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مبارزات موجود در جامعه در      
مبارزه کارگـران   کنار و هماهنگ با     

از جملـه مـبـارزه کـارگـران شـرکـت               
واحـد و انـعــکــاس داخــلــي و بــيــن             
المللي آن را کمـتـر کسـي اسـت در              

حــمــايــت .   دنــيــا شــاهــدش نــبــاشــد     
اتحاديه هاي بين المللي از مـبـارزه         
کــارگــران واحــد يــکــي از درخشــان         
ترين صحنه هاي همبستـگـي بـيـن          
کارگران جهان با کارگران ايران و بـه      
ويژه با کارگران و کارکـنـان شـرکـت            

کــه بــه ابــتــکــار حــزب        .   واحــد بــود  
کــمــونــيــســت کــارگــري ايــران و بــا          
پشتـيـبـانـي هـزاران انسـان آزاده و               

با .   کارگر مبارز ابعاد جهاني گرفت    
اعتراضات اخير جنبش کـارگـري و        
ديگر جنبشهاي اجـتـمـاعـي مـثـل            

تـقـابـل     . . . .   دفاع از حقوق کودکان و    
سران رژيم عليه همديـگـر را شـدت           

مقـامـات دولـتـي و         .   بخشيده است 
مسئولين رژيـم را بـيـش از پـيـش               

: بروجردي مي گـويـد     .نگران ساخته 

کارگـران در مـبـارزه بـا جـمـهـوري                
اسالمـي ديـن را هـدف قـرار مـي                

مسئول بخـش   ( دهند و خوش چهره     
) اقتصادي مجلس شوراي اسالمـي    

جوانان ناکارآمدي دولـت    :   مي گويد 
ــويســنــد                ــه پــاي ديــن مــي ن .  را ب

  
 
 
 
 
 
 

 اسماعيل مولودي      

رشد جنبش کارگري، اجتماعي و                      
 ! رسوايي حکومت           

 ۴صفحه  

ــتــه کــردســتــان حــزب              ــه کــمــي ب
 .کمونيست کارگري ايران 

گزارش زير اتفاقاتي بـود کـه در           
روزهاي جمعه و يکشنبه به مناسبـت       
روز جهاني کـودک در شـهـر سـنـنـدج               

به اميد آنـکـه بـتـوانـم          .   شاهد آن بودم 
احساسم و مشاهداتم را بـه ديـگـران            

 .منتقل کنم
 مهـر مـاه بـود        ۱۳روز پنچشنبه  

در خيابان شـشـم بـهـمـن تـراکـتـهـاي                 

پخش شده بود کـه خـبـر از کـارنـوال                
قطار شادي به مناسبت روز جـهـانـي           
کــودک و آدرس مــحــل پــارک کــودک           

در شهر سنـنـدج امـري        .   اعالم ميداد 
کامال طبيعي شده اسـت ايـن روز را            
برگزار کنند و هر بار مدافعين حـقـوق      
کودک تالش مي کنند هر چـنـد بـراي           
چــنــد ســاعــتــي دنــيــايــي بــه دور از             
تبعيض و نابرابري دنيايي بدور از فقر       
و محروميت را براي کـودکـان فـراهـم           

 گزارشي از روز جهاني کودک                     
 در سنندج     

 آرام  بهرامي 

 
 

 ۳ صفحه  

 ۲ صفحه  

کار خانه شـاهـو يـکـي از کـار               
خانه هاي استان کردستان اسـت کـه       

ايـن  . در شهر سنندج واقع شده اسـت      
 سـال    ۲۷ تا    ۲۵کار خانه در حدود     
 نفر کـار گـر       ۳۵۰سابقه کار دارد و     

کار ايـن    . در آن مشغول به کار بودند   

کار خانه ريسندگي و رنگرزي اسـت       
 تـن در      ۴ تا   ۳,۵و توليد روزانه ان    
)  سـاعـت       ۲۴(   يک روز کاري بود     

تا اينکه بـه مـرور زمـان کـمـتـر و                  
کمتر و به حد صفر رسيـد و اکـنـون             
کارخانه در حـال تـعـطـيـلـي کـامـل               

هــر ســالــه بــه واســطــه          . مــيــبــاشــد 
بازسازي و و رفع نـواقـص مـاشـيـن             
االت، وامهاي زيادي را ميگرفتـنـد       
اما مديران اين کار خانه بيشـتـر ان          
را در جــهــت امــورات شــخــصــي             

زمـانـي کـه هـر         .   مصرف ميکردنـد  
کار گري به سوء مديريت اعـتـراض       
ميکرد توسط کميته انضبـاطـي او        
را تحت فشار قـرار مـيـدادنـد و در              
بســيــاري از مــوارد او را اخــراج                

 .ميکردند
 مسئله تعديل نيـرو     ۷۹در سال   

 نفر از مـا را       ۷۵پيش آمد و تعداد     
به  اسم مازاد بر نياز به شيـوه هـاي            

هـمـيـن کـه       .   گوناگون تعديل کردنـد   
تسويه حساب انجام گرفت مـجـددا        
تعدادي نيروي جديد را بـه صـورت           

 گزارش کوتاهي از وضعيت کارخانه نساجي شاهو                                
 در سنندج     

  

 اخباري از سنندج، کرمانشاه، اسالم آباد                       

 

 ۴صفحه  
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کنند تا تـلـخـي دردهـا را فـرامـوش               
 .کنند هر چند براي چند ساعت باشد

