايات مذاكرات بي حاصلـي بـوده        

 : است به اين قرار
نماينـدگـان كـارگـران ابـتـدا بـا                 

در ايـن    .   وزارت كار مالقـات كـردنـد       
مـالقـات شــكـايـت كـارگـران عـلـيــه               
كارفرما و مديريت كـارخـانـه تـقـديـم            

شكايت كـارگـران     .   اين وزارتخانه شد  
اعتراضي است به وضع كـارگـران در          
اين كارخانه و عدم طرح طبقه بـنـدي          
مشاغل، يك نفر به اسم آقاي صيـفـي      
اين شكايت را تحويل گرفـتـه و قـول            

 . داد كه آنرا پيگري كند

مالقات دوم با حراست وزارت          
" حـاجـي آقـا     " يـك نـفـر كـه           .   كار بـود  

معرفي شد، با نمـايـنـدگـان كـارگـران           
او با مسئول حراست    .   مذاكره ميكند 

اداره كار استان آقاي ضامني تـمـاس        
ضـامـنـي مـيـگـويـد مـا             .   ميـگـيـرد   

نميتوانيم جواب اين مسئله را بدهيـم       
حـراسـت   .   زيرا حق با كـارگـران اسـت         

وزارت كار به نـمـايـنـدگـان كـارگـران              
. ميگويد كاري از ما ساخته نـيـسـت      

تنها مرجعي كه صالحيت اين كار را       
. دارد شـوراي تـامـيـن اسـتـان اسـت               

شوراي تامين استان متشـكـل اسـت         
اســتــانــدار، فــرمــانــده اطــالعــات      :   از

 . سپاه، و فرماندار
ــگــر             ــهــاي دي ــات يــكــي از مــالق

با دفـتـر مـركـزي        نمايندگان كارگران   
در مـقــابــل اعــتــراض      .   نسـاجــي بــود   

كارگران مسئولين ايـن دفـتـر اعـالم            
ميكنند اعتصاب را تمام كنيد و بـه         
سر كاربرگرديد، تا بـه مـطـالـبـاتـتـان             

نماينـدگـان كـارگـران       .   رسيدگي کنيم 
در مقابل ايـن گسـتـاخـي اعـتـراض              
كردند و جروبحث شـديـدي در مـيـان            

 . طرفين پيش آمد
ــات                  - ــالقــ ــن مــ ــريــ آخــ

نمايندگان كاركران با بنياد جانـبـازان       
در ايــن   .   در مــيــدان آرژانــتــيــن بــود        

مالقات كه با فشار كـارگـران فـراهـم           
شده بود شكـايـت كـارگـران نسـاجـي             

اين مركز هـيـچ     .   تحويل آنها داده شد 
 . جوابي به كارگران نداد

طبق آخرين خبر رسـيـده               -
به كميته كردستان حزب كمـونـيـسـت         
كـــارگـــري ايـــران، امـــروز شـــنـــبـــه           

مهرماه مديريت كارخانه چند نفر     ١٦
از عوامل خودش را به پاي ماشينهـا        
ميفرستـد كـه مـاشـيـنـهـا را روشـن                 

اين اقدام مديريت و اعتصـاب      .   كنند
شــكــنــان بــا اعــتــراض و مــمــانــعــت          

. كــارگــران اعــتــصــابــي قــرار گــرفــت       
کارگران اجازه روشن كردن ماشيـنـهـا        

 . را به آنها ندادند
امروز مديـريـت نـامـه                   - 

اي بـراي امضـا در مـيـان كـارگــران                
اعتصابي پخش كرده است كـه در آن          

ما به ادامه كـار در    :   نوشته شده است 
كـارفـرمـا بـه       !   كارخانه راضي هستيم  

ــر كــس                  ــه اســت ه ــت ــف ــران گ ــارگ ك
ميخواهد در اين كارخانـه كـار كـنـد            

ايـن نـامـه و        .   اين نامه را امضا كنـد     
محتـوي آن صـرفـأ بـراي ايـجـاد دل                 
نگراني و تفـرقـه در مـيـان كـارگـران               

