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بر بستر شرايط و اوضاع سياسي      
جامعه و به مناسبتهاي مـخـتـلـفـي،           
ــا حــتــي                 ــا و ي ــه احــزاب، ســازمــان
شخصيتهاي منفرد ناسـيـونـالـيـسـت         
كرد هر از چند گاهي تحركاتـي را از           
خود به نمايش مي گزارند تا بر بستـر         
اين اوضـاع، اسـتـراتـژي خـود را كـه                
امروز ديگر تـعـلـقـي بـه خـواسـت و                 
آرزوهــاي انســانــي مــردم نــدارد بــاد          

 .بزنند
يكي از زمينه هـاي بـه مـيـدان              

آوردن اين تحركات كه مايـه امـيـد و            
آرزوي ناسيوناليسـم و قـوم پـرسـتـان             
كرد است، تهديدات جنگي آمـريـكـا         

. در قبـال حـكـومـت اسـالمـي اسـت              
هرگاه اين  فضاي تهـديـدات جـنـگـي          
مابين اين دو قطب تروريستي و بـنـا          

به هر دليلي فروكش كنـد، جـريـانـات          
ناسيوناليست در كردستـان نـيـز ايـن           
افق خود را تيره و تار مي بينند و تـا            
اطالع ثـانـوي و در انـتـظـار هـمـيـن                  
 . فضاي جنگي روز شماري مي كنند

اميدواري ناسيونالـيـسـم بـه يـك           
شرايط و موقعيت جـنـگـي در ايـران            
اين است كه علم كردن هويت ملـي و          
قومي، تفرقه و دسـتـه بـنـدي کـردن               
انسانها به کرد، لر، بـلـوچ و تـرکـن و               
غيره  امروز ديـگـر در مـيـان مـردم                

از ايـن رو بـه         .   خريدار چنداني نـدارد    
افق و استراتژي جنگ که مـي تـوانـد           
عــواقــبــي بشــدت ويــرانــگــر درخــانــه        
خرابي زندگي مردم را در بـر داشـتـه             

 . باشد دل مي بندد
 

با الک و مھر 
قومی کسی به 
حرکت در نمی 

 آيد

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 عبدل گلپريان

سخنگوي قوه قضـائـيـه ايـران روز           
 اكتبر اعـالم کـرد کـه بـا           ۱۵سه شنبه   

حذف مجازات اعـدام بـراي افـراد زيـر             
 سال، قوانين جاري ايران با قوانـيـن   ۱۸

کنوانسيـون حـقـوق کـودک مـطـابـقـت               
 .خواهد يافت

   راد، سخنگوي قـوه       جمال کريمي 
قضائيه از تدوين آئين دادرسـي ويـژه          
اي بــراي کــودکــان خــبــر داد کــه بــه              

 اي پنجـاه و سـه مـاده              صورت اليحه 
ــه مــجــلــس شــوراي اســالمــي              اي ب
فرستاده شده است و در صورتي که به        
تصويب برسد، براي افرادي که کـمـتـر       
از هيجـده سـال سـن داشـتـه بـاشـنـد                  
مــجــازات شــالق يــا اعــدام در نــظــر           

 .گرفته نخواهد شد
حسـيـن    اكتبر      ۱۷روزپنجشنبه  

ذبــحــي مــعــاون قضــايــي دادســتــان          
جــمــهــوري اســالمــي بــه خــبــرگــزاري        

: ايـرنــا گـفـتـه اســت          -دولـتـي ايـران        
 ۱۸متهماني که سن آنها کـمـتـر از            " 

سال است با هر درجـه از جـرمـي کـه              
مرتکب شوند، با استناد بـه قـوانـيـن           
موضوعه ايران، اعدام نخواهنـد شـد        
بلکه به ساير مجـازاتـهـاي مـقـرر در             

 ." قانون محکوم مي شوند
ــر اســاس               ــحــي، ب ــه گــفــتــه ذب ب
بخشنامه اي که براي مراجع قضايـي        
ــران فــرســتــاده شــده،               در ســراســر اي
مجازات افراد زيـر هـيـجـده سـال در              

مرحله نخست به حـبـس ابـد کـاهـش           
خواهد يافت و در مرحله دوم نـيـز بـه         

 .  سال حبس محکوم مي شوند۱۵
اينها يـعـنـي ايـنـكـه جـمـهـوري                
جنايتكار اسـالمـي كـه بـيـشـرمـانـه               
كودكان و نوجوانان را به جـو خـه دار            
مي سپرد، مـجـبـور شـده اسـت زيـر                
فشــار اعــتــراض و نــفــرت مــردم و              
اعتراضات بين الـمـلـلـي ، يـک گـام                
عقب نشيني كـرده و اجـراي احـكـام             
اعدام كودكان و نوجوانان را متـوقـف        

 . كند
ايران تنها كشوري است كه رسما      
كودكان را بـه قـتـل مـيـرسـانـد و در                  

اعدام آودآان در ايران ! رژيم اسالمی عقب نشست
 !متوقف ميشود

در چنـد سـال اخـيـر رويـدادهـاي              
مهـمـي  در فضـاي سـيـاسـي ايـران                  
بوقوع پيوسته و تنها اگر به برخـي از          
حرکتهاي چند هفته اخير دقت کـنـيـم         
يک مسئله در نگاه اول وبطوربرجسته      
گوياي توقع باالي کـارگـران و ديـگـر            
اقشار جامعه از زندگي است و اينکه        
حاضر نيستند تن به شرايط دردناکي      
بدهنـد کـه جـمـهـوري اسـالمـي  بـا                   
سرکوب و زندان وچـپـاول و دزدي بـر             

در .   مردم ايران تحمـيـل کـرده اسـت             
ميان کوهي از وقايع و مـوضـوعـات          
مختلف اجتماعي ، سـيـاسـي، چـنـد           
موضوع شاخص وضعيت پر تالطم و      

. جنب و جوش واقعي در ايـران انـد              
يکي ازاينها تلويزيـون کـانـال جـديـد            

رشد چشمگيرتلويـزيـون کـانـال       .   است
جــديــد و افــزايــش هــر روزه تــعــداد              
بينندگان آن و تماسهاي تـلـفـنـي بـي             
وقفه از کـلـيـه نـقـاط ايـران خـود بـه                    
تنهائي وضـعـيـت سـيـاسـي ايـران و                

. خواسته هاي مردم را نشان ميدهـد         
کانال جديد حرف دل مردم را مـيـزنـد           
و بر خواسته هاي اساسي مـردم ، بـر            
آزادي و برابري و رفـاه و سـرنـگـونـي                

. جمهوري اسالمي پـاي مـيـفـشـارد            
حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري ايــران           
ترديدي ندارد که امروز حتي کـوچـک         

تــريــن بــهــبــود در زنــدگــي مــادي و             
معنوي مردم ايران و کسـب بـديـهـي            
ترين حـقـوق و آزادي هـاي فـردي و                 
مـدنــي در گـرو بـزيــر کشــيـدن رژيــم               
ارتجـاعـي و ضـد بشـري جـمـهـوري                