وقتي به منزل رسيدم اولين کاري      
که کردم مژده ايـنـکـه فـردا پسـرم را               
مي برم جشن و کارنوال و اين را به او    
مژده دادم تا سـاعـت مـوعـود پسـرم             
من را ديوانه کرد از بس پرسـيـد کـي            
مي رويم؟ روز جمعـه، از صـبـح زود             
چون روز تـعـطـيـلـي هـم بـود ديـگـر                   
طاقتم تاق شد از بس آمد و گفت کي         
مي رويم قطار شادي؟ پسـرم حـاضـر         
نبود بيرون برود بـا دوسـتـانـش بـازي             
کند و پسر من شده بود مبـلـغ قـطـار             
شادي در محله هر کدام از دوستانـش    
مي آمدند که او را با خود بـه کـوچـه              
ببرند و بازي کـنـنـد از تـرس ايـنـکـه                

مي گـفـت     .   مبادا فقط يک قول باشد    
نه من مي روم قطار شادي شـمـا هـم           

دنياي کودکان برايم جالب تر     .     بيائيد
چندين پدر و مادر ديـگـر سـراغ        .   شد

مـن  .     اين کارنوال را از من پرسيـدنـد       
هم آدرس را دادم به اين خانواده هـا و      
آخر سر قرار شد چند خانواده با هم بـه     

 . محل برويم
ساعت سه بـعـد ازظـهـر بـود راه              

وقـتـي بـه مـحـل          .   افتاديم و رفـتـيـم       
رسيديم هنوز همه چـيـز آمـاده نـبـود             
ولي تعداد زيادي از کـودکـان هـمـراه            

فـرصـتـي    .   خانواده ها حضور داشتنـد    
شد که با خانواده هاي ديگر هم  آشنا         

بزرگترها انگار خجـالـت مـي      .     شويم
کشــيــدنــد جــلــو تــر بــرونــد ابــتــدا در           
ماشين نشستيم بعـد هـر لـحـظـه بـر               

.  تــعــداد کــودکــان اضــافــه مــي شــد          
تعدادي از خانواده هـا وسـايـل پـيـک             

.  نــيــک را هــم بــا خــود آورده بــودنــد             
ــم حضــور                ــادي جــوان ه ــداد زي ــع ت

با صداي شادي کودکـان کـه     .   داشتند
آواز مي خواندند، جوانـهـا هـم زمـزه             

 . مي کردند
تعداد زيادي از خانواده ها هـنـوز     
ــد                  ــودن ــاده نشــده ب ــي ــن پ ــي از مــاش
مسئولين و برگزار کـنـنـدگـان اعـالم           
کرده بودند امروز فقط مال بـچـه هـا            

هـر بـچـه      . است بايد سوار قطار شوند 
اي که مي رسيد و سوار قطار شـادي          

گاها .   مي شد يک بادکنک مي گرفت     
بر سر رنگها اين نازنـيـن هـا دلـخـور              
مي شدند و برگزار کنندگان در حالـي        
خود را هم قد شرکت کـنـنـدگـان مـي         
کردند دست بر روي شانه اين کودکـان      
مي انداختند و با حـوصـلـه تـوضـيـح             
مي دادند و رنگ دلخواه را بـه آنـهـا              

کـودکـان احسـاس      .   تقديم ميـکـردنـد    
ديــگــري داشــتــنــد احســاس ايــن را            
داشتند راستي چه خوب بود اگر همـه        
و هميشه به خواستهاي آنها ايـنـطـور          

 . پاسخ ميدادند
قطار مي رفت و صداي خنده  و          
شادي کودکان انسان را مجذوب مـي       
کــرد بــا يــکــي از دســت انــدکــاران               
صحبت کردم به آنها خسته نـبـاشـيـد           
گفتم با لـبـخـنـدي کـه احسـاس مـي               
کردي شادي و شيطـنـت کـودکـان در            
وجودش چنان اثر کرده کـه ديـگـر بـه             
حـرفــهــاي بــزرگســاالن تـوجــه نــدارد،         
سوالم را دوباره تکرار کردم يک دفـعـه         
ديدم تعدادي از بچه ها دويدند و پـاي     
او را گرفتند عمو عمو از ما هم بگـو          

 .عکس بگيرند
 برايم جالب بود عمو با آرامشـي       
تمام و خنده گـفـت امـروز روز شـمـا                

با دستش صف بزرگساالن  را        .   است
نشان داد و گفت امروز هـمـه مـا در              
خدمت شما هستيم چون شمـا مـقـدم          
هستيد بر هـر چـيـزي و بـايـد کـاري                 
کنيم که هر روز روز شما باشد و شمـا          

بچه ها همچنان عـيـن       .     مقدم باشيد 
رگبار سوال مي کردند و ديگـر سـوال          

 .من را انگار اصال نشنيد
تعدادي از خانمها دسته هـاي از         
کاغذ در دست داشتند و يکي از ايـن         
خانمهاي جـوان و پـرشـور بـا هـمـان                 
لبخند و شيطنت خاص کودکان، کـه        
شخصا احساس مـي کـردم بـه هـمـه              
عين يک ويروس منـتـقـل شـده اسـت             
يکي از اين کاغذها را به دسـت مـن            
هم داد و گفت روز يکشنبه با حضـور         

مـا را شـاد       "   خـانـه کـرد     " سبزتان در     
خانه کرد محل مـراسـم      .   خواهيد کرد 

. روز يکشنبه به همين مناسبـت بـود       
فرصت سوال نشد چون بطرف ديگران      
رفت اگر اغراق نکرده بـاشـم غـيـر از             
اتوبوسهايـي کـه پـارک کـرده بـودنـد               

 ماشين شخـصـي     ۱۰۰شايد بيش از    
تـعـدادي   .   در محوطه پارک شـده بـود       

هم بدونه ماشين و با پاي پـيـاد آمـده          
بـيـشـتـرايـن جـمـعـيـت بـدون               .     بودند

ماشين، فـکـر کـنـم از مـردم هـمـان                 
. محله هاي نزديک پارک کودک بودنـد      

