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 اخبار کارگری
 بخش ایران: نسان نودینیان                                    

 بخش بین المللی: داوود رفاهی           

 ٦٣ صفحه  

 ٠صفحه  

 ٦٦ صفحه         

 ٨ صفحه   

 ٤ صفحه 

 ٦١ صفحه  

 ٦٧ صفحه  

 ١ صفحه  

 در تدارک اجتماعی انقالب
سخنرانی حمید تقوائی در معرفی قطعنامه "جایگاه جنبشهای جاری 

  ٧٤در امر سرنگونی" در پلنوم  

 منصور حکمت  تفاوت های ما 
گفتگو در باره کمونیسم 

 (٦١)کارگری  

گزارش دوم از کمپین گسترده در محکومیت دستگیری محمود صالحی 
 و برای آزادی وی  

 کمپین برای آزادی کارگران زندانی 

 انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه 
 زنده باد انسانیت که تا زندگی هست بردوام خواهد بود

صفحه   ٦١ صفحه    

 شهال دانشفر 
 سازمانیافته و سراسری به حمایت از زلزله زدگان بشتابیم!

 ٦١ صفحه  

 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گذشت

 

فراخوان به همه کارگران و انسانهای شرافتمند 
 وآزادیخواه :

همچنان در کنار زلزله زدگان )استان کرمانشاه (
 هستیم

کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگران ایران وفعالین کودکان  
 کار و خیابان. 

 ١١ صفحه   

بازنشستگان فوالد در تهران تجمع 
 کردند  

ويژه نامه سهههنهد 
نشههريههه کههمهه ههتههه 
آذربهايههجهان حههزب 
 کمون ست کارگري 
در بهههزرگهههداشهههت 
مههحههمههد جههراحهه  

 منتشر شد.

 زلزله و هراس از همیاری
 یاشار سهندی 

 ٧ صفحه    

 مسکن مهر یا بمب زمانی 
 زلزله غرب کشور و مساکن مهر  

 جعفر عظیم زاده : 
نقش سرمایه در تشکل یابی 

 کارگران 

 ٦١ صفحه 
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 کارگر کمونيست  کارگر کمونيست    
 نشريه ای از حزب کمون ست کارگری ايران

 درباره مسائل جنبش کارگری

 نسان نودینیانسردب ر: 
Kk.sardabir@gmail.com 

 هيئت  تحريريه
 ناصر اصغرى

nasser_asgary@yahoo.com 

 شهال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 
 داوود رفاهی

dawood.refaahi@gmail.com 

 ياشار سهندى
y_sahandi@yahoo.com 

 محمد شکوهی
moshokohi@yahoo.de 

 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com  

 محمدرضا پویا
Mohammadreza.pooya@gmail.com 

 شهال خباززاده
shahla_xabazzade2@yahoo.de  

 

 تماس با دفتر  
مرررررررر ررررررر    

 ح ب 

Tel: 0046 739 318 404 
markazi.wpi@gmail.com 

 مسئوليت مطالب با نويسندگان آنهاست.  
درج مقاالت در کارگر کمونيست لزوما به معني 

 تائيد مضمون آنها از جانب نشريه نيست.

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

آبببان    ٩٢ صبببببز روز دوشببنبببببه  
بازنشستگان صنعت فوالد بنبا ببر  
فراخوان قبلی در مقاببل مبجبلب   
اسالمی تجبمبک کبردنبد. در ایبن  
تجمک اعتراضی باز نشستگبان از  
استان های تهبران  البببرز  اسبتبان  
مببرکببزی  کببرمببان  خببوزسببتببان   
اصفهان و گیالن شرکت داشتبنبد.  
خببواسببت فببوری بببازنشببسببتببگببان  
فوالد پرداخت به موقک حقوقهبا و  
هزینه های جاری درمانی اسبت.  
این چبنبدمبیبن تبجبمبک کبارگبران  
بازنشستبه فبوالد اسبت. الزه ببه  
تبوضببیببز اسببت کببه تببعببدادی از  
اعضای خانبواده هبای کبارگبران  
بازنشسته فبوالد نبیبز در تبجبمبک  
امبببروز شبببرکبببت داشبببتبببنبببد.  
بازنشستگان در فراخبوان هبایشبان  
بر حضور خانواده ها تاکیبد کبرده  

 بودند.  
 

به گفته ببازنشبسبتبگبان هبر مباه  
مستمری بازنشبسبتبگبی آنبهبا ببا  
تاخیر پرداخت می شود و از سبا   

تا کنبون نبیبز ببابشبی از    ۹۹
مطالبات مربوط به اجرای احکباه  
معلق شده و حق سرپرستی و حبق  
ساتی کار آنبهبا پبرداخبت نشبده  
اسببت. بببازنشببسببتببگببان فببوالد در  
تجمعاتشان بارها اعتراض خبود را  
به دستمزدهای چند بار زیبر خب   
فقر اعاله کرده و بر خبواسبتبهبای  
پببرداخببت فببوری دسببتببمببزدهببا   

  ٤ افببزایببش حببقببوقببهببا بببه ببباالی  
میلیون تبومبان و درمبان رایبگبان  
تاکید کبرده انبد. ببازنشبسبتبگبان  
همچنین خواهان اختصاص بودجبه  
دولتی برای تامین مناببک مبالبی  

پرداخت مستمری ببازنشبسبتبگبی  
خود هستند. بازنشستبگبان فبوالد  
اعاله کرده اند تا زمانی کبه ببه  
خواست هایشان پاسب  داده نشبود  
دست به تجمک هر روزه در مبقباببل  
دفاتر فوالد در شهرهای ماتبلب   

 خواهند زد.  
 

مبارزه کارگران بازنشستبه فبوالد  
اعتراضی سراسری اسبت کبه در  
ببباببش هببای مبباببتببلبب  جببنبببببش  
کارگری در حا  گسبتبرا اسبت  
و زمببیببنببه را بببرای تببجببمببعببات  
گسترده تر و تشکبل تبوده ای و  
سراسری کبارگبران فبراهبم کبرده  

 است.  
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 

بازنشستگان فوالد در تهران تجمع 
 کردند 
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زلزله ای دیگر در کرمانشاه جبان  
صدها تن را گرفت و دههبا هبزار  
را بی خانمان کبرد. آخبونبدهبا ببا  
ببی شببرمبی  اتبی شبان ایبن را  
امتحان البهبی دانسبتبنبد  هشبدار  
دادند از زلزله روز قبیبامبت ببایبد  
برحذر بود. حکومت جنایتکار ببا  
"مدیریت بحران" که میشناسد ببه  
تماشا ننشست ببلبکبه فبورا ببدون  
هبببیبببم اببببهبببامبببی نبببیبببروهبببای  
سرکوبگرا را به مبنبطبقبه اعبزاه  
کرد. باشی از رانبده شبدگبان از  
حببکببومببت کببه بببا "نببیببروهببای  
اطالعاتی" سر وسری دارند و در  
سایت "آمد نیبوز" گبرد آمبده انبد  
"ارتش الهبی" را فبرشبتبه نبجبات  
معرفی کردند  باشی دیبگبر از  
راندشبدگبان از "ببحبران مبدیبریبت  
بحران" گفتند و برخی فبورا سباز  
کوک کردند که بر آتش نبفبرت  
قومی هیزمی بیفزایند چبرا کبه  
زلزله در مکانی به وقوع پیوسبتبه  
که مرده به "زبان کردی " حبر   

 میزنند. 
 

اما یک روزی بیشتبر نبگبذشبت  
کبه چببهببره واقببعببی جببامببعببه بببه  
نمایش گبذاشبتبه شبد آنبجبا کبه  
مرده ح  کردند خودشان هستنبد  
و میتوانند کاری کنند. سبیبلبی  
از کمک هبای مبردمبی جبمبک  
آوری شبد و ببه سبوی مبنباطبق  
زلزله زده ارسبا  شبد. دزدان سبر  
گببردنببه در نببقببش نببیببروهببای  
انتظامی حکومت سعبی کبردنبد  
این اموا  را مصادره کنبنبد و یبا  
به ناه خودشان تبوزیبک کبنبنبد یبا  

مانند زلزله بم ببه غبارت ببببرنبد.  
رسببانببه رسببمببی حببکببومببت بببا  
تبلیغات زهرآگینبش سبعبی کبرد  
مرده را از "راهزنان" بترسبانبد کبه  
بعد معلوه گشت کامیون حامبی  
کمکهای مبردمبی غبارت نشبده  
بلکه در میان مردمان روستاهبای  
سر راه توزیک شده است. ببی ببی  
سی به اتکا به تصاویر دریافبتبی  
سیمای حکومتی سعی کرد هبم  
آوا با دستگاه تبلیغاتی حکبومبت  
نشان دهد این گونه ارسالهبا هبرج  
و مرج است به یکی چادر نبمبی  

 رسد به یکی چند تا میرسد. 
 

موج هراس از حرکبت مبرده کبه  
سعی کردند ببه خبودشبان یباری  
بببرسببانببنببد و نببابببت کببردنببد اگببر  
حببکببومببتببیببان و تببمبباه دسببتببگبباه  
تبلیغاتی بورژوازی اگر  سی  تبو  
چشمان نکنبد ببهبتبریبن کسبانبی  
هستند که میتواند امبورات خبود  
را اداره کنند به مزدوران دانشگباه  
دیبببده ببببورژوازی هبببم رسبببیبببد.  
کارشناسان بورژوازی یک صبدا  
شدند که بگویند:"..با حبمبلبه ببه  
حکبومبت وجبدان خبود را آسبوده  
نسازیم. اگر باواهیم قوی شبویبم  
تا ببا اسبتبببداد درببیبفبتبیبم  ببایبد  

هببای خببودمببان را هببم    اشببکببا  
ببینیم. اگبر فبقب  حبکبومبت را  
عامل بدباتی و فالکت ببدانبیبم   
هیم تضمینبی وجبود نبدارد کبه  
وضک عبوض شبود." ایبن درسبی  
اسبت کببه یبک بببابببای بببه نبباه  
سیامک اقبالی در سایبت رادیبو  
زمانه از زلزله گرفته است ایشبان  

تاکید میکند اشکا  از خبودمبان  
اسببت:" ...ببباور کببنببیببد کببه در  

   ” مبببهبببر “ ویبببرانبببی ببببنببباهبببای  
هببا و بببنباهببای خببود    ببیببمببارسبتببان 

مرده  فق  دولت مقصر نبیبسبت.  
ای از فسباد و اهبمبا  و    زنجبیبره 
مالی کبردن ایبن وضبک را    ماست 

ایجاد کرده کبه یبک سبرا در  
خود مرده است. مهبنبدس طبرا    
مهندس ناظر  شرکت مبجبری و  

اند و از د     اینها همه از مرده …  
انبد. خبودمبان    بیت رهبری نیبامبده 

کار باشیم  دولبت    که شل و اهما  
کار بدون برخورد با مشبکبل    اهما  
کبنبد" فبرمبانبدار    روایی می   فرمان 

سببابببق مببهبباببباد کببه بببا یببک  
  ٠٥ نفر را در دهبه    ٠٥ فرمانش  

اعببداه کببردنببد اکببنببون اسببتبباد  
دانشگاه شده و فرمودند:" بباالخبره  

احمر یک نبهباد تبابصبصبی    هال  
رسانی اسبت...مب بال    برای کمک 

آنهبا ایبن هبمبه مبواد غبذایبی و  
دانبنبد چبگبونبه    پوشاک را مبی 
شود کبه هبمبه    پاش کنند. نمی 

اینها را به مراکز نبیبازمبنبد ببرد   
پاش این اقاله نیازمند تمبرکبز و  

ریبزی    نظارت است و بدون ببرنبامبه 
کبردن آنبهبا مبمبکبن اسبت    پابش 

های ماتبلب     باعث شیوع بیماری 
شود..." و یادمان نرفبتبه کبه در  
زلزله آ ربایجان اژه ای جبالد ببه  
همین بهانه تعدادی از دانشجویبان  
که برای یاری مرده رفته ببودنبد  
به زندان انبداخبت و مبدعبی شبد  
اینها کنسرو فاسد برده ببودنبد. و  
آن دیگری در سایبت رادیبو فبردا  

شبنباس و    از "امیل دوركهیم جامعه 

فرانسی  فوکویاما نبظبریبه پبرداز  
بببببتبببببونبببببی   سببببیببببباسبببببی و آن

شناس" مدد گبرفبتبه     گیدنز جامعه 
که هشبدار دهبد "ببدون اعبتبمباد  
اجتماعی  دمبوکبراسبی مبمبکبن  
نیست." و یک باببای دیبگبر در  
جای دیگر هشدار میداد که ایبن  
کمک ها درسبت نبیبسبت چبون  
هرج و مبرج تبولبیبد مبیبکبنبد و  
کمکی به حل بحران نمی کبنبد.  
و خیلی ساده به زبان بشری اگبر  
باواهیم  ببگبویبیبم ایشبان دارنبد  
هشدار میدهند که حرکبت مبرده  
درهمیاری به یکدیگر ببرای کبل  

 بورژوازی خطرناک است. 
 

همبیباری مبرده اصبال ببه مبذاق  
ایشان خوا نمی آید یبک عبمبر  
است دارند بر این میبکبوببنبد کبه  
مرده ایران  اتا تبنبببل  خبودخبواه   
همه چیزخواه  متعصب وخشبونبت  
طلب و وووهستند  کبه ببا یبک  
کیسه سیب زمینی خاه میشبونبد  
که به طور سبنبتبی ببابش نبدار  
جامعه به یبکبی مب بل احبمبدی  
نببداد د  خببوشببنببد و هببمببیببن هببا  
هستند که با رای شبان جبامبعبه  
را به عقب مبی رانبنبد و اصبوال  
شبباببصببیببتببهببای کبباریببزمبباتببیببک  
مانند خمینی و هیتلر و تبرامب   
حر  د  همین مبرده را مبیبزنبنبد  
که بر سریر قدرت می نشبیبنبنبد.  
و عاقالن جامعه باید حواس شبان  
به ایشان بباشبد کبه کبار دسبتبه  

 همه ندهند! 
 

واقببعببیببت امببا بببه تببجببربببه چببیببز  
دیگبری اسبت. آنبجبا کبه ببرای  

ساعاتی و روزهای مرده از ببنبد  
هویتهای کا ب و خطرناکی کبه  
همین جامعه شبنباسبان و نبظبریبه  
پبردازان سباخببتبه و پببرداخبتببه انببد  
خالصی می یباببنبد و فبرصبتبی  
دست میدهبد کبه خبودی نشبان  
دهند مرده چهره انسبانبی اا را  
نشان میدهد. به یباری هبم مبی  
شتاببنبد ببر زخبمبهبای هبمبدیبگبر  
الببتببیبباه مببیببگببذارنببد درد و رنبب   
هببمببدیببگببر را مببا  خببودشببان  
میدانند.زلزله کرمانشاه بار دیبگبر  
نابت کرد که باال دستی هبا جبز  
پبباشببیببدن نببمببک بببه زخببم مببرده  
کاری دیگر بلد نیبسبتبنبد. زلبزلبه  
امری طبیعی اسبت ولبی آنبچبه  
غیر طبیعی و با زندگبی بشبری  
ناسازگار است حکومتهای اسبت  
که جز سود به هیم چیبز دیبگبر  
نببمببی انببدیشببنببد کببه یببک امببر  
طبیعی به یبک فباجبعبه بشبری  
تبدیل میکند. زلزلبه را مبیبشبود  
مببهببار کببرد و بببا ایببمببن سببازی  
مببحببیبب  زنببدگببی مببرده و ایببن  
کاری است که حکومتی ماننبد  
جمهوری اسالمبی نبمبی خبواهبد  
انجاه دهد. ببرای ایبن حبکبومبت  
امور دنبیبوی و اخبرواا غبارت  
زندگی مرده است و مرگ سهبم  
مرده از زندگی است کبه ایشبان  
رقم زده اند.زلزله بار دیبگبر نباببت  
کرد اگر دست حکومتبهبای ایبن  
چنین از سر مرده کوتباه شبود و  
مبببرده فبببرصبببت اببببراز وجبببود  
اجتماعی داشته باشند زیببباتبریبن  
صحنه های بشری را میشود در  
مببیببان درد و رنبب  بببه تببمبباشببا  

 نشست. 

 زلزله و هراس از همیاری
 یاشار سهندی 
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در کببنببگببره قبببببل مببا مصببوبببه  
مشابهی با  قبطبعبنبامبه حباضبر  
داشتیم  که در یک سطز پبایبه  
ای تبببری ببببه جبببنبببببببشبببهبببای  
اعتراضی و چشم انبداز انبقبالب  
آتببی مببیببپببرداخببت. مضببمببون آن  
قببطببعببنببامببه هببم ایببن بببود کببه  
جنبشها و اعتراضات و حبرکبات  
اعتراضی جاری چه نبقبشبی در  
شکلگیری انقالب ایفا میکننبد.  
قببطببعببنببامببه حبباضببر در سببطببز  
مشبباببب  تبببری ببببه مسبببالبببه  
میپبردازد  ایبنبکبه انبقبالب آتبی  
چببطببور شببکببل مببیببگببرد  و یببا  
جامعه چقدر به چ  چبرخبیبده   
یا جنبش کارگری و فعالیبن آن  
چببه نببقببشببی دارنببد  ایببنببهببا در  
مصوبات کنگره قبل مطر  شده  
است. موضوع قبطبعبنبامبه اخبیبر  
این نکات نیست  بلکه در سطبز  
مشا  تری رابطه جنبببشبهبای  

 جاری با امر سرنگونی است.  
 

روشن است که انقالب حبرکبتبی  
جدا از جبنبببشبهبای اعبتبراضبی  
جبباری اسببت. انببقببالب بببنببا بببه  
تعری  یک خیبزا اجبتبمباعبی  
حو  مساله دولت است. مستبقبل  
از وزن چ  و راست و تبرکبیبب  
نیبروهبای درگبیبر و رهبببری و  
غیبره  هبر جبنبببش و اعبتبراض  

نبه    -اجتماعی که مساله دولت  
به معبنبی کباببیبنبه  ببلبکبه ببه  
معنی حکومت و سیستم حباکبم 

را در دستور ببگبذارد  انبقبالب    -
نامیده میشود. میتواند جنببشبی  
خیلی وسیک و رادیکبا  و ببرحبق  
باشد ولی انقالب نببباشبد. یبک  
نمونه اا جنبش حبقبوق مبدنبی  
در دهه شصت آمریکا بود ببرای  
رفببک تبببببعببع نببدادی عببلببیببه  
سیاهپوستان که هنوز هبم یبک  

مساله مبهبم اجبتبمباعبی در آن  
کشور است. این جنبش برحبق و  
وسببیببک و مببیببلببیببونببی بببود ولببی  
ادعای تغییر حکومت را نداشبت  
و کسی هم از آن بعنوان انبقبالب  
ناه نمیبرد. این جنبش میاواست  
سیستم را به نحوی اصال  کنبد  
که سیاهپوست و سبفبیبد پبوسبت  
در آمریکا براببر بباشبنبد. نبمبونبه  
مقباببل اا هبم انبقبالب تبونب   
است که در عرض چبنبد هبفبتبه  
حکومت را سبرنبگبون مبیبکبنبد.  
این دو نبمبونبه کبافبی اسبت تبا  
نشببان بببدهببد کببه جببنبببببشببهببای  
اعتراضی هر اندازه هبم گسبتبرده  
و رادیکا  باشند لزوما به انقبالب  
نمبی انبجبامبنبد. انبقبالب ادامبه  
خطی  جبنبببشبهبای اعبتبراضبی  
نیست  بلکه جنبش دیبگبری ببا  
هببد  دیببگببری اسببت. مببا ایببن  
  -جنبش را در شبرایب  عبادی  

شرایطی که هنوز امکان خیبزا  
جبنبببش    -توده ای وجود نبدارد  

سرنبگبونبی مبیبنبامبیبم. مسبالبه  
جنبش سرنگونی دولبت اسبت و  
از ایببن لببحببان از جببنبببببشببهببای  

 جاری کامال متفاوت است. 
موضوع قطعنبامبه ایبنبسبت کبه  
جببنبببببشببهببای جبباری و جببنبببببش  
سرنگونی چه ربطی به یکدیگبر  
دارنببد. و ایببن ببباببصببوص بببرای  
حزب ما که بر نظبریبه "حبزب و  
جببامببعببه" و "حببزب و قببدرت  
سیاسی" مبتبکبی اسبت خبیبلبی  
تعیین کبنبنبده اسبت. ببرای هبر  
حزب انقالبی که بطور جدی ببه  
مساله تبغبیبیبر قبدرت سبیباسبی  
فکر میکبنبد ایبن امبر تبعبیبیبن  

 کننده است.  
 

ما در حزب خودمان معبمبوال ببا  
این سئوا  مواجه مبیبشبویبم کبه  

بحث حزب و قدرت سیباسبی ببه  
کجا رسید؟ معنا و استنبتباجبات  
عملی آن چیست؟ من بارها ایبن  
را شنیده اه که "مبا در جبنبببش  
علبیبه اعبداه فبعبا  هسبتبیبم در  
جنبش زنبان فبعبا  هسبتبیبم  در  
جنبش کارگری جایگاه مهبمبی  
پیدا کرده ایبم و غبیبره ولبی در  
رابطه با سبرنبگبونبی و گبرفبتبن  
قدرت چه میکبنبیبم؟ در جبهبت  
تببامببیببن رهبببببری حببزب چببه  
میکبنبیبم؟" خبوب الببد خبیبلبی  
کبارهبا بببایبد کبرد ولبی اسبباس  
بحث اینست کبه  جبنبببشبهبای  
اعتراضی جاری خود یک نبوع  
تدارک اجتماعبی انبقبالب آتبی  
هستند. بطور عینی و اببدکبتبیبو  
و از هبر جبنبببه ای کبه فبکبر  
کنید اینطور است. درسبت اسبت  
کبه انببقببالب ادامبه خببطببی ایببن  
جنبشها نیست ولی اجتمباعبا ببه  
آنها مربوط است. در جامعه ای  
که در آن اعتراض ببرای آزادی  
زن شکل گرفته و علیه حبجباب  
و علیه تببعبیبع جبنبسبیبتبی ببه  
پیش رفته است  در جامبعبه ای  

که در آن جبنبببش ازدواجبهبای  
سفید هست  در جامعه ای کبه  
جوان برای خالصبی فبرهبنبگبی  
جنگیده است  جبامبعبه ای کبه  
  -علیه اعداه جبنبگبیبده  اسبت  

جنگیده نه به این معنی که ببه  
خیابان آمده و تظباهبرات کبرده و  
باانه برگشته اسبت  ببلبکبه ببه  
این معنی که چهره هائی پبیبدا  
کرده  به توقعبات و انبتبظباراتبی  
در جببامببعببه شببکببل داده اسببت   
نهادهائی ایبجباد کبرده اسبت و  

و نبفب  مبجبازات اعبداه    -غیره  
در افبکبار عبمبومبی ببه امبری  
کامال مبذمبوه و ضبد انسبانبی  
بد  شده اسبت  در جبامبعبه ای  
که جنبش کارگری با چهره هبا  
و نببهببادهببای و بببیببانببیببه هببا و  
کیفرخواستهبای خبود گسبتبرا  
بی سابقه ای یبافبتبه اسبت  در  
چنین جامعه ای انبقبالب پبدیبده  
ای کامال مبتبفباوت از جبوامبک  

 راکد و ماتنق خواهد بود.  
است. ایبن    ٠٥ م ا  گویا انقالب  

انقالب در گورستبان آریبامبهبری  
اتفاق افتاد. توانستند خمینبی را  

بعنبوان رهبببر انبقبالب ببه مبرده  
بفروشند بباباطبر آنبکبه اخبتبنباق  
اجازه نداده بود جامعه در عرصبه  
های ماتل  ببه خبود سبازمبان  
بببدهببد  حببرکببتببهببای اعببتببراضببی  
وجود نداشت و از لحان سیاسبی  
جامعه راکد و سرخورده ببود. در  
چنین جوامعی انقالب ببه یبک  
انفجار اجتبمباعبی شبببیبه اسبت.  
یک انفجار کبامبال غبیبر قباببل  
انتظار. در این حبالبت انبفبجباری  
هر چیزی را مبیبتبوان ببه مبرده  
فببروخبببت چببون مبببقبباومبببت و  
اعببتببراض در جببامببعببه ببباببودا  
شببکببل نببداده اسببت. خببودا را  
متعین نکرده است. کریسبتبالبیبزه  
نشده است. جامعه ببی شبکبلبی  
است که فق  شورا و عصبیبان  
در آن امکان پذیر است. انبقبالب  

در چنین جامعه ای شبکبل    ٠٥ 
گرفت و چ  هم خیبلبی فبعبا   
بود  ولی توانستند خمینی را ببه  
مرده بفبروشبنبد. در مصبر و در  
تببونبب  هببم شبباهببد انببقببالبببات  
مشابهبی ببودیبم. ایبنبهبا نبمبونبه  

هببببببببببببببببببببای  

 در تدارک اجتماعی انقالب
  ٧٤سخنرانی حمید تقوائی در معرفی قطعنامه "جایگاه جنبشهای جاری در امر سرنگونی" در پلنوم  
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انقالباتی اسبت کبه در شبرایب   
 اختناق رخ میدهد. 