وبه هـمـيـن جـهـت در           اسالمي است     
مدت بسيار کـمـي عـلـيـرغـم وجـود               
چندين کانال ديگـرتـلـويـزيـونـي و بـه              

تجمع کارگران پرريس در مقابل اداره کار 
سنندج و رسيدگي هيئت حل اختالف به 

 اعتراض آنان

  چند گام بزرگ به جلو
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زندانهايش تا لحظه کـنـونـي صـدهـا            
كودك و نوجوان  در انـتـظـار اجـراي               

اعتراض بـه    .   حكم اعدام بسر ميبرند   
اين جنايات در ايران و در دنيا بسيـار       

گسترده بوده است و آخرين نمونه ايـن     
اعتراضات، قطعنامه هاي تجمعـات     
روز جهاني كودك بود كه در همه آنهـا    
بــه وضــوح عــلــيــه اعــدام كــودكــان             
صحبت شده و اين جـنـايـات شـديـدا             

 . محكوم شده بود

عقب نشيني جمهوري اسـالمـي       
ايران ، يك پيشروي مهم براي جنبـش        

ما نبايد بـگـذاريـم       .   عليه اعدام است  
حكومت اسالمي ايران به هـر بـهـانـه           

اعـدام  .   اي به قتل انسانها دست بزنـد      
قتل عـمـد دولـتـي اسـت و بـايـد بـا                    

ــفــت گســتــرده و               مــقــابلــه و مــخــال
متحدانه بيشترين بخشهاي مردم در      

 . ايران و در دنيا مواجه شود
من از طرف كميته بين الـمـلـلـي           
عليه اعـدام بـه خـانـواده هـايـي كـه                  
فرزندان آنهـا در خـطـر اجـراي حـكـم                

اعدام بوده و بـا ايـن عـقـب نشـيـنـي                 
حكومت نجات مي يابند از صـمـيـم          

ايــن يــك   .   قــلــب تــبــريــك مــيــگــويــم       
 . پيشروي بزرگ براي همه ما است

مـا مـيـتـوانـيـم بـا اعـتـراضــات                
خودمان 

لحاظ زماني قديمي تـر، کـامـال در            
ميان مردم جا باز کرده و محبـوبـيـت          

. آن بطور  تصاعدي رشد مـي يـابـد              
بــحــثــهــاي کــانــال جــديــد از طــرف             
بينندگان سريعا جذب ميـشـود و در          
تماسهاي تلفـنـي بـا مـثـال آوردن از               
گوشه و زواياي زندگي روزمره خود و        
دوستان و هـمـکـارانشـان ، جـهـت و               
سياستهاي کانال جديدرا تائيـد و در         
مواردي  حرفهاي تازه و عمـيـق تـري           

کــانــال جــديــد   .   را بــيــان مــيــکــنــنــد       
سياستهاي حزب کمونيست کـارگـري       
و بـرنـامـه دنـيـاي بـهـتـر و خـواسـت                    
برقراري جمهوري سوسيـالـيـسـتـي را          

توده وسـيـعـي     .   تبليغ و ترويج ميکند   
چهره هاي حزب کمونيسـت کـارگـري         
را ميشناسند ، آنها را دوسـت دارنـد          
و  تــمــايــل زيــادي دارنــد کــه حــتــي              
جزئيات زندگي خصوصي و روزمـره         

در جمعهاي کـارگـري      .   آنها را بدانند    
، در محافل خانـوادگـي ، در مـيـان              
اقشار ديگر جـامـعـه دانشـجـويـان ،              

بـحـث از     . . .   پرستاران ، معلمـيـن و         
بندهاي برنامه يـک دنـيـاي بـهـتـر و                
دفاع از سوسياليسم بـطـور عـادي و            
رزمــره در جــريــان اســت و در واقــع               
جنبـش سـوسـيـالـيـسـتـي  از حـزب                  
کمونيست کارگري بگيـريـد تـا تـوده           
وسيعي از کارگران و مردم در تـالش          
مــداومــي بــراي رشــد ، گســتــرش و           

هـر دو    .   تحکيم اين جنبش هستند         
به يک جنبش تعـلـق دارنـد و بـر هـم                 

نظرات مردم نشانگر   . تاثير ميگذارند 
اين است  که افکار و ايده هاي قومي         
و مذهبي در جامعه بسـيـار حـاشـيـه            

در هـمـيـن شـمـاره          .   اي تر شده اسـت     
ايسکرا چند تماس تلـفـنـي از مـيـان             
صدها ارتبـاط بـا تـلـويـزيـون کـانـال                

 .جديد را درج ميکنيم 
در اين ميان بـايـد بـه احـزاب و               

ــدار                 ــه خــود را طــرف ــاتــي ک ــان جــري
سوسياليسم مـي نـامـنـد و امـا در                
مقابل چنين پديده مـهـمـي سـکـوت            

حـزب  .   کرده اند ، اشاره اي بـکـنـيـم              
ــامــه              ــرن ــيــســت کــارگــري و ب کــمــون
تلويزيوني اش کانال جديد، جريان پـر       
قدرتي در اوضاع سياسي ايران انـد و         

اين را بهتـر از هـر کسـي جـمـهـوري                 
اسالمي و مقامات ريز و درشـت آن           

زيرا کـه در وهلـه اول          .   درک کرده اند    
خطر متوجـه از بـيـن رفـتـن امـکـان                 
چپاول و دزدي هـا و از دسـت دادن                

.  امتياز و موقعـيـت خـودشـان اسـت           
قدرت حزب ما در بيان ساده و روشـن    
واقعيات زندگي مردم  و نقد پي گـيـر        
و سازش ناپذير از نظام سرمايه داري        

. و شرايط حـاکـم بـر جـامـعـه اسـت                  
مخالفين حزب کمونيـسـت کـارگـري         
قدرت و توانائي مقابله بـا اهـداف و            
مطالبات طرح شده از جانب حزب  و         
پروژه هائي چون  کودکان مقدمـنـد ،      
کميته بين المـلـلـي بـر عـلـيـه اعـدام                

در مـقـابـل سـکـوت         .   را ندارند   . . .   و  
ميکنند و يا به مضمون سياستهـا و          

چـگـونـه مـي       .   بحثها کـاري نـدارنـد         
توانند با کانال جديد در بيفتند وقتـي        
از پيش محرز است که مقابله و نـفـي          
کردن فعاليتهاي کانال جـديـد يـعـنـي           
درافــتــادن بــا تــوده هــاي وســيــع و               

از طـرف ديـگـر بشـدت           .   ميليـونـي     
تحت فشار قرار خواهند گرفت که در      
انظار عموم توضيح دهند که چـرا بـا           
کانالي که  به صداي رساي حـقـيـقـت            
ومطالبات کارگران و مـردم تـبـديـل            

هستند کسـانـي     .   شده است مخالفند  
که از نفوذ ايده هاي سوسـيـالـيـسـتـي            
در ايران سراسيمه شده اند و قـادر بـه            
درک منشا اين قدرت نيستند وادعـا        
ميکنند که حتما کاسه اي زيـر نـيـم             

به اين ها بايد گـفـت        .   کاسه اي است    
که رمز قدرت حزب ما در ايـن اسـت           
که  رفاه و سعادت  انسان و خـواسـتـه            
هاي  واقعي مردم ، دورنما و اسـاس           
فعاليت ما را تشکيل ميدهد و هيـچ        
امري را برتر از آن نـمـيـدانـيـم و ايـن                 
تالش در طـول سـه دهـه مسـتـمـر و                 

اسـاس  .   پيگير در جريان بـوده اسـت          
 .سوسياليسم ما انسان است

سوساليسمي که حـزبـش، حـزب         
کمونيست کارگري ايـران در بـرنـامـه           

 : اش ميگويد
آزادي، بــرابــري، عــدالــت و        "   . . . 