نيروي انتظامي و اطالعاتي و لـبـاس     
شخصي هـم از تـرس ايـنـکـه مـبـاد                 
اوضاع از دستاشان در بـرود حضـور           
داشتند البته هيـچ حـرکـتـي از خـود              

راستش را بخواهيد من    .   نشان ندادند 
خودم را آماده کرده بودم الـبـتـه فـکـر             

کنم همه اين حالت من را داشتند کـه         
اگر بخواهند با يکي حتي فقط حـرف    
بزنند و چيزي بگويند حسـابـي کـتـک           

 . کاريشان کنيم
 از جانب مـردم فضـاي شـاد بـا              
صداي موسيقي و مـا بـيـن بـرنـامـه               
صداي شـادي کـودکـان و انـعـکـاس                
صداي خندها نه تنها فضا را در ايـن          
محيط بلکه فضاي شهر را شاد کـرده      

وقتي از شادي ميگويم احساس     .   بود
ــرا شــادي در ايــن                ديــگــري دارم زي

رقص و آواز و     .   مملکت ممنوع است  

در اين مراسم نـفـس      .   عشق جرم است  
راحتي کشيدم زيـرا در جـامـعـه آدم              

. هميشه در حالت خفگي بسر ميبـرد      
من يکي هميشه احساس ميکـنـم از         
فرهنگ و قوانين حاکم نفسم بند مي       

 . آيد
يواش يواش داشت برنامـه تـمـام         
مي شد مردم همراه بـا قـطـار شـادي             
تعداد زيادي با مـاشـيـن و اتـوبـوس              
تعدادي پـيـاده تـا مـيـدان کـوهـنـور                 

ولي نيروهاي ارتجاع و خرافـه      .   آمدند
بـرگـزار   .   اجازه ادامه حـرکـت نـدادنـد         

کنندگان تقاضا کـردنـد کـه ايـن روز             
روز کودک است و مـا نـمـيـخـواهـيـم               
هــيــچ تــنــشــي بــوجــود بــيــايــد زيــرا            
نميخواهيم کودکان را نـگـران کـنـيـم            
ولي واقعا شايد اگـر اشـتـبـاه نـکـرده              

 جـوان کـه       ۱۰۰باشم بيش از فـقـط         
پياده بودند بيشترشان آماده بودند تـا       
ــظــامــي را ســرجــايشــان               ــت ــرو ان ــي ن

اما به تذکر برگزار کنندگان     .   بنشانند
و رعايت حال کودکان توجه کـردنـد و       

 .ساکت ماندند
 از ميدان کوهـنـور ديـگـر فـقـط             
صداي بوق زدن ماشين بود که شنيده       

از ابتداي مراسـم مـن پسـرم        .     ميشد
را نديدم چون با يکي از ايـن عـمـوهـا        
خيلي دوست شده بود و ولـکـن نـبـود            
تا در ميدان آزادي که مارشي بزرگـي        
از ماشينها به منـاسـبـت روز کـودک           
راه افتاده بود نگران شدم که بـچـه گـم        

من  بزور پسرم را از عموي که      .   نشود

 . پيدا کرده بود جدا کردم
هنگام بـرگشـت بـه خـانـه پسـرم              
مدام  حرف مي زد بدونه اينـکـه يـک            

از ايـن    .   لحظه سکوت در ميان باشـد     
روز و از کارهاي که انجام داده  و از              
بازيهاي که با بچه ها کـرده بـود مـي             

وقتي بـه خـانـه رسـيـدم گـفـت               .   گفت
راستـي کـي دوبـاره روز مـن اسـت؟                 
پسرم  از شدت شوق و ذوق اين روز و          
خستگي از روزي پـر جـنـب وجـوش              
شاد، خوابـي عـمـيـق  بـا لـبـخـنـدي                   

 . مسرت بخش بر چشمانش نشست

 بي اراده اشک چشمانم را گـرفـت      
و تا ديروقت با همسرم در مـورد ايـن           
چند سـاعـت صـحـبـت کـرديـم بـدون                
اغراق ياد اين فيلمها افتاده بـودم کـه          

. فقط صداي خنده ها را مي شـنـويـد         
ما نيز خوشحال بوديم بعد از مـدتـهـا      
توانستيم به همت مـدافـعـيـن حـقـوق            
کودک ساعاتي بـا  فـرزنـدمـان شـاد               

 .باشيم
نــمــي دانســتــم کــه مــراســم روز           
يکشنبه چطـور خـواهـد بـود دوسـت             
نداشتم ديـگـر کـودکـم را بـبـرم مـي                 
ترسيدم خاطره خـوب روز جـمـعـه در             

شـمـاره تـمـاس       .   ذهنش خـراب شـود      
نبود ولي  تقـريـبـا سـاعـت بـرگـزاري               
مراسم روز يـکـشـنـبـه را هـمـه مـي                  

روز يکشنبه در خـانـه کـرد         .   دانستند
مراسم روز جهاني کودک برگـزار مـي         
شود آيا برنامه اي براي کـودکـان هـم            

بـالخـره   .   دارند يا نه در پرس جو بـودم       
فهميدم در واقـع هـم بـراي کـودکـان                
برنامه هست و هم بـراي بـزرگسـاالن           

. . هم برنامه براي سخنراني و غيـره            
مـي  .   اين بار ديگر به پسرم نـگـفـتـم          . 