اختنباق ببا دیبکبتباتبوری فبرق    
میکند. اختناق به ایبن مبعبنبی  
است که در فضای سبیباسبی و  
اعتراضی پرنده پر نمیزنبد. مبرده  
در حببکببومببت شبباه از سببایببه  
خبودشببان مببیببتببرسببیببدنببد. کسببی  
حتی در مهمانی شبابصبی اا  
نمیتوانست بگبویبد بباالی چشبم  
اعببلببیببحببضببرت ابببروسببت چببون  
میترسید همسایه اا که مهمان  
اوست فبردا رپبورتبش را ببدهبد.  
بقو  منصور حکبمبت یبکبی در  
خیابان دعبوایبش مبیبشبد وقبتبی  
پلی  می آمد میگفت طبرفبش  
به اعلیحضرت فحش داده اسبت.  
طر  نباگبزیبر ببود ببرای انبکبه  
سروکارا به ساواک نیبفبتبد از  
خیر شکایتش بگذرد. در چنبیبن  
جامعه ای انقبالب زیبرسبازی و  
سرمایه ای ندارد. از هیم شروع  
میکند. از هیم ببایبد بسبازد و  

 باال بیاید.  
ایببن وضببعببیببت را بببا شببرایبب   
جببمببهببوری اسببالمببی مببقببایسببه  
کنید. جمهوری اسالمی یبکبی  
از وحشبی تبریبن دیبکبتباتبوریبهبا  
است  ولی نتوانستبه جبامبعبه را  
در اختناق فبرو ببببرد. از هبمبان  

مبارس    ٨ ابتدا  از همبان اولبیبن  
که تنها یک ماه از روی کبار  
آمدن رژیم مبیبگبذشبت  عبظبیبم  
ترین تظاهرات زنبان در جبامبعبه  
ایران اتفاق افتاد و این جنبش تبا  
امببروز ادامببه دارد. در جببنبببببش  
کببارگببری هببم هببمببیببن رونببد را  
مشاهده میکنیم. امروز فعبالبیبن  
کارگری از درون زندانهبای ایبن  
حکومت عبلبیبه "مبفبتبابورهبای  
حاکم" بیانیبه مبیبدهبنبد. آیبا در  
حکومت شاه میشد چنین پبدیبده  
ای را حتی تصور کبرد؟ یبا در  
حببکببومببت بببن عببلببی؟ و یببا  
مصرتحت حبکبومبت مبببارک؟  
در آن جوامک چنین اعتبراضباتبی  
مببمببکببن نبببببود. ایببن مبب ببالببهببا  
نشاندهنده تفاوت اساسی شبرایب   

امروز ایران با جوامک اختنباق زده  
است. جمهوری اسالمبی هبرگبز  
نتوانست اختناق آریامهری را در  
ایران احیا کند. و این یبکبی از  

اسبببت.    ٠٥ نبببمبببرات انبببقبببالب  
انقالبات ممکن اسبت شبکبسبت  
ببباببورنببد ولببی از تبباریبب  حببذ   

  ٠٥ نمیشوند. یک تانیر انقبالب  
این بود که نتوانستند حبکبومبت  
گبببورسبببتبببانبببی را ببببه ایبببران  
بببرگببردانببنببد. چببهببار دهببه اسببت  
جامعه ایبران پبر تبحبرک و پبر  
جببوا و خببروا اسببت. رژیببم  
میزند و مبیبکبشبد  دهبهبا ببراببر  
رژیم شاه مبابالبفبشبان را اعبداه  
کرده اند و به زندان انبداخبتبه انبد  
ولی جامعه تمکین نکرده اسبت.  
از هببمببان روز او  مببرده بببه  
اعتراض برخاسته اند و در نتیجبه  
امروز مبا شباهبد  جبنبببشبهبای  
 اجتماعی گسترده ای هستیم.   
در چنین جبامبعبه ای انبقبالببی  
کبه شببکبل خببواهبد گببرفبت بببا  

و یا کال انقالبات در    ٠٥ انقالب  
جوامک راکد و مبابتبنبق اسباسبا  
متفاوت خواهد ببود. انبقبالب در  
این جامعه دیگر نمیتوانبد هبمبان  
مکانیسم ها  همان خصوصیبات   
همبان رونبد و هبمبان سبرنبوشبت  

  و یا انبقبالب در هبر  ٠٥ انقالب  
جببامببعببه مبباببتببنببق دیببگببری  را  
داشبتببه ببباشببد. ایببن یببک فببرق  
اساسبی اسبت.    وقبتبی ایبن  
تفاوت را ببیینیم ایبن سبئبوا  در  
بببرابببر مببا قببرار مببیببگببیببرد کببه  
جنبببشبهبای اعبتبراضبی جباری  
چببطببور مببیببتببوانببنببد در خببدمببت  
انقالب باشند. بابصبوص حبزببی  
مبب ببل حببزب مببا کببه هببدفببش  
سرنگونی جمهوری اسالمبی ببه  
قببدرت انببقببالب مببرده و تصببر   
قدرت سبیباسبی و پبیباده کبردن  
سببوسببیببالببیببسببم اسببت نببمببیببتببوانببد  
واقببعببیببت عببظببیببم جببنبببببشببهببای  
گسترده جاری را نادیده ببگبیبرد.  
نببمببیببتببوانببد نببقببش و تببانببیببر  
استراتبدیبک ایبن جبنبببشبهبا را  
نبیند و منتظر شرای  انقبالببی و  

دوران انقالبی و شرایب  مسباعبد  
برای تامین رهبری و هبدمبونبی  
حببزب و غببیببره بببنببشببیببنببد. ایببن  
فرمولها را بگذاریم کنبار. ببعبدا  
میتوان اینها را در جای خبودا  
وارد کرد. رهببری و هبدمبونبی  
حزب ضروری اسبت  امبا ببرای  
تامین این امر قبل از هبر چبیبز  
باید نقش و جایگاه جبنبببشبهبای  
 جاری را دید و بحساب آورد.   

به نظر من جنبشهای اعتراضبی  
جبباری تببدارک اجببتببمبباعببی و  
عینی و ابدکبتبیبو انبقبالب آتبی  
هستند. اگر یک حزب انقبالببی  
آگاه در صحنه باشد مبیبدانبد از  
این ماتریا  چطور استفباده کبنبد  
برای اینبکبه ببه رهبببر جبامبعبه  
تبببببدیببل بشببود و بببرنببامببه و  
سیاستهایش را ببه پبیبش ببببرد.  
جامعه ایبن مباتبریبا  را ببوجبود  
مبی آورد. و ایبن امبر عبیببنببی  
است. به چه معنی؟ من فبقب   
این م ا  را میزنم: اگر در مصبر  
دوره مببارک جبنبببشبی عبلبیبه  
اعداه وجود میداشت با دامنبه و  
وسببعببتببی حببتببی در حببد نببیببمببه  
جنبشی که در ایران علیه اعبداه  
وجببود دارد  فببکببر مببیببکببنببیببد  
حکومت بعدی مصر میتوانسبت  
این اعدامبهبای جبمبعبی را ببراه  

بیاندازد؟ یا اگر در ایبران زمبان  
شاه علیه اعداه جنبببشبی نبظبیبر  
امببروز وجببود مببیبببداشببت آیبببا  
میتوانستند حتی هویدا را اعبداه  
کنند؟ آسان نبود. جامبعبه فبورا  
برمیگشت  اعتراض مبیبکبرد و  
مقاببل اعبدامبهبا مبی ایسبتباد.  
باصوص در شرای  انقاالبی کبه  
حبببکبببومبببت سبببرنبببگبببون شبببده  
جنببشبهبای اعبتبراضبی خبیبلبی  
تعرضی تر و فعا  تبر از حبالبت  
عادی اند. در آن شبرایب  حبتبی  
اگر ضد انقالبی نظیبر خبمبیبنبی  
روی کبار ببیبایبد نبمبیبتبوانبد در  
عببرض چببنببد هببفببتببه اوضبباع را  
کنتر  کند. کما اینکه خمیبنبی  
نبتبوانسبت و نبزدیبک سبه سبا   
طو  کشید تا انقالب را بکبوببد.  
در این فرصت دو سه ساله  اگبر  
از قبل جنبشهبا و چبهبره هبا و  
نببهببادهببای اعببتببراضببی شببکببل  
گرفبتبه ببودنبد  جبامبعبه بسبیب   
میشد و اجازه نمیداد ضد انقالب  
براحتی بتواند خودا را تب بببیبت  
کند. در انقالب آتی هم ممبکبن  
است ما فورا بقدرت نرسبیبم. ببه  
نظر من اولین کاندید دوخردادیهبا  
هستند. در انقالبی ترین شبرایب   

 ابتدا ام ا  سروا و شیرین  
 

عبادی بجلو رانده میشونبد. امبا  
مهم اینست که آیا جامعه اینبهبا  
را قبببببو  مببیببکببنببد؟ آیببا مببرده  
رضبایببت مببیببدهببنببد و بببه خببانببه  
برمیگردند؟ به نظر مبن جبامبعبه  
ای کببه در آن جببنبببببشببهببای  
اعتبراضبی وسبیبک و مبتبعبددی  
وجود دارند و در نتیجه متعین و  
کببریسببتببالببیببزه شببده اسببت  زیببر  
ساختی دارد که میتواند بایستبد  
و تعرض کند. در چنین جامبعبه  
ای مرده در گیر در جنببشبهبای  
اعتراضی خبواهبنبد گبفبت قبرار  
نبببببود رنبب  اسبباله را عببوض  
کنیم  قرار بود کل اساله کبنبار  
برود. قرار نبود فبقب  ببهبائبی و  
سنی با شبیبعبه ببراببر بباشبنبد و  
اساله با تحمل تبری روی کبار  
بببیببایببد  قببرار بببود بسبباط کببل  
مذهب از دولت و جبامبعبه جبمبک  
بشود  قرار بود حقوق  شهرونبدی  
مستقل از هر مذهبی ببرسبمبیبت  
شبنبباخبتببه بشبود و دولبت اصببال  
مذهب رسمی نداشته باشد. قبرار  
نبود زن و مبرد ببه مبوقبعبیبتبی  
نظیر زمان شاه برگردند  قرار ببود  
هیم نوع تببعبیبضبی ببیبن زن و  
مرد نببباشبد. قبرار نبببود صبرفبا  
 تعدد زوجات و صیغه لغو شود  

 

 در تدارک اجتماعی انقالب
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اما جنبه دیگر اهمیت این جنبشهها بهرای حهزب 
انقالبی ای مثل ما نقش آنها در مهیا و مسله  و 
آماده کردن جامعه برای بزیر کشهیهدن انهقهالبهی 
جمهوری اسالمی است. و باین اعتبهار و از ایهن 
نقطه نظر هم موظفیم فعاالنه  در انها دخالت 
کنیم، آنها را رادیکالهیهزه و تهعهمهیه  کهنهیهم و 
سیاستها و اهداف حزب را بمیان آنههها بهبهریهم. 
این یکی از مولفه های مهههم اسهتهراتهژی حهزب 

 برای سرنگونی جمهوری اسالمی است. 
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 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوس ال ستی!

قرار بود اصال ازدواج مذهبببی و  
رسببمببی نببداشببتببه ببباشببیببم و  
ازدواجهای سفید رسمیت قانونبی  
پببیببدا کببنببد. و غببیببره و غببیببره.  
جامعه ای با این نبوع تبوقبعبات   
و نبه فبقب  تبوقبعبات و ا هبان   
بلکه با چهره ها و انبجبمبنبهبا و  
کمیته ها و نهادهایش آنطور که  
امروز در عرصه های مبابتبلب   
بویده در جنبش کارگری شباهبد  
هستیم  اجازه نمبیبدهبد احبزاب و  
نیروهبای راسبتبی کبه مبمبکبن  
اسببت بببقببدرت بببرسببنببد بببتببوانببنببد  
براحتی مرده را به خانه بفرستنبد  
و اوضاع را کنتر  کنند. حبزببی  
م ل حبزب مبا درمبیبدان هسبت  
که با اتکا بر ماتریا  اجتمباعبی  
که جنبشهای اعتراضی فبراهبم  
آورده اند این مجا  و فبرصبت را  
بببه آنببهببا نببدهببد. ایببن مبباتببریببا    
ماتریا  مبا اسبت  مباتبریبا  مبا  
کببمببونببیببسببتببهببا اسببت. راسببت  
اپوزیسیون که اصال استبراتبدیبش  
انقالب و اعبتبراضبات تبوده ای  
نیست. پروژه آنها ببقبو  خبودشبان  
براندازی است. میاواهند از بباال  
به نحوی بقدرت ببرسبنبد. حبزب  
ما که روی نبیبروی تبوده مبرده  
حساب میکند باید این سبرمبایبه  
اجببتببمبباعببی را ببببببیببنببد و در  
استبراتبدی اا ببه آن مبتبکبی  
بشود. هر چه جبنبببشبهبای حبق  
طلبانه و جنبشهای ضدتبببعبیبع  
در عببرصببه هببای مبباببتببلبب   
پیشروی بیشتری داشته باشند و  
بیشتر به خودشان شکل ببدهبنبد   
جبامببعببه را ببیببشببتببر مبتببعببیببن و  
کریستالیزه میکنند  تبوقبعبات و  
انتظارات را بیشتر باال مبیبببرنبد   
چهره و نهاد به  جامعه معبرفبی  
مببیببکببنببنببد و ایببن چببهببره هببا و  
نببهببادهببا و تببوقببعببات سببرمببایببه  
سیاسی  یک حزب کمونبیبسبت  
انقالبی نبظبیبر حبزب مبا اسبت   

برای اینکه اجازه ندهیبم انبقبالب  
را در میانه راه متبوقب  کبنبنبد.  
نمیگذاریم بقو  منصور حبکبمبت  
یببک  ره آزادی بببدهببنببد و در  
آزادیها را ببندند. هبمبه آزادی و  
همبه ببراببری را مبیبابواهبیبم و  
بدست خواهیم آورد. چبطبور ایبن  
ممکن است؟ نبه فبقب  ببه ایبن  
دلیبل کبه حبزببی مب بل مبا ببا  
سیاست و برنامه هبای رادیبکبا   
در صحنه اسبت  ببلبکبه  ببایبن  
دلیل که جامعه در د  مبببارزات  
شکل گرفته است  و حبزب مبا  
سالهاست در جنببش کبارگبری   
در جببنبببببش عببلببیببه اعببداه  در  
جنبش آزادی زن و غیره در ایبن  
تشکلیابی و تعین باشبی نبقبش  
فببعببالببی ایببفببا کببرده اسببت و  
انبببتبببظبببارات و تبببوقبببعبببات و  
استانداردهائی بوجود آورده اسبت  
که فق  سوسیالیستها میتوانبنبد  
بببرآورده کببنببنببد. جببامببعببه اجببازه  
نمیدهد هیم نیروئبی در مبیبانبه  
راه متوقفش کنبد. جبامبعبه ای  
که میاواهد صد متر بپرد را ببا  
ده متر نمیشود قانک کرد. و ایبن  
قانک کردن امری است اجتماعی  
و نببه  هببنببی. خببانببواده هببای  
زندانیان سیاسی و محکومین ببه  
اعداه که چندین سبا  در ببراببر  
زنبدان اویببن تببجبمببک و اعببتببراض  
کرده اند را نمیبشبود ببه ایبنبکبه  
فببقبب  "ضببد انببقببالب" را اعببداه  
میکنبیبم ببه تبمبکبیبن واداشبت.  
جامعه میاواهد نفب  مبجبازات  
اعداه بر بیافتد. خبانبواده هبائبی  
که عزیزانشبان را از دسبت داده  
اند  علیه اعداه ببه مبیبدان آمبده  
اند و سالها اعبتبراض و مبببارزه  
کرده اند  و به جنبش عبظبیبمبی  
با چبهبره هبا و سبابنبگبوهبا و  
نهادها و سایتهایبش شبکبل داده  
اند ناواهند پذیرفت کبه اعبداه   
حا  به بهانه و ببا پبرونبده هبا و  

تببعببباریببب  دیبببگبببری از "ضبببد  
انببقببالب"  ادامببه پببیببدا کببنببد.  
مردمی که مبیبابواهبنبد بسباط  
مذهب از دولت و جبامبعبه جبمبک  
شببود و سببالببهببا در ایببن جببهببت  
مبارزه کرده اند به اساله "مبیبانبه  
رو" و "بردبارتر" رضایت نابواهبنبد  
داد. جنبش زنبان مبیبابواهبد نبه  
تنها حجاب و آپبارتبایبد جبنبسبی  
بلکه کل قوانین و اخالقیبات زن  
ستیزاسالمی و سکبسبیبسبتبی و  
مببردسبباالرانببه را بببر بببیببانببدازد.  
جنبش کارگری حاکمیت یبک  
درصدیهای مفتاور را نبابواهبد  
پذیرفت و غیره و غیره.   به ایبن  
مببعببنببی جببنبببببشببهببای جبباری  
مستقیبمبا در شبکبل گبیبری و  
پیشروی و سرنوشت انقالب آتبی  
نقش و جایگاه مهبمبی  داشبت.  
اینها پ  انداز انقالب و سرمبایبه  
انقالب هستند. آن مبیب  هبائبی  
هستند که به کوه میکوببیبد تبا  
با اتکا به آنها صبعبود کبنبیبد و  
قله را فتز کنیبد. نبمبیبشبود ببه  
راس قدرت پرتاب شد. ببایبد جبا  
پبای مببحببکببمبی داشببت و ببباال  
رفت و جامبعبه ایبن پبلبه هبا را  
ساخته است. و خود مبا هبم در  
شکل دان به آنبهبا نبقبش داشبتبه  
ایم. تبامبیبن هبدمبونبی حبزب و  
آلببتببرنبباتببیببو شببدن و انببقببالب را  
سازمان و رهبری کبردن از ایبن  
مسیر میگذرد. بعضی ها نمونبه  
تالشبهبای رضبا پبهبلبوی ببرای  
آلببتببرنبباتببیببو شببدن را بببمببا نشببان  
مببیببدهببنببد. امببا دی. ان. ا.  
نببیببروهببای راسببت بببا مببا فببرق  
مببیببکببنببد. آنببهببا راه و مسببیببر  
خودشان را دارند. آنها میاواهنبد  
از بببباال و بببا هبببلببیبببکببوپبببتبببر  
بیندازندشان روی قله و ببهبمبیبن  
دلببیببل بببه دولببت آمببریببکببا و  
قدرتهای جبهبانبی دخبیبل بسبتبه  
اند. ولی ما باید با اتکا ببقبدرت  

مرده و جنبشبهبا اجبتبمباعبی ببه  
پیش برویم و ببه نبیبروی انبقبالب   
جببمببهببوری اسببالمببی را بببزیببر  

 بکشیم.  
 

جنبشهای جباری از دو جبنبببه  
بببرای مببا اهببمببیببت دارنببد. او   
اهمیت درخود این جنبشهبا اسبت  
بااطر خواستها و  اهبدا  حبق  
طلبانه شان. باید این جنبشهبا را  
تقویت کرد تا ببه مبطبالببباتشبان  
برسند. م ال زن مبیبابواهبد حبق  
آواز خواندن داشته باشد و یبا در  
استبادیبومبهبای ورزشبی حضبور  
پیدا کند   باید در همین جامعبه  
بببه خببواسببتببش بببرسببد. و یببا  
میاواهد حجاب را کنار ببزنبد و  
تا هم تا حبد زیبادی هبم عبمبال  
این امر را متحبقبق کبرده اسبت.  
ایببن اعببتببراضببات مسببتببقببل از  
نقشبشبان در امبر سبرنبگبونبی و  
انقالب آتی در خود اهمیت دارنبد  
و ما موظفیم برای تحقق اهبدا   
آنها فعاالنه و پبیبگبیبر تبالا و  

 مبارزه کنیم.  
 

اما جبنبببه دیبگبر اهبمبیبت ایبن  
جنبشها برای حزب انقبالببی ای  
م ل ما نقش آنبهبا در مبهبیبا و  
مسبلبز و آمباده کبردن جبامبعببه  
بببرای بببزیببر کشببیببدن انببقببالبببی  
جمهوری اسالمی است. و ببایبن  
اعتبار و از این نبقبطبه نبظبر هبم  
موظفیم فعاالنه  در انها دخبالبت  
کببنببیببم  آنببهببا را رادیببکببالببیببزه و  
تعبمبیبق کبنبیبم و سبیباسبتبهبا و  
اهدا  حزب را بمیان آنها ببببریبم.  
این یکی از مولبفبه هبای مبهبم  
استراتدی حزب برای سرنگبونبی  
جمهوری اسالمی اسبت. حبتبمبا  
در ایببن جببهببت بببایببد کببارهببای  
ببیبشببتبری کبرد مبنببتبهببی بببدون  
دخالتگری فعا  در جبنبببشبهبای  
اعتراضی  به هر دو معنبی کبه  

تببوضببیببز داده  فببعببالببیببتببهببای  
دیگرمان بجائی ناواهبد رسبیبد.  
بی مایه فطیر اسبت. صبرفبا ببا  
تبلیغ و ادعای آلترناتیبو ببودن و  
دولببت در سببایببه و کببار البببی  
ایستی و غیره بجبائبی نبمبیبتبوان  
رسید. ایبن کبارهبا را هبم ببایبد  
کرد  اما زیر ساخت اجبتبمباعبی  
همه این فعالیبتبهبا جبنبببشبهبای  
اعببتببراضببی اسببت. بببدون ایببن  
زیرساخت پای مان روی زمبیبن  
ناواهد بود. بدون این زیر ساخبت  
همه چیز به شبرایب  جبهبانبی و  
منطقه و توازن قوا بین بباالئبیبهبا  
گببره مببیبباببورد. مببا روی پببرت  
شدن بقدرت حساب نمیکنیم. مبا  
میسازیم و جلو میرویم. جباده را  
میسازیم و رانندگی  میبکبنبیبم.  
جاده را برای مبا نسباخبتبه انبد.  
بایبد کبیبلبومبتبر ببه کبیبلبومبتبر  

 بسازید و جلو بروید.  
 

این به نظر من رکبن اسبتبراتبزی  
حزب برای کسب قدرت سیاسی  
است. همانطور که مبی ببیبنبیبد  
بحث فراتر از رابطه جبنبببشبهبای  
جاری و امر سبرنبگبونبی اسبت.  
یک بحث استراتدیک اسبت در  
مببورد رابببطببه حببزب بببا قببدرت  
سیاسی. این قبطبعبنبامبه طبببعبا  
هببمببه ایببن نببکببات را مببطببر   
نمیکبنبد  ولبی نبقبطبه شبروعبی  
است برای طر  ایبن مببباحبث و  
در دسببتببور قببرار دادن آنببهببا.  
اکتویستها و فعالین حبزب ببایبد  
بدانند چرا در جنبشهبای جباری  
دخالت میکنند  چه اهدافبی را  
دنبا  میکنند و این چبه راببطبه  
ای ببا اسبتببراتبدی حببزب بببرای  
تصببر  قببدرت سببیبباسببی دارد.  
قببطببعببنببامببه پبباسبب  مببا بببه ایببن  

 سئواالت اساسی است.  
 

 در تدارک اجتماعی انقالب
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 ٨ صفحه  

 شهال دانشفر 
 سازمانیافته و سراسری به حمایت از زلزله زدگان بشتابیم!

صبببدای اعبببتبببراض زلبببزلبببه  
 زدگان غرب کشور باشیم! 

بیست و یکبم آببانبمباه زلبزلبه  
ای به قدرت بیش از هفت درجبه  
ریشتر غرب ایران را ببه لبرزه در  
آورد. این زلزلبه ببه فباجبعبه ای  
انسانبی تبببدیبل شبده اسبت. در  
جریان آن بسیاری از مبرده جبان  
خود را از دست دادند. بسبیباری  
زخمی شبدنبد  هبزاران نبفبر آواره  
شدند. قبل از هر چیز جانباخبتبن  
عزیزانی را که در ایبن فباجبعبه  
انسانی  جبان خبود را از دسبت  
دادند  به خانبواده هبایشبان و ببه  

 همگان تسلیت میگویم. 
متاسفانه آمارها بسیار ببیبش  
از آن چیزی است که تا کبنبون  
بببرمببال شببده اسببت. جببمببهببوری  
اسالمی آمار واقعی این فاجبعبه  
انسانی را نمیدهد و حتی بعبضبا  
این آمبار را نبدارد و مبیبگبویبد  

 اطالع رسانی نیست. چرا؟  
نشبنبا  جبتبوگبرافبیبک ایبن  
زلزله را مرگبار ترین زلزلبه سبا   

اعبباله کببرد. دلببیببلببش    ٩٥٠٥ 
 چیست؟  

دلببیببلببش حبباکببمببیببت یببک  
حببکببومببت دزد  جببنببایببتببکببار   
سرکوبگر است که مبرده را در  
ببی تببامببیببنببی مببطببلببق در کبباه  
زلزله  در کاه سیل و بالیایی از  
این دسبت رهبا کبرده اسبت. در  
حبباکببمببیببت ایببن رژیببم مببرده از  
داشببتببن شببهببر امببن  امبباکببن  
عمومی امن  مسکن امن و هبر  
نوع تبامبیبنبی مبحبرومبنبد. ایبن  
چنین است کبه زلبزلبه قبرببانبی  
میگیرد  سیل قربانی میبگبیبرد   
حتی فبروریبزی سباخبتبمبانبهبای  
عظیمی چون پالسبکبو قبرببانبی  
میگیرد و این داسبتبان زنبدگبی  
مرده در حاکمیت چپاولگر رژیبم  

 اسالمی است.  

