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 آزادی،  برابری،  حکومت کارگری!

 يشود درباره مسائل جنبش کارگری                                        سه شنبه ها منتشر م    -نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران         
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  8١٦٧نوامبر  8٤

 اخبار کارگری
بخش ایران: نسان نودینیان                                    

 بخش بین المللی: داوود رفاهی   

 ٦٨ صفحه  

 ٩صفحه  

صفحه   

 ٦٦ صفحه         

 ١ صفحه   

 ٧ صفحه 

 ٦١ صفحه    

 8 صفحه  

 منصور حکمت  تفاوت های ما 
گفتگو در باره کمونیسم 

 (٧١)کارگری  

 شهال خباززاده
 ٧٩٣١اخبار کارگری آبان ماه 

 شهال دانشفر  
خواستهای فوری زلزله زدگان باید تامین  

 ٤ صفحه   

 محمود صالحی آزاد شد! 
 سایر فعالین زندانی را هم آزاد میکنیم!  

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان 

 نان گران شد! نان گران نشد! 

 

 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گذشت

 منصور حکمت
مصاحبه بمناسبت دهمين سالگرد 

 تشکيل حزب کمونيست کارگرى ايران 
ما به پرچمدار کمونيسم در ايران 

 امروز تبديل شده ايم

 جوانمیر مرادی  
حق آسیب دیدگان زلزله کرمانشاه، ساخت خانه های ایمن و تأمین 

 میلیون تومانی؟  ٩٣کلیه ملزومات زندگی یا پرداخت وام 

 ٩ صفحه  

ویژژیگژژی هژژای حژژزب کژژمژژونژژیژژسژژت 
کارگری; پرسش از حمید تژوژوا ژی 
بمناسبت بیست و ششمین سژالژگژرد 

 تشکیل حزب

 

 

 به گرانى نان یکصدا اعتراض کنید  

 حزب کمونیست کارگری ایران  

 ٨ صفحه    

بمناسبت بیست و ششمین سالگرد تشکیل حزب کمونیست کارگری 
ایران دو نوشته از حمید تووایی و منصور حکمت را منتشر 

از جمع آوری  ١گزارش شماره 
 کمک های مردم  

 ١١صفحه 
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 کارگر کمونيست  کارگر کمونيست    
 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران

 درباره مسا ل جنبش کارگری

 نسان نودینیانسردبير: 
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!

جمهژوری اسژالمژی تژیژمژت  
درصژد  ٩٣نان را حداتژل 
ر ژژژژیژژژژ   افژژژژزایژژژژش داد 

تعزیرات حکومژت مژیژگژویژد 
درصژژد تژژیژژمژژت نژژان  ٧٣

امژا از وزن  تر شژده گران
شژژده  درصژد کژم ٧١آنژهژم 
درصژد  ٩٣بژعژبژارتژی  است

نژژژژان را گژژژژران کژژژژرده 
بسیژاری از نژانژوایژی  اند 

ها نان را از اینژهژم گژران 
و مساله به  تر میفروشند 

اینجا ختم نژمژیژشژود  نژان 
که گران شد مستوژیژمژا بژر 
تیمت همه کاالهژای دیژگژر 
تاثیر میگذارد و همه چیز 
به سرعت گران میژشژود  و 
این در حالی است که حتی 
با تیمت تبژلژی هژم اکژ ژر 
مردم از خژریژد نژان مژورد 
نژژژژیژژژژاز خژژژژود عژژژژاجژژژژز 

ایژژن یژژا جژژنژایژژت  بژودنژد 
مژژژفژژژتژژژ ژژژوران و  آشژژژکژژژار

در حژق  میلیاردرهای حاکم
اک ریت مردمی است که یژا 
بیکژارنژد یژا در بژهژتژریژن 
حالت یا چهارم خط فوژر 

  دستمزد میگیرند 
  

جمهوری اسالمی حتژی نژان 
خالی را هم از سفره مردم 

جمع میکند و میژلژیژون  دارد
ها کارگر شاغل و بیژکژار، 
میلیونها کودک، میژلژیژونژهژا 

را بژه فژوژر و  بازنشسژتژه
گژژرسژژنژژگژژی بژژیژژشژژتژژر و بژژه 
بژژیژژمژژاری هژژای بژژیژژشژژتژژر و 
انواع مصیژبژت هژای دیژگژر 
سژژژوی مژژژژیژژژدهژژژژد  ایژژژژن 
سژژیژژاسژژت،ادامژژه سژژیژژاسژژت 
جراحی اتتژصژادی احژمژدی 
نیاد و اتتصژاد مژوژاومژتژی 
خژژامژژنژژه ای اسژژت  هژژمژژه 
باندهای حکژومژت سژیژاسژت 
مشژژابژژهژژی در ایژژن زمژژیژژنژژه 
دارنژژد  هژژمژژانژژ ژژور کژژه 
درمورد تحمیل دستمزدهژای 
جنایژتژکژارانژه بژه  ژبژوژه 
کژژارگژژر سژژیژژاسژژت واحژژدی 

دارند  هژمژانژ ژور کژه در 
موابل اعتراضات کژارگژران 
و مردم و تژال  فژعژالژیژن 
کارگری برای متشکل کژردن 
کارگران سیاست یژکژسژانژی 

در حالیکه هژر روز  دارند 
هژژزیژژنژژه امژژامژژزاده هژژا و 
موسسات مذهبژی، هژزیژنژه 
ای کژژه صژژرو تژژروریسژژت 
های اسالمی در سژوریژه و 
یژژمژژن و عژژرای و لژژبژژنژژان 
میشود و هزینه ارگان های 
سرکوب و جاسوسژی عژلژیژه 
مردم را افزایش میدهند و 
ارتام حژوژوی هژا و دزدی 
هایشان بیشتر و بژیژشژتژر 
میشود، دستمزدهای کژمژتژر 
و فور و فالکت بیشتری به 

  مردم تحمیل میکنند 
  

دو هژفژتژه  جمهوری اسالمی
است در مژوژابژل مژعژ ژالت 

زلژزلژه  غیر تابل توصیژ 
التژیژدی  زدگان غرب کشور

کرده و صدها هزار نفر را 
به حژا  خژود رهژا کژرده 

تصمیژم ضژد  و اکنون است
انسژژانژژی دیژژگژژری عژژلژژیژژه 
اک ریت مردم گرفته اسژت  
امژژژا هژژژمژژژانژژژ ژژژور کژژژه 

جژژنژژبژژش تژژوده ای  مژژردم
زلزله  وسیعی در حمایت از

در سژژراسژژر کشژژور  زدگژژان
سازمان دادند و تژودهژنژی 
بزرگی به جمهوری اسژالمژی 
زدنژد، در مژوژابژل گژرانژی 
نان نیز کوتژاه نژ ژواهژنژد 

تژدرت خژود را  مژردم آمد 
در اعتصابات و تژجژمژعژات 
باشکوه سژالژهژای اخژیژر و 

انسژانژی  شکل دادن به موج
در حمایت از زلزله زدگژان 
دیده اند و با تدرت علیه 
ایژژژژژژژن تصژژژژژژژمژژژژژژژیژژژژژژژم 

خژژواهژژنژژد  نژژیژژز حژژکژژومژژت
  ایستاد 

  
حزب کژمژونژیژسژت کژارگژری 

اعژژم از   ژژبژژوژژه کژژارگژژر

کارگران شاغل و بیژکژار و 
را،  بژژژژژازنشژژژژژسژژژژژتژژژژژگژژژژژان

دانشژژجژژویژژان و زنژژان و 
جوانان محروم و ستمژدیژده 
را فرامی ژوانژد کژه عژلژیژه 
گژژرانژژژی نژژژان دسژژژت بژژژه 
اعتراض بزنند  هژمژه جژا 
از کارخانه و دانشگاه، از 
مدرسه و اداره و مژحژلژه، 
باید شروع به سازماندهژی 
اعتژراض کژنژیژم و تژدرت 
اعژژژتژژژراض خژژژود را بژژژه 
میلیاردهای مفت ور اسالمژی 

نژژه تژژنژژهژژا  نشژژان دهژژیژژم 
تشکل های کارگژری بژلژکژه 
کلیژه تشژکژل هژای مژدافژع 
حژژوژژوی کژژودک یژژا مژژحژژیژژط 
زیست، تشکل هژای مژدافژع 
حووی زن یژا تشژکژل هژای 
دانشجویی و کژلژیژه تشژکژل 
هژژژژای مژژژژدافژژژژع مژژژژردم، 
نویسندگان و هنرمنژدان و 
سایر چهره های پیشژرو و 

بژژایژژد شژژروع بژژه  مژژردمژژی
سژژازمژژانژژدهژژی اعژژتژژراضژژات 
توده ای کنند و در صژ  
او  مبژارزه عژلژیژه گژرانژی 
نژژژژژان بژژژژژه مژژژژژیژژژژژدان 

تشتت در صژفژوو  بیایند 
دشژژمژژنژژان مژژردم و روحژژیژژه 
اعژژژژژتژژژژژراضژژژژژی بژژژژژاالی 

برای شکژل  را زمینه مردم،
دادن به یا جنژبژش تژوده 
ای در سراسر کشور عژلژیژه 
گژژژژژژژژژرانژژژژژژژژژی نژژژژژژژژژان 

بژا  است  باید کرده فراهم
به میدان آمژد و  تمام توا

جبژهژه تژدرتژمژنژد دیژگژری 
عژژلژژیژژه حژژکژژومژژت اسژژالمژژی 
مفت وران و سرمایژه داران 

  سازمان داد 
 

حزب کژمژونژیژسژت کژارگژری 
 ایران

 ٧٩٣١آذر  ٩
 ٣١٧١نوامبر  ٣٢ 

 به گرانى نان یکصدا اعتراض کنید  
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Workers in Iran  
کارگران در فی  بوک                               

 دیدن کنید

امروز دوم آذرماه محمود صالحی   
چهره شناخته شده کارگری پی   
از سه هفته از زندان آزاد شد و بیا  
استقبال گرم خانواده و دوسیتیان و  

 یارانش مواجه شد.  
 