كارگران اين نامه را رد كـردنـد         .   است
 . و هيچکدام آنرا امضا نکردند

كـــمـــيـــتـــه كـــردســـتـــان حـــزب         
كمونيست كارگري از هـمـه كـارگـران          
نســاجــي مــيــخــواهــد كــه اتــحــاد و            

بـيـش از پـيـش            همبستگي خـود را     
اكـنـون كـه بـيـش          .   محكم نگهـدارنـد   

نســاجــي    ازدو هــفــتــه از اعــتــصــاب      
ميگذرد، هنوز هيچ دورنمايـي بـراي        
رسيدن به مطالبات كارگران و تـمـام          

ايـن  .   شدن اين اعتصاب وجود نـدارد      
در حالي است كه سال گذشـتـه فشـار           
چنان زياد بود كه با گذشت دو هـفـتـه           
اعتصاب، كـارگـران نسـاجـي پـيـروز            

ــد  ــه            .   شــدن ــع ب اطــالع رســانــي ســري
کارگران و جامعـه و شـکـل دادن بـه               
افکار عمومي و جلب هـمـبـسـتـگـي            
ساير مراکز کارگري و مردم سنـنـدج،        
بحث و تصميم گيري دائم در مـجـمـع        
عمومي کارگران، استفاده از رسـانـه         
هــا و مــراجــعــه بــه اتــحــاديــه هــاي              
كــارگــري و مــردم بــراي حــمــايــت از           
اعتصاب از جمله اقداماتي بـود کـه          
اعتصاب سال گذشته را بـه پـيـروزي           

اين اقدامات بـايـد بـا قـدرت           .   رساند
بيشتر و با اتکا به تجارب گرانبـهـاي         

 . توده کارگران در دستور قرار گيرد
  

 كميته كردستان      
 حزب كمونيست كارگري ايران          

  مهر ماه  ١٦
 ٢٠٠۵ اكتبر  ٨  

 گزارشي از سفر نمايندگان كارگران نساجي كردستان به تهران        

 1از صفحه 

 آمريکا   
  جمع آوري شده توسط 

  ستار و عباس           
 
  

  سوئد  
 منصور فرزا د                                                                

 
  آلمان 

  شهناز مرتب                                                 
  

 بهروز شادي مقدم                                                        
  

  منوچهر                                                        
  

  مسعود                                                          
  

  کلن 
 جمع آوري شده توسط  

  منير شريف پوريان    
 

  هلند                            
 بهمن خاني                                                    

 

 کمکهاي مالي رسيده به 

 کميته کردستان  

    دوالر700

   يورو150

   يورو20

   يورو5

   يورو20
   يورو20

   يورو70

     يورو300

آبـان     ٨به اطالع ميرسانيم کـه از يـکـشـنـبـه                 
، طول موج راديـو    ٢٠٠٥ اکتبر ٣٠ برابر با ١٣٨٤

 آبـان بـرنـامـه        ٨شما از   .   انترناسيونال تغيير ميکند  
 بـه    ٩هاي راديو انترناسيونال را، هر شـب سـاعـت             

 ٧٤٩٠ متر برابر بـا    ٤١وقت تهران روي طول موج     
   .کيلوهرتز، خواهيد شنيد

  
 آبان و بدليل تغيير ساعت در ايران موقتـا          ٨تا  

 بـه    ٨برنامه هاي راديو انترناسيونال هرشب ساعت       

 مـتـر     ٢١وقت تهران و روي طول موج فعلي يعنـي          
 .  کيلوهرتز پخش ميشود١٣٨٠٠برابر با 

  
لطفا طول موج جديد و سـاعـت پـخـش راديـو               

 . انترناسيونال را به اطالع عموم برسانيد
  

 
 
 

 
 ٠٠٤٦٨٦٥٩٠٧٥٥ : پيامگير 
 ٠٠٤٦٧٠٧٦٥٦٣٦٢: تلفن

mail.e :com.yahoo@7520radio 
  

 مدير راديو انترناسيونال،       
 سياوش دانشور 

 ٢٠٠٥ اکتبر ١٠

    طول موج جديد راديو انترناسيونال       

 
  کيلوهرتز  ٧٤٩٠ متر برابر يا     ٤١

 كارگران نساجي كردستان پانزدهمين روز اعتصاب خود را  پشت سر گذاشتند          

 1از صفحه 

به ايسکرا کمک    

 مالي کنيد  
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 به مناسبت روز جهاني كودك در شهر سنندج مراسم باشكوهي برگزار شد             
  به   ٨٤ مهر   ١٤امروز پنج شنبه    