بنا بر گزارشبات ببابشبی از  
خببانببه هببای هببای فببروریبباببتببه   
واحدهای مسکن مبهبر هسبتبنبد  
کببه بببه دلببیببل زیببر اسببتببانببدارد  
بببودنشببان بببر سببر مببرده ریبباببتببه  
اسببت. مسببکببن هببایببی کببه در  
جریانش کلی پبو  بباال کشبیبده  
اند و هبنبوز مبوضبوع اعبتبراض  

 مرده است. 
جمهوری اسبالمبی مسبببب  
ابعاد فاجعه بار انسانی زلزله در  
غرب کشور و اتفاقباتبی از ایبن  
دست است که در این گبوشبه و  
آن گوشه روی میبدهبد.  مبرده  
باید در ببراببر چبنبیبن ببالیبایبی  

 تامین باشند.  
جمهوری اسالمی ببه جبای  
کبمببک رسببانببی بببه مبرده  بببه  
جای پناه دادن به آواره شدگان و  
رساندن دارو و غذا و امبکبانبات  
اولیه زیسبتبی ببه مبردمبی کبه  
خانه و زندگیشان زیر آوار مبانبده  
است  مب بل هبمبیبشبه در فبکبر  
مقابله با بحران اسبت و نبیبروی  
بسی  و انبتبظبامبی شبان را ببه  
محل بسی  کرده اند.  همانبطبور  
که در موارد مشابهش در زلبزلبه  
آ ربببایببجببان شببرقببی و بببم و در  
جریان فروریاتن معبدن زمسبتبان  
یورت بر سر کارگبرانبی کبه در  
اعماق زمبیبن کبار مبیبکبردنبد   

 عمل کردند. 
بسیاری از مبرده هبنبوز زیبر  
آوار مانده اند. علیرغم هیباهبوی  
تببلبیبغباتبی حبکبومبتبی  حبتبی  
کبمببک رسببانببی بببمببوقببک بببرای  
بیرون کشیدن انسانها از زیبر آوار  
و نجات جان آنهبا نشبده اسبت و  
این خود مرده هستبنبد کبه وارد  
صحنه عمل شده انبد. مبرده در  
این منطقه فریادشان بلند است و  
میگویبنبد دارو نبیبسبت  درمبان  
نیست  غبذا نبیبسبت و ببه آنبهبا  

 فق  آب معدنی میدهند.  
آنوقت در جبواب ایبن مبرده  
میگویند  زلزله امبتبحبان البهبی  
بود. شره بر این جبنبایبتبکباران و  
این دزدان و شره بر این امبتبحبان  
الببهببی. مببیببگببویببنببد مسببلببمببانببان  
باشی از خم  و زکباتشبان را  
به زلزله زدگان اهبدا  کبنبنبد و  
این همه ببرنبامبه و نبقبشبه شبان  
برای جوابگبویبی ببه ایبن مبرده  

 آسیب دیده است. 
مببرده بببه ایببن هببمببه بببی  
تامینی اعتراض دارند. مبرده از  
اینهمه  آسیب پبذیبری در ببراببر  
هر اتفاق طببیبعبی چبون زلبزلبه   
سیبل و غبیبره اعبتبراض دارنبد.  
صببدای اعببتببراض ایببن مببرده  

 باشیم. 
حببکببومببت اسببالمببی بببرای  
جلوگیبری از کبمبک رسبانبی  
مرده و اینکه مبادا این فباجبعبه  
انسببانببی  و خشببم مببرده بببه  
شورشی مبردمبی تبببدیبل شبود   

” بی شرمانه اعاله کبرده اسبت: 
اوضاع در مناطق زلزله زده تحبت  

حکومت اسالمبی  ”.  کنتر  است 
در مسیبرهبا نبیبروی انبتبظبامبی  
مسببتببقببر کببرده و بببه بببهببانببه  
جبلبوگبیبری از سبارقبیبن راه در  
جبباهببایببی کببوشببیببده اسببت کببه  
جلوی کمک های مردمبی را  
سببد کببنببد. در حببالببیببکببه خببود  
بزرگترین سارقین هستند و هبمبه  
وحشببتبببشبببان از تببببببدیبببل ایبببن  
همبستگی به اعتراضبی وسبیبک  
و اجتماعی است. حضبور فبعبا   
ما مرده تضمین واقعی کبمبک  
رسانی واقعی به زلزله زدگبان و  
جبببلبببوگبببیبببری از چبببپببباو  و  
باالکشیدن حتی هبمبان کبمبک  

 های مردمی است.  
خببوشببببباببتببانببه هببم اکببنببون  
مببوجببی از حببمببایببت از زلببزلببه  

زدگببان غببرب کشببور شببکببل  
گببرفببتببه اسببت.  پببیبباه هببای  
همببسبتبگبی مبرده  پبیبامبهبای  
خشم  اعتبراض و انبدوه آنبان در  
حمایت از زلزله زدگان است. در  

آبانماه بازنشستگان در تجمبک    ٩٩ 
اعتراضی خود در مقباببل دفبتبر  
روحانی  تجمعشبان را ببا یبک  
دقبببیبببقبببه سبببکبببوت و اعببباله  
همبستگی با زلزله زدگان اعاله  

 کردند. 
باید این اندوه و این خشبم را  
به حرکتی سازمبانبیبافبتبه ببرای  
برپایی اعتبراضبی سبراسبری ببه  
این وضعیت جهنمی کبه ببه پبا  
شده و ببه کبمبک رسبانبی ببه  
زلببزلببه زدگببان تبببببدیببل کببنببیببم.  
همانطور که پیاه مبیبدهبیبم و از  
زلببزلببه زدگببان اعبباله حببمببایببت  
میکنیم. امداد رسبانبی کبنبیبم.  
کببمببیببتببه هببای امببدادمببان را  
تشببکببیببل دهببیببم و مسببتببقببیببمببا  
کمک هایمان را به دست زلزلبه  
زدگان غرب برسانیبم. از جبمبلبه  
هم اکنون کمیته های حمایبتبی  
و امبداد رسبانببی در شبهبرهببای  
ماتل  کردستان و نبزدیبک ببه  
کرمانشاه و کل مبنبطبقبه زلبزلبه  
زده شکل گرفته است. زنده بباد  
مرده. زنده باد همبستبگبی. ایبن  

کمتیه ها را باید تک یر کبرد و  
آنها را در تماه شهرهبا  در تبمباه  
محالت  در تمباه نبهبادهبا و در  
گروهای مبارزاتبی در مبدیبای  
اجتماعی از باش های ماتل   

 جامعه شکل داد.  
مبببدیبببای اجبببتبببمببباعبببی و  
گروههای مبببارزاتبی مبرده در  
این مدیا هم اکنبون ببه بسبتبری  
ببرای سبازمببانبیباببی حبمبایبت و  
هبمبببسبتببگبی ببا زلبزلبه زدگببان  
تبدیل شده است.  یبک نبمبونبه  
آن شورای سراسری تشبکبلبهبای  
صنفی معلمان اسبت. ببایبد ایبن  
بببه فضببای عببمببومببی تببمببامببی  
گروههای مبارزاتی در مبدیبای  
اجتماعی تبدیل شبود. مبیبتبوان  
در گروههای مبارزاتی خبود در  
مدیای اجتماعی  کمیتبه هبای  
امدادرسبانبی خبود را سبراسبری  
شببکببل دهببیببم و تببجببمببعببات  
اعتراضی مان را در اعتراض ببه  
این همه بی تامینی ومحرومیت  
مرده و جهنمبی کبه جبمبهبوری  
اسالمبی ببه پبا کبرده تبدارک  

 ببینیم.  
تشببکببلببهببای کببارگببری و    

اجتماعی چون سندیکای واحبد   
 اتحادیه آزاد کارگران ایران   

 



٦٠٩١ آبان ٠٣  کارگر کمونيست  8 

سندیکای نیشکر هفته تبپبه   
کانون نویسندگان ایران  شبورای  
سبراسبری تشبکببلبهببای صببنبفببی  
معلمان  انجمن هبا و نبهبادهبای  
مابتبلبفبی مبرده در شبهبرهبای  
ماتل   محسن عمرانبی مبعبلبم  
زنببدانببی از زنببدان پببیبباه هببای  
همبببسبتبگبی ببه زلبزلبه زدگبان  
دادند   همبگبان را ببه کبمبک  
رسبببانبببی ببببه زلبببزلبببه زدگبببان  
فراخواندنبد و بسبیباری از آنبهبا  
خود برای این کبمبک رسبانبی  
اعاله آمادگی کرده و دسبت ببه  

کار شده انبد.  ایبن حبمبایبت و  
کببمببک رسببانببی را بصببورت  
سببازمببانببیببافببتببه و سببراسببری  

 گسترا دهیم. 
 

در تبمباه شبهبرهبا تبجبمبعبات  
اعتراضی خود را در حبمبایبت از  
زلببزلببه زدگببان بببه پببا کببنببیببم و  
خواستار کمک رسبانبی وسبیبک  
به آنان شویم. هر لحظه ای کبه  
بببگببذرد نببتببیببجببه اا تببلببفببات و  
آسیبهای بیشتری خواهد ببود و  
نباید زمان را از  دسبت دهبیبم.  

در خبببببرهببا مببی بببیببنببیببم کببه  
کودکانی را از زیبر آوار ببیبرون  
کشیده اند که خبانبواده هبایشبان  
شناسایبی نشبده انبد. ببایبد ایبن  
کودکان را در پناه خودمان قبرار  

 دهیم.  
حمایت هبایبمبان را خبودمبان  
مستقیما به دست آسیب دیدگبان  
زلزله برسانیم و اجازه ندهبیبم کبه  
از بازار دزدی ها و چبپباولبهبای  
اینان سر در آورد. چبنبانبچبه در  
موارد مشابه گبذشبتبه شباهبدا  

 بودیم.  

باید به جبمبهبوری اسبالمبی  
اولتیماتوه دهیم و اعباله کبنبیبم  
که در قببا  جبان مبردمبی کبه  
زیر آوار مانده اند  مبردمبی کبه  
در این زلزله خانبه و آوای خبود  
را از دست داده و آواره شده و در  
گببرسببنببگببی و سببرمببا و بببی  
درمبانببی و ببی تببامبیببنبی بسببر  
میبرند  مسئو  است. جبمبهبوری  
اسبالمببی بببایببد ببببببیببنببد کببه در  
صورت عده کمک رسبانبی ببه  
مببرده زلببزلببه زده و رسببانببدن  
خببببوراک  درمببببان  دارو و  

نیازهای حیاتی مبرده و نبجبات  
زخمی شدگانی که جبانشبان در  
خبببطبببر اسبببت و  تبببامبببیبببن  
پناهگاهبهبای مبنباسبب و گبره  
برای زلزله زدگبان آواره  و نبیبز  
در صورت عده تضبمبیبن ایبجباد  
شرای  الزه برای ادامه زیسبت و  
مببعببیببشببت ایببن مببرده بببا صبب   
قدرتمند اعتبراض سبراسبری مبا  

 مرده روبرو خواهد بود.   

 شهال دانشفر
 سازمانیافته و سراسری به حمایت از زلزله زدگان بشتابیم! 

 ٩ صفحه  

گههزارش دوم از کههمههپههیههن 
گسههتههرده در مههحههکههومههیههت 
دستگیری محمود صالهحهی و 

 برای آزادی وی
بههنهها بههر آخههریههن خههبههرههها 
محمهود صهالهحهی از  هههره 
های سرشناس کهارگهری کهه 
بعد از بازداشتش در شهشهم 
آبههانههمههاه بههدلههیههل بههیههمههاری 

شدید قلبی به بیهمهارسهتهان 
سقز منتقهل شهده بهود، در 

آبههان، بههه زنههدان  ٠٢روز 
مرکزی این شهر بازگردانده 

 شد. 
سههامههرنههد صههالههحههی فههرزنههد 
محمود صالحی با اعالم این 
خههبههر  ههنههیههن مههیههگههویههد: 

های پهدر کهه از کهار  "کلیه

افتهاده و مهتهخهله  قهلهب 
درصهد قهلهب  ٠٢گفته کهه 

کند و نیاز به  پدرم کار می
عههمههل بههاز قههلههب و کههار 
گذاشتن باطهری دارد.". او 
ادامهههههههههههه داده و 
مههیههگههویههد:"قههاضههی اجههرای 
احههکههام و دادسههتههان سههقههز 
گههفههتههنههد کههه ایههن پههرونههده 

نیابتی از سهنهنهدس اسهت و 
سنندس باید تلمیم بگیرد. 
ما به سنندس رفهتهیهم و در 
آنجا نامهه مهرخلهی پهدرم 

 ٢٢صادر شد. حتی وثیهقهه 
میلیون تومانهی ههم تهههیهه 
شههده اسههت. امهها دادسههتههان 
سقز حاضهر بهه اجهرای آن 
نشههد و پههدرم مههجههدد بههه 

زنههدان بههرگههردانههده شههده 
است.". به گهفهتهه خهانهواده 
مههحههمههود صههالههحههی پههزشهه  
قانونی اعالم کرده است که 
بههدن او تههحههمههل زنههدان را 
ندارد. خانواده او و همگان 
نگران وضع جسمانی محمهود 

 صالحی هستند. اما 
 

 گزارش دوم از کمپین گسترده در محکومیت دستگیری محمود صالحی و برای آزادی وی  
 

 کمپین برای آزادی کارگران زندانی
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علیرغم همه اینها او را در 
 زندان نگاهداشته اند. 

مهحههمههود صههالهحههی روزشههشههم 
آبانماه در حالیکه دسهتهگهاه 
دیالیهز بهه او وصهل بهود، 
برای گذراندن یکسال حهکهم 
در جلوی درب بهیهمهارسهتهان 
بازداشت و به زنهدان سهقهز 
انههتههقههال یههافههت. مههحههبههوس 
نمودن محهمهود صهالهحهی در 
شرایطی که وی بهدلهیهل از 
دسههت دادن کههلههیههه هههایههش، 
ههفهتهه ای دوبهار بهایسهتههی 
دیالیز شود، و نیز بهدلهیهل 
مشههکههالی عههدیههده قههلههبههی و 
عروقی همواره بهایهد تهحهت 
نهظههر پههزشهه  بههاشههد، یهه  
جنایت آشکار است. جمههوری 
اسالمهی در قهبهال جهان او 

 مسئول است.
هم اکنون کارزاری گسهتهرده 
در محکومیت دستگیری وی و 
بههرای آزادی او و تههمههامههی 
زندانیان سیاسی در جهریهان 

 است. 
در هفته ای کهه گهذشهت در 

تشهکهل  ٤نونزدهم آبانمهاه 
کارگری به اسامی اتحهادیهه 
آزاد کارگران ایران، انجهمهن 
صههنههفههی کههارگههران بههر  و 
فلزکار کرمانشاه، سندیکهای 
کارگران نیشکر هفت تهپهه، 
سندیکای نهقهاشهان الهبهرز، 
کههانههون مههدافههعههان حههقههو  

کهارگهر، کهمهیهتهه پهیهگهیههری 
ایجاد تشکل های کارگری و 
کمیته هماهنگی برای کهمه  
بههه ایههجههاد تشههکههل هههای 
کههارگههری طههی بههیههانههیههه ای 
مشترک در دفاع از مهحهمهود 
صههالههحههی خههواسههتههار آزادی 
بدون قید و شرط وی شهده 
و عههواقههب نههاشههی از وارد 
شههدن هههرگههونههه لههطههمههای 
جسمانی بهه او را مهتهوجهه 
باالترین مقامای قضایی و 
اجرایی کشهور دانسهتهنهد و 
قههاطههعههانههه  ههنههیههن اعههالم 
کههردنههد:"مهها بههدون تههردیههد 

ههایهی،  تداوم  نین سیهاسهت
هههای مسههتههقههل  مهها تشههکههل

کههارگههری و طههبههقههه کههارگههر 
ایران را بیش از پهیهش بهه 
صحنه مبارزه علیه سهتهم و 
بی عدالتی خواهد کشهانهد. 

تشکل کارگری در  ٤بیانیه 
حمایت از مهحهمهود صهالهحهی 
نشههانههی از صهه  مههتههحههد 
کارگران علیه امنیتی کهردن 
مبارزای کارگران، معلمان و 

 مردم معترض است.
امضاء کنندگان این بیانهیهه 
مشترک ههر یه  جهداگهانهه 
قبال نیز طی بیانیه ههایهی 
دستگیری محمود صالحهی را 
مههحههکههوم و خههواسههت آزادی 
فوری او و بها تهاکهیهد بهر 
کارزار علیه امنهیهتهی کهردن 

مبارزای و آزادی کهارگهران 
زنههدانههی دیههگههر  ههون رضهها 
شهابهی، مهحهمهود بهههشهتهی، 
اسمهاعهیهل عهبهدی، مهحهسهن 
عمرانی و تمامی زنهدانهیهان 
سیاسی خواستار لغو تمهامهی 
احکام امنهیهتهی صهادر شهده 
علیه کارگهران، مهعهلهمهان و 

 مردم معترض شده اند.
در هفته گذشتهه ههمهچهنهیهن 

نههفههر از فههعههالههیههن  ٢٣١
کهههارگهههری، فهههرههههنهههگهههی و 
اجتماعی با امضا و انتشهار 
بیانیه ای از محمود صالحی 
فههعههال کههارگههری در بههنههد 

 حمایت کردند. 
جدا از تشهکهلهههای کهارگهری 
نامهبهرده، ههمهچهنهیهن جهمهع 
هایی از کارگران و معهلهمهان 
از جمله جمعی از کهارگهران 
و فهعههالهیههن اجهتههمهاعههی بههه 
اسامی عهبهدالهلهه بهلهواسهی، 
واحههد سههیههده، یههوسهه  آب 
خههرابههای، یههدی قههطههبههی، 
عههبههاس کههریههمههی، فههردیههن 
میرکی، بهرام گرگان، سهیهد 
علی حسینی و یدی صمدی، 
جمعی از کارگران و فعالیهن 
کارگری شهههرسهتهان بهانهه، 
جمعی از معلمهان، کهارگهران 
و مردم معترض، جهمهعهی از 
فعالین کارگری، اجهتهمهاعهی 
و معلمان مریوان، جمعهی از 

 -فههعههالههیههن عههلههیههه بههیههکههاری

تهران، سنندس و کهامهیهاران 
بازداشت محمود صالهحهی را 
بهه شهدی مههحهکهوم کهرده و 
خواههان آزادی بهدون قهیهد 

 وشرط او شده اند. 
در همین رابطه رههبهران و 
 هره ههای شهنهاخهتهه شهده 
کارگری از جملهه جهوانهمهیهر 
مرادی، جعفر عظهیهم زاده، 
بهنام ابراهیم زاده، پرویهن 
محمدی، عثمان اسهمهاعهیهلهی 
در بیانیه ههای اعهتهراضهی 
خود انهزجهارشهان را عهلهیهه 
دستگیری مهحهمهود صهالهحهی 
اعههالم داشههتههه و خههواسههتههار 
آزادی فههوری وی و لههغههو 
تمامهی احهکهام صهادر شهده 
امههنههیههتههی بههرای فههعههالههیههن 
کارگری، مهعهلهمهان و مهردم 

 معترض شده اند. 
گفتنی است که کمیته دفهاع 
از مههحههمههود صههالههحههی بهها 
سخنگویی همسهر وی خهانهم 
نجیبه صال  زاده و حضهور 
فعال فرزندانش سامرنند و 
سههیههامههنههد صههالههحههی نههقههش 
ارزنده ای در پیشهروی ایهن 
کارزار که اسهاسها کهارزاری 
علیه امنیتی کردن مهبهارزای 
است، داشته انهد و الهگهوی 
خوبی از نقش خهانهواده هها 
در مهههبهههارزه بهههرای آزادی 
زنهدانهیهان سهیهاسههی بهدسههت 

 داده اند. 

در سط  بین الهمهلهلهی نهیهز 
اتحادیه جهههانهی کهارگهران 
صنهعهتهی )ایهنهداسهتهرالهن(، 
شههارون بههارو دبههیههر کههل 
کنفدراسهیهون بهیهن الهلهمهلهی 
اتههحههادیههه هههای کههارگههری 
درارتههبههاط بهها بههازداشههت 
مههحههمههود صههالههحههی و دیههگههر 
فعالین کارگهری طهی نهامهه 
ای اعتراضی در شهانهزدههم 
آبان ماه خطاب به خهامهنهه 
ای از ادامههه بههرخههورد بهها 

های مستقل کارگری و  تشکل
فهعهاالن کهارگهری در ایههران 
انتقاد کرد. عفو بین المللی 
نیز این دستگیری را محکهوم 
کههرده اسههت. هههمههچههنههیههن 
اکسهیهونهههای اعهتهراضهی در 
حمایت از محمود صالحهی و 
زندانیان سیاسهی در ایهران 
در خارس کشور از جملهه در 
تههورنههتههو، اسههتههکهههههلههم و 
فههرانههفههکههوری بههزگههرار شههده 
است. وسیعا بهه کهارزار در 
حمایت از محمود صالحهی و 
علیه احکام امنهیهتهی عهلهیهه 
فعالین کارگری، معهلهمهان و 
مهههههههردم مهههههههعهههههههتهههههههرض 
بپیوندیم.کمپین برای آزادی 

 -کارگران زندانی
 ٦١آبان ٠٧
 

کمپین برای آزادی کهارگهران 
 زندانی

 گزارش دوم از کمپین گسترده در محکومیت دستگیری محمود صالحی و برای آزادی وی  
 کمپین برای آزادی کارگران زندانی 

جعفر عظیهم 
 زاده

اسماعیل عبدی، آرش 
صهههادقهههی و گهههلهههر  
ایهههرایهههی، بهههههههنهههام 
ابراهیم زاده، بهههنهام 
موسیوند، علی مهعهزی 
و دهههههههها زنهههدانهههی 
آزادیههخههواه و عههدالههت 
طهههلهههب نهههیهههازی بهههه 

دلسههههوزی اخههههالقههههی 
ندارند.  را کهه ایهن 
انسانهای بزرگ مبشهر 
ی  زندگی انسهانهی و 
مههرفههه و شههاد و آزاد 
برای مها مهردم ایهران 
هستند. اینان مبارزان 
جسهههور و مهههقهههاومهههی 
هستند که آگاهانهه و 
از سر شرافت انسهانهی 
شان در برابر وضعیهت 
ملیبت بار موجهود در 

حال ایسهتهادگهی انهد. 
بههههرای آزادی ایههههن 
عزیزان و در حهمهایهت 
از هشههت زنههدانههی در 
حههال اعههتههلههاب غههذا 
باید دست به دفهاعهی 
سیاسی اجهتهمهاعهی از 

 آنان زد.
 ٦٣٦٢آبانماه  ٠٢ –

از صهفهحهه فهیه  بهوک 
 بهنام  ابراهیم زاده
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پههرو ه ای کههه جههمهههههوری 
اسهههالمهههی در دوره دولهههت 
احمدی نژاد استهاری آن را 
زد و در ظاههر بهه دنهبهال 
صاحب خهانهه کهردن دهه  
های پایین جامعه بود و از 
آن به عنوان یکهی از دسهت 
اوردهههای نههظههام و دولههت 
احمدی نژاد یاد می کهرد و 
می کند، در واقع شهعهار و 
توهمی عهوام فهریهب بهیهش 
نیست! دولت احهمهدی نهژاد 
با سرفرازی تمام ادعهایهش 

مهیهلهیهون  ٠٢این بود که بها
تومان وجه نقهد و مهابهقهی 
آن در قالب وام کم بهههره، 
میخواهد ده  های پهایهیهن 
جهامهعهه را صهاحهب مسهکهن 
کند! در واقع این شعار هها 
و بزرگویی هها جهز خهالهی 
کردن جیب مردم و جهنهایهت 
در قبال جان و امنیت آنهها 
 یزی بهیهش نهبهود. مسهکهن 
مهر طب  شکهایهای صهاحهب 
خههانههه ههها و بههعههضهها خههود 
ارگههان ههها و بههانههدهههای 
جههمهههههوری اسههالمههی دارای 
کو کترین اصول ایهمهنهی و 
مهههههنههدسههی نههیههسههت. طههی 
تحقیقای به عمهل آمهده از 
سوی خود اعضا تعهاونهی و 
هیئت مدیره تعاونی مسهکهن 
مهر که خود جزو صهاحهبهان 
واحههدهههایههی در مههجههمههوعههه 
مسههکههن مهههههر بههوده انههد، 
گزارش میشود که این بلوک 
ها و واحدهای مسکهن مهههر 
دارای کهو هکهتههریهن ایهمهنههی 
مهندسی ساختمان نیستهنهد. 
بهه نههحهوی کههه سهقهه  هههر 
واحههد بههایههد طههبهه  اصههول 
مهههههههنهههدسهههی سهههاخهههتهههمهههان 

سانتهی مهتهر بهتهون ٢حداقل
ریزی شود. ولی متهاسهفهانهه 

سانتی متر ایهن سهقه   ٠با
ها بتهون ریهزی شهده انهد. 
بهعهضها طهبه  نهقهشهه ههای 
ساختمانی از قبل طهراحهی 
شده یه  مهجهمهوعهه  هههار 
طبقه ظرفیت خاصی دارد. 
امهها ایههنههان یهه  یهها  ههنههد 
مجموعه دیهگهر را ههم بهه 
ایههن مههجههمههوعههه ههها بههدون 
صالح دید مهندسی اضهافهه 
کرده اند. بطوری که کمبود 
پههارکههیههنهه  شههدیههد بههرای 
واحدهای اضافی پیش آمده 
است. در اکثهر خهانهه ههای 
مسهکههن مههههر کهه بهایههد در 
اسکهلهیهت ههای آن از بهتهن 
عههالههی اسههتههفههاده شههود، از 
مههاسههه و کههمههی سههیههمههان 
استفاده شده اسهت کهه بهه 
راحهههتهههی سهههتهههون هههها و 
دیوارهای این مجمهوعهه هها 
بسیار آسان قابهل تهخهریهب 
هستند. در مهورد سهیهسهتهم 
بر  و لهولهه کشهی آب در 
این مسکهن هها از ضهعهیه  
ترین نوع اجناس اسهتهفهاده 
شهههده اسهههت. ههههر  هههنهههد 
پههیههمههانههکههار سههاخههت  ایههن 
منازل پهول مهتهرا  بهاالتهر 
کابل بر  و لوله ههای اب 
را به نهام جهنه  مهرغهوب 
خریداری کرده است و پهول 
 ههنههدیههن بههرابههری را از 
صههاحههب خههانههه هههای آن 
مجموعه ها اخذ کرده انهد. 
بههعههالوه ایههنههکههه یههکههی از 
بزرگترین بی کفایهتهی ایهن 
پرو ه ساخت ان در حاشهیهه 
شههرهها بهوده اسهت بهعهضها 
حتی در بهیهابهان هها ایهن 

مساکن ساخته شده است که 
هیچ گونه فهروشهگهاه و یها 
درمههانههگههاه و یهها امههکههانههای 
رفاهی و تهفهریهحهی در آن 
مناط  وجود ندارد. خالصه 
اینکه دهها تخل  ایمنهی و 
اصول مهنهدسهی سهاخهتهمهان 
دیگری در مجموعهه مسهاکهن 

 مهر وجود دارد. 
 