ترسيدم تا برسـيـم بـه سـاعـت مـقـرر                
براي شرکت در مراسم، دوبـاره آنـقـدر          
بگويد کي مي رويم کي مـي رويـم و            
لذت روز جمعه هـم هـنـوز فـرامـوش             
نشـده، بـيـشـتـر مـا را تـحـت فشــار                   

نـزديـک شـروع بـرنـامـه بـود              .   بگذارد
خونه ما دور نبود به محل بـرگـزاري،          
تقريبا کـمـي زودتـر هـم مـا حـرکـت                 

وقتي رسديم هنوز هـمـه چـيـز       .   کرديم
آماده نبود ولي هيجان را مي شد در         
چشم برگزار کنندگـان مشـاهـده کـرد          

.  يکي مي گفت بلـنـدگـو آمـده اسـت            
ديــگــري مــي گــفــت هــنــوز مــحــل             
ايستگاه نقاشي بايد آمـاده شـود  و              
وسايل نقاشي را کنار پارچه هايي که       

. به هم دوخته شده است نـگـذاشـتـيـد           
تعدادي هم با قدرت هر چه تـمـام تـر             

.  داشتند بادکنک را آماده مي کـردنـد       
چند نفر هم مشغول نـوشـتـن تـبـريـک            
روز کودک  و اين روز روز مـاسـت بـر             

 .روي بادکنکها بودند
مراسم شـروع شـد پسـري جـوان             
: مجري برنامه بود  چنين شروع کـرد        

مهمانان و شرکت کننـدگـان در ايـن           " 
اجازه بدهيد اول صـمـيـمـانـه           !   مراسم

ترين سالمهـايـم را بـه کـوچـکـتـريـن                
شرکت کـنـنـدگـان اعـالم کـنـم چـون                 
کودکان مقدمند و با خيـر مـقـدم بـه             

 "همه شما برنامه را آغاز ميکنيم
 ســپــس ادامــه داد و ولــيــســت            
سخـنـرانـان را اعـالم کـرد از طـرف                 
نهادهايي که کـه فـراخـوان داده شـده             
بود هر کدام آمدند پيامهاي خـود را          
اعالم کردند و اين روز را به کـودکـان           
و شرکت کنندگان تبـريـک گـفـتـنـد و              

. موقعيت کودکان را ارزيابـي کـردنـد      
وقتي اعالم شد نماينده کـارگـران در          
مورد وصعيت کودکان صحبـت مـي        

هـمـه سـراپـا       .   کند همهمه آرامتر شـد    
گوش مي دادند شيث اماني خـود را         
بعنوان نماينـده کـارگـران سـنـنـدج و              
نساجيهاي سنندج معرفي کـرد و در         
مورد وضعيـت کـودکـان و کـودکـان             

سـپـس   .   کارگران سخناني ايـراد کـرد       
امـروز روز    :   مجري برنامه اعالم کـرد    

جهاني کودک است ودر شهر سـنـنـدج          
در عرصه ادبـيـات کـودکـان شـرکـت              
کننده اي داريم که توانسته با نوشـتـن     
داستانها و اشعاري براي کـودکـان در         
اين زمينه خدمت بزرگي به کـودکـان         
بکند در ايـن روز مـي خـواهـيـم از                  

سـيـمـن    .   زحمات او قـدردانـي کـنـيـم          
چايچي در جلو جمعيت حاضر شـد و         
مردم با دسـت زدن از او قـدر دانـي                 

تـعـدادي بـه احـتـرام سـيـمـن               .   کردنـد 
. چايچي از جاي خود بلند شده بودنـد        

کودکان در مسير راهـي کـه سـيـمـن              
مي رفت خود را به سـن رسـانـدنـد و               
شاخه هاي گل به او دادنـد و بـرگـزار              
کنندگان تـريـبـون را در اخـتـيـار او                 
گذاشتـنـد و دسـتـه گـلـي تـقـديـم او                    

 .کردند
 مراسم هر چه مي رفت بـيـشـتـر           

 . . . گزارشي از روز جهاني کودک  
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 : شماره حساب ها

 :انگليس
Account nr.  45477981 
Sort code:    60-24-23 
Account holder: WPI 
Branch:   wood green 
Bank:   Nat West  
  

 : سوئد
 3-60 60 639  پست جيرو   

 IKK     صاحب حساب    
  

 :  آلمان
Dariush safa 
Konto Nr:894922303 
Kredit Institut 
Post bank Hannover 
BLZ:25010030 
  

 :  کانادا
TD Canada Trust 
A. Mikanik 
transit#1672 
Institution#504 
Acc#6235975 

 تلويزيون کانال جديد را        
 ! همزمان در اينترنت ببينيد        

us.pamtv.www 

 تلويزيون انترناسيونال
 ٣٠:١١ تا ٣٠:٩هر شب ساعت 

  به وقت تهران

 مشخصات فنی ماهواره
Satellite: Telstar 12 
Frequency: 11494 
Symbol Rate: 17469 
FEC: ¾ 

 کمک هاي مالي رسيده
 به کميته کردستان حزب

 به  ايسکرا      
 کمک مالي کنيد         

  يورو۱۰۰بهمن خاني             
    يورو۵۰يدي                       
    يورو۲۰جمشيد مدرس        
    يورو۲۰سهيال شريفي          
    يورو۲۰وريا                       
       يورو۵پروين کابلي           

شلوغ مي شد من به  سالني رفتم کـه      
کودکان نقاشي مي کـردنـد شـادي از         
چشــمــان کــودکــان مــي بــاريــد هــمــه         
راضي بودند بخصوص همه بـچـه هـا          
که مشغول نقاشي بودند هديه  گرفته       

از طرف برگزار کنندگان  ايـن      .   بودند

مراسم به بچه ها هـديـه تـقـديـم شـده               
پسر من هم نمي خواست از ايـن        .   بود

محل دور شود فـرصـت را غـنـيـمـت              
دانستم در ميان انبوه جمعيت بـيـرون        
رفتم و به سخنرانيهـا تـوجـهـم جـلـب              