فراخوان كانون دفاع از حقوق كودكـان       
در ســنــنــدج تــجــمــع و راهــپــيــمــايــي         
 .كودكان و خانواده هايشان  برپا شد

اين جشـن و حضـور كـودكـان و               
. خانواده هـايشـان شـور انـگـيـز بـود               

حضور كودكان جلوه خـاصـي بـه ايـن            
 .مراسم داده بود

كانون دفاع از حقـوق كـودكـان و           
فعالين آن موفق شـدنـد كـه بـرخـالف             

فشارهاي اوليه بر اين كانون  مـراسـم          
مـدافـعـيـن     .  روز كودك را برگزار كنند 

واقـعـي حـقـوق كـودكـان در مـقـابــل                 
گرايش سازشكاري كـه قصـد داشـت           

 مــهـر مــاه را بــه ايـن كـانــون                ٩روز   
 . تحميل كند دست باال پيدا كرد

 ٩الزم به ياد آوري است كـه روز            
مهر ماه روزي بود كه رژيـم اسـالمـي           

. آنرا آغاز هفته كودك اعالم كرده بـود       
كميته كردسـتـان حـزب كـمـونـيـسـت              

كارگري ايران به همه دست انـدركـاران         
 . مراسم امروز تبريك ميگويد

 
 

 كميته كردستان      
 حزب كمونيست كارگري ايران          

 
 ٨٤ مهر ماه   ١٤
 ٢٠٠۵ اكتبر ٦

 
 

   

فراخوان روز جهاني 

 کودک  

از طرف فعالين  و جمعي 

از نويسندگان مدافع 

 حقوق کودک و انجمن

 در سنندج ”  هوراز ” 

مراسمها و حرکتهاي باشکـوهـي      
 مـهـرمـاه      ١٧ و ١٦ ،15در روزهاي 

،کامياران و سـقـز      تهران  در سنندج ،    
در دفــاع از حــقــوق کــودک بــرگــزار              

ــد     ــه          .   گــردي ــا ازجــمل ــه ــت ــن حــرک اي
حرکتهاي اجتماعي راديکال و عميقا     
انساندوستانه اي اسـت کـه در ايـران             
سابقه طوالني نداشته است و اولـيـن          
بار در سنندج در فستيوال آدم برفيهـا        
و در دفــاع از حــقــوق کــودکــان در                
صحنه مبارزات سياسي واجتمـاعـي      

طــــرح .   ايـــران پـــديـــدار گشـــت                 
خواستهايي مبني بر محـکـوم کـردن         
تنبيه بدني، ممنوعيت کارحـرفـه اي        

 سال، محـکـومـيـت       18کودکان زير   
اعدام کودکان ، دارو و طب مـجـانـي           
براي کودکان و يا خواست دنياي شاد        
ــن بــراي کــودکــان درفضــايــي               وام
شورانگيز ، همگي نشاندهنده عـمـق        
دلــبــســتــگــي شــرکــت کــنــنــدگــان در        
مراسمها به زندگي مرفه و شاد بـراي         

بي تـرديـد ايـن روزهـا           .   کودکان بود   
بعـنـوان روزهـاي انـقـالب کـودکـان،              
روزهايي که بادکنکـهـا رقـص کـنـان            
برفراز شـهـر زنـدگـي بـهـتـر را نـويـد                   

. ميدادند در تاريخ ثبت خواهنـد شـد      
وقايع اين روزها دريچـه کـوچـکـي را            
بازکرد و گوشـه اي از دنـيـاي مـردم               

دنــيــائــي کــه   .   مــتــمــدن را نشــان داد      
حرمت و شان انسان مقدم بر هر چـيـز          