 ه کسانی مسئول این همهه 
خیانت به جهان و اعهتهمهاد 

 مردم هستند؟! 
فرمانداری ها برای نظاری 
بر اصول مهههنهدسهی مسهکهن 
مهر خودشان معاونیهن فهنهی 
و معتمهد خهود را دارا مهی 
باشند که ایهن مشهاوران و 
معاونین فرمانداری هها بهه 
صهوری بهانهدی و جهنهاحههی 
پیمانهکهارههای مهورد نهظهر 
خود را به اداره راه و شههر 
سههازی و هههیههئههت تههعههاونههی 
اعضا مسکن مهر معرفی مهی 
کهنههنههد. در واقهع انههتههخههاب 
پیمانکار از سهوی مهعهاونهت 

فنی فرمانداری هها عهمهلهی 
جناحی و رانتی محسوب می 
شود. هر دو بهلهوک مسهکهن 
مهر ی  پهیهمهانهکهار اصهلهی 
شامل می شود که آن پیمان 
کهههار مسهههئهههول انهههتهههخهههاب 
پیمانکارهای کو کتهر، بهه 
طهول مهثهال در امهور بههر  
کشی ساختمان ها هستهنهد. 
بدین ترتیب ی  مهجهمهوعهه 
ای از فساد و رانهت خهواری 
گسترده ای بین فرمهانهداری 
و مهنهدسهیهن نهاظهرمهعهتهمهد 
فرمانداری و پیمانهکهارههای 
کو کتر برقرار بوده اسهت. 
و آنههههها تهها انههجههایههی کههه 
توانسته اند به بهههانهه ی 
گههههران شههههدن ملههههالهههه  
ساختمانی و بهه بهههانهه ی 
استفاده از ماترالر مرغهوب 
در ساختمهان، جهیهب مهردم 
کم در آمد را خهالهی کهرده 
انههد و بهها تههمههامههی ایههن 
تخلفهای مهنهازل و مسهاکهن 
غیر استاندارد و غیر ایمهن 
را به صاحبان خانه هها و 

واحدها فروختهه انهد. بهی 
ش  مسئول این ههمهه دزدی 
و خیانت بهه جهان و مهال 
مردم نظام جمهوری اسالمهی 
است.  را که تمامی مراجع 
ناظر بر ساخت این مهنهازل 
مسکن مهر مهره های دولتی 
و حکهومهتهی بهوده انهد کهه 
هدفشان جهز غهاری کهردن 
مردم کم در آمهد را نهبهوده 
است. در واقع پرو ه مسکهن 
مهر ی  پرو ه ضد انسانهی 
و ضد مردمی اسهت کهه بها 
کو کترین زمین لرزه و یها 
هر حادثه دیگر می تهوانهد 
فاجعهه ای بهزرگ بهه بهار 
بیاورد. در واقهع نهام ایهن 
پههرو ه را مههی تههوان بههمههب 
زمانی گذاشت! ابعاد جنایت 
ایههن پههرو ه ضههد انسههانههی 
حههکههومههت در زلههزلههه غههرب 
کشور خهود را بهوضهوع بهه 

 نمایش گذاشت.
 

 اخگر خاطری

 مسکن مهر یا بمب زمانی 
 زلزله غرب کشور و مساکن مهر  
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سوال: اما بخش مهههمهی از  
اخههتههالفههای نههظههری ای کههه 
مطهرح مهیهکهنهیهد در طهول 
سهههالهههههههای گهههذشهههتهههه در 
 هار هوب ههمهیهن حهزب و 
بعنهوان خهر رسهمهی و یها 
استنتاس از مهواضهع رسهمهی 

 حزب مطرح شده...
 منلور حکمت: 

کامال درست است. مبنبظبور مبن  
از "مبببارکسبببیبببسبببم انبببقبببالببببی"  
چهارچوب و موازنه فکری ناظبر  
به حزب کمونیست ایبران در ایبن  
مقطک نیست. بنظر من این عنبوان  
میتواند به معبنبی دقبیبق کبلبمبه  
توصیفی از جریان ما تبا قبببل از  
کنگره اتحاد مبارزان کمبونبیبسبت  
باشد. یعنی مقطبعبی کبه ببحبث  
پراتیک کمونیستی بطبور جبدی  
مطر  شد و کمبودهای سبیبسبتبم  
فکری قبلی عیان شبد. ببعبد از  
این مقطک و بویده بعد از تشبکبیبل  
حببزب  بببتببدریبب  نببظببراتببی در  
چبهبارچببوب خبب  رسبمببی حببزب  
مطر  میشود که دیگر مبا  ایبن  
سنت نیست. خود بحث کمونیسبم  
کارگری رسما در کنگره دوه در  
سه سا  و نیم قببل مبطبر  شبده.  
این مقطعی است کبه مبا دیبگبر  
تقابل کمابیش رسمبی و عبلبنبی  
کمونیسم کارگری با چهارچبوب  
فکری قبلی و با سایر گرایشبات  
فببکببری مببوجببود در حببزب را  
میبینیم. اینبکبه ببرای دوره ای   
در واقک تا کنگره سوه  این ببحبث  
ها در پبیبوسبتبگبی ببا گبذشبتبه  
مطر  میشود نباید بر تبفباوتبهبای  
فکری و عملی ایبن دیبدگباه ببا  
چهارچوب قبلی سایه ببیبانبدازد.  
خود من بدرجه ای کبه از چبنبد  
سا  قبل نسبت به این تقابل آگباه  

شده اه حتی المقبدور از اسبتبفباده  
از عبارت "مارکسیسبم انبقبالببی"  
در خصبببلبببت نبببمبببائبببی حبببزب  
کببمببونببیببسببت ایببران و ببباالخبب   
نظراتبی کبه در ایبنبدوره مبطبر   

 کرده اه اجتناب کرده اه. 
 

ایببن را هببم بببگببویببم کببه تببمببایببز  
دیببدگبباهببهببای امببروز مببا بببا  
چهارچوب فکری قبلی چبیبزی  
نبوده که یبکببباره ببه آن رسبیبده  
باشیم. امروز تشبابیب  داده ایبم  
که ایبنبهبا سبنبت هبای فبکبری  
متفاوتی هستبنبد  امبا لبزومبا از  
ابتدا متوجه دامنه نظری و عبمبق  
اجتماعی ایبن اخبتبالفبات نبببوده  

 ایم. 
 

.سهوال: شهکهل پهیهشهروی و 
تثبهیهت ایهن بهحهد هها در 
حههزب کههمههونههیههسههت  ههطههور 
میتواند باشد؟ بگذارید بهه 
نحو دیهگهری ایهن سهوال را 
مطرح کهنهم. در حهزب مها 
همانهطهور کهه گهفهتهیهد در 
سط  رسمی مهخهالهفهتهی بها 
این جریان ابراز نهمهیهشهود. 
همیهن امهروز ایهن دیهدگهاه 
مورد موافهقهت تشهکهیهالی و 
ارگانهای حزبی است، کهمها 
اینکه بحد هائی که بهقهول 
شما انتقاد اسهاسهی ای بهه 
 هار وب فکری و سهیهاسهی 
حزب وارد میکننهد بهعهنهوان 
موضهع رسهمهی و در ارگهان 
مرکزی حزب  اپ میشونهد. 
با این پذیرش عمومی گیهر 

 کار دیگر کجاست؟
 منلور حکمت:"

موافقت" آن چیزی نیست که مبا  
دنبا  آن هستیم. هیچوقت از ایبن  
نظر در مضبیبقبه نبببوده ایبم. مبا  

مببوافببق نببمببیبباببواهببیببم  هببمببفببکببر  
میاواهیم. مبوافبق کسبی اسبت  
که پاس  آده ببه مبوضبوعبی را  
بهرحا  مبیبپبذیبرد  امبا هبمبفبکبر  
کسی است که در خود سبوا  ببا  
آده شببریببک اسببت. عببلببت عببده  
ماالفت رسمی گرایشبات دیبگبر  
با ایبن مببباحب بات در درجبه او   
اینست که آلبتبرنباتبیبوی نبدارنبد.  
پرچمدار ندارند و یا با مالکبهبای  
خببود تصببور مببیببکببنببنببد کببه از  
ماالفت در یک چنین شرایبطبی  
زیان خواهند کرد. در یک کلمبه  
برای ماالفت آمبادگبی نبدارنبد.  
پذیرا رسمبی و ببعبد مبقباومبت  
عملی در برابر استنتاجات نباشبی  
از این مباح ات  هضم کردن ایبن  
مباح ات و کند کردن لبه تیز آن  
شیوه اصبلبی ببرخبورد گبرایشبات  

 دیگر به بحث های ماست. 
 

این خ  به موافق احتیباج نبدارد.  
به فعا  و کادر و رهبببر پبر شبور  
احتیاج دارد. دوران مبببارزه ضبد  
پوپولیستی را بیباد ببیباوریبد. هبر  
عضو و فعا  این جریبان نبمبایبنبده  
پر شور وبا اعبتبمباد ببه نبفب  و  
کبوشبائبی ببرای ایبن خب  بببود.  
اینها کسانی ببودنبد کبه در ایبن  
جریبان پباسب  مسبائبل واقبعبی و  
مبره خود را گرفتبه ببودنبد. ایبن  
جریان نماینده اعتقادات و اولبویبت  
هببای خببود آنببهببا بببود. اصببرار  
داشتند آنرا در مبحبیب  فبعبالبیبت  
خود  در سازمبان خبود و در هبر  
کبانبونببی کبه مبیبتببوانسبتبنببد بببه  
کرسی بنشانند. امبروز هبم کبار  
بببدون یببک چببنببیببن فببعببالببیببن و  
رهبرانی جلو نمیبرود. مبا ایبن را  
در آن ابعادی که ببایبد نبداریبم و  

 باید بوجود بیاوریم. 
 
سوال: بنابراین مساله بهر  

 سر کادر سازی است؟
 منلور حکمت:

این بیان خوب نیست. اوال کبادر    
سازی بار آمبوزشبی و تبرببیبتبی  
دارد کببه ابببدا مببورد نببظببر مببا  
نیست. و نانبیبا تبالا مبا یبک  
جبنبببه قبوی تشبکببیبالتبی دارد.  
قصد ما آموزا و یا تبرویب  ایبن  
بحث ها نیست. ما داریم دیبدگباه  
و سببیببسببتببم فببکببری و عببمببلببی  
معینی را در سبطبز اجبتبمباعبی  
طر  میکنیم تا نیروهبای مبادی  
آن گرد بیایند. او  هم گفتبم کبه  
پایه مادی این جریان را ببایبد در  
جنبش اعتبراض سبوسبیبالبیبسبتبی  
خود طبببقبه جسبتبجبو کبرد. مبا  
یک انتااب فکری و سبیباسبی  
را جلوی کمونیبسبتبهبا  فبعبالبیبن  
سوسیالیست طبقبه و هبمبیبنبطبور  
البته فعالبیبن حبزب کبمبونبیبسبت  
ایران بطور اخب  قبرار مبیبدهبیبم.  
آنها که در این نظبرات و در ایبن  
گرایش فکبری و سبیباسبی امبر  
خبببود و اردوی خبببودشبببان را  
میبینند طبببعبا حبو  آن مبتبحبد  
میشبونبد. مسبالبه فبقب  ببر سبر  
کادر ببرای ایبن جبریبان نبیبسبت.  
رهبران این خ  باید پیدا بشونبد و  

 متحد بشوند. 
 

از طر  دیگر حزب باید عمال ببر  
این گرایش کمونیستی کارگبری  
بنا بشود. قبال هم گبفبتبه اه کبه  
حزب کمونیست یک حزب چبنبد  
پایه و چند بنی است  و از نبظبر  
ما باید به یک حزب تک پبایبه  
سوسیالیبسبم کبارگبری در ایبران  

تبدیل بشود. ایبن یبعبنبی مبببارزه  
برای کنار زدن گبرایشبات دیبگبر  
در درون حزب  حتی اگر با هبمبه  
قطعنامه ها و مصبوببات مبوجبود  
چبب  کببارگببری در ایببن حببزب  
موافقت داشته باشبنبد. در یبک  
جبهه چبنبد حبزببی هبم مبمبکبن  
است روی سیاستها تبوافبق وجبود  
داشببتببه ببباشببد. مببا حببزب یببک  
گرایش را میاواهیم. مبا وحبدت  
نببظببر و وحببدت عببمببل روی آن  
موضوعاتی را مبیبابواهبیبم کبه  
هببیببچببگبباه در قببطببعببنببامببه هببا و  
مصوبات بیان نمبیبشبونبد. وحبدت  
عملی که ناشی از تبعبلبق یبک  
حزب به یبک سبنبت مبببارزاتبی  
واحد است. تبنبهبا در آن صبورت  
است که پتانسیل عظیمی را کبه  
برای رشد کمونیسم کبارگبری و  
جببنبببببش حببزبببی آن وجببود دارد  
میتوان تحقبق ببابشبیبد. ببهبرحبا   
موافقت های مبوجبود مبا را در  
قلمرو تشبکبیبالتبی ببی وظبیبفبه  
نمیکند. ببرعبکب  ببایبد از ایبن  
شرای  برای یبک کباسبه کبردن  
حببزب بببر مبببببنببای کببمببونببیببسببم  
کارگری استفاده کرد. پبیبشبروی  
تشببکببیببالتببی کببه کببمببونببیببسببم  
کارگری در حبزب کبمبونبیبسبت  
میاواهد بسیار فبراتبر از داشبتبن  
موافقت و پذیرا عمومی اسبت.  
خیلی کنکرت تر هم هست. ایبن  
البتبه یبک واقبعبیبت اسبت کبه  
ماداه که این گبرایبش از تبعبداد  
کافی رهبران و کبادرهبای تبوانبا  
برخوردار نبباشبد ببدسبت گبرفبتبن  
عرصه های مبابتبلب  فبعبالبیبت  
حبزب بببزرگ و وسببیبعبی مب ببل  
حزب کمونیست ایران برایبش کبار  

 ساده ای نیست. 

 یادداشت سردبیر
 - ٧تفاوتهای ما در جریان مباحد کنگره سوم حزب کمونیست ایران منتشر شد. و در بسوی سوسیالیسم دوره دوم شماره 

منتشر شده است. در سایت منلور حکمت هم قابل دسترس است. تفاوتهای ما )گفت و گو در باره کمونیسم  ٦٣١٢آبان 
 سوال از منلور حکمت است. ٠٣کارگری( شامل 

 منلور حکمت  تفاوی های ما
 گفتگو در باره کمونیسم کارگری

(٦١)  
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 شهال دانشفر 
 موجی از همبستگی و حمایت از زلزله زدگان 
 تجمع بزرگ بازنشستگان مقابل دفتر روحانی

 فراخوان بازنشستگان فوالد به تجمع سراسری در تهران 
 کمپینی گسترده در حمایت از محمود صالحی و علیه امنیتی کردن مبارزای 

 کارگران در هفته ای که گذشت
 

زلزله بیش از هبفبت ریشبتبری در  
غرب کشور و ابعباد فباجبعبه ببار  
انسانی آن و به راه افتادن مبوجبی  
از همبستگی و حمایت از زلبزلبه  
زدگبببان  ادامبببه اعبببتبببراضبببات  

آبان آنبان    ٩٩ بازنشستگان و تجمک  
در مقابل دفتر روحانی  تجمبعبات  
بازنشستگان فوالد در اصفبهبان و  
فراخوان سبراسبری ببازنشبسبتبگبان  

  ٩٢ فوالد به تجمک در تبهبران در  
تشبکبل کبارگبری    ٥ آبان  بیانیه  

در حمایت از مبحبمبود صبالبحبی  
چهره شناخته شده کبارگبری  در  
کنار دیگر اعبتبراضبات گسبتبرده  
کارگری در مراکز مبابتبلب  از  
جمله سرتیترهبای مبهبم اخبببار و  
مسببائببل کببارگببری در هببفببتببه  

 گذشته است. 
 

موجی از همهبهسهتهگهی و 
 حمایت از زلزله زدگان 
تشکلهای کارگری و اجتمباعبی  
چون سندیکبای واحبد  اتبحبادیبه  
آزاد کببارگبببران ایببران  کببانبببون  
نبببویسبببنبببدگبببان ایبببران  شبببورای  
سببراسببری تشببکببلببهببای صببنببفببی  
معلمان  انجمبن هبا و نبهبادهبای  
مبباببتببلببفببی مببرده در شببهببرهببای  
ماتل   محسن عبمبرانبی مبعبلبم  

زنببدانببی از زنببدان پببیبباه هببای  
همبستگی به زلزله زدگان دادنبد    
همگان را به کمک رسبانبی ببه  
زلببزلببه زدگببان فببراخببوانببدنببد و  
بسیاری از آنبهبا خبود ببرای ایبن  
کمک رسانبی اعباله آمبادگبی  
کرده و دست ببه کبار شبده انبد.   
این حمایت و کمبک رسبانبی را  
بصورت سازمانیافته و سبراسبری  

 گسترا دهیم. 
مدیای اجتمباعبی و گبروهبهبای  
مبارزاتی مرده در این مبدیبا هبم  
اکبببنبببون ببببه بسبببتبببری ببببرای  
سازمانیابی حمایت و همبستبگبی  
با زلزله زدگان تبدیل شبده اسبت.   
یک نمونه آن شبورای سبراسبری  
تشکلهای صنفی معلمبان اسبت.  
ببایبد ایبن ببه فضببای عببمبومببی  
تمامی گروههای مبببارزاتبی در  
مدیای اجتمباعبی تبببدیبل شبود.  
میتوان در گروهبهبای مبببارزاتبی  
خببود در مببدیببای اجببتببمبباعببی   
کمیته های امدادرسانی خبود را  
سراسری شکل دهیم و تبجبمبعبات  
اعتراضی مان را در اعتبراض ببه  
این همه بی تامینی ومحبرومبیبت  
مرده و جهبنبمبی کبه جبمبهبوری  
اسببالمببی بببه پببا کببرده تببدارک  
ببینیبم. در شبهبرهبای مبابتبلب   

کردستان ونبزدیبک ببه مبنبطبقبه  
زلزله زده در غرب کشور  کمیبتبه  
هببای  امببداد رسببانببی شببکببل  
گرفته است. وسیعا به ایبن مبوج  
همبستگی ببپبیبونبدیبم و صبدای  
اعتراض زلبزلبه زدگبان در غبرب  
کشور باشیم. جانباختن عزیزان را  
که در این فاجبعبه انسبانبی جبان  
خود را از دست دادن ببه هبمبگبان  

 تسلیت میگویم. 
 

تههههههجههههههمههههههع بههههههزرگ 
بههازنشههسههتههگههان مههقههابههل 

 دفتر روحانی
آبان بنا بر قراری قبببلبی    ٩٩ روز    

بازنشبسبتبگبان مبعبلبم  لشبگبری   
تامین اجتماعی  پبیبراپبزشبگبان و  
پبببرسبببتببباران ببببرای پبببیبببگبببیبببری  
خواستهایمان مقابل دفتر روحبانبی  
واقببک در مببیببدان پبباسببتببور تببهببران  
تجمک در مقابل دفتر روحبانبی در  
تهران تجمک کردند. جبمبعبیبت ببه  
حدود سه هزار نفر میرسید. هبمبه  
مببعببتببرص وخشببمببگببیببن ولببی  
اندوهگین از زلبزلبه شبب قبببلبش  
فریاد می زدند و شعار میبدادنبد.  
این تجمک با یک دقیقه سبکبوت  
به یاد جان باختگبان آغباز شبد و  

سپ  شعبار دادن هبا آغباز شبد.   
جمعیت فریاد میبزد از وعبده هبا  
خسته ایم  ما همه همبسبتبه ایبم.  
در این تبجبمبک هبمبان شبعبارهبای  
قبلی مب بل یبک اخبتبالس کبم  
بشه  مشبکبل مبا حبل مبیبشبه   
همطرازی یکبسبالبه ایبن ببهبتبریبن  
راهببکبباره  مببیببعببشببت  مببنببزلببت   
سالمت  حق مسلم مباسبت  خب   

میلیون  حبقبوق مبا یبک    ٤ فقر  
میلیون  فریاد  فریباد از ایبنبهبمبه  
بیداد   یک اخبتبالس کبم بشبه  
مشکل ما حل میشه  حقبوق مبا  
ریالیه   هزینه ها دالریه  تبعبیبع  
تاکی؟ و ... بود. این شعارها ببر  
پالکاردهای آنها نیز نبقبش بسبتبه  
بود. سپ  جمعیت شعارگویان ببه  
طر  چهار راهی درخیابان ببه راه  
افتاد و شعارها در خیابان طبنبیبن  
انداخته بود. در آخر نیز اعاله شبد  
که اگر به آنها پاس  داده نشبود   
تجمک بعدی را در مقابل مبجبلب   

آببان    ٩٩ برگزار خواهند کرد. در  
گروهی از ببازنشبسبتبگبان فبوالد  
نیز شرکت داشتبنبد. در ایبن روز  
بببازنشببسببتببگببان خببراسببان نببیببز در  
مقابل اسبتبانبداری شبهبر تبجبمبک  

 داشتند. 
 

فراخوان بازنشستگان 
فوالد به تجمع سراسری 

 در تهران
بازنشستگان فوالد برای پیگیبری  
خببواسببتببهببایشببان بببه تببجببمببعببی  

  ٩٢ سراسری در تهران ببرای روز  
آبببببان فببببراخببببوان داده انببببد.   
بازنشستگان فبوالد از شبهبرهبای  
ماتل  از جبمبلبه کبرمبان ببرای  
شرکت در این حرکت اعبتبراضبی  
فراخوان داده و قبرار اسبت ببرای  

آببان    ٩٨ رساندن خود به تهران روز  
عازه شوند. بازنشبسبتبگبان فبوالد  
بببعببالوه فببراخببوان بببه تببجببمببک  
اعتراضی سبراسبری هبر روزه در  
مقابل دفباتبر صبنبدوق فبوالد در  
شببهببرهببای مبباببتببلبب  تببا زمببان  
پرداخت طبلبب هبایشبان داده انبد.  

هببزار بببازنشببسببتببه فببوالد بببا    ٢٥ 
مبعببضبالت بسبیبباری چببون عببده  
پرداخت بموقبک حبقبوقبهبا  هبزیبنبه  
باالی درمان  سطز ناز  حبقبوقبهبا  
و بی تامینی به لبحبان مسبکبن  
روببرویببنببد. بببازنشببسببتببگببان فببوالد  
بارها و بارها برای خواسبتبهبایشبان  
تجمبک واعبتبراض کبرده و یبک  
ببببابببش بسبببیبببار مبببعبببتبببرض از  
بازنشستگان هستنبد کبه هبمبواره  

http://free-them-now.com
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 دیدن کنید

در تببببجببببمببببعببببات سببببراسببببری  
بازنشسبتبگبان در تبهبران شبرکبت  

  ٤ فعبا  داشبتبه انبد. خب  فبقبر  
میلیون   حقوق ما یک میلیبون   
بببیببمببه کببارآمببد  درمببان رایببگببان  
است  سوریه را رها کن  فبکبری  
به حا  مبا کبن  یبک اخبتبالس  
کم بشه  مشکل ما حبل مبیبشبه  
از از نمونه شعارهایبی اسبت کبه  
ببببارهبببا در تبببجبببمبببعبببات ایبببن  
بازنشستگان سر داده شبده اسبت.  
تجمک قبلی بازنشبسبتبگبان فبوالد  
در رابببطببه بببا خببواسببتببهببایشببان و  
اعتراض به تعبیع ها و زنبدگبی  

آببان    ٠٠ زیر خ  فقر خود در روز  
در مقابل وزارت کار برگزار شبد.  
در چهاردهم آبان نیز بازنشستبگبان  
فوالد در خوزستان به خاطبر عبده  
پرداخت مطبالببباتشبان در مبقباببل  

 استانداری تجمک داشتند.  
مستمری مهر ماه بازنشسبتبگبان    

فوالد بعد از اعبتبراضبات بسبیبار  
آنان به تازگی به حسابشبان واریبز  
شبببده اسبببت. یبببک نبببگبببرانبببی  
بازنشستگان عده پرداخبت ببمبوقبک  

  ٢٠ دستمزد شبش مباه دوه سبا   
اسببت. یببک خببواسبببت مبببهبببم  
بازنشستگان فوالد پرداخت بمبوقبک  
حقوقها و برخی از مطالباتشان از  

اسبببت. از جبببمبببلبببه    ٢٠ سبببا   
بازنشستگان فوالد در اصفهان در  

و    ٩٩      ٩٠ این هفته در روزهای  
آبببان مببقببابببل دفببتببر    ٩٠ و    ٩٤ 

بازنشستگی این شهر در خبیباببان  
نشاط و استانداری تجمک داشتبنبد  
و دو روز متوالی در وسب  شبهبر  
مبارا رفبتبنبد و ببا شبعبارهببای  
پرداخت بموقک حقوقها  حق مسبلبم  
ماست  ما حقوق میاواهیم یباال   
اعتراض خود را به تعویق ماهبانبه  
پرداخت حقوقهبا اعباله کبردنبد و  
ایببن شببعبباریسببت کببه خببواسببت  
اعتراضی میلیونها کارگر که ببا  
معضل تعویق پرداخت دستبمبزدهبا  
روبببرویببنببد را بببیببان مببیببکببنببد.  
اعتراضات بازنشستگان فبوالد در  
اصببفببهببان فضببای ایببن شببهببر را  

 عوض کرده است. 
 