صمیمانیه آزادی میحیمیود را بیه  
خییانییواده اب و بییه هییمییه مییردم  

 آزادیخواه تبریک میگوییم.  
 

در طییول سییه هییفییتییه ای کییه  
محمود صیالیحی  در زنیدان بیود  
فعالیت وسییعی  بیرای آزادی او  
جریان یافت مخصوصا هیمیسیر و  
فرزندانش سنگ تمام گیااشیتینید  
و هییمییراه بییا تییعییداد دیییگییری از  
فعالین کیارگیری پیییام دادنید و  
مییردم را بییه یییاری طیی ییبیییییدنیید.  
تعدادی از سازمانهای کیارگیری  
بین الم    نیز خیواهیان آزادی او  
شدند و جمیهیوری اسیالمی  کیه  
قصید داشییت بییا یییکییسییال حییکییم  
قب   که به او داده بود او را در  
زندان نگهدارد مجیبیور بیه آزادی  
او شد. میییتیوانیییم و بیایید سیاییر  
فیعییالییییین کییارگیری و مییعیی ییمییان  
زندان  و زندانیان سیاس  را نیییز  
از زنیییدان  هیییای جیییمیییهیییوری  
اسییالمیی  بیییییرون بیییییاوریییم. ر ییا  
شییهییابیی ع اسییمییا یییییل  ییبییدیع  
محسن  مران ع محمود بهشتی ع  
آتیینییا دائییمیی ع آرب صییادقیی ع  
مختار اسدی و تمام  زنیدانیییان  
سیاس  باید فورا و بیدون هییی   
قید و شرط  آزاد شیونید. پیرونیده  
امینیییتیی  آنیهیا از جیمی ییه حیکییم  
یکساله محیمیود صیالیحی  بیایید  

بسییتییه شییود و هییر نییو  فشییار  
امنیییتی  از روی آنیهیا و سیاییر  
فعالییین سیییاسی  و اجیتیمیا ی   

 برداشته شود.  
ا ییتییراعع ا ییتییصییابع تییجییمیی  و  
تحزب و تیالب بیرای میتیشیکیل  
کردن کارگیران و دانشیجیوییان و  

سایر اقشار مردم حق ب  چیون و  
چرای جامعه اسیت. ا یتیراع و  
متشکل شدن نیاز میبیرم میردم و  
حییق مییردم اسییت. مییردمیی  کییه  
هسییت و نیییییسییت شییان تییوسیی   
مشت  میفیتیخیور و جینیاییتیکیار  
باالکشیده شده است. با تمیام قیوا  

مبارزه برای تحمیل آزادی بیان و  
فییعییالیییییت و مییتییشییکییل شییدن و  
متشکل کیردن را بیه جیمیهیوری  
اسالم  باید تحمیل کنیم و جی یو  
هر نو  امنیت  کردن ا تیرا یات  
حق طی یبیانیه میردم را بیگیییرییم.  
جمهوری اسالم  را بیایید از هیر  

طرف تحت منیگینیه قیرار دهیییمع  
متشکل شوییم و خیواسیت هیای  
خود را از ح قوم اق یت میفیتیخیور  

 حاکم بیرون بکشیم.  
 

آزادیع بیییرابیییریع حیییکیییومیییت  
 کارگری 

 محمود صالحی آزاد شد! 
 سایر فعالین زندانی را هم آزاد میکنیم!  
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 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

حژزب کژمژونژژیژسژت کژارگژژری 
 ٧٩١١ایران در پاییز سا  
 ٧٣٣٧شژژمژژسژژی بژژرابژژر بژژا 

 ٣١مژیژژالدی تشژژکژژیژژل شژژد  
سا  از تشژکژیژل حژزب مژی 
گذرد  انترناسیونا  به این 
مناسبت بژا  ژرپ پژرسژش 
هایی به جژنژبژه هژایژی از 

 فعالیت حزب می پردازد 
 

انتتنتتینتتل:تت تت نتتل   

:ل  از روزی که ٢۶

حزب کم نت ت ت  

کلرگیی تشک ل شد 

م گذرد. حزب در چه 

شیایطی تشتکت تل 

شد؟ تفلوت آن بتل 

:لیی نت تیو تل و 

جییلنلت چت  را 

چگ نته تت حت ت  

 م د  د؟
 

 حمید تووا ی: 
حزب کمونیییسیت کیارگیری در  
مقط  فروپاش  شوروی تشکییل  
شد. فیروپیاشی  شیوروی ا یالم  
ورشییکییسییتییگیی  سییرمییایییه داری  
دولت  در لیبیاک کیمیونیییسیم و  
سوسیالیسیم بیود و ایین شیرایی   
سرب ند کردن کمونییسیم واقیعی ع  
کمونیسم  میقا و صریحا   ید  
کییاپیییییتییالیییییسییتیی  مییارکیی  و  
مانیفست کمونیست را بیه ییک  

 رورت  یاجیل و امیری میبیرم  
تبدیل میییکیرد. تشیکیییل حیزب  
کییمییونیییییسییت کییارگییری پییاسیی   
 م   و تعر   به این  یرورت  

 زمانه بود. 
 

تفاوت کمیونیییسیم کیارگیری بیا  
سایر مد یان کمونیسم در واقی   
تییفییاوت میییییان نییقیید کییارگییری  
سرمایه داری با نقدهای نیم بنید  
اقشییار و طییبییقییات دیییگییر بییر  
کییمییبییودهییا و نییارسییائیی  هییای  
سرمایه داری است. کیمیونیییسیم  
روس  و چین  و اوروکمونیییسیم  
و تروتسکیسیم و چیرییکیییسیم و  
جییریییانییات میی ییهییم از آنییان در  
کشورهای جهان سوم  همه بیه  
نو   ا تراع به ب یو  ریرب  
و بویژه امپریالیسم آمیرییکیا  در  
دوران جیینییگ سییردع دفییا  از  
سرمایه داری دولیتی  در بیرابیر  
سیییرمیییاییییه داری بیییازار آزادع  
ا تراع به قدرتهای استعیمیاری  
و  قب ماندگ  های فئیودالی   
و  دم رشد سرمایه صنعیتی  در  
کشورهای جهان سوم و رییره را  
نیمییایینییدگی  مییییکیردنیید. آنیی ییه  
نمایندگ  نمیشد نقید طیبیقیاتی   
کارگری به نف  نظام سیرمیاییه  

 داری بود. 
 

با فروپاش  ب و  شوروی  مر  
و ارزب مصیییرف ایییین نیییو   
کمونیسمهای ریر کارگری نییز  
به پایان رسید. این امراز ییکیسیو  
بهانه و زمییینیه هیای تیازه ای  
برای تب یغات  د کمیونیییسیتی   

دولتها و رسیانیه هیای سیرمیاییه  
داری جهانی  فیراهیم آورد و از  
سوی دیگر شرای  را برای رشید  
و گسترب نیفیوذ نیقید صیریی  و  
بیییالواسیییطیییه میییارکسیییییییسیییتییی   
کاپیتالیسم مهیا کرد. سیرمیاییه  
داری جهان  از ییکیسیو تیالب  
میکردآوار دیوار برلین را بیر سیر  
هر نیو  آزادییخیواهی  و بیرابیری  
طییی یییبییی  و آرمیییان گیییرائییی   
کمونیییسیتی  خیراب کینید و از  
سوی دیگر بیهیانیه و تیوجیییه و  

را  ”  ب یو  شیر  “کیسه بوک   
از دسییت داده بییود و صییرییی  و  
 ییریییان و بییالواسییطییه رودرروی  
کارگران و توده میردم میعیتیرع  
در همه کشیورهیا قیرار گیرفیتیه  

پیییروزی بیر  “ بود. های وهیوی  
بزودی فیرونشیسیت و  ”  کمونیسم 

آن ه بجا ماند و روز بروز بیشیتیر  
آشکار گشیت تیقیابیل مسیتیقیییم  
سرمایه داری  ریان بود بیا تیوده  
های می یییونی  میردم در هیمیه  
کشییورهییا. اییین شییراییی  جییدال  
طبقات  بین دو کیمیک کیار و  
سرماییه را صیریی  و شیفیاف و  
قطب  تر از همیشه به ج و می   
رانییید و حیییزب کیییمیییونیییییییسیییت  
کارگیری از ایین جیدال سیر بیر  

 آورد. 
 

ویژگیهای کمونیسیم کیارگیری  
در واق  ویژگییهیای کیمیونیییسیم  
 ییمیییییقییا  یید کییاپیییییتییالیییییسییتیی   
مارک  و مانیفست کمیونیییسیت  
در آستانیه قیرن بیییسیت و ییکیم  
اسییت. میینییصییور حییکییمییت در  

بیروشینی  و بیه  ”  تفاوتهای میا “ 
تفصیل این ویژگیها را تیو ییی   
داده است. در این نوشته کیه بیه  
نظر من یک سینید پیاییه ای و  
هویت   کیمیونیییسیم کیارگیری  
است جنبشهای اجتما   میبینیا  
و بسییتییر احییزاب و نیییییروهییای  
سیییییاسیی  مییخییتیی یی  مییعییرفیی   
مییشیونید و تیفیاوت کیمیونیییسیم  

” کیمیونیییسیمیهیای “ کارگری با  
دیگر بر این اساک تیو ییی  داده  
میشود. منصور حکمت در ایین  
نوشته که بیه شیکیل مصیاحیبیه  
تییدوییین شییدهع بییروشیینیی  نشییان  
میییییدهیید کییه کییمییونیییییسییمییهییای  
ریرکارگری در اهداف و منافی   
و آرمانیهیای جینیبیشیهیای ریییر  

جییینیییبیییش  ییید    –کیییارگیییری  
استعماری و اسیتیقیالل طی یبیانیهع  
جیینییبییشییهییای  یید فییئییودالیی ع  

ریشیه    –صنعتگیرائی  و ریییره  
دارند و نه در تجدید نظرط بی  و  
یا اشتباهات و انحرافیات نیظیری  
و  قیدتی  افیراد و احیزاب. بیه  
طریق اول  کمونیسیم کیارگیری  
نیییییز از جیینییبییش اجییتییمییا یی  و  