ايــن حــرکــتــهــا از       .   ديــگــري اســت      
. پشتيباني وسيعي برخـوردار گـرديـد       

زيرا که جامعه به عـدالـت و بـرابـري              
ــاز دارد     ــي ــاســي و          .   ن ــي ــات س ــرک ح

اجــتــمــاعــي کــه مــهــر خــواســتــهــاي         
راديـکــال را بــرخــود داشــتــه بــاشــنــد          
سريعا قدرتمند شده و نـيـروي زيـادي          
را حـــــول خـــــود گـــــرد مـــــي                      

مراسمهاى اين چـنـد روز بـي           . . آورند
شک تـاثـيـرات عـمـيـقـي درجـامـعـه                 

ازجمله اينکـه   .   برجاي خواهد گذاشت  

حقوق کودک را درسطـح وسـيـعـي بـه             
مسئله روز تبديل ميکند و فرهـنـگ        
جامعه را گامها به جلو خواهد برد و         
اين خود  نشانگر آغـاز دور جـديـدي            
درحيات سياسي و اجتماعي جامـعـه       
است که فضاى مناسبتري براي ابـراز       
وجود کودکان و نوجوانان در مـدارس     

. و محيط خانه ايـجـاد خـواهـد کـرد             
فعالين دفاع از حقوق کـودکـان قـادر           

خواهند بود  از اين امکـان اسـتـفـاده            
کرده و آنرا مبنايي براي يک سـلـسـلـه           

تشـکـيـل    .   اقدامات عملي قرار دهند   
کانونهاي دفاع از کودکان خيابانـي ،        

کانونهاي مبارزه با اعتياد در مـيـان         
کودکان و نوجوانان، ايجاد گروهـهـاي     
تئاتر واجـراي نـمـايشـهـاي مـفـيـد و                
علمي براي کودکان، ايجاد گروههـاي     
کــوهــنــوردي، تشــکــيــل گــروهــهــاي        
ورزشي براي سنين مختلف ، مقـابلـه       
جدي با تـحـقـيـر و آزار کـودکـان در                  
محالت و مدارس ، مبارزه جـدي در         
دفاع از حقوق کودکان افـغـانسـتـانـي           

که از همان حقوق ناچيز ساير هم سـن         
و سالهايشان نيز محرومند  اينـهـا و          
موارد ديگـري کـه مـيـتـوان بـه ايـن                 
ليست اضافه کرد از جمله اقـدامـاتـي     

حـول  .   است که کامال عـمـلـي اسـت            
خواستـه هـاي راديـکـال مـنـدرج در               
برنامه يک دنياي بهتر، برنامـه حـزب         
کمونيست کارگري ايران ، در دفاع از       
حقوق کودکان ميتوان صدها جمـع و        
تشکل در مدارس ، محلهـاي کـار و           

طـبـيـعـتـا خـود         .   زيست ايـجـاد کـرد      
کودکـان و نـوجـوانـان ، بـاتـوجـه بـه                   
سنشان ، ميتوانند يـک پـاي اصـلـي             
شــکــلــگــيــري چــنــيــن تــجــمــعــات و          

کودکان خياباني ،   .   تشکلهايي باشند 
کودکان کار، کودکان قرباني جنگ ،       
کــودکــان بــي ســرپــرســت ، کــودکــان          
معتاد، کودکان قرباني آزار و اذيـت          
روحي و جسمي بزرگساالن ، کودکـان       
قرباني مغزشويي مذهـب حـکـومـت         
جنايتکار اسالمي ، کودکان مـحـروم       
از شادي و حداقل رفاه اجتمـاعـي در           
چنين فضايي و در صورت زده شـدن          
اولين جرقه هاي تحرک جدي جـنـبـش         
راديکـال دفـاع از حـقـوق کـودک بـه                 
شعله هايي تبديل خـواهـنـد شـد کـه             
زمين را زيرپاي جمهورى اسالمـي و        

 .سرمايه داران داغ خواهد کرد
 

 * * * * * 

 زنده باد مبارزه براي دفاع از حقوق کودکان 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

  منصور فرزاد 
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بزرگترين مراسم گرامـي داشـت        
روز جهاني كودك در شهرسنندج يـك        