فراخوان بازنشبسبتبگبان فبوالد ببه  
اعتراض  سراسری   فراخوانبهبای  
مکرر تمامبی ببازنشبسبتبگبان ببه  
بببرپببایببی تببجببمببعببات سببراسببری   
فراخوان سبراسبری مبالببباخبتبگبان  
هلدین  داروگر که ببابشبی از  
آنها کارگران شرکتهایی هسبتبنبد  
که به دلبیبل تبعبطبیبلبی داروگبر  
مزدشان ببه سبرقبت رفبتبه اسبت   
بببببرای روز او  آ رمبببباه  و  
فراخوانبهبای هبر روزه کبارگبران   
معلمان و مرده معترض به تجبمبک  
و اعببتببراضببی بببرای پببیببگببیببری  

خواستهایشان ببیبش از هبر چبیبز  
نشانگر روندی سازمبانبیبافبتبه در  
جنبش کارگری ببرای ببرگبزاری  
اعببتببراضببات سببراسببری   حببو   
خواستهایی سبراسبری اسبت کبه  
حقیقتا کیفتیت جدید و قبدرتبمبنبد  
تری ببه جبنبببش کبارگبری داده  
است. این روند هبمبچبنبیبن تبوازن  
قوا را هبر روز ببیبشبتبر ببه نبفبک  
مبارازت کارگران و کل جبامبعبه  
تببغببیببیببر مببیببدهببد. در چببنببیببن  
موقعبیبتبی زمبیبنبه ببرای رفبتبن  
بسوی اعتبراضبات سبراسبری  و  
سازماندهی آن فراهم تبر اسبت و  
فبراخبوانببهبایببی سببراسبری از نببوع  
فراخوان کارگران بازنشسته فبوالد  

 راه نشان میدهد.  
 

کههمههپههیههنههی گسههتههرده در 
حههمههایههت از مههحههمههود 
صالحی و علیه امنیهتهی 

 کردن مبارزای
تشبکبل کبارگبری در    ٥ بیانبیبه  

نببونببزدهببم آبببانببمبباه بببا امضببای  
مشترک اتحادیبه آزاد کبارگبران  
ایران  انجمن صنفی کارگران ببرق  
و فلزکار کرمانشاه  سبنبدیبکبای  
کببارگببران نببیببشببکببر هببفببت تببپببه   
سندیکای نقاشبان البببرز  کبانبون  
مدافعان حقوق کبارگبر  کبمبیبتبه  

پبیببگببیبری ایببجباد تشببکبل هببای  
کارگری و کمیبتبه هبمباهبنبگبی  
برای کمک ببه ایبجباد تشبکبل  
هببای کببارگببری در دفبباع از  
محمود صالحی خبواسبتبار آزادی  
بدون قید و شرط وی و خبواسبت  
آزادی فبببوری او یبببک گببباه  
سبببیببباسبببی مبببهبببم در ببببراببببر  
سرکوببگبری هبای حبکبومبت و  
نشانی از ص  مبتبحبد کبارگبران  
علیه امبنبیبتبی کبردن مبببارزات  
کببارگببران  مببعببلببمببان و مببرده  

 معترض است.  
  ٠٣٠ در هفته گذشته همبچبنبیبن  

نببفببر از فببعببالببیببن کببارگببری   
فرهنگی و اجتماعی با امضبا و  
انتبشبار ببیبانبیبه ای از مبحبمبود  
صالحی فعا  کبارگبری در ببنبد  

 حمایت کردند.  
 

ببنبا ببر آخبریبن خبببرهبا مبحبمبود  
صالحی که بعد از بازداشتبش در  
ششم آبانماه بدلیل بیمباری شبدیبد  
قلبی به بیمارستان سبقبز مبنبتبقبل  

آبببان  بببه    ٩٥ شببده بببود در روز  
زنبببدان مبببرکبببزی ایبببن شبببهبببر  
بازگردانده شبد. ایبن درحبالبیبسبت  
که او عالوه بر ببیبمباری قبلبببی   
بدلیل از دست دادن کلیه هبایبش   
هفته ای دوببار ببایسبتبی دیبالبیبز  
شود. این موضوع موجب نگرانبی  

خانواده اا و همگان شبده اسبت.  
جمهوری اسالمی در قبببا  جبان  

 او مسئو  است.  
 

در راستای همین خبر  خبرها ببنبا  
بر گبزارشبات مبحبسبن عبمبرانبی  
معلم زندانی در ببوشبهبر نبیبز در  

آبان به مرخصی درمبانبی    ٩٤ روز  
فبرسببتبباده شببده اسببت و  آخببریببن  
گزارشات از رضا شهباببی عضبو  
هیبات مبدیبره سبنبدیبکبای واحبد   
حاکبیبسبت کبه او در وضبعبیبت  
جسببمببانببی بببدی در زنببدان بسببر  
مببیبببببرد. رضببا شببهببابببی در روز  
بیستم آبانماه از زندان رجایی شبهبر  
کرج به درمانگاه بیمارستبان امباه  
خمینی تهران مبنبتبقبل و ببعبد از  
معاینه به زندان بازگرادنده شبد و  

آببان نبیبز ببرای    ٩٠ بعد در روز  
به ببیبمبارسبتبان ببرده   MRIانجاه  

شد و جانیان اسالمی ببازهبم وی  
را به زندان برگبردانبدنبد.  کبارزار  
در دفبباع از رضببا شببهببابببی و  
معلمان زندانی باشی دیگری از  
کارزار قدرتمند عبلبیبه امبنبیبتبی  
کردن مبارزات اسبت. وسبیبعبا از  
این کارزارها حمایت کنبیبم و ببه  
اعتراض عبلبیبه امبنبیبتبی کبردن  
مببارزات کبارگبران  مبعبلبمبان و  

 مرده معترض بپیوندیم.  

 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گذشت
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صاحب سبرمبایبه اوال ببدلبیبل  
داشببتببن سببرمببایببه  دارای قببدرت  
اقتصادی است و ببدلبیبل هبمبیبن  
قدرت اقتصادی  پیشاپیش قبدرت  
مانور بسیار بباالیبی در تبحبمبیبل  
شببرایبب  مببورد نببظببر خببود بببه  
کارگری دارد کبه از سبر نبیباز  
بببرای زنببده مببانببدن و گببذران  
زندگی در بازار کار در ببراببر او  
قرار مبیبگبیبرد. دومبا  اسباس و  
بنیان همه قوانین در مبورد راببطبه  
کارگر و کبارفبرمبا در سبیبسبتبم  
سرمایه داری معطو  به ببدیبهبی  
و مسلم بودن مالکیت خصبوصبی  
و تقدس آن است. یعنی پیشاپیبش  
و قبل از هر چیزی همبه قبوانبیبن  
روی محور حفظ ایبن مبالبکبیبت  
کبه مببابتب  اقبلببیبتبی صباحببب  
سرمایه میباشد بنا گردیده اسبت.  
بببه عبببببارت دیببگببر  مبب ببال اگببر  
هزاران کارگر و کبارمبنبد آقبای  
بیل گیبتب  از گبرسبنبگبی نبیبز  
بمیرند اینهمه نروتی کبه ببا کبار  
اجتماعی در دستهای او متمرکبز  
شده است بدون میل ایشبان دسبت  
زده نمیشود. این یعنی ایبنبکبه از  
همان ابتدای کشمکش کارگبر و  

کارفرما و قوانینی که به ظباهبر  
ببا هببد  اداره جبامببعبه گبذرانببده  
میشوند حفبظ نبروت حباصبلبه از  
تولید اجتمباعبی کبه در دسبتبان  
بیل گی  ها متمرکز شبده اسبت  
اساس همبه چبیبز اسبت  یبعبنبی  
پیشاپیش حفظ مبنبفبعبت او پبایبه  
اصببلببی هببمببه قببوانببیببن رابببطببه  
کارگری و کارفرمائی و قوانبیبن  
اجتماعی و حقوقی است. سبومبا  
در شرایطی که صاحبان سبرمبایبه  
از قدرت غو  آسبای اقبتبصبادی  
برخوردار هسبتبنبد و ببنبیبان هبمبه  
قوانین بر اساس حبفبظ مبالبکبیبت  
آنها بر نروتهای اجتماعی تبنبظبیبم  
گردیده اسبت ببدیبهبی اسبت کبه  
ابزارهای الزه و ملزوه حبفبظ ایبن  
موقبعبیبت نبیبز نبه ببدسبتبان مبن  
کارگر  بلکه بدستان کسانبی ببه  
عنوان قوه مجبریبه و قضبائبیبه و  
مققنه سپرده شود که بتواننبد ایبن  
مببوقببعببیببت را بببرای صبباحبببببان  
سرمایه پاسداری کنند. به همبیبن  
دلیبل هبم اسبت کبه در ادببیبات  
چ  از دولبت ببه عبنبوان اببزار  
حفظ سیادت طببقباتبی صباحبببان  

 سرمایه اسم برده میشود. 

حا  شما یک کارگر منبفبرد  
را در نظر بگبیبرد کبه نبه قبدرت  
اقتصادی برای زنده مبانبدن دارد   
نه بنیانهای قبوانبیبن مبوجبود ببر  
اساس منفعت او به عبنبوان یبک  
انسان که حق حیات انسانی دارد  
تنظیم شده اسبت و نبه اببزارهبای  
اعما  قدرت اجتماعبی از قبببیبل  
دولبت و پببلببیبب  و زنببدان و قببوه  
قضائیه و مقننه در دستان اوسبت  
و بدین ترتیب عبمبال ببدون هبیبم  
امکان دفاعی در برابر غولی ببه  
این عظمت قرار گرفته است. ایبن  
غو  چنان بی رحبم و چبنبان در  
فکر کسب سود و بهره کشی از  
کببارگببر اسببت کببه حببتببی اجببازه  
نمیبدهبد کبارگبر  ره ای قبدرت  
فردی نیز در برابرا در مبحبیب   
کار داشته باشد. به عنوان مب با   
قرارداد دائبمبی را کبه تضبمبیبن  
کننده امنیت شغلی کارگر اسبت  
و کارگر با احساس ایبن امبنبیبت  
بببه هببر حببا  مببیببتببوانببد بصببورت  
فردی غرولندی بزند با گبذرانبدن  
قوانین و موقتی کبردن قبرار داد  
کار از او می ستاند تا در سبطبز  
غرولند فردی نیز کارگر  ره ای  

قدرت چبانبه زنبی ببرای ببهبببود  
شرای  کار و یا دفباع از حبقبوق  
فبی البحببا  مبوجببودا در بببرابببر  
تعرضات روزمره صاحبان سرمبایبه  
نداشته باشد. تازه خلک ید هبر نبوع  
اعببمببا  اراده ای از کببارگببر بببه  
اینجا نیز ختم نمیشود و صباحبببان  
سرمایه با استفاده از قدرت قبوای  
دولتی و نیروهای امبنبیبتبی وارد  
جنگی ک ی  با طبببقبه کبارگبر  
میشوند و هر نبوع دفباع جبمبعبی  
کارگران از زنبدگبی شبان را ببه  
عنوان اقدامی علیه امنیت مبلبی  
کشور تلقی و دار و درفش بر پبا  

میدارند تبا کبارگبر را از تبنبهبا  
نقطه اتبکبا خبود  یبعبنبی قبدرت  
جمعی و تشکل برای چانه زنبی  

 بر سر زندگیش باز دارند.  
اینجاست و با تبوجبه ببه ایبن  
مسائل است کبه تبوده کبارگبران  
بدون اینکه لبزومبا ببه هبمبه ایبن  
بح ها اشرافی داشبتبه بباشبنبد در  
برابر قبدرت ایبن غبو  ببه قبدرت  
متحد و دسته جمعبی خبود پبنباه  
می برند و تشکل به عنوان اببزار  
بهره گیری از این قدرت جبمبعبی  
وارد شرایب  کبار و زیسبت شبان  

 میشود. 

 جعفر عظیم زاده : 
 نقش سرمایه در تشکل یابی کارگران 

 

 آبان   ٠٦
 تجمع سراسری بازنشستگان فوالد در تهران
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 انجمن صنفی کارگران بر  و فلز کار کرمانشاه
 زنده باد انسانیت که تا زندگی هست بردوام خواهد بود

زمین لرزه منطقبه کبرمبانشباه  
دهببهببا هببزار انسببان را کشببتببه   
مجرو  و ببی خبانبمبان سباخبت.  

میلیبون انسبان در    ٨٥ نزدیک به  
ایران و هبر انسبان انسبان گبرا و  
انسان دوستبی در سبراسبر جبهبان  
که خبر این فاجعه هبولبنباک را  
شنید و دید مبتبرنبر و غبمبنباک  
کرد. اما در جبواب ببه ایبن ببی  
رحمی طبیعت که به یبمبن حب   
القیدی صاحبان قدرت و سرمبایبه  
به راحتی انسانها را کشتبار مبی  
کند  انسانیت پوسته ترکاند و از  
فراز دیوارهبای مبتبزلبز  مبلبیبت   

قومیت  مذهبی و جنسی در هبر  
گوشه جبهبان جبهبش کبرد و ببر  
روی زمینهای ترک خبورده  ببر  
سببر ویببرانببه هببا و کببنببار اجسبباد  
قربانیان استان کرمانشاه قدرت ببه  
رخ کشببیببد و تببرانببه زنببده ببباد  

 زندگی سر داد. 
بالفاصله بعد از وقبوع زلبزلبه  
از جببای جببای ایببران  ایببرانببی و  
افغبانسبتبانبی و اهبل هبر جبائبی  
دیگر ساکن در ایبران  از اروپبا و  
آسیا و غیبره ببه خبروا آمبد تبا  
انسانهای قربانی را نجبات دهبنبد  
و اعباله دارنبد اگبر انسبان قباببل  

کشته شدن است  اما انسانهبا در  
پاسداشت از انسبانبیبت فبداکباری  

 خواهند کرد. 
با نهایت ترس  شب گبذشبتبه  
دو خببودرو حببامببل انسببانببهببای  
فداکار کمبک رسبان ببه زلبزلبه  
زدگان استبان کبرمبانشباه کبه از  
شهرهای بوکان و اراک خبود را  
به منطقه نالث باباجانبی رسبانبده  
بودند نزدیکی چشمه زرشک ببه  
خاطر غیرایمن بودن جاده واژگبون  
شده و بباعبث مبرگ دردنباک  
ابوبکر مبعبروفبی اهبل ببوکبان و  
مصدوه شدن بقیه همراهان ابوببکبر  

و سرنشیبنبان خبودرو مبتبعبلبق ببه  
 «آفرود »عضو تیم اتومبیل رانی  

 اراک گردید. 
امبببروز مبببرده شبببهبببرهبببا و  
روستاهبای مسبیبر انبتبقبا  جسبد  
ابوبکر معروفی از شبهبر جبوانبرود  
تا بوکان با ن ار شاخه هبای گبل  
به شایستگی تباببوت ایبن انسبان  

 فداکار را بدرقه کردند. 
انجمن صنفی کبارگبران ببرق  
و فلزکار کبرمبانشباه جبانببباخبتبن  
ابوبکر معروفی را ببه خبانبواده و  
همه کسانی که انسانیت را ببرتبر  
از هر تعبلبق سباخبتبگبی ای ارج  

نهاده اند تسبلبیبت مبی گبویبد و  
ضببمببن آرزوی بببهبببببودی بببرای  
مصدومبان فبداکبار  اعباله مبی  
دارد که مصدومان باید ببه طبور  
رایگان و با بکارگبیبری ببهبتبریبن  
امکانات درمانی معالبجبه شبونبد  
و همچنین ضمن پرداخت خسبارت  
به خانواده ابوبکر مبعبروفبی   از  
مزایای بیمه های اجتماعی نبیبز  

 برخوردار گردند. 
انجمن صنفی کبارگبران ببرق  

 ٩٠/٨/٠٣٢٠ و فلزکار کرمانشاه  
www.anjomanbfk.blo

gfa.com 
 

برای یهاری رسهانهدن و 
جههمههع آوری کههمههکهههههای 
نقدی و تهامهیهن کهردن 
نیازهای ضروری زلزلهه 
زدگههان "سههرپههل ذهههاب 
وبیشتر ازصهد روسهتهای 
آسیب دیده دیهگهر " بها 
در اختیهار گهذاشهتهن ، 
شماره حساب ) شهمهاره 
کاری بانکی ( فعهالهیهن 

 کارگری از جمله :
بهنام ) اسعد (ابراهیهم 

 زاده ، و سعید یوزی 
،که در منطهقهه حضهور 
دارند از ههمهه کسهانهی 
که توانایی کم  نقهدی 
دارنههد مههیههخههواهههیههم تهها 
کمکهای نهقهدی خهود را 
به شماره ها ی کهه در 
زیههر مههی آیههد واریههز 

 بفرمایند.....
شههمههاره کههاری اسههعههد 

 )بهنام( ابراهیم زاده
 بان  ملت

١٦ ٢ ٤٦١٦  ٣٣٤١  ٧ 
٧٤٢٦ 

شماره کاری سعید یوزی 
 بان  سپه

٢٢٤٤ ٧٦٧٢ ٦٢٦٢ ٢٢٦٠ 
شههمههاره تههمههاس بهههههنههام 

 ابراهیم زاده
٦٢٣١ ٤٦٢ ٢٦٣٦ 

شههمههاره تههمههاس سههعههیههد 
 یوزی
٦٤٧١ ١٣٢ ٢٦٣٢ 

کمیته پیهگهیهری ایهجهاد 
تشکلهای کارگری ایهران 
و فعالین کهودکهان کهار 

 وخیابان
 ٦٣٦١آبان  ٠٦
 

 فراخوان به همه کارگران و انسانهای شرافتمند وآزادیخواه :
 همچنان در کنار زلزله زدگان )استان کرمانشاه (هستیم

 کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگران ایران وفعالین کودکان کار و خیابان. 
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 اخبار کارگری
 بخش ایران:  نسان نودینیان

 بخش بین المللی: داوود رفاهی 
      

تجمع سراسری بازنشستگان فوال ددر 
 تهران

آبان بازنشستگان صبنبعبت فبوالد    ٩٢ صبز روز دوشنبه  
بنبا ببر فبراخبوانبی از قبببل اعباله شبده ببرای پبیبگبیبری  
خواستهایشان و برای چندمین بار مقابل مجبلب  اسبالمبی  
تجمک داشتند. در این تجمک اعتراضی عبالوه از شبهبرهبای  
تهران و البرز و استان مرکزی  بازنشسبتبگبان از شبهبرهبای  
کرمان  خوزستان  اصفهان  گیالن شرکت داشتند. خبواسبت  
فوری بازنشستگان فوالد پبرداخبت ببه مبوقبک حبقبوقبهبا و  
هزینه های جاری درمانی بود. به گفته بازنشسبتبگبان هبر  
ماه مستمری بازنشستگی آنها با تاخیر پرداخت مبی شبود  

تاکنون نیز باشی از مبطبالبببات مبرببوط ببه    ٢٠ و از سا   
اجرای احکاه معلق شده و حق سرپبرسبتبی و حبق سبابتبی  
کببارمببان پببرداخببت نشببده اسببت. بببازنشببسببتببگببان فببوالد در  
تجمعاتشان بارها اعتراض خود را به دستمزدهای چبنبد ببار  
زیر خ  فقر اعاله داشته و بر خواستبهبای پبرداخبت فبوری  

مبیبلبیبون    ٤ دستمزدها  افزایش حقوقها به باالی خ  فبقبر  
تومان و درمان رایگان تاکید کبرده ببودنبد. ببازنشبسبتبگبان  
صنعت فوالد خواستار اختصاص بودجبه ای دولبتبی ببرای  
تامین منابک مالی پرداخت مستمبری ببازنشبسبتبگبی خبود  
هستند. بازنشستگان فوالد اعاله کرده انبد کبه تبا وقبتبی  
که پاس  نگیرند به این اعتراضات ادامبه خبواهبنبد داد. و  
یک فراخوان مهم آنها تجبمبک هبر روزه در مبقباببل دفباتبر  
فوالد در شهرهای ماتل  تا پاساگویی به خواستهبایشبان  

 است. 
 

اعتهراض کهارگهران کهمهبهایهن سهازی 
 تبریز ی  ماه شد

کبارگبر کبارخبانبه    ٤٤ بیش از یبک مباه اسبت کبه  
مهر مباه آغباز شبده اسبت     ٩٤ کمباین سازی تبریز که از  

در اعتصاب بسر میبرند. مطالبات معوقه این کارگبران ببه  
  ٠٥٥ حبدود    ٢٥ بیست ماه میرسد. ایبن شبرکبت در سبا   

نفر رسیده اسبت.    ٤٤ کارگر داشت اما اکنون تعداد آنها به  
کمباین سازی تبریز )شرکت توسعه صنبعبت آ رببایبجبان    

هبای    در زمینه تولید کمباین های کشباورزی   سبانبدویبم 
پانل و انواع کانک  در جباده تبببریبز ببه آ ر شبهبر )جباده  

 پتروشیمی  فعالیت دارد . 
 

فراخوان بازنشستگان فوالد به تجمع 
سراسری در مقابل مجل  اسالمهی در 

 آبان٠٦تهران در 
به اطالع کلیه ببازنشبسبتبگبان عبزیبز مبیبرسبانبد جبهبت  
شرکت در تجمک بازنشسبتبگبان صبنبعبت فبوالد کشبور در  

آبان در تهران جهت )پرداخت حقبوق ببه مبوقبک     ٩٢ تاری   
-٢٠ مبعبوقبات سبا   -مشکالت درمانی بازنشستگان -هرماه 

 همسان سازی حقوق حضور بهم رسانید: 
 متن فراخوان بازنشستگان فوالد استان کرمان 

 ساله همكاران محتره 
گرچه حقوق مهرماه را هم پرداخت كنند   حقبوق شبش  

هیم پایداری نداشته   و هبمبچبنبان در    ٢٠ ماهه دوه سا   
 هاله ای از ابهاه قراردارد! 

در تهران با سازمان برنامبه   صبنبدوق و وزارت خبانبه  
برای این مشكل جلسه و گفتگو داشتیم   و نبتبیبجبه ای  

 روشن و قابل اطمینان بما ندادند! 
 عزیزان: 

ما به همه اینها گفبتبیبم كبه تبجبمبک حبتبمبی اسبت و  
صدای اعتراض بازنشسته مظلوه بزرگوار و شبریب  را كبه  
سی سا  در بدترین شرای  محبیبطبی و كبار سبابت ببرای  
مملكت افتاار بجای گذاشته را گوا كنید كبه غبیبر از  
حقوق و درمان و اجرای قانونی كه با آن اسبتبابداه   و ببا  
همان هم بازنشسته شده   هیم خواسته دیگری ناواستبه و  

 نمیاواهد. 
 عزیزان: 

 جواب قانک كننده ای از مسؤالن شنیده نمی شود! 
گفته اند هرگز سیر خبر از گبرسبنبه نبدارد و سبوار از  

 پیاده بی خبر است! 
نكند با پرداخت حقوق مهرماه از اراده خبودمبان خبدای  

 ناكرده برگشته   و یا سست شویم! 
گله و شكوه از همدیگر   نسبت هبای نباروا و.... ببه  
یكدیگر دادن   كاری و یا ترنیری بر مباجبرای حبقبوق مبا  
ناواهد داشت و راهی جز اعتراض جمعی چند هزار نبفبری  

 ندارد! 
 تاری  حركت: 

و حضور در تبهبران   روز    ٢٠/٨/٩٨ عصر روز یكشنبه  
 .٢٠/٨/٩٢ دوشنبه  

لطفا  ببه دوسبتبان ببازنشبسبتبه فبوالد اطبالع داده و  
عزمی در حد استاراج فبوالد از د  سبنب  ببه مبعبرض  

 نمایش بگذاریم. 
با همت شریفان   جمبک ببزرگ فبوالد   هبمبدیبگبر را  

 یاری كنیم. 
 با تشكر 

 
ادامههه تههجههمههع کههارگههران شهههههرداری 

 اندیمش 
آببان کبارگبران شبهبرداری انبدیبمبشبک ببرای    ٩٩ روز  

سومین روز متوالی در برابر شهرداری تجمک کردنبد. حبدود  
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ماه اسبت کبه حبقبوقبی  ٠٤ کارگر شهرداری اندیمشک  ٠٥ 
دریافت نکرده اند و مطالبات خود را طبلبب مبی کبنبنبد.  
کارگران در تجمک دوشبنبببه مبانبک ورود شبهبردار و سبایبر  
کبارکبنبان ببه شبهبرداری شبدنبد. شبهبرداری انبدیبمبشبک  

میلیارد ریا  به پیمانکاران  سازمان تامین اجبتبمباعبی   ٤٥٥ 
 کارکنان و دیگر باش ها بدهکار است. 

اعتراض کارگران پارس خودرو به همصدایی هیباتبهبای  
تشای  و حل اختال  اداره کار با کارفرمبا  عبلبی رغبم  
اینکه زیر فشار اعبتبراض آن " دیبوان عبدالبت" حبق را ببا  
کارگر دانسته یود. اما مجددا علیه کارگبران رای صبادر  

 شده است 
اعتلاب کارگران معهادن ذغهالسهنه  

 اصلی و هشونی زرند و کوهبانان
آبان کارگبران مبعبادن  غبالسبنب  اصبلبی و    ٩٩ روز  

هشونی زرند و کوهبانان در اعتراض به تصبمبیبم مسبئبوالن  
به واگذاری معادن به پیمانکاران دست از کار کشبیبدنبد و  
مقابل استانداری کرمان تجمک کبردنبد. مبهبدلبو فبرمبانبدار  
کوهبنان که در استانداری حضور داشت نباگبزیبر در جبمبک  

 ها گفتگو کرده است.   کارگران حاضر شده و با آن 
شبان    اند در صورتی که به خبواسبت   کارگران اعاله کرده 

 توجه نشود  به اعتصاب خود ادامه خواهند داد. 
 
آبههان، تههجههمههع بههازنشههسههتههگههان  ٠٠

 خراسان برای پیگیری خواستهایشان
آبان بازنشستگان فرهنگی  پرسبتبار  کشبوری     ٩٩ روز  

لشگری برای پیگیری خواستبهبایشبان مبقباببل اسبتبانبداری  
خراسان تجمک کرده و با شعاردادن خواسبتبهبایشبان را فبریباد  
زدند. در ایتدا این تجمک بازنشستگان به جانباختبگبان زلبزلبه  

 غرب کشور تسلیت گفتند. 
 