طبقات  کارگران   یه سیرمیاییه  
داری نشییات میییییگیییییرد. اییین  
نظریهع که به نظر من بیایید آنیرا  

تییئییوری جیینییبییشیی  مییبییارزه  “ 
نامیدع یک دستیاورد و  ” طبقات  

درافزوده مهم منصور حکمت بیه  
مییارکسیییییسییم اسییت. قییبییل از  
تشکیل حزبعدر نییمیه دوم دهیه  
هشتاد میالدیعمنصور حیکیمیت  
با همیین شیییوه تیجیربیه انیقیالب  
اکتبر و دالیل شکست آنرا میورد  
بررس  و تجزیه تح یل قیرار داده  
بود و پ  ار فروپیاشی  شیوروی  
نیز بر مبنای همییین نیظیرییه بیه  
نقد ناسیونالیسیم و دمیوکیراسی   
پناه ع و کیال هیمیه جیرییانیات  
مد   کمونیسم که از تیجیربیه  
فییروپییاشیی  شییوروی  کییمییبییود  
دمیییوکیییراسییی  در نیییظیییرات و  
سیاستهایشان را نتییجیه گیرفیتیه  
بودندع پرداخت. بیه ایین میعینی   
کمونیسم کارگری صرفا حزبی   
با سیاستها و میوا ی  و اهیداف  
مییتییفییاوت بییا نیییییروهییای دیییگییر  
مد   کمونییسیم نیبیودع بی یکیه  

حزب  مبتنی   

وییگی های حزب کمونیست کارگری; پرسش از حمید تووا ی 
 بمناسبت بیست و ششمین سالگرد تشکیل حزب

 ٥ صفحه  



 ٨٩٤ شماره      -  چهارم  دوره     5     کارگر کمونيست 

طیبیقیاتی     -بر جنبش اجتمیا ی  
 دیگری بود. 

 
این تفاوت پیاییه ای در بیرنیامیه  
یک دنیای بهتر و در سیاستیهیا  
و موا   و پراتیک و  م یکیرد  
حییزب در هییمییه سییطییو  قییابییل  
مشاهده است. ماع همیانیطیورکیه  
در ابیتیدای بیرنیام ییک دنیییای  
بهتر تاکید شدهع هیمیه مصیائیب  
دنیای حا ر را ناش  از سی یطیه  
نظام سرمایه داری میدانییم و از  
همییین رو پیراتیییک و دخیالیت  
فعال در همه جینیبیشیهیای  ید  
تبعیض و حق طی یبیانیه و تیالب  
برای سمت و جهت ده  به آنهیا  
  یه نظم سرمایه یک خصیصه  
هویت  حزب ما اسیت. میال   
و معیار ما بر خیالف جیرییانیات  
کمونیسم ریر کارگری تیقیسیییم  
بندی مسائل به دموکراتیک و  
سیوسیییالیییسیتی  نیییسیت بی یکیه  
مبارزه   یه همه ب  حقوق  هیا  
و نابرابریهای جهان معاصر اسیت  
و این خصوصییت بیه حیزب میا  
یک خص ت فعال و اهیل  یمیل  
و هیمیییشیه حیا یر در صیحینییه  
مبارزه میبخشد. بیقیول مینیصیور  

میاتیرییالیییسیم  “ حکمت اتکیا بیه  
” پراکتیییکیال بیودن “ و  ” پراتیک 

” تبیین پراتیک  از کمونیسیم “ و  
”  مل کیردن بیه کیمیونیییسیم “ و  

ییییک مشیییخیییصیییه بیییرجسیییتیییه  
 کمونیسم کارگری است. 

 
نظرییه دییگیری کیه بیر هیمییین  
خص ت  یمی ی  کیمیونیییسیم میا  
مبتن  است جایگیاه و اهیمیییت  
مییبییارزه بییرای کسییب قییدرت  
سیاس  در حزب ما است. بیرای  
ما کسب قدرت سیاسی  کی ییید  
گاار از تبیین دنیا به تغییر دنییا  

” حزب و جیامیعیه “ است و نظریه  
کیه  ”  حزب و قدرت سیییاسی  “و  

اولین بار بوسی ه منصور حکمیت  
فییرمییولییه و بیییییان شیید مییبیینییای  
استراتژی حزب ما را تشیکیییل  

 میدهد. 
 

ما یک حزب سیاسی  هسیتیییم  
که برای سرنیگیونی  حیکیومیت  
اسالم  و خ ی  یید سیییاسی  و  
اقتصادی از کل طبقه سیرمیاییه  
دار در ایران و تحقق برنامه ییک  
دنیای بهتیر میبیارزه میییکینیییم.  
 ضویت در حیزب میا شیر  و  
شرو  پییی یییده ای نیدارد. هیر  
ک  برنامه یک دنیای بهتر را  
بپایرد و بخواهد برای هر بنید آن  
مبارزه کند به حیزب میا خیوب  
آمییییده اسییییت. اییییین حییییزب  
اکیتییییویسییتیهییای  یید سییرمیایییه  
داری است و نیه میعیتیقیدیین بیه  
ایدئولیویی و ییا اصیول نیظیری  
معین . ما مارکسیست هستییم  
چون برای شناخت و نقد  یمیییق  
سرمایه داری و مبارزه   یییه آن  
بییاییید بییه تییئییوری شیینییاخییت  
مارکسیست  میجیهیز بیود ولی   
اییین پیییییش شییر   ضییویییت در  
حزب ما نیست ب که اس حیه میا  
بییرای پیییییشییبییرد مییبییارزه اسییت.  
مبارزین  که به حزب میا می   
پیوندند حت  اگر در ابیتیدا خیود  
را مارکسیست ندانند در تیجیربیه  
و روند مبارزه به حقانیییت جیهیان  
بین  مارکسیست  پ  خیواهینید  

 برد. 
 

از نظر متدلویی نقطیه  یزییمیت  
حزب ما ا تیراع و نیپیاییرفیتین  
دنییای میوجیود و تیالب بیرای  
تغییر آنست. انقالبیگری میا بیر  
نییظییرات و  ییقییایییدمییان پیییییشیی   
میییییگیییییرد. مییا از تییئییوری بییه  
 یرورت ا ییتییراع و مییبییارزه و  
انقالب نیرسیییده اییم. بیر یکی ع  
 رورت مبارزه و تغییر بینیییادی  
و   موجود ما را به حقانییت و  
ا تبار مارکسیسم و کیمیونیییسیم  
رسانده است. ما معتقدیم کسی   
که بخیاطیر تیئیوری بیه میبیارزه  
روی آورده با تئوری هیم میبیارزه  
را کنار میگاارد. آخرین تیجیربیه  

در این مورد  م کرد حزب تیوده  
و فییدائیییییان اکیییییریییت و دیییگییر  
نیروهای مد ی  کیمیونیییسیمی   

” تییئییوری دوران “ اسییت کییه از  
حمایت از جمهوری اسیالمی  را  
نتیجه گرفتند. این در  ین حیال  
نمونه گویائ  اسیت از تیئیوری  
باف  جنبشهای دیگر ) در ایین  

  -مورد جنبش  ید آمیرییکیائی  
پروروس (  برای آنکه تحت نیام  
کمونیییسیم امیر خیودشیان را بیه  

 پیش ببرند. 
 

مییارکسیییییسییم بییرای مییا صییرفییا  
یییک سیییییسییتییم فییکییری بییرای  

و  ”  دورانیهیای تیارییخی  “ تبییین  
در  وشیینییاخییت رونیید تییارییی   
نیست ب که ابیزاری اسیت بیرای  
تییغییییییییر دنیییییا و دخییالییتییگییری  
سیییییاسیی . ابییزاری اسییت بییرای  
تغییر رادیکیال و ی  میوجیود و  
تییاریییییر گییااری بییر زنییدگیی   
انسییانییهییای نسییل حییا ییر و نییه  
پیروی از ماتریالیسم تارییخی  و  
روند تکامل تاری . از نیظیر میا  
ا تبار و حقانیت مارکسیسیم در  
شناخت و نقد  میق نظم سرماییه  
و نشییان دادن راه مییبییارزه بییرای  
تغییر و زیر و رو کیردن آنسیت.  
از همیین رو هیر نیو  نیظیرییه و  
تیئیوری پیردازی کیه بیا  یاهییر  
مییارکسیییییسییتیی  بییه نییو یی   
مییمییاشییات و سییازب بییا و یی   

مییوجییود بییرسییدع فییعییالیییییت و  
دخالتگری در هر  رصه میبیارزه  
را نف   کند و ییا  بیه فیردا و  

” تکامل تاریخی  “ مراحل بعدی  
محول کند جائ  در سیاستها و  
دیییگییاه و  ییمیی ییکییرد حییزب مییا  
ندارد. این ییک میعینی  دییگیر  
کمونیسم  م   و میاتیرییالیییسیم  
پراتیک است که باالتر تو ییی   

 دادم. 
 

اینها مهیمیتیریین وییژگی  هیای  
حزب کمونیست کارگری اسیت.  
من به خصوصیات دیگری نظییر  
میاکسییییمیالییییسیمع انسییانیگیرائیی   
 میقع سازب نیاپیاییریع رابیطیه  
رفییرم و انییقییالب و جییایییگییاه و  
اهمیت کمترین بهیبیود در و ی   
زندگ  مردم در دییدگیاه میا و  
ریره نیمیییپیردازم. در ایین میورد  
خواننده  یالقیمینید میییتیوانید بیه  
سمییینیار کیمیونیییسیم کیارگیری  

ع  ١٠٠٢ منصور حکمتعیانوییه   
 رجو  کند. 

 
نییکییتییه ای کییه در خییاتییمییه  
الزمست تاکید کنم موقعیییت و  
جییایییگییاه امییروز حییزب مییا در  
جنبش کارگیری و در صیحینیه  

  ١۶ سیاس  ایران است. نیتیییجیه  
سال فعالیت ب  وقفه بر مبینیای  
جییهییتییگیییییری و سیییییاسییتییهییا و  
متدلویی ای کیه میبیانی  آنیرا  

تییو ییییی  دادم ا ییتییبییار و نییفییوذ  
امیییروز حیییزب در جییینیییبیییش  
کییارگییریع در جیینییبییش  یی یییییه  
ا یییدامع در دفیییا  از حیییقیییو   
پناهندگانع   یه اسالم سیاسی ع  
  یه آپارتاید جنسیت  و تبیعیض  
  یه زنانع و در موقعیت  اسیت  
که کانال جدید بعنوان میرجی  و  
سییخیینییگییو و تییریییبییون فییعییالییییین  
جنیبیشیهیای ا یتیرا ی  بیدسیت  

 آورده است. 
 