رفاه ايده آلها و بـنـيـادهـاي مـعـنـوي             
کــمــونــيــســم کــارگــري را تشــکــيــل           

کمونيسم کارگري جنبـشـي     .   ميدهند
براي دگرگوني جهان و برپايي جامعـه     

. . اي آزاد، برابر، انساني و مرفه اسـت  
کمونـيـسـم کـارگـري بـه امـيـد و                 "   و  

اعتقاد انسان هاي بيشمار و نسلهـاي   
پي در پي به اينکه ساختن يک آيـنـده           
بهتر، يک جهان بـهـتـر، بـدسـت خـود              
انسان، ضروري و ميسر اسـت تـعـلـق          

کمونيسـم کـارگـري امـا فـرقـه             .   دارد
مصلحين خـيـالـپـرداز و قـهـرمـانـان              

جامعه .   مشتاق نجات بشريت نيست   
کمونيستي الگو و نسخه اي سـاخـتـه          
ــردمــنــدانــي                 ــه ذهــن خ و پــرداخــت

کمونيسم کـارگـري     .خيرانديش نيست 
جنبشي است که از بطن خود جامعـه        
سرمايه داري معاصر بـرمـيـخـيـزد و           
افق و آرمـانـهـا و اعـتـراض بـخـش                  
عظيمي از همين جامعه را منعکـس       

جامعه کمونيستي "   . . .   ، . .. "   ميکند
يک آرزو و يک مدينه فاضلـه خـيـالـي            

تمام شرايط پيـدايـش چـنـيـن          .   نيست
نظامي، در دل همين جـهـان مـوجـود         
سرمايه داري في الحـال فـراهـم شـده            

توان علـمـي، تـکـنـولـوژيـکـي و              .   اند
توليـدي انسـان امـروز چـنـان ابـعـاد                
عظـيـمـي پـيـدا کـرده اسـت کـه پـي                    
ريختن جامعه اي مـعـطـوف بـه رفـع             
نيازها و تـامـيـن آسـايـش هـمـگـان                 

ــدور اســت         ــق ــامــال م ــات   .   ک ــالب ــق ان
الکترونيک و انفورماتيـک دهـه هـاي          
اخير و تحوالت شگرف در ابـزارهـا و       
روش هاي ارتباطـاتـي و اطـالعـاتـي           
سمعي و بصري، سـازمـان دادن يـک            
جامعه جهاني و شرکت همگـانـي در         
طراحي و برنامه ريزي و اجراي امـور         
گوناگون جامـعـه را پـيـش از پـيـش                

بخش عظيمي از   .   ميسر ساخته است  
اين توان تولـيـدي هـم اکـنـون يـا بـه                  
اشکال مختلف به هدر داده مـيـشـود         
و يا عامدانه مصروف مـمـانـعـت از            
بکار بستن اين امکانات در خـدمـت         

امــا .   رفــع نــيــازهــاي بشــر مــيــشــود       
عليرغم همه عظمت امکانات مـادي   
جامعه، پشـتـوانـه اسـاسـي جـامـعـه               
کمونيستي را نـيـروي خـالقـه و زنـده             
ميلياردها انساني تشکيل ميـدهـنـد       
که از اسـارت طـبـقـاتـي، از بـردگـي                 
مزدي، از اسارت معنـوي و از خـود            
بيگانـگـي و از حـقـارتـي کـه نـظـام                   
موجود به آنها تحميل مـيـکـنـد رهـا            

انسان آزاد، ضامن تـحـقـق        .   ميشوند
 ".جامعه کمونيستي است

به مـوارد بسـيـار بـيـشـتـري در                
برنامه ميتوان اشاره کرد از جملـه بـه          
بــحــثــهــاي انــقــالب و اصــالحــات ،           
ساختار و ارگانهاي قدرت سـيـاسـي،         
حقوق و آزاديـهـاي فـردي و مـدنـي،               
بــرابــري زن و مــرد ، مــمــنــوعــيــت              
تبعـيـض نـژادي، مـذهـب مـلـيـت و                 
قوميت،حقوق کودکان ، مـبـارزه بـا           
اعتياد و فحـشـا، اعـتـبـار زبـانـهـاي               

 ...رايج در کشور و
يک وجه قدرت جـنـبـشـي کـه در             
ايران از مدتها پيش آغاز شـده و هـر            
آن دامنه آن وسعت و گسـتـرش مـي             
يابد روشن بودن خواسته هايـي اسـت         
که در عين حال خود نقـدي ريشـه اي        
از وضــعــيــت مــوجــود را بــنــمــايــش          

هيچگاه در تاريخ سياسـي     .   ميگذارد
ايــران چــنــيــن جــنــبــش قــدرتــمــنــد و          
مسلحي ازنظر سياسي و اجـتـمـاعـي          

 .وجود نداشته است
بخش زيادي از مردم ميدانند که      
چه نميخواهند و چـه مـطـالـبـاتـي را              

در سـيـر     .   بايد در جامعه طرح کنند       
رويدادها ،گرايشات مختلف سياسي    
آزمايش خود را پس داده اند و عـمـال          
دوستان پيگير و واقعي مـردم بـطـور           

 .   برجسته اي مشخص شده اند 
 

موضوع مهم ديگر در يـک مـاه           
گــذشــتــه بــرگــزاري مــراســمــهــاي روز       
جهاني کودک بود کـه در چـنـد شـهـر               

اين مراسمها در    .   ايران برگزار گرديد    
خـوانـدن   .   نوع خود بي نظـيـر بـودنـد            

قطعنامه ها و ديدن تصاويرشاد و پـر        
از اميد  کودکان و بزرگساالن شرکـت        
کننده در مراسمها ، کـودکـان را بـه              
زنـدگــي شــاد و ايــمــن مــطـمــئــن تــر             
ميـکـرد و  و بـزرگسـاالن را  بـراي                    
تــالش در امــر زنــدگــي بــهــتــر بــراي           

اشـک  . کودکان مصمم تـر مـيـنـمـود             
شوق از ديده هزاران نـفـر چـه شـرکـت              
کننده در مراسمها و چه انهائي که از        
برگزاري مـراسـمـهـا مـطـلـع شـدنـد،                