فـايـق کـيـخـسـروي داشـت            .   شده بـود  

قعطنامه را مي خواند صداي رسـا و         
بلـنـدي داشـت احسـاس مـي کـردي               

. صدايش تمام شهر را گـرفـتـه اسـت            
هزاران نفر در داخل سالنهـا و داخـل           
حياط  و بيرون ساختـمـان تـکـيـه بـه                
ديوار ايسـتـاده بـودنـد و گـوش مـي                

هر کسي که از ايـن مـحـل رد          .   دادند
مي شد نـمـي تـوانسـت بـي تـفـاوت                 

مردم با احسـاس رضـايـت و          .   بگذرد
شادي سخنـان سـخـنـرانـان را گـوش              

بر سـر در مـحـل ورود بـه               .   ميدادند
مراسم قطعنامه بزرگ نويسي شده و       
به ديوار نسب شده بود و دسته دسـتـه          

 .مردم آنرا امضا ميکردند
تعدادي نيروي  انتظامي و لباس      
شخصي هم حضور داشتنـد و تـالش          
مي کردند که مردم را نگران کنـنـد و         
از شرکت آنها جلوگيري کنند و حتـي        
شايعه کرده بودند فلـيـمـبـرداري مـي           

کنند و بعد مي رونـد سـراغ شـرکـت              
کنندگـان و آنـهـا را دسـتـگـيـر مـي                   

ولي مردم بـي تـوجـه بـه ايـن               .     کنند
ــه             ــوحــان ــدامــات مــزب حــرکــات و اق

بــدون .   احســاس قــدرت مــيــکــردنــد       
اغراق بيرون از محل برگزاري مراسـم        

 هزار نـفـرکـه اکـثـرأ جـوان              ۲بيش از   
بودند در خيابانـهـاي اطـراف حضـور           
داشتند و اين مـراسـم را حـفـاظـت و             

مراقب بودند کـه  .   مراقبت مي کردند  
نيروهاي مـخـرب مـراسـم را بـه هـم                

اکنون دسـت انـدرکـاران ايـن           .   نريزند
 . مراسم را بيشتر درک مي کردم

نزد  يـکـي از ايـن جـوانـهـا کـه                    
ســرگــرم ســازمــان دادن مــراســم بــود         

دسـت دادم خـودم را مـعـرفـي              .  رفتم
کردم و گفتم اگر اجازه بدهيد بـروم از          
طرف مـردم شـهـر سـنـنـدج از شـمـا                  

بـا لـبـخـنـدي مسـرت           .   قدرداني کنـم  

بخش گفت حضور شمـا قـدردانـي از           
کار ما بود اجازه بدهيد اين جسـارت       

مي .   را بکنم و به شما جواب نه بدهم       
دانيد نـيـرو انـتـظـامـي و اطـالعـات                
دنبال بهانه هستند که مراسم را  بـه            

 . هم بريزند
در اين لحظه بغلش کردم و اشـک         
شادي و حسرت چشمهايم را گـرفـتـه           
بود ديگر نمي توانستم چيزي بگوئيـم     
دوباره گفتم دستتان درد نکند کارتان      

مـن بـه وجـود جـوانـهـايـي              .   زيبا بود 
شما امـيـد    .   مثل شما افتخار ميکنم   

زنـدگــي بـهــتــر بــراي بـچــه هـاي مــا               
 . هستيد

 به اميد يک دنياي شاد      
  براي همه بخصوص کودکان       

  
زنده باد برگزارکنندگان مراسم          

 روز جهاني کودک     
 

 . . . گزارشي از روز جهاني کودک  

  

با شنيـدن   .   قراردادي استخدام نمودند  
اين مسئله ما کار گران به ايـن وضـع        
اعتراض کرديم وکار به شـکـايـت بـه            

 مـاه    ۳۰مـدت    .   ادره کار کشيده شـد   
بيمه بيکاري گرفتيم و چـون مسـئلـه           
کار در محيط سخت و زيان آور پيش        
آمد ما توانستيم با کمک بـعـضـي از           
مســئــولــيــن و مــديــر عــامــل وقــت           
کارخانه آقاي يوسف بيگي مجددا به      

اما اين بـار از مـا          .   سر کار بر گرديم   
تعهداتي گرفته شد از جمله پـرداخـت         
پول بيمه توسط خودمان و چـکـي بـه           

 تومان بـه عـنـوان        ۱۵۰۰۰۰۰مبلغ  
تسويه حساب چهاردرصد زمـان بـاز         
نشستگي پيش از موعد و يک سـري         

پـس از مـدتـي کـار           .   چيزهاي ديـگـر   
خانه به بخش خصوصي واگذار شد و        
دوباره بحث اخراج ما پيش آمد و در         

 رابطـه مـا بـا کـارخـانـه              ۸۴اول سال   
قطع شد و اين بار ما نيز مصـمـم تـر           
از گذشته پيگـيـر قضـيـه اخـراجـمـان              

ما تصميم گرفتيم که تـا پـاي          .   شديم
جان اين مسئله را پيگيري نمايـيـم و          
اعتراضمـان را شـفـاف تـر و روشـن                

دو بـار در تـهـران و در              .   اعالم کنيم 
جلوي مـجـلـس شـوراي اسـالمـي و               
وزارت کار تحصن نموديم و چـنـديـن          
بار نيز در شهر سنـنـدج و در جـلـوي               

در .   ادراه کار و استانداري جمع شديـم      
بسياري از اين تـحـصـن هـا خـانـواده              
هايمان ما را همراهي کردند و بـارهـا         
از طــرف مــامــوريــن انــتــظــامــي و            
امنيتي و حتي لـبـاس شـخـصـي هـا               
ما و خانواده هايمان مورد اهـانـت و           

بارها به مـا    .   آزار و اذيت قرار گرفتيم    
تهمت آشوبگر زده شد و تـعـدادي از            

ما نيز مـورد آزار و اذيـت روحـي و                
ــتــيــم           ــا ادامــه    .   روانــي  قــرار گــرف ب