تههجههمههع اعههتههراضههی خههانههواده هههای 
کارگران مجهتهمهع صهنهعهتهی ومهعهدنهی 
فسفای اسفوردی بهافه  عهلهیهه عهدم 

 پرداخت حقو  مقابل فرمانداری
روزشنبه بیست وهفتم آبان ماه جمعی از خبانبواده هبای  
کارگران مجتمک صنعتی ومعدنی فسفات اسفوردی ببافبق  
واگذارشده به قرارگاه خاتم االنبیبا  دراعبتبراض ببه  عبده  
پرداخت حقوق معوقه همسران خود مقاببل فبرمبانبداری ایبن  

 شهرستان تجمک کردند. کردند. 
به گزارا یک منبک خبری محلی  یکی از همبسبران  
این کارگران به نمایندگی ازبقیه تجمک کبنبنبدگبان گبفبت:  

سبا  سباببقبه کبار حباال ببرای دریبافبت    ٠٠ همسره پ  از  
 حقوق دچار مشکل شده است. 

این بانو افزود: از یبکبسبا  پبیبش کبه ایبن مبعبدن ببه  
شرکت خصوصی)قرارگاه خاتم االنبیا   واگذار شده فبیبش  

 حقوقی به کارگران داده نمی شود. 
مباه مبعبوقبه    ٣ وی با بیان اینکه در حا  حاضر حقوق  

مبیبلبیبون عبلبی    ٩ است تصریبز کبرد: از مبردادمباه کبه  
الحساب پرداخت شد تا به امروز هیم حبقبوق و پبولبی ببه  

 حساب واریز نگریده است. 
همسر کارگر معدن فسفبات اسبفبوردی هبمبچبنبیبن از  

  ٠ میلیون و پانصد هزار تبومبان ببه    ٠ کاهش پایه حقوق از  
میلیون و یکصد صحبت به میان آورد و خاطر نشبان کبرد:  
برخورد با کارگر بگونبه ای شبده کبه اطبمبیبنبان ببه ایبن  

 شرکت را سلب کرده است. 
وی ادامه داد: هنگامی که معدن زیبر نبظبر تبهبیبه و  

میلیون و پرداخبت ببمبوقبک  اهبدا کبارت    ٣ تولید بود حقوق  
.. در نبظبر گبرفبتبه    هدیه به مناسب روز کارگر  روز زن و. 

 می شد. 
همسر یکی دیگری از کارگبران ایبن مبعبدن ببا ببیبان  

ماه است به دنبا  دریافت حق بیمه تکمیلبی خبود    ٠ اینکه  
که برای درست کردن دندانها پبرداخبت کبرده اسبت اظبهبار  
داشت: به کارگران رسمی نیبز مبی گبویبنبد ببایبد حبتبمبا  
قراردادی امضا کنید تا زیرنظر شرکبت خصبوصبی حبقبوق  

 بگیرید . 
این بانو بیان کرد: کارگری که فق  یکسا  ببه زمبان  
بازنشستگی اا باقی مانده است و حقوق سه ماه مبعبوقبه  

 دارد روی چه حساب باید به این شرکت اعتماد کند. 
سبا  سباببقبه    ٠٠ وی تصریز کرد: حقوق کارگری که  

کاری دارد با کارگری که یک سا  مشغو  به فبعبالبیبت  
شبب هبر    ٠٥ صبببز تبا    ٤ شده همانند است همسران ما از  

سازی که زدند رقصیدند حاال بگویبنبد چبرا حبق را نبمبی  
 دهند؟ آیا حق زن و بچه کارگر خوردن دارد؟ 

آقایان دست اندرکار می گوینبد ببا سبپباه روببرو نبمبی  
شویم اگر نمی توانند حقوق کارگر را ببدهبنبد چبرا مبعبدن  

 می خرند؟!!! 
 

تجمع  اعتراضی بازنشسهتهگهان ذوب 
آهههن زرنههد دراعههتههراض بههه عههدم 

 پرداخت حقو  ومطالباتشان
آبان جمعی از کارگبران ببازنشبسبتبه شبرکبت  ٩٥ روزشنبه 

 غا  سن  کرمان در زرند دراعتبراض ببه عبده پبرداخبت  
ببهبمبن ایبن شبهبر تبجبمبک    ٩٩ حقوق ومطالباتشان در میدان  

 کردند. 
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برپایه گزارشات منتشره   فرماندار شهبرسبتبان زرنبد در  
جمک معترضین عبمبلبکبرد صبنبدوق ببازنشبسبتبگبی فبوالد  
گفت:طبق قولی که صندوق بازنشبسبتبگبان فبوالد ببه مبا  

اند تا پایان وقت اداری امروز حقوق مبهبرمباه کبارکبنبان    داده 
 شود.   بازنشسته  وب آهن زرند پرداخت می 

فرمبانبدار شبهبرسبتبان زرنبد ببا ببیبان ایبنبکبه صبنبدوق  
بازنشستگان دوماه حقوق مانده این کارکنان را واه گبرفبتبه  
است و قو  داده پرداخبت کبنبد گبفبت: طبببق قبولبی کبه  

مباه امسبا  ببه حسباب    آ ر   ٠ ماه نبیبز تبا    اند حقوق آبان   داده 
 شود.   بازنشستگان واریز می 

نشان کرد: به دلبیبل ایبنبکبه ایبن کبارکبنبان    وی خاطر 
ای    اند به ببیبمبه هبم هبزیبنبه   حقوقشان پرداخت نشده نتوانسته 

پرداخت کنند و از این بابت بیمه آنها هم قطک شبده کبه در  
 حا  پیگیری برای رفک آن هستیم. 

 
تجمع  اعهتهراضهی صهیهادان ههامهون 

 شهرنسبت به بیکاری
آبان جمبعبی از صبیبادان هبامبون شبهبر در  ٩٥ روزشنبه  

استان سیستان و بلوچستان دراعتراض به رهباسبازی نشبدن  
گسترده بچه مباهبی در چباه نبیبمبه چبهباره و ببیبکباری  

 صیادان دست به تجمک زدند. 
براساس گزارا منتشره   یبکبی از صبیبادان گبفبت:    

مقرر شده بود تا مسئوالن شیالت در چاه نیمه چهاره ببچبه  
ماهی رهاسازی کنند تا صیبادان ببتبوانبنبد از ایبن طبریبق  
مشغو  به کار شوند اما این کار به صورت بسیار مبحبدود  

 انجاه شده است و پاساگوی نیاز صیادان نیست. 
وی افزود: تا پیش از خشکسالی   صیادی یبکبی از  
مشاغل اصلی این منطقه بود  که با خشک شبدن تباالب  

هامون زندگی صیادان ماتل شده و شمار زیبادی از آنبهبا  
 مجبور به مهاجرت شدند. 

 
آغاز اعتلاب سراسهری دانشهجهویهان 

 دانشگاه صنعت نفت
آبان دانشجویان دانشگاه صنعت نبفبت ببدنبببا   ٩٥ روزشنبه 

تجمعات اعتراضی روزهای گذشته  در اعبتبراض ببه لبغبو  
البتبحبصبیبالن     های وزارت نفت دانشجویان وفبار    استادامی 

 اعتصاب کرده و سر کالس نرفتند. 
براساس گبزارشبات مبنبتبشبره اولبیبن روز از اعبتبصباب  
سراسری در دانشگاه صنعت نبفبت ببا عبث شبد تبا هبیبم  

 کالسی تشکیل نشود. 
دانشجبویبان دانشبگباه صبنبعبت نبفبت در اعبتبراض ببه  

هبای    عملکرد نامناسب مسئوالن این دانشگباه در دانشبکبده 
 نفت اهواز و آبادان تجمک کردند. 

 
تجمع اعهتهراضهی اههالهی خشهمهگهیهن 

 سرپل ذهاب مقابل فرمانداری
آبان اهالی خشمگیبن سبرپبل  هباب  ٩٣ ظهر روزسه شنبه 

در اعتراض به عده دسترسبی ببه آب  نبان  غبذا و سبایبر  
اقاله مورد نیاز  مقابل فرمانداری ایبن شبهبرسبتبان تبجبمبک  

 کردند. 
ساعت از وقبوع زلبزلبه    ٤٥ آبان آنا بیش از  ٩٣ به گزارا 

گببذرد  مببرده    ریشببتبری در کببرمببانشباه مببی   ٥.٣ مبهببیببب  
زده همچنان به آب سالم دسترسی ندارند و غذا نبیبز ببه    زلزله 

است  چادر و پبتبو    دیدگان توزیک شده   طور محدود بین آسیب 
هم به تعداد افراد نبوده و همین مسبئبلبه مبوجبب اعبتبراض  

 است.   گسترده مرده به مسئوالن شده 

 
مردم خشمگین سرپل ذهاب با تجمهع 
مقابل فرمهانهداری ایهن شهههرسهتهان، 
خواستار توجه به نیازهای اولیهه و 

 زدگان شدند. ضروری زلزله
کنندگان درباره دلیل تجمک خود اعباله کبردنبد    اعتراض 

دو روز است که هیم امکاناتی شبامبل آب  نبان  غبذا و  
سایر اقاله مورد نیاز در اختیار ما قرار نگرفبتبه اسبت. مبا  
ساکن شهرک صدرا در خیابان نیایش هسبتبیبم  فبرمبانبدار  
سرپل  هباب ببا گبذشبت دو روز از وقبوع زلبزلبه خبودا  

 شاصا از مناطق زلزله دیده بازدید نکرده است. 
به گفته آنها در خیابان نیایش واقک در شبهبرک صبدرا  

نبفبر هبنبوز در زیبر آوار هسبتبنبد و هبیبم    ٠٥٥ بیبش از  
امدادرسانی برای نجات آنها صورت نگرفتبه اسبت. البببتبه  
نیروهای هال  احمر و ارتش مرتبب ببه مبنبطبقبه سبرکشبی  

کنند  اما چون امکانات الزه ببرای آوارببرداری را در    می 
 نتیجه مانده است.   اختیار ندارند تا کنون بی 

آببان ببیبش از  ٩٣ بنابهمین گزارا  ظبهبر روزسبه شبنبببه 
نفر در مقابل فرمانداری این شبهبر تبجبمبک کبردنبد و    ٣٥٥ 

هبای خبود را    متاسفبانبه ببرای دریبافبت چبادر درخبواسبت 
دهند این در حبالبی    مکتوب و تحویل دفتر فرمانداری می 

است که سرپل  هاب به دلیل شرای  خاص جبغبرافبیبایبی و  
برودت شدید سرما در شب نیاز شدید و فوری ببازمبانبدگبان  

 را به این اقاله ایجاد کرده است. 
 

*تجمع اعتراضی اهالی  روستاههای 
زلزله زده نسبت به کمهبهود خهدمهای 
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راه سهر  امداد و نجای مقابل پهلهیه 
 پل ذهاب

آبببان اهبالببی تبعببدادی از روسبتبباهببای  ٩٣ روزسبه شبنببببه 
زده در اعتراض به کمبود خدمات امبداد و نبجبات در    زلزله 

راه سر پبل  هباب    مسیر داالهو به سر پل  هاب مقابل پلی  
 اند.   تجمک کرده 

نبیبوز از سباعباتبی پبیبش مبرده    آبان تبیبن ٩٣ به گزارا  
راه سبر    دیده با تجمک در  پبلبیب    تعدادی از روستاهای آسیب 

پل  هاب نسبت به کیفیت نامناسبب و عبده تبوزیبک اقباله  
 مورد نیاز به شدت انتقاد کردند. 

به گفبتبه اهبالبی ایبن روسبتباهبا  مبرده ایبن مبنبطبقبه  
ساعت از وقوع زلزله همبچبنبان هبیبم    ٩٤ باگذشت بیش از  

 اند.   خدماتی جهت اسکان و ترمین آ وقه دریافت نکرده 
ها با سد معبر در مبحبور اصبلبی سبرپبل    تعدادی از آن 
کنند تا برخی از اقاله مبوردنبیباز خبود را     هاب تالا می 

 های حامل آ وقه ترمین کنند.   از کامیون 
 

هههای سههرپههل ذهههاب  *بسههتههن جههاده
تههوسههر روسههتههایههیههان بههه نشههانههه 

 اعتراض
در روسببتبباهببای اطببرا  سببرپببل  هبباب عببده ای از  
روستاییان با تجمک در جاده راه را ببر خبودروهبای عبببوری  

 میبندند. انها میگویند غذا و آب نیست. 
آبان تین نبیبوز   در روسبتباهبای اطبرا   ٩٣ به گزارا  

سرپل  هاب عده ای از روستاییان با تجمبک در جباده راه را  
بر خودروهای عبوری میبندند. انها میگبویبنبد غبذا و اب  

 نیست. 
 

پههنههجههمههیههن روزاعههتههلههاب کههارگههران 
 کارخانه سن  بری پاسارگاد

آبان پنجبمبیبن روزی اسبت کبه کبارگبران  ٩٢ روزدوشنبه 
کارخانه سن  بری پاسارگاد دراعتراض به عده پبرداخبت  
ماه ها حقوق  حق بیمه ودرگیر کردن کارگران با تبعبهبدات  

 مالی کارفرما دراعتصاب بسرمی برند. 
آبببان رسببانبه ای شببد حببدود  ٩٢ ببراسبباس گببزارشبی کبه 

کارگرکارخانه سن  بری پاسبارگباد از حبدود چبهبار  ٥٥ 
مباه    ٨ اکنون نسبت به پرداخت نشدن حداقل    روز پیش تا هم 

 مطالبات مزدی خود معترض هستند. 
کبارگبر دارد کبه از روز  ٥٥ این واحد صنعتی حدود   

آبان ماه   تباکبنبون در اعبتبراض    ٩٠ پنجشنبه هفته پیش ) 
 برند.   به سرمی 

جدا از این طبلبب  کبارگبران کبارخبانبه سبنب  ببری  
هبای    پاسارگاد بابت سایر مبطبالبببات مبزدی و حبق ببیبمبه 

پرداخت نشده نبیبز بسبتبان کبار هسبتبنبد  از قبرار مبعبلبوه   
کارفرما بدهی مالی زیادی به تامیبن اجبتبمباعبی دارد و  
در حا  حاضر  کارگران با مشکل تمدیبد نشبدن دفبتبرچبه  

 های تامین اجتماعی نیز روبرو هستند.   بیمه 
شبود کبه     به نقبل از کبارگبران مبعبتبرض گبفبتبه مبی 

عالرغم همه مشکالت اخیرا کارفرما در پبرداخبت اقسباط  

بانکی واه هایی که به ناه کارگران در یکی ازبانبکبهبا در  
تبهببران اخببذ کببرده را نبدارد وبببه هبمببیببن کبارگببران دچببار  

 مشکالت جدیدی شده اند. 
به گفته وی  تیر ماه سا  جاری کبارفبرمبا ببه دلبیبل  

میلبیبونبی اقبداه ببه    ٠٥ ناتوانی مالی از طریق دریافت واه  
پرداخت  معوقات مزدی کارگران کرده است کبه در حبا   
حاضر شعب بانک مبذکبور مبرتبببا ببه کبارگبران تبمباس   

 تلفنی می گیرند. 
ببر اسبباس اظببهببارات کببارگببران قببرار ببود مسببئببولببیببت  
بازپرداخت تمامی اقساط این تسهیالت ببرعبهبده کبارفبرمبا  
باشد اما در حا  حاضر چندین ماه از این اقساط به تباخبیبر  
افتاده وکارفرما ظاهرا مسئولیبتبی در قبببا  پبرداخبت ایبن  

 اقساط ندارد. 

 کارگران
 جعفر عظیم زاده

اسماعیل عبدی  آرا صادقی و گلرخ ایرایبی  ببهبنباه  
ابراهیم زاده  بهناه موسیوند  علی معزی و دهبهبا زنبدانبی  
آزادیاواه و عدالت طلب نیازی به دلسوزی اخالقی نبدارنبد.  
چرا که این انسانهای بزرگ مبشر یک زندگی انسبانبی  
و مرفه و شاد و آزاد برای ما مبرده ایبران هسبتبنبد. ایبنبان  
مبارزان جسور و مقاومی هستنبد کبه آگباهبانبه و از سبر  
شرافت انسانی شان در برابر وضعیت مصیببت ببار مبوجبود  
در حا  ایسبتبادگبی انبد. ببرای آزادی ایبن عبزیبزان و در  
حمایت از هشت زندانی در حا  اعتصاب غبذا ببایبد دسبت  

 به دفاعی سیاسی اجتماعی از آنان زد. 
 ٠٣٢٠ آبانماه    ٩٨  –
 

سازمان سندیکایی فهرانسهه  ٢هشدار 
 نسبت به خطرمرگ محمود صالحی

ما  سندیبکباهبای فبرانسبه  لبغبو مبحبکبومبیبت هبای  

غیرعادالنه که مغایر با آزادی ها و حقوق اساسبی ببوده و  
نیز آزادی فوری و بی قید و شرط همه فعاالن درببنبد کبه  
به خاطر فعالیت های سندیکائی و دفاع از حقوق ببه حبق  
مزدبگیران زندانی شده اند  ببه خصبوص رضبا شبهباببی و  

 اسماعیل عبدی  را خواستاریم. 
ما از دولت ایران می خواهیم که معالجات و مبراقبببت  
های درمانی منباسبب و شبایسبتبه مبحبمبود صبالبحبی را  
تضمین کرده و هم چنین آزادی فوری و بی قیبد و شبرط  

 او را. 
 ٩٥٠٥ نوامبر   ٠٤ پاری   

 یک سندیکالیست در خطر مرگ 
 عالیجناب 

سازمان های سندیکایی فرانسبوی س ا  د ت  س  
ژ ت  ا  اس او  سولیدر  او ان اس آ  توجه شما را نسبببت  
به وضعیت محمود صالحی  یک رهبر سبنبدیبکبایبی کبه  

 در زندان در خطر مرگ قرار دارد  جلب می کند. 
سبا  زنبدان    ٢ محمود صالحبی ببه    ٩٥٠٠ در سپتامبر  

سبپبتبامبببر    ٩٨ تعلیقی محکوه شده بود. او در روز شبنبببه  
هنگامی که از بیمارستان به خبانبه اا بباز مبی گشبت  
توس  چهار مرمور امنیتی در لباس شاصی دسبتبگبیبر و  
مستقیما به دادگاه شهر سقز در استان کردستبان ببرده مبی  
شود. خاطر نشان می شویم که صالحی مجبور اسبت کبه  
دو بار در هفته برای انجاه دیبالبیبز کبلبیبه ببه ببیبمبارسبتبان  
مراجعه کند. در دادگاه دادسبتبان ببه او مبی گبویبد کبه  
محکومیت اولیه اا به یک سا  زندان تببدیبل شبده اسبت  
که به فوریت باید اجرا شود. او را بالفاصله از دادگباه ببه  

 زندان مرکزی شهر سقز منتقل می کنند. 
محمود صالحی از بیماری کلیوی و نارسبایبی قبلبببی  
وخیمی رن  می برد که همگبی نباشبی از شبرایب  زنبدان  

و فقدان مراقبت های پزشبکبی و درمبانبی در    ٩٥٠٠ سا   
نوامبر در پبی یبک حبمبلبه قبلبببی در    ٣ زندان بودند. در  

زندان  صالحی را به بیمارستان امباه خبمبیبنبی شبهبر سبقبز  
منتقل می کنند. پزشگان معال  وابسته ببه زنبدان گبفبتبه  
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اند که صالحی باید تحت درمان دائمبی قبرار گبیبرد و از  
 این رو نباید به زندان بازگردانیده شود. 

در حبا  حباضبر صبالبحبی در زنبدان از مبعبالبجبات و  
مراقبت های درمانی الزه ببرخبوردار نبیبسبت و وضبعبیبت  

فبوری و ببدون    سالمتی اا بسیاروخیم است. لبذا انبتبقبا   
مبببره    فوت وقت او به بیمارستانی در خارج از زندان امبری  

   و اجتناب ناپذیر است. 
حب  صالحی  نظیر حببب  دیبگبر کبارگبران زنبدانبی  
تاطی از حقوق بشر و آزادی هبای اسباسبی سبنبدیبکبایبی  
است. جمهوری اسبالمبی ایبران  ببه عبنبوان یبک عضبو  
سازمان جهبانبی کبار  نشبان داده کبه تبعبهبدات خبود در  
چارچوب توافق نامه های بین المبلبلبی سبازمبان جبهبانبی  
کار  به ویده حق کارگران ایران در ایجاد تشکالت مستبقبل  

 را مراعات نمی کند. 
ما  سندیبکباهبای فبرانسبه  لبغبو مبحبکبومبیبت هبای  
غیرعادالنه که مغایر با آزادی ها و حقوق اساسبی ببوده و  
نیز آزادی فوری و بی قید و شرط همه فعاالن درببنبد کبه  
به خاطر فعالیت های سندیکائی و دفاع از حقوق ببه حبق  
مزدبگیران زندانی شده اند  ببه خصبوص رضبا شبهباببی و  

 اسماعیل عبدی  را خواستاریم. 
ما از دولت ایران می خواهیم که معالجات و مبراقبببت  
های درمانی منباسبب و شبایسبتبه مبحبمبود صبالبحبی را  
تضمین کرده و هم چنین آزادی فوری و بی قیبد و شبرط  

 او را. 
CFDT : preau@cfdt.fr 

CGT : fabienne.cru@orange.fr 
FSU : michelle.olivier@snuipp.fr 

Solidaires : contact@solidaires.org 
UNSA : emilie.trigo@unsa.org 

 رونوشت به: 
 آقای حسن روحانی  رئی  جمهور 

 آقای صادق الیجانی  رئی  قوه قضائیه 
دفتر دائمی جمهوری اسالمی ایران در سبازمبان مبلبل  

 متحد 
 ترجمه و پاش از : 

 فرانسه  –همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران  
 –اتحاد بین المللی درحبمبایبت از کبارگبران در ایبران  

 پاری  
 

گزارش دوم از کهمهپهیهن گسهتهرده در 
محکومیت دستگیری محمود صالحهی و 

 برای آزادی وی
بنا بر آخرین خبرها محبمبود صبالبحبی از چبهبره هبای  
سرشناس کارگری که بعد از بازداشتش در شبشبم آببانبمباه  
بدلیل بیماری شدید قلبی به بیمارستان سبقبز مبنبتبقبل شبده  

آبان  به زندان مرکزی این شهر ببازگبردانبده    ٩٥ بود  در روز  
 شد.  