به برگزار کنندگان تبريـک     .   جاري شد   
گفتند و دسـتـشـان را بـه مـحـکـمـي                 

رهبران کارگري فعاالنـه در      .   فشردند  
. مراسمها دخالت کردند، پيـام دادنـد       

اميدي تازه در دل دردمـنـدان و زجـر            

کشيده ها شگفـتـه شـد و بـه عـيـنـه                  
. ديدند که دنياي بهتري ممکن است    

فضاي شهر هاي ايران تحت تاثيـر آن         
قرار گرفـت و مسـئلـه و خـواسـت و                 
حقوق کودک بـار ديـگـر بـرجسـتـه و                

روز .   بطور اجـتـمـاعـي طـرح گـرديـد             
کــودک در هــيــچ جــائــي  حــتــي در               
کشورهاي اروپائي با اين شور وشـوق        
ــزار                  ــرگ ــر شــور مــردم ب و حضــور پ

برگزاري مراسم روز جـهـانـي       .   نگرديد
کودک در چـنـد شـهـر ايـران بـا شـور                  
وشوقي که وصـف آن رفـت ، تـنـهـا                 
نمودي از يک حرکت گسترده است که       
در تـمـام کـوچـه هـا ، خـيـابـانـهـا و                      

جـنـبـش    .   کارگاهها در جريان اسـت        
راديکال دفاع ازحقوق کودک بـخـشـي        
از  جنبش سوسيـالـيـسـتـي در ايـران              
اسـت کـه پـيـام آن  رفــاه و آزادي و                     

الزم است بـه     .   برابري براي همه است     
احزاب و سايتـهـائـي کـه خـود را در                
صف چپ و حتي کمونيست ميداننـد       
و اما سکوت اختيار کردند و از  درج         
اخبار مراسم روزکودک در نشريـات و     
سايتهايشان خود داري کردند گوشزد     

. کرد که عملشان قابل توجيه نيست        
سانسور مراسمهاي چند شهـر و درج         
نکردن اين حرکتهـاي  اجـتـمـاعـي و              
انساني در نشريات و سايتهايشـان را      

 . چگونه توضيح ميدهند 
و امــا مــوضــوع مــهــم ديــگــر،           
خبرلغـو احـکـام اعـدام کـودکـان در               

جمهـوري اسـالمـي تـحـت            . ايران بود 
فشار مبارزات واعتراضات در داخل     
ــي                   ــل ــل ــم ــن ال ــي ــران ودر ســطــح ب اي
مجبورشد جنايت چندين سالـه خـود         
يعني قتل عمد کودکان و نـوجـوانـان          

اين يک پيروزي بـراي     .   را متوقف کند  
انسانيت و تـمـام کسـانـي اسـت کـه                 
اعدام را همانطور که منصور حکمت      
براي اولـيـن بـار در سـيـاسـت ايـران                  
مــطــرح کــرد، قــتــل عــمــد دولــتــي             
ميداننـد و سـالـهـاسـت بـرعـلـيـه آن                  

ما اين پـيـروزي را       .   مبارزه مي کنند  
به همه اين عزيزان و درراس آنـهـا و              
بطور ويژه به کميته بين المللي عـلـيـه        
اعدام و شخص مينا احـدي تـبـريـک            

در ايـن شـمـاره ايسـکـرا           .   مي گوييم   
اطالعيه مطبوعاتي مينا احـدي بـه         

 . اين مناسبت را مي خوانيد
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 حزب آماده است و مردم هم ميشناسند 
بنـظـر   . خسته نباشيد آقاي کريمي 

من حزب ساخته شده و آماده اسـت و           
مــردم هــم کــامــال مــيــشــنــاســنــد و            
همانطوري که خودتان ميگوييد مردم     

حـزب  .   تاحدي انتخابش هم کـرده انـد        
کمونيست کارگري است مانيفيستـش    
را دارد و برنامه يـک دنـيـاي بـهـتـرش               
آماده است و تمامي مطالـبـاتـش هـم           
که از طريق نشريات و کانالهاي حـزب        
بطور شفاف براي جـامـعـه ارائـه شـده             
کامال واقعي و اثباتي است و ميشود       
در جامعه پياده کرد مثل برنامه هـاي        
تحصيل رايگان و تامين اجتماعـي و        
غيره که ما همـيـن االن بـا انـداخـتـن                
حکومت اسالمي مـيـتـوانـيـم بـطـور             

بـراي مـردم در       .   عيني ايـجـاد کـنـيـم        
ــجــات و در               کــارگــاهــهــا و کــارخــان
دانشگاه و درجامعه اين حزب از روي        
برنامه هاي کانال جديد و نشـريـات و           
کمپينهايش کامال شناخته شده اسـت      
يعني زمـانـي کـه مـردم پـرچـم سـرخ                 
آزادي برابري را ميبرنـد بـاال و يـا بـا                
پرچم سوسياليسيم همين امـروز و يـا          
سوسياليسم يا بربريت نشان ميدهـنـد       
که حزب را انتخاب کرده اند و هـمـيـن           
دانشجويان و کارگران و مـعـلـمـيـن و             
زنان و مردم هستند که فـردا جـامـعـه            
انساني را سازماندهي خواهند کـرد و     
اداره خــواهــنــد کــرد و هــمــيــن فــردا             
معـلـمـيـن و کـارگـران هـفـت تـپـه و                     
نساجي کردستان و شاهو و پـرريـس و          
البرز و کارگران واحد و غيـره و غـيـره             
که تابحال بارها حمايت کـرده انـد در            
خيابانها تظـاهـرات خـواهـنـد کـرد و              
حزب کمونيست کارگري هم بلندگـوي      
اين کارگران و همه مردم شده اسـت و           
اخبار مبارزات را دراختيارشـان قـرار        
ميدهد و حزب آن قله اي شده است که         
تمامي ايـن جـنـبـشـهـاي اعـتـراضـي               
بسمت او در حرکتنـد و پـيـام مـنـهـم                
اينست که بطوري همه جـانـبـه تـر بـه               
حزب روي بياورند و حمايتش کننـد و         
پاي برنامه هايش بنشيننـد و نـقـد و             
نظر دهند و دخالت کـنـنـد و کـمـيـتـه                
هاي مختلفي را در سطح مـحـالت و         
 . شهرها و کارخانجات تشکيل دهند

يک فعال کمونيست کارگري از    
 کرمانشاه   

زنــده بــاد    .   ســالم آقــاي کــريــمــي      
حــزب کــمــونــيــســت    .   ســوســيــالــيــســم 

کارگري در شهر سقز خـيـلـي طـرفـدار            

 . دارد خيلي زياد
 مردي از سقز

 بايد به اين حزب پيوست 
خـانـمـم بـمـن        .   سالم اقاي کريمـي   

زنگ زد و گفت که کانال جديد برنامـه      
دارد و زنگ زدم بـگـويـم کـه خـيـلـي                  
خوشحال هستم که با شـمـا صـحـبـت             