اعــتــراض و مــبــارزه خــوشــبــخــتــانــه        
  از طــرف       ۸۴تــوانســتــيــم در ســال       

هيئت تشخيص ابقاء به کار بگـيـريـم         
. و اين پيروزي بزرگـي بـراي مـا بـود             

ــه راي صــادره                ــرمــا ب ــارف ــاره ک دوب
اعتراض نمود تـا ايـنـکـه در تـاريـخ                

  ايــن بــار از طــرف             ۸/۵/۱۳۸۴
هيئت حل اختالف بـه نـفـع مـا راي               
ــاز                    ــه ســر کــار ب ــاره ب صــادر و دوب

در مـدت اعـتـراض حـدود           .   گشتيم   
 ماه حقوق دريافت نکرديـم  و از        ۱۰

لحاظ مالي بسيار در مضيقه بـوديـم        
و به همين دليل صـنـدوق کـمـکـهـاي             
مالي را راه انداختيم و هر چـنـد کـم،             
اما کمکهاي موثري به ما شد و مـا           

در اواخـر سـال       .   آن را دريافت کـرديـم     
 بنا به داليل نـا مشـخـصـي کـار              ۸۴

خانه شاهو بـه سـهـامـداران ديـگـري              

واگذار شد ولي ما توانستيم تا پـايـان      
 کـلـيـه مـطـالـبـاتـمـان را از                 ۸۴سال  

. سهامدار وقت آقاي طاهري بگيـريـم      
 مديـر عـامـل      ۸۵اما در ابتداي سال  

جديد موضوع قرارداد هاي موقت را      
مطرح کرد تا ما آنرا امضا کنيم امـا         
ما با آن مخالفت کـرديـم، بـحـث مـا              
اين بود که بر اساس حکم هيئت حـل          

 قـانـون کـار بـه          ۱۵۹اختالف و ماده    
به همين  .   سر کار هايمان بر گشته ايم     

دليل دوبـاره اخـتـالفـات شـروع شـد               
 ماه اسـت کـه هـيـچ            ۶واکنون مدت   

ــرده                 ــکـ ــت نـ ــافـ ــي را دريـ ــوقـ ــقـ حـ
 ...........ايم 

اين خالصه کوچکي از وضعـيـت       
و گرفتاري ما تعـدادي از کـار گـران             
کارخانه نساجي شـاهـو در سـنـنـدج             

ما به عنوان کساني که سـالـيـان         .   بود
زيادي متحمل زجرهاي زيادي شده و     
اکنون در وضـعـيـت بـد مـالـي قـرار                 

داريم ضمن تشکر از کليه کساني کـه        
در طول اعتراضاتمان مـا را يـاري و           
همراهي کرده اند از کليه کـار گـرانـي           
هم که دچار چنين وضعيتي هسـتـنـد         
ــحــاد و                     ــا ات ــه ب ــم ک ــاضــا داري ــق ت
همبستگي طبقاتي يـکـديـگـر را در           

 .غلبه بر مشکالت ياري نمايند
الزم به ذکر است کـه در ابـتـداي             

 نـفـر بـود کـه           ۷۵تعديل، تعداد مـا      
تعدادي از ما بـه مـرور زمـان فـوت               
نموده و تعدادي هم از ما جـدا شـدنـد        

 نفـر از ايـن جـمـع           ۲۴و اکنون تعداد  
همچنان بر خواستها و مطالـبـات بـر          
حقمـان پـا فشـاري کـرده و در حـال                  

 .مبارزه هستيم
 

 هادي احمدي     
 کار گر کار خانه شاهو سنندج         

 برگرفته از سايت شورا       
www.shora-b.com 
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!  مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی    

اظــهــارات مــقــامــات ريــز و درشــت          
حکـومـت بـر ايـن واقـعـيـت تـاکـيـد                   
ميکند که وحشت کل رژيم انعکاسي      
از مبارزات مستقيم کارگران و مـردم   

نمونه ديگر حمـايـت کـارگـران        .     است
شاغل در مجتمع هـاي پـتـروشـيـمـي            

رازي   -فجر   –پتروشيمي فن آوران    (   
ارونـد و پـتـروشـيـمـي             –بندر امام   –

در حمايت از کـارگـران فـرش      )   مارون
البرزاست که در پايان با شـعـار زنـده            
باد اتحاد طبقاتي کارگران و زنده بـاد        
آزادي و برابري خـواسـتـار مـحـاکـمـه             

. عاملـيـن ايـن جـنـايـات مـيـشـونـد                
همزمان اطالعـيـه کـارگـران شـرکـت            
واحد را مي بـيـنـيـم کـه در دفـاع از                  
کــارگــران فــرش بــابــلــســر اســت کــه            
همبستگي طبقاتي خودرا به نمـايـش     

 .ميگذارند
همچنين روز جـمـعـه چـهـاردهـم            
مهر در آمـفـي تـئـاتـرپـارک اللـه در                 
تهران گردهمايي بزرگـي در دفـاع از           

شرکت  .   حقوق  کودکان برگزار گرديد    
حدود دو هزار نفر در ايـن مـراسـم و               

استقبال بـي نـظـيـر آنـان از  حـقـوق                   
گــواهــي بــود بــر اراده و              کــودکــان،

خواست شرکت کـنـنـدگـان در پـايـان             
دادن بــه تــبــعــيــض عــلــيــه کــودکــان           
،کودکـان مـهـاجـرو کـودکـان کـار و                
مقدم شمردن حـق کـودکـان بـر نـژاد،              
مليت، مذهب، موقعـيـت والـديـن و           
برخوردار بودن کـودکـان از شـادي و             