 مـهـر در پـارك سـپـيـدار               ١٧شنبـه    
در ايــن مــراســم تــنــوع       .   بــرگــزار شــد  

برنامه ها و ابعـاد مـراسـم ديـدنـي و               
 . شور انگيز بود

 بـعـد ازظـهـر         ٣مردم از ساعـت      
دست دسته همراه كـودكـانشـان وارد           

برگزار كنـنـدگـان     .   پارك سپيدار شدند  
از قــبــل، پــارك را آمــاده پــذيــرايــي             

كـودكـان بـه      .   مهمـانـان كـرده بـودنـد         
محض ورود به پـارك، بـه ايسـتـكـاه              

تـمـام صـنـدلـيـهـاي          .     نقاشي هدايت   
موجود در انـبـار پـارك در جـايـگـاه                
مخصوص مهمانان رديف شـده بـود         
اما صندلي كم و جمعيت چنـد بـرابـر           

صـدهـا كـودك در        .   وارد پارك شـدنـد    
گروههاي مختلف آواز، تاتر، نقـاشـي      

سـازمـان   . . .   و سرود و شـعـرخـوانـي و       
 . داده شده بودند

كودكان با شور و شـوق فـراوانـي           
ــتــنــد و              پشــت مــيــكــروفــون مــيــرف

در ايـن    .   آرزوهايشان را مـيـگـفـتـنـد         
مراسم خانم محـمـدي ضـمـن خـوش             
آمد گويي ميكروفون را بـه بـچـه هـا             
سپرد وتعداد زيادي از بچه ها شـعـرو         
سرود خواندند، و سـخـنـانشـان را بـا              

امـروز در ايـن       .   شادابي بيـان كـردنـد      
ــان              ــودك ــزرگ ك ــارد ب ــالك مــراســم پ
مقدمند بـر در و ديـوار نصـب شـده                

اما واقعأ در اين مراسم كودكان      .   بود
عليرغم اينكـه چـنـديـن        .   مقدم بودند 

نفر قرار بود سـخـنـرانـي كـنـنـد امـا                 
نوبت فـقـط بـه اعـالم بـرنـامـه، يـك                   
سخنراني و خواندن قطعنامه محدود     

 . شد
سيمين چايچي يـكـي از بـرگـزار           

. كنندگان اين مراسم سخنراني كردند    
و قطعنامه اين مراسم را يـك دخـتـر            

ت كرد و مـورد اسـتـقـبـال             ئ جوان قرا 
 . گرم شركت كنندگان قرار گرفت

حضور تعداد قـابـل تـوجـهـي از             
فعالين كـارگـري وكـارگـران نسـاجـي            
شاهو و نساجي كردستان، هـمـراه بـا           
خانواده هاي آنها سيـمـاي پـر قـدرت            

 . تري به اين مراسم داده بود
  

در اين مراسم فـعـالـيـن دفـاع از             
حقوق كودكان و نوجوانان يـك سـنـت          
ديگري به سنتهاي مـتـرقـي و مـدرن            

خانم سيمين چايچي و    .   مردم افزودند 
تعدادي از فـعـالـيـن مـدافـع حـقـوق                 
كــودكــان و نــوجــوانــان از پشــت                  
ميكروفون تشكـيـل شـدن انـجـمـنـي             

انـجـمـن حـمـايـت از           "   تحت عـنـوان       
را در هـمـيـن        "   كودكان و نـوجـوانـان       
ايشـان تـاكـيـد       .   مراسم اعالم كـردنـد     

كردند كه از فرداي ايـن مـراسـم ايـن              
 .انجمن فعاليتش را آغاز مي کند

  
اعالم مـوجـوديـت ايـن انـجـمـن              
: بوسيله خانم چايچي چنين بيـان شـد        

ما فعالين و بـرگـزار كـنـنـدگـان ايـن                
مراسم تصـمـيـم گـرفـتـيـم در مـيـان                  
احساس مسوليت و اسـتـقـبـال شـمـا            
عزيزان از اين مراسم و براي دفـاع از           
حقوق كودكان و نوجوانان موجوديـت      
انجمن خاص اين عـرصـه را بـه اسـم              