روشن است کیه بیایید پیییش تیر  
رفت. هنوز باید موان  بسیییاری  
را از سییر راه بییرداشییت و بییه  
 عفها و کیمیبیودهیای زییادی  
فائیق آمید. حیزب میا نیقی  و  
نقطه  ع  کم ندارد و رف  ایین  
کییمییبییودهییا جییزئیی  از تییالب و  
مبارزه هر روزه ما است ولی  راه  
ر به بر این مشکالت نیز ادامیه  
پیگیر خی  و جیهیت و میتید و  
برنیامیه ای اسیت کیه از آریاز  
تشکیل حزب در پیییش گیرفیتیه  
ایم. خ  و جهت و متد و برنامیه  
ای که پیراتیییک هیمیه جیانیبیه  
حزب تیا هیمییین جیا ا یتیبیار و  
حیقییانیییییت آنییرا بییه هییرکیی  کییه  
اند  آشنائ  با سابقه حیزب و  
شرای  سیاس  در اییران داشیتیه  

 باشد نشان داده است.  
 

   

 ویژگی های حزب کمونیست کارگری; پرسش از حمید تقوائی بمناسبت بیست و ششمین سالگرد تشکیل حزب 

نکنه ای که در خلتمه الزم   تلک د کنم م قع   و جلیگله امتیوز 

حزب مل در جنبش کلرگیی و در صحنه : ل:ی اییان ا: . نن جه 

:ل  فعلل   بی وقفه بی مبنلی جهنگ یی و :ت تل:تنتهتل و  ٢۶

مندل ژی ای که مبلنی آنیا ت ح   دادم اعنبلر و نف ذ امیوز حتزب 

در جنبش کلرگیی، در جنبش عل ه اعدام، در دفتل  از حتقت   

پنل ندگلن، عل ه ا:الم : ل:ی، عل ه آپلرتلید جن  نی و تبتعت  

عل ه زنلن، و در م قع نی ا:  که کلنل  جدید بعن ان متیجتو و 

 :خنگ  و تییب ن فعلل ن جنبشهلی اعنیاحی بد:  آورده ا: .



٦٩٩١ آذر  ٧  کارگر کمونيست  6 

نژوامژبژر  ٩١فاتح بهرامژى: 
امسژژا  دهژژمژژيژژن سژژالژژگژژرد 
تشکيل حزب اسژت  دهسژا  
پيش، در شژرايژ ژى کژه از 
فروپاشى بلوک شژری مژدت 
زيادى نگذشته بود و هجژوم 
نظرى و سژيژاسژى سژرمژايژه 
دارى جژهژانژى بژه انژديشژه 
سوسياليسژتژى و آرمژانژهژاى 
آزادي واهانه بشژر سژيژمژاى 
سياسژى جژهژان را تژرسژيژم 
ميکرد، در جريان اختالفات 
درونى حزب کمونيست ايران 
در دوره جنژ  خژلژيژا شژمژا 
اعالم کرديد که از آن حزب 
جدا ميشويد و حزب ديگژرى 
درسژژت مژژيژژکژژنژژيژژد، حژژزب 
کمژونژيژسژت کژارگژرى ايژران 
محصو  اين تصژمژيژم بژود  
امژژروز پژژ  از يژژا دهژژه 
ارزيابى شما از اين تصميژم 

 و جايگاه حزب چيست؟ 
 

 منصور حکمت: 
صحت اين تصميم اکینیون ديیگیر  
بايد براى همه  يان بیاشید. ا یالم  
جدايى من از حیزب کیمیونیيیسیت  
ايیییران بیییراى تشیییکیییيیییل حیییزب  
کییمییونییيییسییت کییارگییرى و بییعیید  
پيوستن اکیريت رهبران و کیادرهیا  
و فییعیالییيیین آن بیه حییزب جییديییدع  
همانطور که همانموق  در میقیطی   
جدايى گفتمع از نیظیر مین يیک  
تصفيه میبت بیود. ايیجیاد يیک  
حییزب جییديیید يییک راه سییيییاسییى  
اصولى و واقعبينانه بیراى تصیفیيیه  
حزب قديیم بیود. بیجیاى تصیفیيیه  
تشکيالتىع ما همفکیران خیود را  
که اکیريت آن سازمان بیودنید بیه  
حزب نیويینیى بیرديیم. آن روز هیا  
برخى به ما خرده ميگرفتینید کیه  
شما که در حزب کمونيست ايیران  
اکیريت داريد چرا سیيیاسیت خیود  
را در همان حزب دنبال نميکینیيید.  
تح یيیل میا ايین بیود کیه حیزب  

کییمییونییيییسییت ايییران ائییتییالفییى از  
جنبشها و گیرايشیات اجیتیمیا یى  
گوناگونى است کیه کیمیونیيیسیم  
کارگرى فق  يکى از آنیهیاسیت.  
گییرايشییات اجییتییمییا ییى ديییگییر را  
نميتوان با تصميمات تشکيالتى و  
"مديريت صحي " به پیيیاده کیردن  
سياستهايى وادار کرد کیه خیالف  
مناف  خود ميبينند. وقتى قیطیب  
سرمايه دارى در شوروى آریاز بیه  
فروريختن کردع مارکسيسیم خیواه  
نا خواه در سط  جهانى زير فشیار  
قرار گرفت و نفوذ و ا تبیار خیود  
در ميان نارا يیان و جینیبیشیهیاى  
سياسى مخت   را از دسیت داد.  
"از مد افیتیاد". گیرايشیات ریيیر  
مارکسيستى در حزب کمونيیسیت  
ايران هم همراه اين پیديیده جیهیانیى  
بى افق و پاسيو شدند و به يیک  
وزنه بیه پیاى حیزب بیدل شیدنید.  
وقتى در جنگ آمريکا با  یرا ع  
ناسيوناليستهاى کرد در س يمانیيیه  
و اربيل "دولیت" تشیکیيیل دادنیدع  
ناسيوناليسم کیرد در درون حیزب  
کمیونیيیسیت ايیران هیم بیه فیکیر  
"انقالب   يه کمونيسم" در حیزب  
کمونيست ايران افیتیاد. بیراى میا  
ماندن در آن حزب و نگیاهیداشیتین  
موازنه و مديريت کردن ميان ايین  
گرايشیات کیه ديیگیر بیه نیقیطیه  
 طفهاى تیاريیخیى اى در حیيیات  
خود رسيیده بیودنیدع امیرى  یبی   
بود. ما يک حیزب کیمیونیيیسیت  
کارگرى ميخواستيیم کیه درسیت  
در آن شراي  حاد  د کمونيستیى  
پرچم کمونيسم را بر افیراشیتیه تیر  
کند و بیه مصیاف هیاى جیديیدى  
که در میقیابیل کیمیونیيیسیم قیرار  
ميگرفت با اشتها و با حرارات پیا  
بییگییاارد. ايیینییکییار در آن حییزب  
ائتالفى ممکن نبود. جدايى بیايید  
صورت ميگرفت. روب ما يیک  
تصفيه میبت بود. نيروى خیود را  

بيرون کشيديم و بدون دردره سیر  
و ک ه زدن بیا طیرفیداران بیانیک  
جهانى و فوکیويیامیا و طیالیبیانیى  
يک حزب سياسى جديد با يیک  
برنامه کمونيیسیتیى تیعیريی  شیده  
ساختیيیم. يیادآورى میيیکینیم کیه  
اسناد و مقاالت میتیعیدد میربیو   
به جدايى میا در دهسیال قیبیل و  
تشییکییيییل حییزب کییمییونییيییسییت  
کارگرى ايران وسيعا منتشیر شیده  
و من خیوانیدن آنیهیا را بیه هیمیه  
 القمندان تیاريی  کیمیونیيیسیم در  

 ايران توصيه ميکنم.  
 

اکنون يک مسيیر دهسیالیه طیى  
شده است. اکنون هرک  ميتوانید  
ببينید کیه راهیهیايیى کیه میا و  
گرايشات ديگر در آن حزب قیديیم  
رفته ايم چقیدر بیا هیم میتیفیاوت  
است. حزب کمونيسیت کیارگیرى  
اکنون بينش و روب و میوازيین و  
اصول سياسى و  یمی یى اى دارد  
که بر يیک روايیت میتیفیاوت از  
کمونيسم بنا شیده اسیت. روايیتیى  

مطیر  کیرديیم    ٧٥ که در انقالب  
و تیمیام تیاريی  زنیدگیى سیيیاسیى  
بسيارى از میا در ايین دو دهیهع  
تییالب بییراى تییبییديییل کییردن ايیین  
مارکسيسم به يک نیيیروى قیوى  
و معتبر سيیاسیى بیوده اسیت. در  
ايیین دهسییال سییيییمییاى فییکییرى و  
سياسى و  م ى حزب کمونيیسیت  
کارگرى بسيار تدقيق شیده اسیت.  
موافق و مخال  ما ميتواننید بیه  
روشنى جايگاه سياسى میا را در  
صییحیینییه سییيییاسییى ايییران تییعییريیی   
کنند. ما به پرچمدار کیمیونیيیسیم  
و آلترناتيو کمیونیيیسیتیى در ايیران  
امروز تبديل شده ايم. میردم ايیران  
کمونيسم را با حزب کیمیونیيیسیت  

 کارگرى تدا ى ميکنند.  
 

يک گام مهیم در مسیيیرى کیه  

میا طییى کیرده ايیمع بییحی  هییاى  
مییربییو  بییه "حییزب و قییدرت  
سياسى" و "حزب و جامیعیه" بیوده  

دوسیت  -است. چک هاى کیارگیر 
ايران سنتا حزب کیمیونیيیسیتیى را  
حزبى تعري  کرده انید کیه بیراى  
کارگران و براى دفیا  از مینیافی   
کارگران ساخته ميشود. میعیمیوال  
کییارگییر گییرايییى در ايیین چییک  
سنتى با کارگرنوازى و خیوب و  
بش محف ى با کیارگیران میعینیى  

 شده است.  
 