نـوع ايـن مــراسـم بـاشـکــوه بــا              .   رفـاه 
جمعيتي بيشتر در سنندج و همزمـان       
در سردشت نيز با همين خواسـتـه هـا         
برگزار گرديد و همه جامعه را بـخـود          

برگزاري و گـرامـيـداشـت       . متوجه کرد 
اين روز، جدا از ارج نهادن جامعه بـه          
حقوق کـودک، بـه طـبـع آن، رژيـم و                  
قوانين ارتجاعي ضد کودک آنـرا نـيـز          

ايـن يـعـنـي       .   به مصاف مـي طـلـبـد         
عــلــيــرغــم تــمــام کــوشــش و تــالش            
دولتمردان و مزدورانش، عليرغـم راه       
انداختن باندهاي سـيـاه در جـامـعـه،            
عليرغم کنترل و فشـار روز مـره بـه               
زندگي مردم، مـبـارزه بـراي زنـدگـي             

 . بهتر ادامه دارد

اين واقعيتهاي اجتماعي بـاعـث       
شده است جمهوري اسالمي اينچنيـن     
زير منگـنـه حـرکـتـهـاي راديـکـال و                

بـه ايـن     .   اعتراضي مردم قـرار گـيـرد       
خاطر و به داليل بـيـشـمـار ديـگـري،              
جمهوري اسالمي نـمـيـتـوانـد راحـت            
قوانين اسالمي را در جـامـعـه پـيـاده            

بنا به فاکتورهايي که در  بـاال       .     کند
حتـي نـمـي تـوانـنـد بـا              .   اشاره کردم   

وجود بهره گيري از همـه ارگـان هـاي            
ســرکــوبــگــرشــان مــردم را مــطــيــع و          

 . خاموش نگه دارند
مي گويند وقـتـي دولـت حـقـوق             
کــارگــران را پــرداخــت نــمــي کــنــد،            
کارگران آن را فـقـط از چشـم دولـت                
نمي بينند و مستقيما دين را مـورد          

نگرانـي آقـاي     .   تعرض قرار مي دهند   
بروجردي اين نيسـت کـه چـرا حـقـوق             
کارگران پرداخت نمي شود بلکه ترس      
او از اين است که اسالم مورد تعـرض       
قرار گرفته و ابعاد اجتـمـاعـي بـخـود            

همه ميدانيم که خواست    .   گرفته است 
جدا شدن دين از دولت حتي در ميـان         
بخشهائي از رژيـم اسـالمـي جـديـد               

اشــخــاص  قــبــل از ايــنــهــا       .   نــيــســت

. ديگري در اين نقش ظاهـر شـده انـد           
ــده           ــانـ ــازمـ ــان، سـ ــاريـ ــجـ وزرات  حـ

يـکـي از      اکبر گـنـجـي         اطالعات و   
فرماندهان ارشـد سـپـاه پـاسـداران و             
موسوي خوئيني و اشکوري و ديـگـر         
هــم پــالــگــي هــايشــان عــبــدالــکــريــم        

تالش نمودند خودرا سکوالر    .   سروش
و خواهان جدايي دين از دولـت نشـان          

اين  تـراژدي کـمـيـک را هـر              .  دهند  
کدام در زماني و مکاني سعي کردند       
مورد استـفـاده قـرار دهـنـد ولـي در                
مقابل جنبش برابري طلبي نـقـش بـر          

 .آب شدند
در مجلس اسالمي نـمـايـنـدگـان          

اگر عدالت را رعـايـت        ( داد ميزنند     
نکنيم مـردم و جـوانـان مـيـگـويـنـد                 
اسالم عدالت خواه نيست و از دولـت          

قبال هم نماينده   ) .   روي بر ميگردانند  
بيش از بيسـت سـال       ( تبريز گفته بود    

است روي جوانان و آموزش و پـرورش        
کار ميکنيم ولي نتوانستيـم جـوانـان          

ايـن رسـوايـي      .   را جذب اسالم کـنـيـم       
 )است برايمان

اينها سـنـد رسـوايـي حـکـومـت              
اکــنــون .   جــمــهــوري اســالمــي اســت      

شاهديم که همبستگي کارگـري دارد       
ــراضــات                ــزاري جــدي در اعــت ــه اب ب
بخشهاي مختلـف کـارگـري تـبـديـل            

اين حرکـت رو بـه پـيـش را              .   ميشود
. بايد بيشتر و بيـشـتـر گسـتـرش داد            

براي گسترش و سـراسـري کـردن آن،            
 . اتحاد و تشکل پيش شرط است

به يمن وجود حـزب کـمـونـيـسـت            
کــارگــري در صــحــنــه اعــتــراضــات          

اجــتــمــاعــي، مــيــتــوان       / کــارگــري    
اميدوار بـود کـه سـرانـجـامـي بـراي                

اما براي رسـيـدن     .   پيروزي وجود دارد  
به آن بايد کـارگـران و زنـان و مـردان                

اگر .   آزاده بدور  حزب خود جمع شوند      
اتحاد و همبستگي خودرا به تـحـزب         
و متشکل شدن تبديل نـکـنـيـم، اگـر            
تالشهاي مبارزاتي خودرا متشکل و     
فشرده تر نکنيم، دستاوردهاي اينجـا      

 .   و آنجا را هم از دست خواهيم داد
 

زنده باد اتحاد مبارزاتي ما        
 عليه جمهوري اسالمي        

 
 ۲۰۰۶ اکتبر    ۱۵

 
 ۱از صفحه  . . .رشد جنبش کارگري، اجتماعي  

محکوميت پنج نفر توسط           
 دادگاه انقالب اسالمي          

شــعــبــه دوم دادگــاه انــقــالب               
اسالمي شهر سنندج پـنـج شـهـرونـد            
سنندجي به نـام هـاي آکـو حـبـيـبـي                 
فرزند توفيق ، صديق فـتـحـي فـرزنـد             
محمود ، محمد قادري فرزند علي ،        
مسعود عـرب زاده فـرزنـد ثـمـيـن و                
ــرزنــد                 ــي ف ــمــد رضــاي ــاب مــح وه
اسماعيـل را ، هـر يـک بـه دو سـال                    