سامرند صالحی فرزند محمود صالبحبی ببا اعباله ایبن  
های پدر کبه از کبار افبتباده و    خبر چنین میگوید: "کلیه 

درصبد قبلبب پبدره کبار    ٩٠ متاص  قلبب گبفبتبه کبه  
کند و نیاز به عمل باز قلب و کبار گبذاشبتبن بباطبری    می 

دارد.". او ادامه داده و میگوید:"قباضبی اجبرای احبکباه و  
دادستان سقز گفتند که این پرونده نیابتی از سبنبنبدج اسبت  

و سنندج باید تصمیم بگیرد. ما ببه سبنبنبدج رفبتبیبم و در  
  ٠٥ آنجا نامه مبرخصبی پبدره صبادر شبد. حبتبی ونبیبقبه  

میلیون تومانی هم تهبیبه شبده اسبت. امبا دادسبتبان سبقبز  
حاضر به اجرای آن نشد و پدره مجدد ببه زنبدان ببرگبردانبده  
شده است.". به گفته خانواده مبحبمبود صبالبحبی پبزشب   
قانونی اعاله کرده است که بدن او تحمبل زنبدان را نبدارد.  
خانواده او و همگان نگران وضک جسمانی محمود صبالبحبی  
هستند. اما علیرغم همه اینها او را در زنبدان نبگباهبداشبتبه  

 اند.  
محمود صالحی روزششم آبانماه در حبالبیبکبه دسبتبگباه  
دیالیز به او وصل بود  ببرای گبذرانبدن یبکبسبا  حبکبم در  
جلوی درب بیمارستان ببازداشبت و ببه زنبدان سبقبز انبتبقبا   
یافت. محبوس نمودن محمود صالبحبی در شبرایبطبی کبه  
وی بدلیل از دست دادن کبلبیبه هبایبش  هبفبتبه ای دوببار  
بایستی دیالیز شود  و نیز بدلیل مشکالت عدیده قبلبببی و  
عروقی همواره باید تحت نظر پزشک باشد  یبک جبنبایبت  
آشکار است. جمهوری اسالمی در قبببا  جبان او مسبئبو   

 است. 
هم اکنون کارزاری گسترده در محکومیت دستگبیبری  
وی و برای آزادی او و تمامی زندانیان سیاسبی در جبریبان  

 است.  
تشبکبل    ٥ در هفته ای که گذشت در نونزدهم آببانبمباه  

کارگری به اسامی اتحادیه آزاد کبارگبران ایبران  انبجبمبن  
صنفی کارگران برق و فبلبزکبار کبرمبانشباه  سبنبدیبکبای  
کارگران نیشکر هفت تپه  سندیکای نقاشان البببرز  کبانبون  
مدافعان حقوق کارگر  کمیبتبه پبیبگبیبری ایبجباد تشبکبل  
های کارگری و کمیته هماهنگی برای کمک به ایبجباد  
تشکل های کارگری طی بیانیه ای مشبتبرک در دفباع  
از محمود صالحی خواستار آزادی بدون قبیبد و شبرط وی  
شده و عواقب ناشی از وارد شدن هرگونه لطمات جسبمبانبی  
به او را متوجه باالترین مقامات قضایی و اجبرایبی کشبور  
دانستند و قاطعانه چنبیبن اعباله کبردنبد:"مبا ببدون تبردیبد  

هبای مسبتبقببل    هبایبی  مبا تشبکبل   تبداوه چبنبیبن سبیباسبت 
کارگری و طبقه کارگر ایران را بیش از پیش ببه صبحبنبه  

  ٥ مبارزه علیه ستم و بی عدالتی خواهد کشبانبد. ببیبانبیبه  
تشکل کارگری در حمایت از محمود صالحبی نشبانبی از  
ص  متحبد کبارگبران عبلبیبه امبنبیبتبی کبردن مبببارزات  

 کارگران  معلمان و مرده معترض است. 
امضا  کبنبنبدگبان ایبن ببیبانبیبه مشبتبرک هبر یبک  
جداگانه قبال نیز طی بیانیه هبایبی دسبتبگبیبری مبحبمبود  
صالحی را محکوه و خواست آزادی فوری او و با تباکبیبد  
بر کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات و آزادی کبارگبران  
زندانی دیگر چون رضا شهابی  محمود بهشتی  اسماعبیبل  
عبدی  محسبن عبمبرانبی و تبمبامبی زنبدانبیبان سبیباسبی  
خواستار لغو تمامی احبکباه امبنبیبتبی صبادر شبده عبلبیبه  

 کارگران  معلمان و مرده معترض شده اند. 
نبفبر از فبعبالبیبن    ٠٣٠ در هفتبه گبذشبتبه هبمبچبنبیبن  

کارگری  فرهنگی و اجتماعی با امضا و انتشبار ببیبانبیبه  
ای از محمود صالحی فعبا  کبارگبری در ببنبد حبمبایبت  

 کردند.  
جدا از تشکلهای کارگری نامببرده  هبمبچبنبیبن جبمبک  
هایی از کارگران و معلمان از جمله جمعی از کبارگبران و  

فعالین اجتماعی به اسامی عبدالله بلواسبی  واحبد سبیبده   
یوس  آب خرابات  یدی قطبی  عببباس کبریبمبی  فبردیبن  
میرکی  ببهبراه گبرگبان  سبیبد عبلبی حسبیبنبی و یبدی  
صمدی  جمعی از کارگران و فعالین کارگری شبهبرسبتبان  
بانه  جمعی از معلمان  کارگران و مرده معتبرض  جبمبعبی  
از فعالین کارگری  اجتماعی و معلمان مبریبوان  جبمبعبی  

تبهبران  سبنبنبدج و کبامبیباران    -از فعالین علیه ببیبکباری 
بازداشت محمود صالحبی را ببه شبدت مبحبکبوه کبرده و  

 خواهان آزادی بدون قید وشرط او شده اند.  
در همین رابطه رهببران و چبهبره هبای شبنباخبتبه شبده  
کارگری از جمله جوانمیر مرادی  جعفر عظیم زاده  ببهبنباه  
ابراهیم زاده  پروین محمدی  ع مان اسماعیبلبی در ببیبانبیبه  
های اعتراضی خود انزجارشان را علیه دستگیری مبحبمبود  
صالحی اعاله داشته و خواستار آزادی فبوری وی و لبغبو  
تمامی احکاه صادر شده امنیتی برای فعالیبن کبارگبری   

 معلمان و مرده معترض شده اند.  
گفتنی است که کمیته دفاع از محمبود صبالبحبی ببا  
سانگویی همسر وی خانم نبجبیبببه صبالبز زاده و حضبور  
فعا  فرزندانش سامرنند و سیامند صالحی نقش ارزنبده ای  
در پیشروی این کارزار که اساسا کارزاری علیه امبنبیبتبی  
کردن مبارزات است  داشته اند و الگوی خبوببی از نبقبش  
خانواده ها در مبارزه برای آزادی زندانیان سبیباسبی ببدسبت  

 داده اند.  
در سطز بین المللی نبیبز اتبحبادیبه جبهبانبی کبارگبران  
صنعتی )اینداسترالن   شارون بارو دبیر کبل کبنبفبدراسبیبون  
بین اللملی اتحادیه های کارگری درارتببباط ببا ببازداشبت  
محمود صالحی و دیگر فعالین کارگری طبی نبامبه ای  
اعتراضی در شانزدهم آبان ماه خبطباب ببه خبامبنبه ای از  

های مسبتبقبل کبارگبری و فبعباالن    ادامه برخورد با تشکل 
کارگری در ایران انتقاد کرد. عفو بیبن البمبلبلبی نبیبز ایبن  
دستگیری را محکوه کرده است. همچبنبیبن اکسبیبونبهبای  
اعتراضی در حبمبایبت از مبحبمبود صبالبحبی و زنبدانبیبان  
سیاسی در ایبران در خبارج کشبور از جبمبلبه در تبورنبتبو   
استکهلم و فرانفکورت بزگرار شده است. وسیعا ببه کبارزار  
در حمایت از محمود صالحی و علیه احکاه امنیتی علبیبه  
فعالین کارگری  معلمان و مرده معترض بپیوندیم.کبمبپبیبن  

 -برای آزادی کارگران زندانی 
 ٢٠ آبان  ٩٤ 

 کمپین برای آزادی کارگران زندانی 
 

کمیته هماهنگی برای کم  به ایجاد 
تشکل های کارگری:جان کهودکهان در 

 گرو سود سرمایه
آبان خانبواده هبای کبودکبان مبببتبال ببه    ٩٥ روز شنبه  

بیماری اه پی اس در اعبتبراض ببه ارائبه نشبدن داروهبای  
مربوط به این بیماری و به خطر افتادن جبان فبرزنبدان شبان  

 در مقابل سازمان غذا و دارو دست به تجمک زدند. 
بیماری اه پی اس یک بیماری متابولیکی ژنبتبیبکبی  
نادر است که به دلیل جهش ژنتیک و تولیبد نشبدن یبک  
آنزیم خاص در بدن به وجود می آیبد و مبنبجبر ببه تبغبیبیبر  
چهره واز بیبن رفبتبن شبنبوایبی  کبدورت قبرنبیبه چشبم و  



 ٧٩٤ شماره      -  چهارم  دوره     21     کارگر کمونيست 

خشک شدن مفاصل می گردد و مصر  ایبن آنبزیبم ببایبد  
به طور مداوه انجاه گیرد. بنا به اظهبار یبکبی از شبرکبت  
کببنببنببدگببان در تببجببمببک  حببدود یببک سببا  اسببت کببه از  

  ٨٥ خانواده ای که درگیر این مشبکبل هسبتبنبد فبقب  ٩٣٥ 
نفراز سهمیه دارو برخوردار هستند  که هم اکنون همان نبیبز  

 به دست شان نمی رسد. 
نکته قابل تامل این است کبه داروی مبرببوط ببه ایبن  
بیماری در داروخانه ها موجود است  اما به دلیل تبغبیبیبرات  
نرخ ارز   داروخانه ها حاضر به فروا دارو به قیمت قبببلبی  
نیستند و تنها در صورتی حاضر ببه فبروا آن ببه ببهبای  
قبلی هستند که ما ببه البتبفباوت قبیبمبت از طبر  دولبت  
پرداخت شود. اینکه در این میان و تا مشا  شدن قیبمبت  
ومسئولیت پرداخت مابه التفاوت چه بر سر کودکان ببیبمبار  
می آید  کمترین اهبمبیبتبی نبدارد. جسبم وجبان کبودکبان  
مبتال به اه پی اس لحظه به لحظه تحلیل می رود و شبمبک  
وجودشان در مقابل چشم والدین شان رو به خامبوشبی مبی  
گذارد و این همه در شرایبطبی اتبفباق مبی افبتبد کبه نبه  
شرای  جنگی بر کشور حاکم است و نبه داروخبانبه هبا ببا  
کمبود این دارو مواجه هستند  بلکه علیرغم مبوجبود ببودن  
دارو فق  وفق  به دلیبل هبمبان قبانبون هبمبیبشبگبی سبود  

 فروا دارویی با این اهمیت متوق  شده است. 
این اولین بار نیست که جان کودکبان در ایبن سبودای  
نفرت انگیزسرمایه یعنی کسب حداک ر سود به خبطبر مبی  
افتد. ارمغان سرمایه داری برای مرده تنبهبا فبقبر  ببیبکبار  
سازی و سرکوب  فعالین کارگری و اجتبمباعبی نبیبسبت   
بلکه سیستم سرمایه مستقیم  وغیر مستقیم جان انسبان هبا  
و از جمله کوکان بی گناه را دسبتبمبایبه کسبب حبداکب بر  

 سود خود قرار می دهد. 
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشبکبل هبای  

 ٠٣٢٠ آبان    ٩٩  –کارگری  
 

انجمن صنفی کهارگهران بهر  و فهلهز 
 کار کرمانشاه

زنده باد انسانیت کهه تها زنهدگهی هسهت 
 بردوام خواهد بود

زمین لرزه منطقه کرمانشاه دهها هزار انسان را کشبتبه   
میلیبون انسبان    ٨٥ مجرو  و بی خانمان ساخت. نزدیک به  

در ایران و هر انسان انسان گرا و انسان دوسبتبی در سبراسبر  
جهان که خبر این فاجعه هولناک را شنید و دید مبتبرنبر و  
غمناک کرد. اما در جواب به این ببی رحبمبی طبببیبعبت  
که به یمن ح  القیدی صباحبببان قبدرت و سبرمبایبه ببه  
راحتی انسانها را کشتار می کند  انسانیت پوسته تبرکبانبد  
و از فراز دیوارهای متزلز  مبلبیبت  قبومبیبت  مبذهبببی و  
جنسی در هر گوشه جهان جهش کرد و بر روی زمینبهبای  
ترک خورده  بر سر ویرانه ها و کنار اجساد قربانیان اسبتبان  
کرمانشاه قدرت به رخ کشید و ترانه زنده باد زنبدگبی سبر  

 داد. 
بالفاصله بعد از وقوع زلزله از جای جای ایران  ایبرانبی  
و افغانستانی و اهل هر جائی دیبگبر سباکبن در ایبران  از  
اروپا و آسیا و غیره به خروا آمد تا انسانهبای قبرببانبی را  
نجات دهند و اعاله دارند اگبر انسبان قباببل کشبتبه شبدن  

است  اما انسانبهبا در پباسبداشبت از انسبانبیبت فبداکباری  
 خواهند کرد. 

ببا نببهببایببت تببرسبب  شببب گببذشببتببه دو خببودرو حببامببل  
انسانهای فداکار کمبک رسبان ببه زلبزلبه زدگبان اسبتبان  
کرمانشاه که از شبهبرهبای ببوکبان و اراک خبود را ببه  
منطقه نالث ببابباجبانبی رسبانبده ببودنبد نبزدیبکبی چشبمبه  
زرشک به خاطر غیرایمن بودن جاده واژگون شده و بباعبث  
مرگ دردناک ابوبکر معبروفبی اهبل ببوکبان و مصبدوه  
شدن بقیه همراهان ابوبکر و سرنشیبنبان خبودرو مبتبعبلبق ببه  

 اراک گردید.  «آفرود »عضو تیم اتومبیل رانی  
امروز مرده شهرها و روسبتباهبای مسبیبر انبتبقبا  جسبد  
ابوبکر معروفی از شهر جوانرود تا ببوکبان ببا نب بار شباخبه  
های گل به شایستگی تابوت این انسان فداکبار را ببدرقبه  

 کردند. 
انجمن صنبفبی کبارگبران ببرق و فبلبزکبار کبرمبانشباه  
جانباختن ابوبکر معروفی را به خانواده و همه کسانبی کبه  
انسانیت را برتر از هر تعلق سباخبتبگبی ای ارج نبهباده انبد  
تسلیت می گوید و ضمن آرزوی بهبودی برای مصبدومبان  
فداکار  اعباله مبی دارد کبه مصبدومبان ببایبد ببه طبور  
رایگان و با بکارگیری بهترین امکانات درمانبی مبعبالبجبه  
شوند و همچنین ضمن پرداخت خسارت به خبانبواده اببوببکبر  
معروفی   از مزایای بیمه های اجتبمباعبی نبیبز ببرخبوردار  

 گردند. 
انجمن صنبفبی کبارگبران ببرق و فبلبزکبار کبرمبانشباه  

 ٩٠/٨/٠٣٢٠ 
www.anjomanbfk.blogfa.com 

 

فههراخههوان بههه هههمههه کههارگههران و 
 انسانهای شرافتمند وآزادیخواه :

همچنان در کنار زلزلبه زدگبان )اسبتبان کبرمبانشباه   
 هستیم 

کمیته پیبگبیبری ایبجباد تشبکبلبهبای کبارگبران ایبران  
 وفعالین کودکان کار و خیابان. 

برای یاری رساندن و جمک آوری کبمبکبهبای نبقبدی و  
تامین کردن نیازهای ضروری زلزله زدگبان "سبرپبل  هباب  
وبیشتر ازصد روستای آسیب دیبده دیبگبر " ببا در اخبتبیبار  
گذاشتن   شماره حساب ) شماره کارت بانکی   فبعبالبیبن  

 کارگری از جمله : 
 بهناه ) اسعد  ابراهیم زاده   و سعید یوزی  

 که در منطبقبه حضبور دارنبد از هبمبه کسبانبی کبه  
توانایی کمک نقدی دارند میاواهیم تا کمکهبای نبقبدی  
خببود را بببه شببمبباره هببا ی کببه در زیببر مببی آیببد واریببز  

 بفرمایند..... 
 شماره کارت اسعد )بهناه  ابراهیم زاده 

 بانک ملت 
 ٤٥٥٠  ٥٢٠٢  ٣٣٥٠  ٠٠٥٤ 

 شماره کارت سعید یوزی بانک سپه 
 ٠٥٥٥  ٤٢٤٨  ٠٥٠٥  ٠٨٢٩ 

 شماره تماس بهناه ابراهیم زاده 
 ٢٠٣٠  ٥٢٠  ٥٢٣٢ 

 شماره تماس سعید یوزی 
 ٢٥٤٠  ٠٣٥  ٥٢٣٨ 

-------------------------------------------- 
کمیته پیگیری ایجاد تشبکبلبهبای کبارگبری ایبران و  

 فعالین کودکان کار وخیابان 
 ٠٣٢٠ آبان    ٩٢ 
 

تن از زنهدانهیهان سهیهاسهی  ٧بیانیه 
شههر در بهاره  زلهزلهه غهرب  رجایی
 کشور

در نهایت تاس   تانر و نابباوری از زلبزلبه در اسبتبان  »
 هاب و نالث ببااببجبانبی و ازگبلبه    کرمانشاه  مناطق سرپل 

تبر    و ...  باخبر شدیم و وجودمان سرشار از اندوه شبد و تبلب  
هبا  آمبار مبجبروحبیبن و جبان    تر از همه خبراببی   و غمناک 

باشد کبه هبرگبز نبه ببه درسبتبی    گان این حادنه می   باخته 
گبانشبان    منعک  خواهد شد و نبه رنبجبش ببرای ببازمبانبده 

 گاه تماه خواهد شد.   هیم 
های جانی و مالی ناشی از این حبادنبه طبببیبعبی    زیان 

که در درجه ناست نبتبیبجبه سبومبدیبریبت و نباکبارآمبدی  
مدیرانی است که اراده و خواستی برای مدیریبت درسبت و  
رعایت استانداردهای ساخت و ساز و مقاوه سازی بنباهبای  
فرسوده ندارند و از سوی با درجاتی بسیار کمتر نباشبی از  
زلزله خیز بودن مناطقی از کشور است  به دلبیبل نباتبوانبی  
مسئوالن در مدیریت بحران و فراهم نبببودن امبکبانبات الزه  

رود  سبومبدیبریبتبی کبه    برای امداد و نجات بسیار باال می 
های تحمیل شده بر مبرده زلبزلبه    ها را بیشتر و انر رن    آسیب 

 سازد.   تر می   زده را عمیقتر و طوالنی 
گبان    این واقعیت که تعدادی از مجروحان و کشته شبده 

انبد کبه ببا    های تازه ساختی ببوده   این زلزله ساکن ساختمان 
شبود شباهبدی اسبت ببر    عنوان مسکن مهر شنباخبتبه مبی 

کفایتی و ناالیقی کشنده مسئوالنی که هیم اهمبیبتبی    بی 
گبنباه و طبببقبات    برای حق حیات و جان و مبا  مبرده ببی 

شبونبد حبوادث    دهبنبد و مبوجبب مبی   فرودست جامعه نمبی 
 طبیعی در هر ابعادی به فجایعی ویرانگر منجر شوند. 

در این روزها که مسئبوالن نبهبادهبای ظباهبرا مسبئبو   
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خواهند ببه وظبایب   اتبی خبود عبمبل    توانند و یا نمی   نمی 
گبان و    کنند  همبدردی و هبمبدلبی مبرده ببا آسبیبب دیبده 

رود تبنبهبا    کبه انبتبظبار مبی   کمک رسانی مردمی چبنبان 
تواند تحمل رن  این فباجبعبه را ببرای    مرهمی است که می 

 ها باشد.   تر کند و مرهمی بر آاله آن   گان آسان   بازمانده 
متاسفانه تجربه مبوارد پبیبشبیبن نشبان داده اسبت کبه  
نهادهای امدادی حکومتی حتی زمبانبی کبه مبتبانبر از  

شبونبد حضبوری    فشار افکبار عبمبومبی وارد مبیبدان مبی 
موقتی و مسکن دارند و به محع خوابیدن سبر و صبدهبا  

های صوتی و تصویبری  مبرده آسبیبب    و تماه شدن گزارا 
هبا    گذارند و نیازهای ببلبنبدمبدت آن   دیده را به حا  خود می 

برای اسکان دائمی  بهداشت و درمبان روحبی و جسبمبی   
 سپارند.   آموزا و مددکاری را به فرآموشی می 

ما زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج کبه ببه جبره  
هبای مسبئبوالن    کفایتبی   ها و بی   اعتراض به این ناکارآمدی 

هبای حباکبم در جبامبعبه ببه زنبدان    و قدرتمداران و تبعیبع 

ایببم  بببه عببنببوان فببرزنببدان ایببن مببرده فببرودسببت و    افببتبباده 
گبان و    های جان باختبه   زحمتکش  ضمن همدردی با خانواده 

هببا  از تببمببامببی    خببانببمببان شببده   گببان و بببی   مصببیبببببت دیببده 
های کارگری  معبلبمبان  دانشبجبویبان  پبرسبتباران و    تشکل 

طبلبب درخبواسبت    خبواه و ببراببری   فعاالن اجبتبمباعبی آزادی 
های مددکاری  آموزشی و ببهبداشبتبی    کنیم با کمک   می 

پبنباه زلبزلبه    گبان ببی   و درمانی یباری دهبنبده آسبیبب دیبده 
هبای    کرمانشاه باشند و همچون مرده در تامین نبیبازمبنبدی 

 بدیهی آنان از هیم تالشی فروگذار نکنند. 
 ٠٣٢٠ آبانماه    ٩٤ چهارشنبه  

 زندان گوهردشت 
رضا شبهباببی  آرا صبادقبی  سبعبیبد شبیبرزاد زانبیبار  

 مرادی 

 گزارش
 مسکن مهر یا بمب زمانی 

 زلزله غرب کشور و مساکن مهر
پروژه ای که جمهوری اسالمی در دوره دولت احبمبدی  
نداد استارت آن را زد و در ظاهر ببه دنبببا  صباحبب خبانبه  
کردن دهک های پایین جامبعبه ببود و از آن ببه عبنبوان  
یکی از دست اوردهای نظاه و دولت احمدی نداد یاد مبی  

کرد و می کند  در واقک شعار و توهمی عواه فریب ببیبش  
نیست! دولت احمدی نداد با سرفرازی تبمباه ادعبایبش ایبن  

میلیون تومان وجه نقد و مابقی آن در قبالبب    ٩٥ بود که با 
واه کم بهره  مبیبابواهبد دهبک هبای پبایبیبن جبامبعبه را  
صاحب مسکن کند! در واقک این شعار ها و بزرگبویبی هبا  
جز خالی کردن جیب مرده و جنایت در قبا  جان و امبنبیبت  

آنها چیزی بیش نبود. مسکن مهر طبق شکایبات صباحبب  
خانه ها و بعضبا خبود ارگبان هبا و ببانبدهبای جبمبهبوری  
اسالمی دارای کوچکتریبن اصبو  ایبمبنبی و مبهبنبدسبی  
نیست. طی تحقیقات به عمل آمبده از سبوی خبود اعضبا  
تعاونی و هیئت مدیره تعاونی مسکن مهبر کبه خبود جبزو  
صاحبان واحدهایی در مجمبوعبه مسبکبن مبهبر ببوده انبد   
گزارا میشود که این بلبوک هبا و واحبدهبای مسبکبن  
مهر دارای کوچکترین ایمنی مهندسی ساختمان نیسبتبنبد.  
به نحوی که سق  هر واحد باید طبببق اصبو  مبهبنبدسبی  

سبانبتبی مبتبر ببتبون ریبزی شبود. ولبی  ٠ ساختمان حبداقبل 
سانتی متر این سبقب  هبا ببتبون ریبزی شبده    ٩ متاسفانه با 

اند. بعضا طبق نقشه های ساختمانی از قبل طبراحبی شبده  
یک مجموعه چهار طبقه ظرفیت خاصی دارد. اما ایبنبان  
یک یا چند مجموعه دیگر را هم به ایبن مبجبمبوعبه هبا  
بدون صال  دید مهندسی اضافه کبرده انبد. ببطبوری کبه  
کمبود پارکین  شدید ببرای واحبدهبای اضبافبی پبیبش  

آمده است. در اک ر خانه های مسکن مبهبر کبه ببایبد در  
اسکلیت های آن از بتن عالی استفباده شبود  از مباسبه و  
کمی سیمان استفاده شده است که به راحتی سبتبون هبا و  
دیوارهای این مجبمبوعبه هبا بسبیبار آسبان قباببل تبابریبب  
هستند. در مورد سیستم ببرق و لبولبه کشبی آب در ایبن  
مسکن ها از ضعی  ترین نوع اجناس استبفباده شبده اسبت.  
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هر چند پیمانکار ساخت  ایبن مبنباز  پبو  مبتبراژ بباالتبر  
کابل ببرق و لبولبه هبای اب را ببه نباه جبنب  مبرغبوب  
خریداری کرده است و پو  چبنبدیبن ببراببری را از صباحبب  
خانه های آن مجموعه ها اخبذ کبرده انبد. ببعبالوه ایبنبکبه  
یکی از بزرگترین بی کفبایبتبی ایبن پبروژه سباخبت ان در  
حاشیه شهرها بوده است ببعبضبا حبتبی در ببیباببان هبا ایبن  
مساکن ساخته شده است که هیم گونبه فبروشبگباه و یبا  
درمانگاه و یا امکانات رفاهی و تفریبحبی در آن مبنباطبق  
وجود ندارد. خالصه اینکه دهها تبابلب  ایبمبنبی و اصبو   
مهندسی ساختمان دیگری در مبجبمبوعبه مسباکبن مبهبر  

 وجود دارد.  
چه کسانی مسئو  این همه خیانت به جان و اعبتبمباد  

 مرده هستند؟!  
فرمانداری ها برای نظارت بر اصو  مهندسی مسبکبن  
مهر خودشان معاونین فنی و مبعبتبمبد خبود را دارا مبی  
باشند که این مشباوران و مبعباونبیبن فبرمبانبداری هبا ببه  
صورت باندی و جناحی پیمانکارهای مبورد نبظبر خبود را  
به اداره راه و شهر سازی و هیئت تبعباونبی اعضبا مسبکبن  
مهر معرفی می کنند. در واقبک انبتباباب پبیبمبانبکبار از  
سوی معاونت فنی فرمانداری ها عملی جناحی و رانبتبی  
محسوب می شود. هبر دو ببلبوک مسبکبن مبهبر یبک  
پیمانکار اصلی شامل می شود که آن پیمان کبار مسبئبو   
انتااب پیمانکارهای کوچکتر  به طو  م ا  در امور ببرق  
کشی ساختمان ها هستند. بدین تبرتبیبب یبک مبجبمبوعبه  
ای از فساد و رانت خواری گسترده ای بین فرمبانبداری و  
مهندسین ناظرمعتمد فرمانداری و پیمانکارهای کوچکبتبر  
برقرار بوده است. و آنها تا انجایی که توانسته اند به ببهبانبه  
ی گران شدن مصالز ساختمانی و به بهانه ی اسبتبفباده از  
ماترالر مرغوب در ساختمان  جبیبب مبرده کبم در آمبد را  
خالی کرده اند و با تمامی این تالفات مبنباز  و مسباکبن  
غیر استاندارد و غیر ایمن را به صاحبان خانه ها و واحبدهبا  
فروخته اند. بی شک مسئو  این همه دزدی و خیانبت ببه  
جان و ما  مرده نظاه جمهوری اسبالمبی اسبت. چبرا کبه  
تمامی مراجک ناظر بر ساخت این مناز  مسکن مهبر مبهبره  
های دولتی و حکومتی بوده اند که هبدفشبان جبز غبارت  
کردن مرده کبم در آمبد را نبببوده اسبت. در واقبک پبروژه  
مسکن مهر یک پروژه ضد انسانی و ضد مبردمبی اسبت  
که با کوچکترین زمین لرزه و یا هبر حبادنبه دیبگبر مبی  
تواند فاجعه ای بزرگ ببه ببار ببیباورد. در واقبک نباه ایبن  
پروژه را می توان بمب زمانی گذاشت! اببعباد جبنبایبت ایبن  
پروژه ضد انسانی حکومت در زلزله غبرب کشبور خبود را  

 بوضوع به نمایش گذاشت. 
 اخگر خاطری 

 

سر تیتر وقایع 
 اجتماعی و کارگری 

 
ممانعت از ورود جوانانی كه از نج  آبباد ببرای كبمب   

 رسانی به كرمانشاه رفته بودند 
 

شکایت رضا شهاببی در مبورد رفبتبار زشبت پباسبیبار  
 زندان در بیمارستان همچنین کیفیت بد غذا 

 
دایە سەڵتەنە. مادر معلم مبارز فرزاد کمانگر. در حبا   

 ارسا  کمک های جمک  وری شدە 
 

 خودسوزی و مرگ دانشجوی رشته پرستاری 
 

یاب در کرمانشاه  یک مبادر و دخبتبر     های زنده   س  
 یک زن  سه مرد را زنده از زیر آوار نجات دادند 

 
آببان در    ٩٠ اعتراض مالباختگان آرمان وحدت در اهواز/ 

 برابر مؤسسه ملل 
 

 خروج دود سفید خطرناک از پاالیشگاه آبادان 
 

مصدومیت شدید یک کارگر در تهران ببر انبر سبقبوط  
 از داربست 

 
تجمک بازنشستگان فوالد اصبفبهبان مبقباببل دفبتبر امباه  

 جمعه 
 

آموزان کالس چبهباره    پیاه تسلیت و ابراز همدردی دانش 
 آموزان کرمانشاهی   مدرسه دانش شهرستان داران  با دانش 