امییا در کییمییونییيییسییم مییا حییزب  
کمونيستى حزبى است که طیبیقیه  
کییارگییر بییراى نییجییات جییامییعییه  
ميسازد. حزبى که ميیخیواهید در  
جدال بر سر قیدرت سیيیاسیى کیه  
کیی ییيیید دسییت بییردن بییه بیینییيییاد  
اقتصیادى جیامیعیه اسیتع طیبیقیه  
کارگر و راه حل طیبیقیه کیارگیر  
براى بشريت را نمايینیدگیى کینید.  
جییدال اسییاسییى بییر سییر قییدرت و  
سرنوشت جیامیعیه اسیت و حیزبیى  
کیه در صییحیینییه جییدال قییدرت و  
صفبینیدى اجیتیمیا یى در میقیابیل  

احزاب جینیبیشیهیاى طیبیقیات دارا  
حضور نداشته باشدع تا چیه رسید  
به اينکه اصیوال میعیتیقید نیبیاشید  
بییايیید حضییور داشییتییه بییاشییدع نییه  
کارگرى است و نه کیمیونیيیسیتیى  
است. در  اين حقيقت ابیتیدايیى  
مارکسيستى و مقیابیل قیرار دادن  
آن با ت قى هاى سنتى چیپیى کیه  
میر   یزا و  ییروسیى در تییاريیی   
معاصر بوده و به حاشيه اى بیودن  
 ییادت کییرده و اکیینییون ديییگییر  
افتخار هم ميکنیدع يیک تیحیول  
مهم در کار حزب ما ايجاد کیرده  
است. میا  یعی  زيیاد داريیم و  
فرصت زياد از دسیت میيیدهیيیم.  
اما اکنون ديیگیر يیک میعیضیل  
بنيادى را حل کرده ايم و آن فیهیم  
 رورت مد ى قدرت بودن حیزب  

 کمونيستى است.  
 

در   ییرورت يییک حضییور  
اجتما ى. با اين نگاه به و یايی   
و جايیگیاهیمیانع الاقیل روى خی   
درسییتییى بییراى پییاسییخییگییويییى بییه  

مبارزه کمونيیسیتیى قیرار  نيازهاى  
 گرفته ايم. 

 منصور حکمت 
 مصاحبه بمناسبت دهمين سالگرد تشکيل حزب کمونيست کارگرى ايران 

 ما به پرچمدار کمونيسم در ايران امروز تبديل شده ايم
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 ٤ صفحه  

 در حاشیه اخبار کارگری 
 نسان نودینیان 

 نان گران شد! نان گران نشد! 

سییتیاد تیینیظییییم بییازار  »خیبییر   
ا الم کرده بود که از روز چهیارم  

درصید    ٢٧ آذرماه قیمت انوا  نان  
افزایش خواهد یافت و حت  خیبیر  

رسیید کییه بییرخیی  نییانییوایییان    میی  
های جدید را از همان زمیان    قیمت 

تغییر دادندع اما ایین مصیوبیه بیا  
دستور ناگهیانی  حسین روحیانی    

 لغو شد.  
رئییییی  انییجییمیین اسییالمیی   

گیویید     کارگران خباز کشور می  
های افزایش قیییمیت نیان    )واقعیت 

به مردم گفته نشده است چیراکیه  
ها قیییمیت نیان بیه    مطابق ارزیاب  
درصیید    ٩١ ع    ٣٩ نسییبییت سییال  

 درصد.   ٢٧ افزایش داشته نه  
مردم میگویند  نان قیوت اول  
استع میگویند  گیرانی  نیان در  
 زندگ  مردم تاریر مستقیم دارد(  

 
نان قوت اول میردم اسیت. بیا  
گییران شییدن مییواد رییااییی )انییوا   
گوشتها( و خواربیار  طی  جینید  
سال گاشیتیه مصیرف نیان  بیاال  
رفتهع و وابستگی  میردم بیخیریید  
نان بیشتر شده! در خیانیواده هیای  

کارگری و کم درآمد سهم نان و   
مواد اولیه بیشتر از خانواده هیای  
پردرآمد و رروتمند است. به همیین  
دلیییییل گییرانیی  نییان پیییییامییدهییای  
سنگین  برای دولت و حکیومیت  

 اسالم  دارد.   
 

دولت روحیانی  سیییاسیتیهیای  
اقتصاد مقاومت  خیامینیه ای را  
گام بگام پیییش بیردهع تیحیت نیام  
"تکیه به مردم" کیه شیاه کی ییید  
اقتصاد مقاومت  برای ریارت و  
به تباه  کشیانیدن میردم اسیتع  
فشار اقتصادی کمرشکن  را بیه  
چندین می یون نفر از کیارگیران و  

 کارکنانع تحمیل کرده اند.  
 

دولت روحیانی  ادامیه دهینیده  

سیاست اقتصاد رییا یتی  دولیت  
های نیهیم و دهیم احیمیدی نیژاد  
است. دولت احمدی نیژاد امیا بیا  
پرویه "هدفمندی ییارانیه" حیمیالت  
وسییییی  و پییردامیینییه ای را بییه  
زنیدگیی  کییارگییران و کییارکیینییان  
جییامییعییه شییرو  کییرد. ریییا ییت  
کشیی  اقییتییصییادی کییه دولییت  
"رفسنجانی " بیا گسیتیرده کیردن  
خصوص  سازی ها شیرو  کیرده  
بودع در دولت های احمیدی نیژاد  

هیدفیمینیدی  »با اجیرای  یمی ی   
ادامه داده شدع نتییجیه    «یارانه ها 

فقر و فالکت ب  شیائیبیه ای را  
بییا افییزایییش گییرانیی  و تییورم بییه  
چیینییدییین مییییی یییییون نییفییر از مییرم  
کارکن تحمیل کردند. به هیمییین  
دلیل در اواخر  کیار دولیت دهیم  
صندو  بییین الیمی ی ی  پیول طی   
گزارش  از  م کرد دولت تیقیدییر  
کرد. این تیقیدییر نشیانیه مشیغی یه  
های صندو  بییین الیمی ی ی  پیول  
برای آینده و برای دولیت ییازدهیم 

)حسن روحانی ( بیود. سیالیهیای  
مدیدی است کیه صینیدو  بییین  
الم    پول از بیشیتیر کشیورهیای  
دنیا و از جم یه دولیت حیاکیم در  
ایران میییخیواهید کیه خیود را بیا  
سیییییاسییتییهییای اقییتییصییادی اییین  
صندو  هماهنگ کنند. تحمیییل  
ریا ت کش  اقتصیادی بیا زدن  
مزایای رفاه  کارگران از جم یه  
پایین آوردن میزان دستمزدهاع کیم  
کردن مزاییای دوره میرخصی  و  
بیمه های اجتما   و پایین نگیه  
داشتن حیقیو  و میزاییای بیییمیه  
بیییییکییاری و افییزدون مییییی یییییونیی   
بیکاری از اهم نیتیاییس مسیتیقیییم  
سیاست های صندو  بین الم  ی   
پول میباشد که بینیا بیه ارزییابی   
اخیییییرع جییمییهییوری اسییالمیی  هییم  
توانسته خودب را بیا آن تیطیبیییق  
کند. در دوره هشت سیال ریییی   
جمهوری احمیدی نیژاد سیییاسیت  

ریا ت اقتصادی با اجرای طیر   
به اجیرا در  ”  هدفمندی یارانه ها “ 

آمده است. گران  و پایییین آمیدن  
قدرت خرید کارگیران و نیاتیوانی   
مییفییر  کییارگییران در تییامییییین  
معیابع در نیتیییجیه ا یمیال ایین  

 سیاست است 
 

میتین     ٢٩٣٩ فروردیین میاه  
ماده ای دولیت    ٥ نهای  مصوبه  

بیییرای تیییداوم گیییرانیییتیییر کیییردن  
حام های انریی منتشر شید. در  
این مصوبه افزایش قیمیت بینیزیین  
و گازوئیل قطع  شدع  افیزاییش  
قیمت ب ی  های قطار و اتیوبیوک  
و کرایه کامیون هم ا الم گردیید  
 و به مرح ه اجرای  گااشته شد.  
گییرانیی  حییامیی ییهییای انییریی  
پیییش درآمیید گیرانیی  کیاالهییای  
 روری و مورد نیاز مردم را بیه  

نیان    ٣٩ دنبال داشیت.  در سیال  
تیومیان     ٠٠٠ تومانی  تیا    ٢٠٠ 

گران شید. بینیابیر گیزارشی  کیه  
بییانییک مییرکییزی ایییران طیی   

ع  ٢٩٣٠ ی اول آبییان مییاه    هییفییتییه 
منتشر کرده است  نرخ بیرخی  از  
اقیییالم مصیییرفییی  بیییا افیییزییییش  
تصا یدی روبیرو بیوده اسیت. بیر  

میر     اساک این گزارب قیمت تخم 

  ٢٧ و گییوشییت مییر  افییزایشیی   
درصدی را به خیود دیید. الیبیتیه  
سایر اقالم  چون گوشت قیرمیزع  
سبزیجات و میوه نیز بیا افیزاییش  

 نرخ مواجه شدند.  
 

گران  مایحتاج میردم امیری  
ادامه دار و ادامیه سیییاسیتیهیای  
خصییوصیی  سییازی و اقییتییصییاد  
مییقییاومییتیی  خییامیینییه ای اسییت.  
دولتهای نیهیم تیا دوازدهیم بیرای  
را   نگه داشتن صینیدو  بییین  
الم  ی  پیول و فیرمیانیبیرداری از  
خامنه ای کاری جز به تیبیاهی   
کشاندن زندگ  و معیشت میردم  

 را نداشته اند.  
 