 . حبس تعزيري محکوم کرد 
الزم به ذکر است که اين حکم به       

 قانون مجازات    ٦١٠استناد ماده  
اسالمي و به اتهام اقدام عليه امنيت     
ملي ، از طريق شرکت در    
ناآراميهاي تابستان سال گذشته      
. سنندج صادر شده است       

 * *  *  * * 
 اطالعيه     

تهديدات و ادامه تعقيب و ايجاد      
فضاي رعب و وحشـت بـر فـعـالـيـن                
کارگري ايران بـراي بـه عـقـب رانـدن               

طبقه کارگر از پيـگـيـري مـطـالـبـات             
  گاهي تند و گاهي با درجـه اي        ،خود

. مــاليــمــت هــمــچــنــان ادامــه دارد          
محمود صالـحـي و جـالل حسـيـنـي              
 براي چندمين بار اسـت کـه از سـوي            

بـه جـرم شـرکـت در              دادگاه انـقـالب    
بــرگــزاري مــراســم روز اول مــاه مــه             

مـا  .   احضار و مـحـاکـمـه مـيـشـونـد              
کارگران حق خـود مـي دانـيـم بـدون                
هيچ گونه کسب مجوزي مراسـم روز        

هر جا که بخواهـيـم   در جهاني خود را  
بر اساس هـمـيـن      .   آزادانه برگزار کنيم  

تعقـيـب    و   حق انساني ادامه محاکمه   
فعالين کـارگـري از جـملـه مـحـمـود               

و   صالحي و جالل حسيني را محکوم     
 . از آنها مي باشيم خواهان رفع اتهام

 
 انجمن صنفي کارگران           
   برق و فلزکار کرمانشاه           

             ٢٢/٧/١٣٨٥ 
  

 برگرفته از سايت شورا           
com.b-shora.www 

چهار نفر از کارگران           
کارخانه قند اسالم آباد غرب در                 

  ۱۵ميان قند مذاب جان باخته و            
 نفر مجروح شدند         

آنــان بــا خــيــالــي راحــت مــانــنــد         
هميشـه فـرزنـدان خـود را بـر بسـتـر                  
خواب نظاره کرده و صبح اول وقت بـر         
سر کارشان حاضر شـده بـودنـد، آنـان            
متوجه حادثه مرگباري که بـر بـاالي          
سرشان در حـال وقـع بـود، نـبـودنـد،                
متوجه هيچ چيز ديگري هم  نبودنـد،        
اال کــار و کــار  و فــکــر هــمــســر و                   
فــرزنــدانــي کــه چشــمــانشــان هــر روز         
موقع وارد شدن به خانه به دست آنـان          

 .بود
آنان خـبـر نـداشـتـنـد کـه غـروب                
چشمان آرزومند همسر و فرزندانشـان      
ديگر دستهاي هميـشـه خـالـي و تـن              
رنجور آنان را براي هميشه نخـواهـنـد         
ديد، نه تنها نخواهند ديد بلکه بـايـد          
جـنــازه جــزغــالــه شـده ي تــنــهــا نــان             

 . آورانشان را تحويل بگيرند

ســاعــت هــفــت صــبــح را نشــان          
ميداد که به يـکـبـاره قـالـب دورانـي               
حامل قند مـذاب از مـدارش خـارج            
شد و با خرد کـردن قـطـعـات اطـراف              

 . خود بر سر کارگران فرود آمد
طبق گزارشهاي رسيده اين اتفـاق      
غم انگيز سـاعـت هـفـت صـبـح روز               

 ۱۳۸۵/   ۷  / ۲۳يکشنبه مـورخـه       
 .رخ داد

بر اثر اين حـادثـه چـهـار نـفـر از                 
کارگران با فرو ريختن آواري از قـنـد            

 ۱۵مذاب بر سرشان، جان بـاخـتـه و            
طــبــق .   نــفــر ديــگــر مــجــروح شــدنــد        

گــزارشــهــا حــال دو نــفــر از  زخــمــي             
 . شدگان اين حادثه وخيم است

 
 ۲۵/۷/۱۳۸۵سايت شورا 

com.b-shora.www 
 

 
 توسط ماموران حفاظت اطالعـات،    
منزل يكي از كارگران شـركـت        

 سنندج بازرسي شد " پرريس "
 

خبرگزاري كار ايران -سنندج    
 

منزل يكي از كارگران شركت     
سنندج توسط   "  پرريس  " ريسندگي

نيروهاي حفاظت اطالعات مورد       
.  بازرسي قرار گرفت    

به گزارش ايلنااز مركز سنندج،      
كه در   " شريف سائدپناه    "  منزل 

شهريور ماه سال جاري همراه با         
جمعي از كارگران شركت پرريس      
مقابل اداره كار و امور اجتماعي    
استان كردستان تحصن كرده بود،        

 مهر توسط نيروهاي      ٢٥منزلش در  
حفاظت اطالعات مورد بازرسي        

.   .قرارگرفت  
در پي بازرسي از منزل نامبرده كيس           
كامپيوتر و دست نوشته هاي وي در        
خصوص شركت پرريس همراه با يك          
دستگاه ماهواره ضبط شده و به او       
اخطار داده شد كه به اداره حفاظت        

.  اطالعات مراجعه كند       
اين كارگر صبح امروز به حفاظت         
اطالعات سنندج مراجعه و سپس به          

. دادگستري سنندج اعزام شد      
 

 *  **  * * 
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