 
نبفبر    ٠٥٥٥ نماینده کرمانشاه در مجل   گفت: بیش از  

 باختند و به برخی روستاها اصال توجهی نشده   جان 
 

نبفبر در اسبتبان    ٠ لرزه جمهوری آ ربایبجبان    در انر زمین 
 اردبیل مصدوه شدند 

 
انبد    زدگبان کبرمبانشباه: ببه جبای کبمبک  آمبده   زلزلبه 

 عک /فیلم/سلفی بگیرند 
 

تجمعات اعتراضی موسسات مالی مقابل مبجبلب  ببا  
 شعار مجل  بیا جواب بده 

 
سومین روز تجمک اعتراضبی مبرده روسبتباهبای غبرب  

 رامسر   
               

اعبتبراض رانبنبدگببان سبرویب  هبای مبدارس آمبل بببه  
 عملکرد مسولین 

 
 ساعت زیر آوار بود   ٠٠ زن بارداری که  

 
کشتبه دادیبم    ٤٥٥٥ اعتراض مرده کرمانشاه : چرا ما  

 تا؟     ٤٥٥ ولی رسانه ها اعاله میکنن  
 

کهمهیهتهه دفهاع از  ٦٦اطالعیه شماره 
محمهود صهالهحهی :پهزشهکهان مهعهاله  
هشدار می دههنهد کهه جهان مهحهمهود 

 صالحی در خطر است
بنا به گبزارشباتبی کبه ببه ببدسبت مبا رسبیبده اسبت   
پزشکان معال  محمود صالحی با ارسا  نبامبه ای خبطباب  
به مسئوالن قضایی  امنیتی و مسئبولبیبن زنبدان مبرکبزی  
سقز  ضمن هشدار در باره شرای  وخیبم جسبمبی ایشبان  از  
آنها خواسته اند بعلت اینکه محمود صالحبی ببا نبارسبایبی  
ها و مشکالت عدیده ای که از ناحیه قلب ببا آن مبواجبه  
است  باید هرچه سریعتر و اورژانسبی جبهبت کبارگبذاشبتبن  
باطری در قلبش به بیمارستانی مجهز در تهران و یا تبببریبز  
اعزاه شود. متاسفانه مسئولین دستگاههای نامبرده نسبببت  
به این درخواست واکنش م بببتبی نشبان نبداده و مبحبمبود  
صالحی را باوجود شرای  بسیار نامناسب جسمی همبچبنبان  
در زندان نگاه داشته اند. بنابراین تالا و پیگیبری خبانبواده  
محمود صالحی برای متقاعد کردن نهادهای امبنبیبتبی و  

 قضائی تاکنون بی نتیجه مانده است. 
کمیته دفاع از محمود صالحی ضمن هشدار نسبت ببه  
اورژانسی بودن وضعیت جسمی ایشان از این طبریبق افبکبار  
عمومی در سطز ایران و جهان را نسبببت ببه حسباس ببودن  
مسئله مطلک می نماید. در عین حا  از کبلبیبه انسبانبهبای  
ازادیاواه و مبارز  و تشکلهای کارگبری درخبواسبت مبی  
کنیم که نسبت به زندگی و سرنوشت این چهبره شبنباخبتبه  
شده جنبش کارگری و زندانیبان سبیباسبی درببنبد واکبنبش  
های جدی تر و گسترده تبر نشبان داده و خبواهبان آزادی  
بدون قید و شرط این عزیزان شویم. جا دارد تالشبهبایبمبان را  

 در این زمینه دوچندان کنیم. 
 کمیته دفاع از محمود صالحی 

 میالدی   ٩٥٠٥ نوامبر  ٠٨ برابر با    ٠٣٢٠ آبانماه    ٩٥ 
شماره تماس با سانگوی کبمبیبتبه دفباع از مبحبمبود  

 صالحی 
 ٥٢٠٨٤٠٣٨٤٣٠ نجیبه صالز زاده  

 ٠٣٢٠ بیست وهشتم آبان ماه 
 

اعتراض اتحادیه کهارگهران خهدمهای 
 ١٢٢عمومهی کهانهادا، بها بهیهش از 

هههزار عضههو، بههه سههرکههوب و آزار 
 فعالین کارگری در ایران

 ٩٥٠٥ نوامبر    ٠٠ 
آیت اللبه سبیبد عبلبی خبامبنبه ای  رهبببر جبمبهبوری  

 اسالمی ایران 
 حسن روحانی  رئی  جمهوری اسالمی ایران 

به نمایندگی از اتحادیه کبارگبران خبدمبات عبمبومبی  
کانادا )کیوپی   جهت اعاله نگرانی عمیق خبود از تبداوه  
سرکوب و ا یت و آزار فعالیبن کبارگبری ببا شبمبا تبمباس  
می گیریم. ما مطلک هستیم کبه بسبیباری از فبعبالبیبن و  
مدافعان حقوق کارگری تحت پیگرد قانونی قرار داشبتبه و  
یا در مناطق ماتل  کشور در زندان می باشند  و مبا از  
شما می خواهیم این زندانیان عقبیبدتبی را فبوری و ببدون  
قید و شرط آزاد کنید. این  فعاالن شامل افبراد زیبر مبی  

 باشند: 
ببار    ٩٥٠٥ اکبتبببر    ٩٨ محمود صالحی که در تاریب   
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  صبالبحبی  ٩٥٠٥ نبوامبببر    ٣ دیگر زندانی شد. در تباریب   
دچار حمله قلبی شد و به بیمارستان منبتبقبل گشبت. جبان  
 محمود صالحی در زندان در معرض خطر جدی قرار دارد. 

رضا شهابی  عضو هیئت مدیره سنبدیبکبای کبارگبران  
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه )سندیکبای واحبد    

دوباره حب  گبردیبده اسبت.    ٩٥٠٥ اگوست    ٢ که از تاری   
رضا شهابی مشکالت جدی سبالمبتبی ببه دلبیبل سبالبهبا  
بدرفتاری و نیز شکنجه در دوران بازجبویبی دارد. او ببایبد  
به بیمارستانی غیرنظامی با تجهیزات کامل برای معالبجبه  

 تاصصی منتقل گردد  و بدون قید و شرط آزاد گردد. 
اسماعیل عبدی  عضو هیئت مبدیبره کبانبون صبنبفبی  

سبا  حببب  خبود    ٠ معلمان ایران )تهران   در حا  گبذران  
می باشد. بازجویبان او تبهبدیبد کبرده ببودنبد کبه احبکباه  

را نیبز ببه حبکبم او اضبافبه    ٩٥٠٥ تعلیقی مربوط به سا   
 خواهند کرد. 

محمود بهشتی لنگرودی  سانگوی کبانبون صبنبفبی  
سبپبتبامبببر    ٠٩ معلمان ایران )تهران   بار دیبگبر از تباریب   

بازداشت و به زنبدان اویبن مبنبتبقبل گشبت. دادگباه    ٩٥٠٥ 
تجدید نظر اخیرا حکم پن  سبا  زنبدان دیبگبر عبلبیبه او را  
تایید کرده است  که در این صورت کل دوران زندان ایشبان  

 سا  تبدیل می گردد.   ٠٤ به  
ابراهیم مددی و داوود رضوی  اعضای هبیبئبت مبدیبره  
سندیکای کارگران شبرکبت واحبد اتبوببوسبرانبی تبهبران و  

  ٩٥٠٠ آوریبل    ٩٢ حومه  توس  ماموران امنیتی در تاری   
  ٩٩ دستگیر و به زندان اوین منتقل گشتنبد. آنبهبا پب  از  

روز حب  درسلولهای انفرادی با قید ونیقه آزاد شبدنبد. در  
سا  و سه مباه حببب     ٠٥   آنها در مجموع به  ٩٥٠٠ فوریه  

دادگاه انقالب اسبالمبی مبحبکبوه    ٩٠ تعزیری توس  شعبه  
سبا  ببرای    ٠ مباه ببرای مبددی و    ٣ سبا  و    ٠ شدند ) 

رضوی . آنها علیه این احکاه ظالمبانبه تبقباضبای تبجبدیبد  
 نظر کرده اند. 

عالوه بر موارد فوق  بسیاری از فعالیبن کبارگبری در  
ایران به دلیل فعالیتبهبای کبارگبریشبان یبا ببه حبببسبهبای  
تعلیقی محکوه شده اند  یا در انتظار دادگاه هسبتبنبد و یبا  
مورد تهدید قرر گرفته و از کار خبود مبعبلبق و یبا اخبراج  
شده اند.  این از جبمبلبه شبامبل چبنبدیبن تبن از اعضبای  
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و ببرخبی  
از اعضای سندیکای کارگران شرکت نیشبکبر هبفبت تبپبه  

 می باشد. 
   

ما از دولت شبمبا مبی خبواهبیبم کبه ببه ببازداشبت و  
سرکوب فبعبالبیبن کبارگبری در ایبران خباتبمبه دهبد. مبا  
همچنین خواهان آزادی فوری و بدون قیبد و شبرط کبلبیبه  

 فعالین کارگری و زندانیان سیاسی در ایران هستیم. 
 با احتراه  

 مارک هانکوک  ریاست کشوری 
 چارلیز فلوری  دبیر و خزانه دار کشوری 

 رونوشت به : 
شورای عالبی حبقبوق بشبر  قبوه قضبایبیبه جبمبهبوری  

 اسالمی ایران 
 نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل  

 اتحاد بین المللی 

ترجمه و تک یر از اتحاد ببیبن البمبلبلبی در حبمبایبت از  
 کارگران در ایران 

 
مههرگ دلههخههراش کههارگههر کههارخههانههه قههنههد 
فریمان بدنبال سقوط به داخهل دسهتهگهاه 

  غندر خرد کن
کارگر کارخانه قند فریمان ببدنبببا  سبقبوط در کبانبا   

 میراب دستگاه چغندر خردکن قطعه قطعه شد. 
ریی  پلی  شهرستان فریمان با اعاله این خبببر گبفبت:  
در پی گزارا سقوط مرگبار کبارگبر کبارخبانبه قبنبد در  
داخل کانا  میراب دستگاه چغندر خردکبن کبارخبانبه قبنبد  
این شهرستان پلی  و نیروهای امبدادی در مبحبل حباضبر  

 شدند. 
سرهن  علی اکبر قربانی  افبزود: امبدادگبران جسبد  
قطعه قطعه شده کبارگبر کبارخبانبه را از دسبتبگباه خبارج  
کردند. بررسی هبای اولبیبه حباکبی از آن ببود کبه ایبن  
کارگر در زمان وقوع هولناک به تنهایی در محبل کبانبا   

 میراب دستگاه چغندر خردکن مشغو  کار بوده است. 
 

کهارگهر بهراثهرسهقهوط ٧کشته وزخمی شهدن
 تابلو تبلیغای در تبریز

آبان برانرسقوط تابلو تبلیغاتی در تبریز یبک  ٩٥ روزشنبه 
 کارگر کشته و سه کارگردیگرمصدوه شدند. 

وحید شادی نیا مسئو  رواب  عمومی اورژان  اسبتبان  
آ ربایجان شرقی گفت: دقایقی قبل برانر سبقبوط تباببلبو در  
فلکه بازار ولیعصر تبریز یکی از کبارگبران جبان بباخبت و  
سه نفر نیز مصدوه شدند که ببا سبه دسبتبگباه آمبببوالنب   

 اورژان  به بیمارستان اماه رضا انتقا  یافت. 
مسئو  رواب  عمومی اورژان  استان آ ربایجان شبرقبی  
افزود:کارگران مشغو  تغییر روکش بنبر ایبن تباببلبو ببودنبد  

 که ناگهان سقوط کرده است. 
گفتنی است که تابلوی تبلیغاتی سه وجبهبی مبوجبود  
در فلکه بازار تبریز مبتبعبلبق ببه یبکبی از شبرکبت هبای  

 تبلیغاتی باش خصوصی بود. 
 

 بین المللی
 

تظاهرای در والیت  -افغانستان 
غور در اعتراض به کمبود امکانای 

 رفاهی
ساکنان والیت غور در مرکز افغانستان در اعتبراض ببه  

  عده دسترسی به برق و جاده  دست به اعتراض زدند. 
این معترضان از دو روز پیش در شهر فیروزکوه  مبرکبز  
والیت غور همایش اعتراضی زیبر عبنبوان "راه و روشبنبی"  

 برگزار کردند و دست به تحصن زدند. 
گویند  مشکالت اهالی ایبن والیبت    معترضان غور می 

تنها عده دسترسی به جاده نیست  بلکه به نیروی ببرق هبم  
 دسترسی ندارند. 

به جاده  باعث شده اسبت      گویند عده دسترسی   آنها می 

ها از شهرهای بزرگ با هزینه باال به آنبجبا ببرسبد    که کاال 
  مرده باال برود.     و هزینه زندگی 

هببای بببامببیببان و    پببیببشببتببر شببمبباری از اهببالببی والیببت 
های مبرکبزی افبغبانسبتبان نبیبز در    دایکندی  دیگر والیت 

هبا    اعتراض به عبده تبوجبه دولبت ببه تبوسبعبه ایبن والیبت 
 اند.   اعتراض کرده 

جنبشی موسوه به "جنبش روشنبایبی" در اعبتبراض ببه  
عده دسترسی اهالی این مناطق به نبیبروی ببرق ببه وجبود  
آمد که تا حاال همچنان معترض اسبت و دولبت را تبحبت  

 دهد که به این موضوع توجه کند.   فشار قرار می 
ناه همایش اعتراضی معترضان غور هم بی شباهت ببه  
ناه این جنبش نیست. موضوع اعتراض آنها هبم تبا زیبادی  

 مشابه است. 
 

ها و  کارکنان بان  -جمهوری    
اعالم اعتلاب   های بیمه شرکت

 کردند
هبا در جبمبهبوری    و ببانبک     های بیمه   کارگران شرکت 

چک اعاله کردن دست به اعتبصباب مبیبزنبنبد. اتبحبادیبه  
اعباله کبرد ببدلبیبل   OSPPP   و بانک ها     کارگران بیمه 

های دسته جبمبعبی ببرای    عده توافق کارفرمایان با قرارداد 
 افزایش دستمزد  دست از کار خواهند کشید. 

از نمبایبنبدگبان ایبن اتبحبادیبه گبفبتبه اسبت کبه      یکی 
بطور جداگانه دسبت      کارگران در هر بانک و موسسه بیمه 
    ها و موسسات ببیبمبه   از کار خواهند کشید. اتحادیه بانک 

 هزار عضو دارد.   ٨ 
 

اختالف بین فقرا و  -جهان 
ثروتمندان باالترین میزان در 

 تاریخ مدرن
به گزارا بانبک کبردیبت سبویبیب  یبک درصبد از  
نروتمندان جهان بیشتر از نیمی از دارایی های جبهبان را در  
اختیار دارند. به معنایی دیگر مجموع سرمایه بیش از سبه  
میلیارد نفر در جهان کبمبتبر از تبنبهبا یبک درصبد نبروت  
میلیونرهای جهان است. هیچگباه در تباریب  کبره خباکبی  
تفاوت بین فقرا و نروتمندان جهان تا ببه ایبن انبدازه نبرسبیبده  

 است. 
اکسفاه  سازمان ببیبن البمبلبلبی امبدادرسبانبی در سبا   
گذشته میالدی هشدار داده ببود کبه اگبر اقبدامبات الزه  
برای دسترسی حداقلی عدالت اجتماعبی در جبهبان انبجباه  
نپذیرد نیمی از مرده جهان در سبالبهبای آیبنبده فبقبیبرتبر از  
یک درصد از نروتمندان میلیونر خواهند بود. پبیبش ببیبنبی  
که حاال نه در سالهای آینده و تنها یکبسبا  پب  از پبیبش  
بینی گزارا آکسفاه به واقعیت تبدیل شده است. ببیبش از  

تریلیبون دالر نبروت ایبجباد شبده جبدیبد در    ٠٠.٥ نیمی از  
تبریبلبیبون دالر    ٨.٠ آمریکا اتفاق افتاده است و نروتمندان آن  

 اند.    نروتمندتر شده 
به گفته بانک کردیت سویبیب  دارایبی یبک درصبد  

تریلیون دالر رسیبده اسبت. سبرعبت    ٩٨٣ نروتمندان جهان به  
رشد مالی و اقتصادی نروتمبنبدان ببه دلبیبل ببازار پبررونبق  
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 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوس ال ستی!

امالک و روند روبه رشد بازارهای سهاه در جهبان در پبنب   
هبای    سا  گذشته به باالترین میبزان از زمبان نبببت دارایبی 

 نروتمندان در تاری  رسیده است. 
سرعت رشد در پن  سا  گبذشبتبه بباالتبریبن مبیبزان را  
نشان می دهد که دلیل آن نبرخ رشبد امبالک و قبیبمبت  

های آینده مبیبلبیباردهبای    رود در سا    سهاه است. انتظار می 
سابقه عملکردی درخشان داشته باشبنبد و    جهان به اندازه بی 

  ٣٠ تعدادشان افزایش پبیبدا کبنبد. تبعبداد آنبهبا کبمبتبر از  
سا  آینده با هشبت    ٠ میلیون نفر است و انتظار می رود در  

  میلیون نفر برسند.   ٤٤ میلیون رشد به  
بیشترین تعداد نروتبمبنبدانبی کبه در مبیبان ایبن یبک  
درصد قرار دارند آمریکبایبی هسبتبنبد. در ایباالت مبتبحبده  
نزدیک به شانزده میلیون نفر ببا نبروتبی ببیبشبتبر از یبک  

هبا    میلیون دالری زندگی می کنند. برخال  انتظار ژاپنبی 
ها جلوترند و پ  از ایاالت مبتبحبده رتبببه    همچنان از چینی 

دوه را در اختیار دارند. تعداد نروتمندان ژاپنی در حبدود دو  
مبیبلبیبون    ٩.٩ میلیون و هفتصد هزار نفر است. بریتانیبا ببا  
مبیبلبیبون    ٠.٢ میلیونر در رتبه سوه قرار دارد و چبیبن ببا  

نروتمند چهارمین مکان را در اخبتبیبار دارد. ببا ایبن حبا   
بیشترین رشد جمعیت نروتمندان در سالهای آتبی در چبیبن  

تعددا میلیونرهای این کشبور ببه    ٩٥٩٩ خواهد بود. تا سا   
 دو میلیون و هشتصدهزار نفر می رسد.  

در گزارا بانک سویی  همچنین مبی خبوانبیبم کبه  
قاره آفریقا مانند تماه دهه های اخیر فقیرتبریبن قباره جبهبان  

 است.  
 

دبیر کل اتحادیه جهانی کارگران 
صنعتی خواستار آزادی صالحی و 

 شهابی شد
والتر سانچبز  دببیبر کبل اتبحبادیبه جبهبانبی کبارگبران  
صنعتی و پن  سبنبدیبکبای کبارگبری فبرانسبه خبواسبتبار  

دو فبعبا     آزادی فوری محمود صالحی و رضبا شبهباببی   
 کارگر زندانی  شده اند. 

والتر سانچز در نامه ای ببه حسبن روحبانبی از آنبچبه  
هبای    "آزار و ا یت و بازداشت کارگبران و رهبببران اتبحبادیبه 

اببراز    نبامبیبد       های سنبدیبکبایبی"   کارگری به دلیل فعالیت 
 نگرانی کرد. 

دبیر کل اتحادیه جهانبی کبارگبران صبنبعبتبی در ایبن  
ببا      طور مشاب  از آنبچبه "رفبتبار غبیبر انسبانبی"   نامه به 

محمود صالحی و رضا شهابی نامید  ابراز نگرانی کبرد و  
گفت که "سالمتی و تندرستی آنها در معرض خطر جبدی  

 است". 
 

محمود صالحی روز ششم آبان و پ  
هایش در بیمارستانی  از دیالیز کلیه

در سقز به دست ماموران اطالعاتی 
بازداشت شد تا دوره ی  سال زندان 

 خود را بگذارند.
آببان ببه دلبیبل تشبدیبد    ٠٩ محمود صالحبی در شبب  

اا به ببهبداری زنبدان سبقبز و سبپب  ببابش    بیماری قلبی 
های ویده بیمارستان اماه خمینی ایبن شبهبر انبتبقبا     مراقبت 
 یافت. 

پزشک معال  محمود صالحی توصیه کبرده ببود کبه  
او با توجه به ضعی  بودن قلبش به بیمارستبان مبجبهبزتبری  

هبای    در تهران یا تبریز و یا ارومیه منتبقبل شبود امبا مبقباه 
قوه قضائیه با این موضوع ماالفت کردند و او را در روز  

 آبان به زندان سقز بازگرداندند.     ٩٥ 
کمیته دفاع از مبحبمبود صبالبحبی کبه    در این ارتباط   

سانگویی آن بر عهده نبجبیبببه صبالبحبی اسبت  دسبتبگباه  
در تصمبیبمبی    قضایی و وزارت اطالعات را متهم کرد که " 

مشترک  هرگونه تالا برای مرخصی پزشکبی مبحبمبود  
 .   اا را به شکست کشاندند"   صالحی و خانواده 

والتر سانچبز  دببیبر کبل اتبحبادیبه جبهبانبی کبارگبران  
صنعتی  در نامه خود به حسبن روحبانبی اشباره کبرد کبه  

کبنبد و    محمود صالحی کار می         درصد از قلب"   ٣٥ تنها    " 
ای دو بار هم باید در بیمارستبان عبمبل دیبالبیبز انبجباه    هفته 
 دهد. 

جان محبمبود صبالبحبی در صبورت    او تاکید کرد که " 
نگه داشته شدن در زندان در خطر بسیار جدی قبرار خبواهبد  

 .   داشت" 
رضا شهابی  عضو زندانی هیبئبت مبدیبره سبنبدیبکبای  

کبه      کارگران شرکت واحد اتبوببوسبرانبی تبهبران و حبومبه  
آقای سانچز در نامه خود به او نبیبز اشباره کبرد  پب  از  
بازداشت در مرداد سا  جاری متوجه شبد کبه ببایبد حبدود  

اا    یک هزار روز در زندان بماند زیبرا مبرخصبی پبزشبکبی 
 قبو  نشده است. 

وی در اعتراض به این مبوضبوع دسبت ببه اعبتبصباب  
غذای طوالنی مدت زد و در نهبایبت در پبی وعبده یبک  
مقاه عالیرتبببه امبنبیبتبی ببرای رسبیبدگبی ببه تبقباضبای  

هبای کبارگبری در    اا و درخواست خانواده و تشکبل   آزادی 
 ایران و خارج به اعتصاب غذایش پایان داد. 

دبیر کل اتحادیه جهانی کارگران صبنبعبتبی در نبامبه  
خود نوشت که آقای شبهباببی دارای مشبکبالت جسبمبی  

ها بدرفتباری و شبکبنبجبه    گفته شده سا      جدی است که " 
 .   اند"   ها مسبب آن بوده   در بازجویی 

او خواستار آن شد که رضا شهابی به بیبمبارسبتبانبی ببا  
تجهیزات کامل برای مداوای تاصصی انتقا  یابد و ببدون  
قید وشرط آزاد شود. اتحادیه جهبانبی کبارگبران صبنبعبتبی  

 میلیون عضو دارد.   ٠٥ بیش از  
 

نامه پن  سندیکای کارگری فرانسه 

ای برای آزادی محمود  به خامنه
 صالحی

البلبه    ای به آیبت   پن  سندیکای کارگری فرانسه در نامه 
ای  هشدار دادند کبه مبحبمبود صبالبحبی در خبطبر    خامنه 

مرگ قرار دارد و اشاره کردند که پزشکان معالب  وابسبتبه  
اند که آقبای صبالبحبی ببایبد تبحبت درمبان    به زندان گفته 

 دائمی قرار گیرد و نباید به زندان بازگردانده شود. 
در نامه این سندیکاها )س ا  د ت  س ژ ت  ا   
اس او  سولیدر  او ان اس آ  به رهببر جبمبهبوری اسبالمبی  

محمود صالحی در زنبدان از مبعبالبجبه و      گفته شد که " 
های درمبانبی الزه ببرخبوردار نبیبسبت و وضبعبیبت    مراقبت 

 .   اا بسیار وخیم است"   سالمتی 
فبوری ایبن فبعبا     این پن  سندیکبا خبواسبتبار انبتبقبا   

کارگری به بیمارستانی در خبارج از زنبدان شبده و اشباره  
حب  صالحی  مانند حب  دیبگبر کبارگبران      اند که "   کرده 

هبای    زندانی به معنبای تبابطبی از حبقبوق بشبر و آزادی 
 .   اساسی سندیکایی است" 

هبای    مبعبالبجبه و مبراقبببت     در این نامه همچنین ببر " 
درمانی مناسب برای محمود صالحبی و آزادی فبوری و  

 تاکید شده است.         بی قید و شرط او" 
سببنببدیببکبباهببای کببارگببری فببرانسببه بببا اعبباله ایببنببکببه  
جمهوری اسالمی ایران  ببه عبنبوان یبک عضبو سبازمبان  

تببعببهببدات خببود در چببارچببوب      الببمببلببلببی کببار  "   بببیببن 
یباببی    هبای ایبن سبازمبان  ببه ویبده حبق تشبکبل   توافقنامه 

لببغببو      بببر لببزوه "         کببارگببران را رعببایببت نببمببی کببنببد" 
های غیرعادالنه و آزادی فوری و ببی قبیبد و    محکومیت 

های سندیکایبی و    شرط همه فعاالنی که به خاطر فعالیت 
 تاکید کردند.         اند"   دفاع از حقوق مزدبگیران زندانی شده 
هبای رضبا شبهباببی و    در این نامه هبمبچبنبیبن ببه نباه 

اسماعیل عبببدی  عضبو هبیبئبت مبدیبره کبانبون صبنبفبی  
 اشاره شده است.     معلمان  
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