مردم از حیکیومیت اسیالمی   
متنفرندع نار ایت  از ایین نیظیام  
اسیینییبییداد اسییالمیی  در ا ییمییا   
جامعه استع  ایین روزهیا وقیتی   
درباره گران  و از جیمی یه نیان و  
بییر  و آب صییحییبییت میییییکیینییییید  
"انگار که نیشتری به یک تیاول  

ای" از هییر چیی     چییرکییییین زده 
صحبت میکنید بحی  در میورد  
گییرانیی  بییمیییییان میییییاییید. مییردم  
میگوینید  بیر  گیران شیدهع نیان  
گران شدهع گیوشیتع میر ع لیپیهع  

نییخییودع کییرایییه مییاشییییینع میییییوهع  
خییالییصییه اییینییکییه دسییت رو هییر  

گیااریع گیران شیده    چیزی می  
 است.   

گران  نیان در شیراییطی  بیه  
مردم تحمیل میشود کیه فیقیر و  
فالکتع بیکاری و ب  تیامییینی   
اقتصادی در اییران ابیعیاد بسیییار  
گسیتییرده و وحشیتیینیاکیی  بییخییود  
گرفته اسیت. میردم روز بیه روز  
فقیر تر میشوند. اکیرییت  یظیییم  
مردم در زیر خ  فیقیرع حیتی  بیا  
پایین ترین استانیداردهیاع زنیدگی   
میییییکیینیینیید. هییزاران کییود  در  
خیابانها گرسینیه و سیرگیردانینید.  
بیکاری می یون ع گرسنیگی ع و  
دستمزدهای حقیر و نیاچیییز کیه  
بعضا ماهها نیز پرداخت نمیشیونید  
زندگ  کارگیران و میردم را بیه  

 سیاه  و تباه  کشانده است.  
حکومیت اسیالمی  بیر روی  
میییوجییی  از نیییار یییاییییتییی  و  
ا ییتییرا ییات هییر روز مییردم قییرار  

 گرفته است.  
ا تصاب و تجم  های میداوم  
در میقیابیل میجی ی  اسیالمی  و  

نییهییادهییای دولییتیی   تییوسیی    
کارگرانع مع مانع بازنشستیه هیاع  
پرستاران و جوانیان بیییکیار بیخیش  
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قابل توجه از ا یتیراع مییی یونی   
در مقاب ه با شرای  دهشیتینیاکی   
اسییت کییه جییکییومییت اسییالمیی   

 ایجاد کرده است. 
 

بییا بییاالگییرفییتیین ا ییتییرا ییات  
مردم   ییه گیرانی  و از جیمی یه  
گییرانیی  نیییانع دولییت دوازدهیییم  
روحان   یقیب نشییینی  کیرد و  

 ا الم کرده اند "نان گران نشده"  
 یییقیییب نشییییییینییی  آشیییکیییار  
حکومت اسالم  نتیجه ا تیراع  

مردم به گران  بویژه گرانی  نیان  
و تنفر  میق  است که میردم از  

 حکومت اسالم  دارند.   
حیییکیییومیییت اسیییالمییی  از  
پیامدهای گران  نیان میییتیرسیدع  
اینها در چینید سیال گیاشیتیه بیا  
ا تصاب و تجمیعیات ا یتیرا ی   
مردم درگیر شده اند. ا تصیاب و  
تجم  و راه پیمایی   ی ییی  نیظیام  
سرمایه اسالم  را تیجیربیه کیرده  
اند. هر روز در میقیابیل میجی ی   
اسییالمیی  صیی  ا ییتییرا یی  را  

 شاهد هستند. 
کیییارگیییران و میییعییی یییمیییانع    

بارنشستیه هیا و جیوانیان بیییکیار  
 یی یییییه سیییییاسییتییهییای ریییا ییت  
اقتصادیع گران  و پیایییین بیودن  
دستمزدها در سط  گسیتیرده ای  
ایستاده اند. کارگران و کارکینیان  
زحمتکش سیاکیت نیییسیتینیدع در  
حال مبارزه و طیر  خیواسیتیهیا و  

 مطالباتشانع هستند.  
زمینه ا تیرا یات خیییابیانی   

   یه گران  نان فراهم است.  

 
حکومیت اسیالمی  از تیرب  
پیامدهیای ا یتیراع مییی یییونی   
مردم فعال ا الم کرده اسیت کیه  
"نان گران نشده" این  قب نشینی   
نتیییجیه ا یتیراع و نیار یاییتی   

 می یون  مردم است. 
 

فعالین کارگری و فیعیالییین  
 رصه های اجتما   مییتیوانینید  
نار ایت   به گرانی  نیان را در  
اشکال سازمان  بیه  یرصیه ای  

دائم  و رو در رو بیا حیکیومیت  
 اسالم ع سازمانده  کنند.  

پالکارد  و خیواسیت  ی یییه  
گییرانیی  نییان را بییاییید بییدسییت  
معتیر ییین داد. بیایید هیمیه جیا  
ا الم شود نان نباید گیران شیود.  
باید بگوییم گران  نان با قیییام و  
ا تراع طبقیاتی  جیامیعیه روبیرو  

 میشود. 
   ٢٩٣٠ آذر    ٥   
 ١٠٢٥ نوامبر    ١٢   

 در حاشیه اخبار کارگری                                                  نسان نودینیان
 نان گران شد! نان گران نشد! 

م ابق آمار رسمی در اثژر 
هژزار  ٧٣زلزله کرمانشژاه 

 ٧١١واحد مسکونی به  ور 
 ٢٣در صدی ت ریب شده و 

هزار واحد نژیژز نژیژاز بژه 
تعمیر دارند  مژعژلژوم اسژت 
کژژژه بژژژر ویژژژرانژژژه هژژژای 
واحژژدهژژای تژژ ژژریژژب شژژده 
دیگر هیچ سوژفژی بژر روی 
هژژیژژچ دیژژواری نسژژیژژت و 
همچنین هژیژچ دیژواری هژم 
پابرجا نیست، امژا وتژتژی 

 ٢٣کژژه از آسژژیژژب دیژژدگژژی 
هژژزار سژژاخژژتژژمژژان در اثژژر 
لرز  زمین لژرزه صژحژبژت 
می شود، خرابی و صژدمژه 
دیدن در حژد ریژ ژتژن یژا 
کدر شدن رنژ  و نژوژاشژی 
ناشی از خژیژ  خژوردگژی، 
ترکیدگی لولژه آب و گژاز 
یا گرفتگی لژولژه فژاضژالب 
ساختمان ها به نحژوی کژه 
مژژمژژکژژن اسژژت در بژژعژژ ژژی 
ساختمانژهژا و در شژرایژط 
معمولژی اتژفژای بژیژافژتژد، 
نیسژت کژه تژابژل تژعژمژیژر 

هژژزار  ٢٣بژژاشژژنژژد  ایژژن 
سژژاخژژژتژژژمژژژان دچژژژار فژژژرو 
ری تژگژی بژ ژش هژا ژی از 
دیوارها و سژوژ  هژایشژان 
شژژده انژژد و در بژژهژژتژژریژژن 
حژالژژت تژژرک بژژر دیژژوار و 
سو  آنهژا ایژجژاد شژده و 
بی تردید ستونها و پژایژه 
هایشان اسژتژوژامژت اولژیژه 
خژژود را از دسژژت داده و 
سژژسژژت شژژده انژژد کژژه بژژا 
لرزشی با تدرتی کمتژر از 
زلزله اخیر فژرو خژواهژنژد 
ریژ ژژت  در نژژتژژیژژجژژه هژژمژژه 
ساختمان ها ی که دیوار و 
سوژفژشژان آسژیژب دیژده را 
باید در زمره ت ریب شژده 
ها و غیژر تژابژل سژکژونژت 
تژژرار داد کژژه نژژیژژاز بژژه 
بازسازی کلژی دارنژد و در 

هژژزار  ٧٣آن صژژورت نژژه 
هژزار واحژد  ٣١واحد بلکه 

 باید بازسازی گردند 
 

تفکیا کژردن واحژدهژایژی 
که دچار آسیب دیدگی شده 

اند از واحژدهژای تژ ژریژب 
شده، باز خود راه گژریژزی 
از پژژذیژژر  مسژژرلژژیژژت در 
تژبژا  جژان صژژدهژا هژژزار 
انسان است که بژا لژرزشژی 
دیگر و یا بژا هژر حژادثژه 
 بیژعژی دیژگژری بژه  ژور 
جژژدی بژژه خژژ ژژر خژژواهژژد 

 افتاد 
 

حا  با این وضژعژیژتژی کژه 
در نتیجژه زلژزلژه حژداتژل 

هزار واحد مسکونی بژه  ٣١
آن دچار گشته اند، دولژت 

میلیون تومان وام  ٣٣وعده 
میلیژون تژومژان کژمژا  ٣و 

بژژالعژژوض بژژرای بژژازسژژازی 
مژژژنژژژاز  تژژژ ژژژریژژژب شژژژده 

میلژیژون وام  ٩٣روستا ی و 
میلیژون تژومژان کژمژا  ١و 

بالعوض به مناز  ت ریژب 
شده شهری داده اسژت! ایژن 
وام آن ور که پیداست بژه 
صاحبان واحدهای ت ژریژب 
شژژده و شژژایژژد هژژم بژژه 
صاحبان واحژدهژای آسژیژب 

دیده پرداخت خواهد شد و 
هزاران یا شاید دهها هزار 
خژژانژژواده کژژه در مژژنژژا ژژق 
زلزله زده مسژتژأجژر بژوده 
اند مشژمژو  چژنژیژن وامژی 

 نمی شوند 
 

گذشته از این، با وامژهژای 
وعژژده داده شژژده حژژتژژی 

مژتژری  ١١،  ١١واحدهای 
نا ایمن از نوع مسکن مژهژر 
که در جریان همین زلژزلژه 
اخیر تتلگاه هژزاران نژفژر 
شد را نمی تژوان سژاخژت  
الزم به ذکر است که بابژت 
ساخت همیژن تژتژلژگژاهژهژا، 
صاحب هر واحد عالوه بژر 