بنظرم اين ديگر روشـن اسـت        .   ميکنم
که اگر مردم شريف ايران ميـخـواهـنـد       
از دســت رژيــم جــانــي و کــثــيــف و                
خونخوار خالص شـونـد بـايـد بـه ايـن               
حزب بپيـونـدنـد و هـيـچ راه ديـگـري                 
نيست و اين حزب اميد و راه و آرمـان          
ماست و از زحمات شـمـا هـم خـيـلـي               

 .ممنونم
 مردي از آمريکا

ما اعتقاد راسخ داريم کـه بـدون           
داشتن يک حزب سـيـاسـي و فـراگـيـر               

 موفق نخواهيم شد
از اينکه حزب   .   سالم اقاي کريمي  

کمونيست کارگري با تالشهاي بيوقفه     
خود در راستاي احقاق مطالبات حقـه       
طبقه کارگر تالش مـيـکـنـد و پـيـش              
. ميرود بي نهايت ممنون و متشکريم     

ما اعتقاد راسخ داريم که بدون داشتن       
يک حزب سيـاسـي و فـراگـيـر مـوفـق                
نــخــواهــيــم شــد و از ايــنــکــه حــزب              
کمـونـيـسـت کـارگـري افشـاگـريـهـاي               
درست و بحق مـيـکـنـد و رژيـم ضـد                 
بشــري و ضــد کــارگــري جــمــهــوري             
ــکــشــد                ــي ــش م ــچــال اســالمــي را ب
خوشحاليم و اعتقاد راسـخ داريـم کـه           
تنها حزبي که ميتواند نمـايـنـده هـمـه            
اقشار خصوصا طبـقـه کـارگـر بـاشـد              

ما .   حزب کمونيست کارگري ميباشد   
بايد با تمام توان از اين حزب حـمـايـت           
کنيم و بارهـا و بـارهـا ديـده ايـم کـه                   
افشاگريهاي ايـن حـزب بـه کـارگـران              
هفت تپـه کـه از حـق و حـقـوق خـود                    
محروم شـده بـودنـد يـاري کـرد و راه                 
نشان داد و اگر رژيم مجبور شد بخش        
ناچيزي از مطالبات انـهـا را بـپـردازد            
فقط و فقط بخاطر افشگريهاي حـزب       

 . کمونيست کارگري بود
 

با دل و جان اهداف ايـن حـزب را           
  قبول داريم 

ما تمام مـردم    .   سالم آقاي کريمي  
حزب خودمان را انتخاب کرده ايم و با       
دل و جان اهداف ايـن حـزب را قـبـول               

ــهــايــي هــم کــه              .   داريــم در مــورد آن
ميگويند تنها حـزب ايـران مـجـاهـد             

خلق است و غيره بايد بگويم که وقتـي     
اين بختک جمهوري اسالمي از بـاالي        
سرمان برود کنار آنوقت فقط با يـاري         
اين حزب و شوراهاي مـردم اسـت کـه            
بتمام معني شادي و رفـاه و آزادي را            

مـا االن ديـگـر        .   ميتـوانـيـم بـبـيـنـيـم          
يــکــســال اســت کــه تــمــام حــرفــهــا و             
سياستهاي اين حزب را دنبال کرده ايم       
و دنبالش ميکنيم و بـا تـمـام وجـود               
تقويتش خواهيم کرد و مطمئنـيـم کـه          
ما را از هر قيد و بندي خالص خواهد      

آن مردي هـم کـه از       . کرد بتمام معني 
طرفداران جمهوري اسالمي بـود و از          
ديکتاتوري حزب حرف ميزد کـه اگـر          
روي کار بيايـد بـه احـزاب جـمـهـوري               
اسالمـي مـيـدان نـخـواهـد داد بـايـد                 
بگويم که معلوم است که وقتي آزادي        
را بدست آورديم ديگر دوباره به شماها       
اجازه نخواهيم داد کـه خـون مـردم را             
يــکــبــار ديــگــر در شــيــشــه کــنــيــد و            
نخواهيم گـذاشـت کـه يـکـبـار ديـگـر                
چنين حکومت جاني و عـقـب مـانـده            

مـعـلـوم اسـت       .   اي برما حکومت کند   
که ديگر نخواهيم گذاشت و اين ديگـر        
واضح و آشکار است و اگر غير از ايـن         

خــيــلــي .   بـاشــد بـايــد تـعــجــب کــنــيـد          
 . ممنون

 کارگري از شيراز
بايد هدف و برنامه حزب را هدف        

 و برنامه خود بدانيم      
من فکر ميکنـم کـه بـايـد           .   سالم

حزبي داشته باشيم و هدف و بـرنـامـه            
آن را هدف و برنامـه خـود بـکـنـيـم و                  
درست باجرا دربياريم تا با تکيه به آن         
حزب از ايـن وضـع خـالص شـويـم و                 
زندگي آزاد و برابر و مـرفـهـي داشـتـه              
باشيم و فشارهايي را که روي دوشمان       
تحميل کـرده انـد بـرداريـم و زنـدگـي                
کنيم و بگذاريم ديـگـران هـم زنـدگـي              

بـبـيـنـيـد اقـاي کـريـمـي االن                .   کـنـنـد   
وضعيت کاري ما خيـلـي بـد اسـت و              
نميدانيد کـه درچـه شـرايـط سـخـتـي                

زندگي ميکنيـم درواقـع اصـال          داريم  
نميتوانيم زندگي کنـيـم آنـهـم بـا ايـن               
بيشغلي و شغل ناپايدار و حـقـوقـهـاي          

در    ناچيز و گراني وحشتناک و اصـال        
اوضاع بسيار وخيمي بسر ميبريم کال      
بايد بگويم که زندگي ما بـطـور کـلـي            
فنا شده و ما شديدا به يک سـازمـان و        
يک حزب سياسي قوي و انساني نـيـاز       
داريم که بما کمک بکنـد تـا بـتـوانـيـم               
زندگي کنيم و لـطـفـا بـمـا شـمـاره اي                 
بدهيـد و مـيـخـواهـيـم عضـو حـزب                 
بشويم و حدود يکسالي هست که ايـن        
ــي                  ــم ول ــي ــکــن ــال مــي ــب حــزب را دن

خـيـلـي    .   نميتـوانسـتـيـم زنـگ بـزنـيـم            

 . ممنون
 مردي از تبريز

 من حزب شما را انتخاب کرده ام      
ما حزبي مـيـخـواهـيـم کـه           .   سالم

خواهان برابري زن و مـرد و آزادي و               
رفاه و تامين اجتماعي باشد و آزادي         
بيان درستي داشته باشد و به اديـان و           
عقيده هاي مردم کاري نداشته باشـنـد       
و به عقـايـد شـخـصـي مـردم احـتـرام                 
ــخــواهــنــد                 ــنــکــه ب ــه اي ــگــذارد و ن ب