ــجــمــن حــمــايــت از كــودكــان و               "  ان
خانم چـايـچـي     .   اعالم كنيم "   نوجوانان

اعالم كرد استقبال شمـا از فـراخـوان           
امسـال در    .   مـا دلـگـرم كـنـنـده بـود             

سنندج مراسمهاي متـعـددي بـرگـزار         
شد اما اين مراسم بـا اسـتـقـبـال كـم                
نظير شمـا ابـعـاد ايـن حـركـت را ده                  

 . چندان كرد
كميته كردستان حزب كمونيسـت     
كارگري ايران به همه دستاندركاران و       
فعالين دفاع از حقوق كـودكـان درود          

 . ميفرستد
مراسمهاي متعدد در شـهـرهـاي        
سنندج، سقز، ديواندره، و كـامـيـاران         
همراه مراسم باشكوه مردم در تـهـران         
به مناسبت روز جهاني كودك شـور و       
شعف وصـف نـاپـذيـري در جـامـعـه                

 .ايجاد كرده است
اين سنت مدرن اكنون ميرود كـه       
كــل جــامــعــه ايــران را دســتــخــوش            

مراسـم بـزرگ     .   تحوالت مهمي بكند  
روز كـودك در تـهــران، مـراســمـهــاي             
وسيع در شهرهاي كردستـان خـبـر از           

گسترش جـنـبـشـي بـرابـري طـلـب و                
ــارك         .   مــدرن دارد    ــزرگ پ ــراســم ب م

سپيدار در روز يك شنبه در سنندج و         
 مــهــر در      ١٦مــراســم روز شــنــبــه          

كامياران كه نقطـه اوج مـراسـمـهـاي            
ديگر در شهرهـاي كـردسـتـان بـودنـد             
همراه با مراسـم تـهـران نـمـونـه هـاي                

چـپ  .   برجسته اي از اين نوع هسـتـنـد      
جـــامـــعـــه بـــا انســـان دوســـتـــي و              
مــدرنــيــســمــش، بــا فــعــالــيــت هــاي         
اجتماعي و راديـكـالـش، و بـا افـق                 
رهاي انسان و قـدرت اجـتـمـاعـيـش،            
روز به روز سيماي كل جـامـعـه را بـه          

اين تغييـرات  .   نفع خود تغيير ميدهد   
نويد بحش به ميدان آمدن يك جنبش       
اجتماعي، وسيع و با درجه بااليـي از      

 . هوشياري را بهنمايش ميگذارد
  

به ميـدان آمـدن قـدرتـمـنـد ايـن               
جنبش مدرن و انسـانـي كـل فضـاي             
بعد از خيزشهاي شهري در كردسـتـان        
كه رژيم مـيـخـواسـت از مـردم زهـر                
چشم بگيرد را به نفع مردم و به ضـرر       

 . رژيم اسالمي تمام كرد
با اين دستاوردها و با اين قـدرت        

 آذر   ١٦اجتماعي بايد به اسـتـقـبـال           
 .برويم
  

 كميته كردستان      
 حزب كمونيست كارگري ايران          

 ٨٤ مهر ١٧
 

  نفر در مراسم پارك سپيدار روز جهاني كودك را گرامی داشتند١۵٠٠بيش از 
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بعد از ماهها سختي و تالش بـراي        
رسيدن به خواسته هايمان، ما هنوز      
در مقابل زور و فشـار صـاحـبـان           

تاكنون .   سرمايه تحت فشار هستيم   
بجاي پرداخت دستمزدهاي معوقه    
و اجراي مطالبـاتـمـان، تـهـديـد،           
تــوهــيــن، احضــار و بــازداشــت       
نمايندگان كارگـران پـاداش مـا         

 . بوده است
 تالش ما اين است كه خـواسـتـه          
هايـمـان را بـا شـمـا در مـيـان                  