 ٩١تژژوژژبژژل بژژاز پژژرداخژژت 
تژا  ٣١میلیون تومان وام، 

میلیون تومان هم نژوژدا  ٣٣
پژژرداخژژت کژژرده اسژژت  از 

ماه تژبژل تژیژمژت  ١حدود 
انواع مصالژح سژاخژتژمژانژی 
افزایشی سرسام آور داشتژه 
اند و اتالمی مژانژنژد تژیژر 
آهن و میلگرد بیشتر از دو 

برابر افزایش تیمت داشتژه 
اند و همین افزایژش چژنژد 
برابری مصالح ساختژمژانژی 
عمال مبالغ وعده داده شده 
بیشتر از نیمی از مصالحی 
که تبال بکار برده شده را 
تأمین ن واهد کرد  عژالوه 
بر این، جمعژیژت مسژتژأجژر 
بژژه کژژنژژار کژژه بژژا تژژحژژمژژل 
گرسنگی، بیماری و سرما و 
گرما باید اجاره خژانژه را 
هژژم بژژزژژردازنژژد، اکژژ ژژریژژت 
آسژژیژژب دیژژدگژژانژژی هژژم کژژه 
دارای سرپناه های محور و 
غیر استژانژدارد بژوده انژد 
بیکار، کم درآمد و ناتژوان 
در تأمین هژزیژنژه حژداتژل 
تژژریژژن نژژیژژازهژژای زنژژدگژژی 
شژژامژژل خژژوراک، پژژوشژژاک، 
پرداخژت فژیژش هژای آب، 
بری گاز و غژیژره هسژتژنژد 
که توان بازپرداخژت هژیژچ 

 مبلغ وامی را ندارند 
 

تا االن مردم آسژیژب دیژده 
توسط کژمژا هژای انسژان 

 جوانمیر مرادی  
حق آسیب دیدگان زلزله کرمانشاه، ساخت خانه های ایمن و 

میلیون  ٩٣تأمین کلیه ملزومات زندگی یا پرداخت وام 
 تومانی؟ 
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زلزله در ررب کشور و ابیعیاد  
هولنا  انسانی  آن بیه خشیم و  
ا تیراع گسیتیرده ای در میییان  
قربانیییان ایین زلیزلیه دامین زده و  
تحرک  گسیتیرده در حیمیاییت از  
آنها در سط  جامعه بدنبال داشیتیه  
است. خبرها از ا تیرا یات زلیزلیه  
زدگان در مناطیقی  چیون سیرپیل  
ذهییاب و اسییالم آبییاد حییکییایییت  
میکند. میدییای اجیتیمیا ی  بیه  
رسانه واقع  مردم تبیدییل شیده و  
مردم با افشای درورگوی  هیای  
صدا و سیمای جمهوری اسالمی   
و سران حکومت در مورد کمیک  
رسان  هیاع فیرییاد ا یتیرا یشیان  
باالست و میگیویینید دولیت بیرای  
مییا کییاری نییکییرده اسییت و مییا  
نمیتوانیم به ایین و یعیییت ادامیه  

 دهیم.   
از سییوی دیییگییر حییکییومییت  
سع  کرد ج وی کمک رسیانی   
ها را بگیردع تا او یا  را تیحیت  
کنترل خود داشته باشد. اما سییل  
حمیاییت هیای میردمی  از هیمیه  
اییینییهییا  ییبییور کییرد. نیییییروهییای  
انتظام  سع  کیردنیدع جیاده هیا  
را ببندندع یکباره نیقیشیه راهیهیای  
مییخییتیی یی  گییار بییه میینییطییقییه در  
مییدیییای میینییطییقییه پییخییش شیید و  

راهیینییمییای کییاروانییهییای کییمییک  
رسان  شد. کولبران که مینیطیقیه  
را میل ک  دستشان میشینیاسینید  
به راهنمای گیروهیهیای کیمیک  
رسان  در منطقه تبدییل شیدنید و  
کسیی  نییتییوانسییت جیی ییودار مییردم  

 شود. 
در هراک از چنین فضای  از  
ا تراعع سیران حیکیومیت ییکی   
پ  از دیگری به منطیقیه رفیتیهع  
 ک  های س ف  گرفتند و در  
ادامه نزا هایشان به سر یکیدییگیر  
کوبیدند و میردم هیم بیا خشیم و  
انزجار پاس  همه شان را دادند. از  
جم یه بیه روحیانی  اجیازه نیدادنید  
حت  از ماشینش بییرون بیییایید و  
وقت  از کیمیک هیای سیپیاه و  
نیروی انتطام  سخین گیفیتع او  
را هو کردند. خامنه ای نیییز در  
دیدار از این منطیقیه بیا ا یتیراع  
مردم روبرو شد. خبرنگار مینیطیقیه  
نیز  در بیرابیر دوربییین هیا ا یالم  
کییرد کییه مییردم اییین میینییطییقییه  
آرزویشییان سییرنییگییونیی  حییکییومییت  
است و دارند بیه کیل حیاکیمیییت  
لعن و نفرین میفرستند. و خالیصیه  
اینکه زلزله ررب کشیور دارد بیه  
زلزله ای سیاس  در کل جیامیعیه  
تبدیل میشود. در هیمییین حیال و  

هیییوا اسیییت کیییه ا یییتیییرا یییات  
کیارگیری گسیتیرده تیر بییه جی ییو  
میرود و روزی نیست که در برابیر  
مج   اسالم  تجم  ا یتیرا ی   
نییبییاشیید. بسییا  ا ییتییراع در  
دانشگاهها نیز دا  است. در متین  
چنین شرایطی  اسیت کیه زلیزلیه  
زدگان با خواستهیایشیان دارنید بیه  
ج و م  آیند. از جم ه بیانییه ای  
از سیییوی آنیییان در میییدییییای  
اجتما   پیخیش شیده اسیت کیه  
بیان خواستهای فوری آنان اسیت.  
تاکید من بر حمایت کل جیامیعیه  
از ایین خیواسیتیهیا و ایین بیییانیییه  
است. انیتیظیار اسیت تشیکی یهیای  
مخت ی  کیارگیری و نیهیادهیای  
مبارزات  مردم چون سینیدییکیای  
واحدع اتحادیه آزاد کارگران اییرانع  
کمیته هماهنگ  بیرای کیمیک  
به ایجاد تشیکی یهیای کیارگیریع  
کمیییتیه پیییگیییری بیرای اییجیاد  
تشییکیی ییهییای کییارگییریع کییانییون  
مدافعان حقیو  کیارگیرع انیجیمین  
بر  و ف زکار کرمانشاهع اتیحیادییه  
کییارگییران نییقییاب الییبییرزع انییجییمیین  
صیینییفیی  کییارگییران سییاخییتییمییانیی   
مییریییوان و سییرو آبییاد ع شییورای  
سییراسییری تشییکیی ییهییای صیینییفیی   
مع مانع کانون نویسنیدگیان اییرانع  

 شهال دانشفر 
 خواستهای فوری زلزله زدگان باید تامین شود!

 "خواستهای فوری ما زلزله زدگان باید تامین شود
 

زلزله خانه هایمژان را ویژران کژرد و امژروز بژی 
مسکن در خیابان و جاده می وابیم  بژرای بسژیژاری 
از ما زلزله زدگان حتژی یژا چژادر بژرای اسژکژان 
موتت این روزهای س ت تژامژیژن نشژده اسژت  ایژن 
تابل تبو  نیست  مژا مسژکژن فژوری مژیژ ژواهژیژم  
اینهمه خانه های خالی در شهرهای م تل  هسژت  
اینهمه هتل و مراکز م تل  بدون اسژتژفژاده اسژت، 
ما زلزه زدگان باید فژورا در آنژهژا اسژکژان پژیژدا 

 کنیم  
 

بسیاری از مردم صدمه جسمی دیده انژد  بسژیژاری 
در این سرما و بی تامینی بیمار هستند  وضع بژد 
بهداشتی سالمی مردم و خصوصا بچه ها و پژیژران 
را به خ ژر انژداخژتژه اسژت  مژا امژکژانژات فژوری 

 درمانی رایگان می واهیم 
 

ما مردم زلزله زده همه هست و نژیژسژتژمژان را از 
دست داده ایم و نیاز به تامین هر روزه مایژحژتژاج 
اولژژیژژه غژژذایژژی، بژژهژژداشژژی، دارویژژی، پژژوشژژاک، 
گرمایشی، و     داریم  و باید ایژن نژیژازهژای مژا 

 تامین شود 
 

در عین حا  دولت در تبا  تهیه مسکن و تژامژیژن 
ما مسئو  است  دولت باید بودجه الزم برای تامین 
مسژژکژژن امژژن و مژژنژژاسژژب بژژرای مژژا زلژژزلژژه زدگژژان 
اختصاص دهد  مسکن هایی که در بژرابژر چژنژیژن 
بالیایی چنین ابعادی از خسارات را به مژردم وارد 

 نشود 
به ما زلزله زدگان که زندگیمان را از دسژت داده 

 ایم، دولت باید خسارت بزردازد 
ما زلزله زدگان کارمان و امکان تامین زنژدگژیژمژان 
را از دست داده ایم  تا مادامیکه کاری پیدا نکرده 
ایم که زندگی مان را بگذرانیم، دولت بژایژد هژمژه 
ما مردم آسیب دیده در زلزله را تحت پوشش کمژا 

 های خود ترار دهد  
دولت باید شرای ی فراهم کند که کودکان ما فژورا 

 به مدرسه و آموز  دسترسی پیدا کنند 



٦٩٩١ آذر  ٧  کارگر کمونيست  10 

ندای زنان ایران و دهها تشیکیل و  
نهاد دیگر کیه بیییانیییه دادنید و  
گروهیهیای کیمیک رسیانی  بیه  
مردم زلزلیه زده در ریرب بیه راه  
انداختینید. کیارگیران از مینیاطیق  
مخت   چون کارگران ذوب آهین  
اصفهان و فوالد و کانیوی وکیال  
که کمکهای خود را با بنرهایی   
که اسیمیشیان بیر روی آن نیقیش  
بسته بیودنیدع بیه مینیطیقیه ارسیال  
کردند و همه گروههای همیییاری  
کییه در اییین مییدت در مییدیییای  
اجتما   در حمایت از قیربیانیییان  
زلزله ررب کشور شکل گیرفیتیه  
اندع از خواستهیای زلیزلیه زدگیان  
ررب کشور ا الم حمایت کنینید.  
امضای خود را پای آن بیگیاارنید  

و در تجمعات ا ترا   ای کیه  
به پا میکینینیدع بیییانیییه آنیهیا را  
قطعنامه ا یتیرا ی  خیود ا یالم  
کنند. متن بیییانیییه خیواسیتیهیای  
فیوری زلیزلییه زدگیان را در زیییر  

 میخوانید  
 

"خواستهای فوری میا زلیزلیه  
 زدگان باید تامین شود 

زلزله خانیه هیاییمیان را وییران  
کییرد و امییروز بیی  مسییکیین در  
خیابان و جاده میییخیوابیییم. بیرای  
بسیاری از ما زلزله زدگان حیتی   
یک چادر برای اسیکیان میوقیت  
این روزهای سخت تیامییین نشیده  
است. این قابل قبول نیییسیت. میا  
مسکن فوری میخواهیم. اینهیمیه  

خانه هیای خیالی  در شیهیرهیای  
مخت   هست. ایینیهیمیه هیتیل و  
مراکیز میخیتی ی  بیدون اسیتیفیاده  
استع ما زلزه زدگیان بیایید فیورا  

 در آنها اسکان پیدا کنیم.  
 