ما آموزش پـرورش    .   سرکوبگري کنند 
من حـزب شـمـا را         . رايگان ميخواهم   

انتخاب کرده ام و مطمئنم که در ايـن           
. حزب دين از سياست جدا خواهد بـود   

 مردي از کرج
اگر ميخواهيد از اين نکبت رها    

 شويد  
اول ميخـواهـم    .   سالم اقاي کريمي  

به اين مـزدوران حـکـومـت کـه زنـگ               
ميزنند بگويم که ايـنـهـا هـمـه گـونـه                
جنايت عليه مردم شريف ايـران کـرده          
انــد و حــاال کــه مــيــبــيــنــنــد مــردم               
سوسيالـيـسـم را انـتـخـاب کـرده انـد                 
دستپاچه شده اند و حکومتشان را در        
خطر ميبينند و نه تنها ايـنـهـا حـتـي           
طرفداران آمريکا و نميدانـم سـيـسـتـم           
سرمايه داري لـيـبـرالـي و غـيـره هـم                 
همينطور فهميده اند کـه مـردم ايـران            
سوسياليسم را انتخاب کرده اند و کال       
ميبينند که حيـات سـرمـايـه بـخـطـر              

هــمــه ايــنــهــا هــمــان        .   افــتــاده اســت   
کثافتهايي هستند که دسـتـانشـان بـه          

مـن  .   خون بچه هاي مردم آلـوده اسـت        
سوسياليـسـم را انـتـخـاب کـرده ام و                 
زندگيم را هم بپايش ميريزم و از جانـم         
هم براي برقراريش ميگذرم چونکه بـا         
پوست و گوشت و خونم يک عمر اسـت        
که سرمايه داري را لمسش کرده ام کـه         
چقدر نکبت و چقدر کثـافـت و چـقـدر             
فحشا تحميلمان کرده اند و درک کـرده        
ام که اگر آمريکا بمب ميانـدازد بـراي          
ســرمــايــه اســت و اگــر در عــراق و                 
افغانستان و فلسطين و لبنان و غـيـره          
ادعاي دمکراسي دارنـد و نـيـروهـاي            
اسالمي را هم بـا بـمـب و مـوشـک و                 
دالرهــاي نــفــتــي مــا مــردم حــمــايــت         
ميکنند همه اينها براي سرمايه اسـت       
اما سوسيالـيـسـم اصـل انسـانـيـت و               
برابري و آزادي و رفـاه و زنـدگـي بـا                   

من به تمام مردمـي کـه     . شرافت است 
ميخواهند از اين بدبختي نجات پيـدا       
کنند ميگويم که اگر مـيـخـواهـنـد از            
اين نکبت رهايي پـيـدا کـنـنـد فـقـط                

زنده باد  .   سوسياليسم را انتخاب کنند   
ــاد حــزب                ــده ب ــيــســم و زن ســوســيــال

 . کمونيست کارگري ايران

  فعال جديد حزب از اهواز
 سـال    ۱۵من   .   سالم آقاي کريمي  

به نظرم     است که کارگر اين مملکتم و     
فقط حزب شمـا اسـت کـه مـيـتـوانـد                
کارگر را از اين وضعيت نجات دهد و       
بنظرم شما فقط بايد صداي کـارگـر را       
در اين برنامه نـمـايـنـدگـي کـنـيـد تـا                 
بتوانيد آزادي همه مـردم را تضـمـيـن            

 .کنيد
 کارگري از تهران

                                            
  زندگي انساني حق مسلم ماست

                                            
 برنامه اي از کاظم نيکخواه   

خواستم زنگ بـزنـم      .   درود بر شما  
و بگويم که حرفهايتان خـيـلـي بـه دل              

 .دستتان درد نکند  .مينشيند
 زني از ايران

 وقت استراحت و اذان مساجد  
خــيــلــي .   ســالم اقــاي نــيــکــخــواه      

ممنون از ايـن بـرنـامـه هـاي خـيـلـي                  
 درصـد مـردم     ۹۵خوبتان که حرف دل   

خيلي لطف مـيـکـنـيـد و           .   ايران است 
راجع به کارگري که شما گـفـتـيـد تـازه           

 شـب    ۱۰بعد از شيفت صبح بايد تـا         
 ساعت هـم وقـت       ۶هم کار کند و بعد      

دارد که بخوابد و اسـتـراحـت کـنـد تـا            
 ۶آخه خود ايـن      .   دوباره برگردد به کار   

ــد آدم                  ــگــذارن ــي ــم ــم ن ســاعــت را ه
 تـا بـلـنـد گـو بـا             ۵استراحتي بکند و   

صداي بلند اذان که از مساجدشان راه        
مياندازند مانع احداقل استراحت هـم       

آخــه مــگــر ايــن آخــونــدهــا        .   هســتــنــد
ميگذارند که زندگـي بـکـنـيـم واقـعـا              

با اين سـيـسـتـيـم شـان بـراي مـا                     که
ما همه حـرفـهـاي      . جهنمي ساخته اند 

شما را با جان و دل قـبـول داريـم ولـي               
مـا  !   نميدانيم که با اينها چکار کـنـيـم         

هر روز دور هم مينشينيم و همفکـري         
ميکنيم که آخه ايـنـهـمـه سـرمـايـه و                
ثروتي که از مردم بـاال کشـيـده انـد و             
خود ما را بيچاره کرده اند چطور بايـد          
از دســتــشــان درآوريــم و زنــدگــي                  

بسازيم و چطور با اينها طرف         انساني
 ! شويم

 کارگري از ايران
 
 چکار کنيم؟ 

مـن  .   سالم بر شما کاظم نيکخـواه     
به برنامه هاي شما نـگـاه مـيـکـنـم و                
واقعا حرفهاي دل ماست به ايـنـتـرنـت          
هم دسترسي نداريم که نشريـات شـمـا          
را بيشتر بخوانيم اما فقط ميـخـواهـم         
بيشتر بدانم که براي عملي شـدن ايـن           

 حرفها چکار بايد بکنيم؟ 
 مردي از ساري

 برای سرنگونی جمھوری اسالمی و
 تحقق يک زندگی انسانی حزب ميخواهيم

 برنامه ای از اصغر کريمی
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يک فاکتور اساسي در عقيم شدن      
امــيــد نــاســيــونــالــيــســم، خــواســت و        
مطالبـات آزاديـخـواهـانـه و بـرابـري              
طلبانه، فضـاي چـپ و راديـكـال در               
جـامــعــه، رشــد و گســتــرش مــبــارزه          
طبقاتي، مبارزه بـراي كسـب حـقـوق           
برابر زن و مرد و جـنـبـش خـالـصـي                 
فرهنگي جوانان است که اين اجازه را       
به احزاب و گروه هاي قوم پرست نمـي       

اين فضاي چپ و آزاديخواهـانـه       .   دهد
ميدان چنداني براي مـلـيـت تـراشـي،           
هويتهاي ملي و محـلـي و ايـن نـوع              
تقسيم بندي هاي عقب مـانـده بـاقـي           

 . نگذاشته است
فاکتور ديـگـري در حـاشـيـه اي              
شدن ناسيوناليسـم کـرد در جـامـعـه             

ايـن فـاکـتـور،       .   کردستان دخيل است  
حکومت احزاب ناسيوناليـسـت کـرد        

حـکـومـت    .   در کردستان عـراق اسـت      
 ساله احزاب ناسيوناليـسـت کـرد         ١٨