بي شك هزاران كارگر   .   بگذاريم  
در بخش نساجي و ساير بخشهـاي       

كارگري در موقعيت مشابهي قرار     
 . دارند

 تالش كنيم مبارزات و خـواسـتـه        
تنها با  .   هايمان  را به هم گره بزنيم      

اتحاد و آگـاهـي از حـقـوقـمـان             
ميتوانيم در مقابل كارفرما، سرمايه     

ما مصمـم   .   و مدافعين آنها بايستيم   
هستيم كه با اتحاد و مبارزه خـود         
خواسته هايمان را بـه صـاحـبـان           

 .سرمايه و قدرت تحميل كنيم
 - نفر كـارگـران شـا هـو          138 ما  

سنندج  خواسته هايمان را به شرح       
زير اعالم كرده و براي آن تـالش        
و مبارزه متحدانه خـود را ادامـه           

انتظار ما اين اسـت كـه         .   ميدهيم  
مورد حمايت وسـيـع هـمـكـاران          

 .خود قرار گيريم
   

باز كردن كارخانـه در اسـرع         -1
 وقت و آغاز به كار كارگران 

 لغو هر گونه قرارداد موقت  -2
پرداخت حق بيمه كـارگـران         -3

توسط كارفرما و بازنشستـه شـدن        
كارگران در محيط سخت و زيان      

 آور به موقع، 
 ماه حقوق مـعـوقـه       8پرداخت    -4

  نفر از كارگران 28
 نفر  110 ماه حقوق    2پرداخت    -5

 ار كارگران 
اجرا كردن طرح طبقه بـنـدي          -6

مشاغل براي كارگران جـديـد و         
تجديد نظر در طبقه بندي مشاغـل       

 براي كارگران قديمي، 
انجام معاينات دوره اي بـراي        -7

تــمــامــي كــارگــران و مــداواي        
 كارگران بيمار 

ممنوعيت هر گونه تـهـديـد و       -8
احضار و آزار و اذيت نمايندگـان       

 كارگران 
رعايت بهداشت محيط كار و        -9

ايجاد حفاظ ايمني براي دستگها و    
كاهش آلودگي گرد و غـبـار و           

 .سروصدا در سالن توليد
   

زنده باد اتحاد و يكپارچگي 
 كارگران 

   
نفر كارگران كارخانه  138 

  12/7/84شاهو در سنندج  
 

 بازتكثير از 
 

 كميته كردستان 
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Satellite: Telstar1         
Center Frequency: 
12608MHz 
Symbol Rate:19279 
FEC:2/3 
Polarization:Horizontal 

 مشخصات فنی

 4از صفحه

رو نقاشي ميکردند،  لـحـظـه بـعـد بـه               
طــرف مــجــري و مــيــکــروفــن حــملــه            
مــيــکــردنــد تــا بــا شــعــر و دکــلــمــه                

   . آرزوهاشون و بگن
روز ، روز کـودک  اسـت و حـرف                 

داد ميزدند روز خودمان    .   حرف کودک   
بايد حـرف بـزنـيـم بـايـد شـعـر                 .     است

 ...بگيم 
  2قسمت 

کم کم پارک جايي بـراي نشـسـتـن            
حتـي ايسـتـادن نـداشـت مـردم بـروي                
ــه              ــارک نشــســت ــوارهــاي اطــراف پ دي

خيلي ها مجبور شده بـودنـد از          . بودن  
بيرون پارک ودر خيابان کشاورز تجـمـع        
کنند واز سرو کول هم با ال بروند و يـا             
کودکانشان را روي  دوش گـرفـتـه تـا               
بلکه بتوانند داخل پارک و گوشه اي از         

بر در ورودي پارک بر     .   مراسم را ببينند  

پالکاردي بزرگ مفاد قـطـعـنـامـه روز           
نصـب  .   جهاني کودک نوشته شـده بـود        

پالکاردهاي زيادي که بر در و ديـوار و          
درختان پارک آويزان شده بود و بروي آن        
مطالباتي در دفـاع از حـقـوق کـودک              
نوشته شده بود جلو ه خاصي به فضـاي       

پــالکــارد .   پــارک و مــراســم داده بــود          
درست روبروي در   "  !   کودکان مقدمند" 

ورودي بود و توجه هر تازه واردي را بـه          
روبـروي جـمـعـيـت        .   خود جلب ميکـرد   