در کــردســتــان عــراق کــه بــا کــمــک              
آمريکا، يک پاي در حکومت مرکزي      
و پاي ديگر آن در حکـومـت مـحـلـي             
کردستان عراق است، تصويـر بسـيـار         
روشن و گويايي از فـقـر، سـرکـوب و              
چپاول را توسط احزاب ناسيوناليست     
طالباني و بارزاني و در هم پيماني بـا         
انواع جانوران اسالمي را نه تنـهـا بـه           
مردم عراق بـلـکـه بـه مـردم ايـران و                 
 .بويژه مردم کردستان نشان داده است

كارنامـه و عـمـلـكـرد احـزاب و               
جريانان ناسيوناليست، قوم پـرسـت و        
فدرال چي هاي حـاکـم در كـردسـتـان              

عراق به اندازه كافي در مـقـابـل ديـد             
همين يك قلـم در      . .   همگان قرار دارد  

آن طرف مرز بعنوان نمونه تـيـپـيـكـي           
از قــدرت نــاســيــونــالــيــســم کــرد در           
حكومت، نشـان داده اسـت كـه اگـر               
قرار باشد احزاب ناسيـونـالـيـسـت در           
كردستان ايران كـنـتـرل چـنـد تـپـه و                  
روستا را در دست داشته باشنـد، چـه          

 . فجايع تلخي ببار خواهند آورد
احزاب و نيروهاي ناسيوناليـسـت      
و قوم پرست در کردستان گـويـا نـمـي          
فهمند و يا نمي خواهند بفهمـنـد کـه           
امروز جامعه ايران و تقـابـل جـنـبـش            
سرنگوني مردم با اين نظام و براي بـه     
زير كشيدن رژيم اسالمي سرمايه كـه       
خواست، آزادي، بـرابـري و سـاخـتـن              
جامعه اي انساني را افـق خـود قـرار             
داده اســت، رشــد و مــيــدانــداري                 
ــارزات چــپ و                ــراضــات و مــب اعــت
راديكال اجتماعي، تقابل اين مبـارزه      
با مذهب، مـلـي گـرايـي و قـوانـيـن                 
اســالمــي، تــالش بــراي كــنــار زدن             
فرهنگ و سنن عقـب مـانـده و مـرد              
ساالر،افشا و به حاشيه انداختـن افـق       
جريانات قوم پرست کرد از يک سـو و          
از سوي ديگر هـمـانـطـور کـه بـاالتـر                
اشاره شد، برنامه و عملـکـرد احـزاب          
ناسيوناليـسـت حـاکـم در کـردسـتـان              
عراق که معرف همـگـان اسـت، ايـن            
امکان را که جريانات ناسيوناليـسـت       
کرد در ايران بخواهند در فـکـر کـپـي            
بــرداري از ايــن حــکــومــت بــراي                 
کردستان ايران باشند را کـامـال سـد            

امـا ايـن     .   کرده و بکناري نهاده اسـت     
بدان معنا نيست که نـاسـيـونـالـيـسـم            
کرد در هيـبـت احـزابـي چـون شـاخـه                

قوم پـرسـتـانـي      .   هاي حزب دمکرات    
چون دسته جات زحمتکشـان و پـژاک          
در حــال و آيــنــده نــاتــوان از ايــجــاد              
مزاحمت بر مبارزات چپ و راديـکـال        

به هر انـدازه     .   اجتماعي مردم هستند  
فضــاي جــامــعــه در مــبــارزه عــلــيــه          
حکومت اسالمي قدرتـمـنـد، چـپ و           
سوسياليستي ظاهر شود، بـه هـمـان          
نسبـت ايـجـاد هـر گـونـه مـزاحـمـت                  
قومي، ملي و نـژادي، از سـوي ايـن              

 .جريانات عقيم خواهد ماند
با اندك دقتي بر اوضاع سـيـاسـي        
در منطقه و در ايـران و آنـجـايـي كـه                
بوي جنگ، خانه خرابي، ايجاد تفرقه      
در ميان مردم منتسب به مليتها در        
ــنــد                 ــمــان ــزاب ه ــن اح ــاشــد،اي آرا ب
ويروسهاي خفته خاصيت فعـال شـدن        

احزاب و جريـانـات     .   را پيدا مي كنند   
ناسيوناليست بـا تـوسـل بـه بـقـايـاي               
سنت و پيشينه خود مدام در تالشنـد        
تا بـر سـر كـوچـكـتـريـن اتـفـاقـي در                    
جامعه، بر آن مـهـر قـومـي و نـژادي               

هويت تـراشـي بـراي        .   خود را بكوبند  
انسان و پديده هاي ديگر اجـتـمـاعـي           

 . امر اين جريانات است
ــي در جــامــعــه              ــات ــق جــدال طــب
کردسـتـان مـابـيـن طـبـقـه کـارگـر و                   
سرمايه دار را مـي کـوشـنـد انـکـار                

زنـدانـي   "   ،" کـارگـر کـرد     " کنند چرا که    
ــرد      ــي کـ ــاسـ ــيـ ــرد    " ،    " سـ ــان کـ ، " زنـ

ــرد     "  ــان ک ــوي ــران و     " ،   " دانشــج ــاع ش
و ديـگـر تـوده هـاي          "   نويسندگان کرد 

خـلـق   " يـعـنـي      )   گه لي کـورد    (   مردم  
هستند که بـايـد در يـک صـف              "   کرد

واحد در برابر دولت مرکزي بجنـگـنـد     
تا ايـن احـزاب قـومـي بـتـوانـنـد در                   

مـعـيـار احـزاب       .   قدرت شريک شـونـد    
قومي به نژاد، مليت، خاک و زبـان و           
نظاير اينها متکي اسـت آنـهـم بـراي             
تبديل کـردن طـبـقـات و بـخـشـهـاي                
مختلف جامعه بعنوان يـک نـيـرويـي           
که با اتکا به آن و بـراي شـريـک شـدن               
در قدرت محلي مسير و راه طالباني       

بارزانـي بـرايشـان هـمـوار شـود و               _   
وظايف دولت مرکزي را در محـل بـر          

بـراي رسـيـدن بـه ايـن            .   عهده بگيرند 
هدف در صدد ايجاد کينه و دشمـنـي         
در ميان مردم منتسب به مليت هاي       
مختلف بر مي آيند تا هـمـسـايـه بـه              

 .جان همسايه بيفتد
ايــن احــزاب اســتــثــمــار دولــت          

سرمايه داري از کارگران در کردستان      
را نمي پذيرند بلکه خواهان انجام اين       
وظيفه و تداوم بردگـي مـزدي طـبـقـه             

درسـت  .   کارگر توسط خـود هسـتـنـد        
همانند تـوحـش و بـربـريـتـي کـه هـم                  
مسلکانشان در کـردسـتـان عـراق بـر            