دسته اي از کودکان با در دست داشتن        
پالکاردهايي با شـعـارهـاي مـخـتـلـف            

اين شـعـارهـا عـبـارت         .   ايستاده بودند 
 : بودند از

 
کــار کــودکــان مــمــنــوع، اعــدام            
کودکـان مـمـنـوع ، شـکـنـجـه و آزار                   
کودکان ممنوع ، ما شادي ميخواهيم      

كودكان بديـن   . . .   ، کودکان مقدمند و     
وسيله ابراز وجود ميکردند و حـقـشـان         

اين کـودکـان مـرتـب         .     را ميخواستند 
. جا يشان را به ديگر کودکان ميدادنـد       

جايگاه ميکروفـن و مـجـري هـيـجـان              
کـودکـان از سـرو کـول           .   جالبي داشـت  

مجري باال مـيـرفـتـنـد و در خـواسـت                
جالب اينجـا بـود     .   ميکروفن ميکردند 

که کودکان وقتـي دسـتـشـان را بـلـنـد                
ميکردند پشت ميكروفون قرار گيـرنـد       
تــالش مــيــكــردنــد کــه دســتــشــان بــه           

دستشان بـه شـکـم و          .   ميکروفن برسد 
کمر مجري مي خورد و مـجـري چـون            
قلقلکـش مـيـگـرفـت خـنـده اش مـي                 
گرفت خنده مجري و شـعـر و دکـلـمـه               
کودکان با هـم آمـيـخـتـه شـده بـود و                   

 کـودک در      300جالب بود بيشتر از      
اين مراسم شعـر و سـرود خـوانـدنـد و                

 .دكلمه كردند
 گروهي از کـودکـان مـهـد کـودک            

شعر زنبورک که نه تنها بـراي کـودکـان           
بلکه براي بزرگترها هم جـالـب بـود را            

يک نفر به عنوان ملکه شـعـر     .  خواندند
ميگفت و بقيه به عنوان زنـبـور وز وز            

صــداي هــلــهلــه و شــادي       .   مــيــکــردنــد
کودکان نه تنـهـا فضـاي پـارک را فـرا                
گرفته بود بـلـکـه خـيـابـان کشـاورز و                 
گوشـه هـائـي از مـيـدان آزادي را در                  

 .نورديده بود
 

از طرف برگزار كنـنـدگـان مـراسـم            
کتابهاي داستان به صورت کـادو شـده         

عـالوه بـر     .   در ميان کودکان توزيع شد    
ايستكاه نقاشي، ايستگـاه کـتـاب هـم           
گوشه اي از پارک را به خود اختصـاص         

صدها دوربـيـن عـکـاسـي و           .   داده بود 
فيلم بـرداري ايـن مـراسـم را پـوشـش                 

حضـور شـاعـران از جـملـه            .   ميـدادنـد  
شاعران کودک و ورزشکاران و کارگران      

از .   جلوه خاصي به اين مراسم داده بود      

هر قشري در اين مراسم شـرکـت کـرده           
بود چون يک هفته به طـور وسـيـع فـرا               

مراسم بـيـشـتـر از        .   خوان داده شده بود   
رهـا کـردن     .   موعد مقرر طـول کشـيـد       

بادکنکها در هـوا و مـوسـيـقـي شـاد                
کودکانه گـوشـه اي ديـگـر از مـراسـم                

متن قطع نامه توسـط سـيـمـيـن           .   بود  
چايچي خونده شـد امـا مـفـاد آن کـه                 

 بند بود توسط يکي از نـوجـوانـان    14
در چــنــد روز گــذشــتــه         .   خــوانــده شــد   

مـراســمــهــاي دولــتــي و غــيــر دولــتــي          
ديگري هم برگزار شـده بـود، امـا ايـن              

ابعاد توده اي بودن    .   مراسم استثنا بود  
آن، راديكاليسم و عمق انسان دوسـتـي        
آن كل فضاي شهر را تحت تاثيـر قـرار           

 .داد
به اميد دنيايي بهتر و شايسته         

 براي کودکان   
  سيا مرادي  

  سنندج    84/ 7/ 17 

 4از صفحه  !اينجا هلهله است 