 .عهده گرفته اند
اما جامـعـه کـردسـتـان جـامـعـه              

مـدتـهـاسـت     .   هفتاد سال پيش نيست   
که کارگر استثمار شونده در کردستان      
دارد عليه سرمايـه و سـرمـايـه داري            

طبقه کارگر در کردستـان     .   مي جنگد 
 سال پيش اعـالم جـرم     ٢٠در اول مه   

خود را عليه سرمايه داري و صاحبان       
سرمايه از هر قماشي چـه مـرکـزي و           
چــه مــحــلــي آن، بــه گــوش هــمــگــان           

و امــروز طــبــقــه کــارگــر در         .   رســانــد
کردستان بـه مـرحلـه اي قـدم نـهـاده                 
است که الگويي از تالش براي ايجـاد        
تشکل، اتحاد طـبـقـاتـي و انسـجـام              
هرچه بيشتر را دارد به هم سرنوشتـان        
خود و هم طـبـقـه اي هـاي خـود در                  

با الک و   .   سراسر کشور نويد مي دهد    
مهر قومي نه تنها کسي بـه حـرکـت            
در نمي آيد بلکه تـالش  کـارگـران و               
مردم در جامعه کردستان جارو کـردن       
هويتهاي کاذب و قـالبـي و تـثـبـيـت              
فقط يک هـويـت اسـت آنـهـم هـويـت                

 .  انساني
 ٢٠٠٨ اکتبر ١٦   

 ...   با الک و مھر قومی ١ادامه از صفحه 

ســـاعـــت ۲۹/۷/۱۳۸۷روز        
جلسه هـيـئـت حـل اخـتـالف           ۱۶،۳۰

براي رسيدگي به اعـتـراض کـارگـران           
پرريس به راي هيئت تشخيص برگزار      

 .شد
همزمان با برگـزاري ايـن جـلـسـه            
کارگران پرريس در مقابل اداره کار با       
در دست داشتن پالکادرهـايـي دسـت         

در اين تجمع کـارگـران   . به تجمع زدند 
فرش غرب بافت نيز در همبـسـتـگـي          
با کارگران پرريس شرکت کرده بـودنـد     
و عليرغم خواست مسئولين حراسـت      
اداره کار و ماموران امـنـيـتـي بـراي             

جمع آوري پالکاردها و پايان دادن بـه         
تجمع، اين کارگران تا پـايـان جـلـسـه             
هيئت حل اختـالف بـه تـجـمـع خـود               

 .ادامه دادند
در اين جلسه کـه آقـايـان شـريـف             
ساعد پناه و امجد زماني بـه عـنـوان           
نماينده هاي کارگران و جعفر عـظـيـم          
زاده به عنوان وکيل قانوني کـارگـران         
شرکت کرده بودند، آنان جوابـيـه اداره         
تشخيص هويت استان کـردسـتـان را          
در مــورد قــراردادهــاي کــارگــران بــه         
هيئت حل اختالف ارائه داده و ضمـن        
صـحـبــتـهــاي مــبـســوطـي در مــورد            

ــده              ــن ــمــاي اظــهــارات خــالف واقــع ن
کارفرما و بهانه نـبـود مـواد اولـيـه،              
خواهان پرداخت دستمزد ايام تعليـق،      
ابقا در کار همه کارگران و رسـيـدگـي         
به جعل قراردادهاي کارگران از سـوي       

در ايـن       . هيئت حل اخـتـالف شـدنـد        
جلسه نماينده کارفرما دچار تنـاقـض       
گويي هاي متعددي شد و در پـايـان            
جلسه مقرر گرديد پس از اظهار نـظـر         
دادگســتــري بــر روي جــوابــيــه اداره            
تشخيص هويـت اسـتـان کـردسـتـان،            
هيئت حل اختالف اداره کار سـنـنـدج         
راي خـود را در مـورد خـواسـتـهـاي                

 .کارگران پرريس صادر کند
اداره تشـخـيـص هـويـت اسـتـان              

کارگران پرريـس    کردستان با شکايت    
و    زمان امضاي قراردادهاي کارگران   

متن هاي وارد شده بر آنـهـا را مـورد             
بررسي قرار داده و در جـوابـيـه خـود               
نوشته است تاريـخ نـگـارش مـتـن و              
زمان قـيـد شـده در قـراردادهـا پـس                

امضاي ذيل آنـهـا بـر قـراردادهـا              از  
وارد شده و بدين ترتيب بر سند سازي        
جعلي کـارفـرمـا بـراي اعـالم پـايـان                
تاريخ قـراردادهـاي کـارگـران صـحـه             

سند سازي جـعـلـي از         .   گذاشته است 
سوي کارفرما با شکايت کـارگـران از      
کارفرمـا قـرار اسـت در دادگسـتـري              

 .سنندج مورد رسيدگي قرار بگيرد
الزم به يادآوري است آقاي دکـتـر         
خليل بهراميان که بـه اتـفـاق جـعـفـر               
عظيم زاده به عنوان وکالي کـارگـران         
از سوي آنـان بـه اداره کـار سـنـنـدج                  
معرفي شده بـود بـه دلـيـل کسـالـت                

جسماني نـتـوانسـت در ايـن جـلـسـه                
 .شرکت کند

طبق گزارش ديگري کـه بـدسـت          
اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران رسـيـده             

 ۲۳/۷/۱۳۸۷اســت در مــورخــه        
کارفرماي پرريس طي تماسي تلفـنـي    

 نفر از کـارگـران دعـوت بـکـار          ۱۲از  
کرده بود اما اين کارگران مـتـحـدانـه           
اعالم کرده بودند همه ما بايد بـا هـم           
بر سر کـارمـان بـازگـرديـم و بـه ايـن                   
ترتيب توطئه کارفرما براي ايجاد دو      
دستگي در ميان کارگران بـا عـکـس          

 .العمل قاطعانه آنان روبرو شد
 

اتحاديه آزاد کارگران     
۲۹/۷/۸۷ 

تجمع کارگران پرريس در مقابل اداره کار سنندج و 
 رسيدگی هيئت حل اختالف به اعتراض آنان

. جان تعداد بيشتري را نجـات دهـيـم         
ما ميتوانيم حـكـومـت جـنـايـتـكـار              
اســالمــي را بــيــش از پــيــش عــقــب            

بايد متحدانه به پا خـاسـت و          .   برانيم
عليه قـتـل عـمـد دولـتـي مـبـارزات                

 . گسترده تري را در پيش گرفت
كميته بين المللي عليه اعدام بـه        
همه فعالين عليـه اعـدام و بـه هـمـه                
مردم در ايـران و در سـراسـر جـهـان                 
بدليل  تحميل اين عقب نشـيـنـي بـه            
حكومت  جنايتكار اسالمي تـبـريـک        
ميگويد و دست همه اين عـزيـزان را           

 . به گرمي ميفشارد 
زنده باد جنـبـش جـهـانـي عـلـيـه               

 اعدام 
مينا احدي مسئول     
كميته بين المللي عليه        

 اعدام  
 ۲۰۰۸ اكتبر ۱٦

!   مرگ بر جمھورى اسالمى، زنده باد جمھورى سوسياليستى   