بسیییییاری از مییردم صییدمییه  
جسم  دیده اند. بسیاری در ایین  
سییرمییا و بیی  تییامییییینیی  بیییییمییار  
هسییتیینیید. و یی  بیید بییهییداشییتیی   
سالم  مردم و خصوصا ب ه هیا  
و پیران را به خطر انداخیتیه اسیت.  
مییا امییکییانییات فییوری درمییانیی   

 رایگان میخواهیم. 
 

ما مردم زلزله زده همه هسیت  
و نیستمان را از دست داده اییم و  

نیاز به تامین هر روزه میاییحیتیاج  
اولیه راای ع بهیداشی ع دارویی ع  
پییوشییا ع گییرمییایشیی ع و ...  
داریم. و بایید ایین نیییازهیای میا  

 تامین شود. 
در  ین حال دولیت در قیبیال  
تهیه مسکن و تامین ما مسیئیول  
است. دولت باید بودجه الزم بیرای  
تامین مسیکین امین و مینیاسیب  
برای ما زلزله زدگیان اخیتیصیا   
دهد. مسکن های  که در بیرابیر  
چنین بالیای  چنیین ابیعیادی از  

 خسارات را به مردم وارد نشود. 
بییه مییا زلییزلییه زدگییان کییه  
زندگیمیان را از دسیت داده اییمع  

 دولت باید خسارت بپردازد. 
ما زلزلیه زدگیان کیارمیان و  

امکان تیامییین زنیدگیییمیان را از  
دسییت داده ایییم. تییا مییادامیییییکییه  
کییاری پیییییدا نییکییرده ایییم کییه  
زندگ  مان را بیگیارانیییمع دولیت  
باید همه ما مردم آسیب دییده در  
زلزله را تیحیت پیوشیش کیمیک  

 های خود قرار دهد.  
دولت بیایید شیراییطی  فیراهیم  
کند که کیودکیان میا فیورا بیه  
مدرسه و آموزب دسترسی  پیییدا  

 کنند. 
ما  من قدردان  از کیمیک  
هییای سییراسییری مییردم در اییین  
روزهییای سییخییتع از هییمییگییان  
میخواهیم که از خواستیهیای میا  
حمایت کنند و هم نان همراه میا  

 باشند.". 
 

 شهال دانشفر                                              خواستهای فوری زلزله زدگان باید تامین شود!

دوستانه از سراسر ایران و 
هژژمژژچژژنژژیژژن از خژژارج تژژا 
آنجا ی که کما کژنژنژدگژان 
توانسته اند تحژت عژنژوان 
تژژوریسژژت بژژه داخژژل راه 
یابند، از مرگ و گرسنژگژی 

 در امان بمانند  اما به 
خا ر عمق فژاجژعژه و بژه 
خا ر اینکه هست و نیست 
این مردم بژه کژلژی نژابژود 
شده است، نژیژاز آنژهژا بژه 
حمایت برای تأمین مسکن، 
خوراک، پوشاک، بهداشت، 
تحصیل و دیژگژر مژلژزومژات 
زنژژژدگژژژی  ژژژوالنژژژی مژژژدت 
خواهد بود  مژردم در ایژن 
راب ه تمام تژوان خژود را 
بکار برده اند و در ادامژه 
نیز در حد توان خود کما 

 خواهند کرد 
دولت به عژنژوان در دسژت 
دارنژده ثژروت و سژرمژایژه 
اجتماعژی بژایژد بژه جژای 
دادن وعژژده وام، تژژمژژام 
امژژکژژانژژات زنژژدگژژی زلژژزلژژه 

زدگژژان از جژژمژژلژژه مسژژکژژن 
مناسب و مجانی را فژراهژم 
نماید و در تدم او  و بژه 
فوریت به جای چژادرهژا ژی 
کژه نژه در مژوژابژل سژرمژژا 
مژژوژژاوم هسژژتژژنژژد و نژژه در 
موابژل نژفژوذ آب بژاران و 
بعالوه به دلیل غیژر ایژمژن 
بودن آنها )تژاکژنژون چژنژد 
چادر دچار حژریژق شژده و 
سژژاکژژنژژیژژن آنژژهژژا بژژه شژژدت 
سژوخژتژه شژده انژژد و یژژا 
مورد هم خفژگژی نژاشژی از 
گازگرفتگی به خا ر نبژود 
دریچژه مژ ژصژوص هژدایژت 
گاز حاصله از وسایل گرمژا 
زای نژژفژژتژژی و گژژازی در 
چادرها اتفای افتاده است( 
بژژایژژد در کژژنژژار تژژأمژژیژژن 
نیازهای فوری و اسژاسژی، 
کژژانژژکژژ  هژژای ایژژمژژن در 
اختیار مژردم آسژیژب دیژده 

 ترار دهد  
 جوانمیر مرادی

 ٣١٣١٧٩٣١ 

 جوانمیر مرادی  
میلیون  ٩٣حق آسیب دیدگان زلزله کرمانشاه، ساخت خانه های ایمن و تأمین کلیه ملزومات زندگی یا پرداخت وام 

 تومانی؟ 
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 آبان ٧
* کییارگییران شییرکییت زرییال  
سیینییگ الییبییرز شییرقیی  مییقییابییل  

 استانداری سمنان تجم  کردند. 
* جییمییعیی  از کشییاورزان  
شییادگییان در ا ییتییراع بییه  ییدم  
پیییرداخیییت خسیییارت نیییاشییی  از  
خشیکیسییالی  میقییابیل سیاخییتیمییان  
میدیییریییت بیانییک کشییاورزی در  
اهواز تجم  و خیواسیتیار پیرداخیت  
خسییارت تییوسیی  صیینییدو  بیییییمییه  
محصوالت کشاورزی خیوزسیتیان  

  شدند. 
* جمع  از کشیاورزان شیهیر  
بیییییارجییمیینیید در ا ییتییراع بییه  
مشیییکیییالت چیییاه هیییای آب  
کشاورزی ایین مینیطیقیه میقیابیل  

  استانداری سمنان تجم  کردند. 
* جییمییعیی  از کییارگییران  

الیمی ی ی     شرکت حمل و نیقیل بییین 
خیی یییییس فییارک در ا ییتییراع بییه  

سازی و پرداخیت نشیدن    خصوص  
مطالیبیات میزدی خیودع میقیابیل  
سییاخییتییمییان وزارت کییاردر تییهییران  

 دست به تجم  زدند. 
* جییمییعیی  از کییارگییران  
اخراجی  شیرکیت انیفیورمیاتیییک  

وابستیه بیه بیانیک      ایران) شرکت 
ییییییرای   صییییییادرات ایییییییران( ب
باردییگیرمیقیابیل میجی ی  تیجیمی   

 کردند. 
* کیییارگیییران کیییارخیییانیییه  
پیییوشیییا  قیییهیییرود کیییاشیییان  
درا تراع به بالتک یف  شیغی ی   
وشییگییردکییارفییرمییا مییقییابییل اداره  
کاروفرمیانیداری کیاشیان تیجیمی   

  کردند. 
* در پیی  شیینیییییده شییدن  
تعطی   احتمالی  ایارخیانیه شیییر  

وارنا در تهرانع کارگران کیارخیانیه  
مییقییابییل درب کییارخییانییه تییجییمیی   

 ا ترا   بر پا اردند . 
 
 

 آبان  ٣ 
نفر از کارکینیان    ٠٠ * حدود  

دفتری پاالیشیگیاه سیتیاره خی یییس  
فارک کیه در دفیتیر تیهیران ایین  
پییاالیشییگییاه مشییغییول بییه کییار  
هسییتیینییدع مییقییابییل دفییتییر اییین  

 پاالیشگاه در تهران تجم  کردند. 
 

* سیییصید کیارگیر شیرکیت  
حمل و نقل خ یس فارک در ادامیه  
تییجییمییعیی  کییه در ا ییتییراع بییه  

سازی وپیرداخیت نشیدن    خصوص  
مطالبات مزدی خودع در روز اول  
    آبان در مقیابیل سیاخیتیمیان وزارت 

تعاونع کار و رفاه اجیتیمیا ی  در  
تهران داشتنندع تجم  مشابهی  را  
در مقابل فرمانیداری اسیالمشیهیر  

 برپا کردند.  
 

* کارگران اخراج  شیرکیت  
پویش معادن ذوب آهین اصیفیهیان  
در منطقه پروده طیبی ع هیمیزمیان  
بانشیسیت بیررسی  مینیطیقیه وییژه  
معدنکاری طب  دست به تجیمی   
مییقییابییل فییرمییانییداری ویییژه اییین  

 شهرستان زدند. 
نفراز کارکنیان    ٢٧٠ * حدود  

تییعییاونیی  هییای سییهییام  ییدالییت  
سراسرکشوربنماینیدگی  از طیرف   

نییفییرازهییمییکییارانشییان در    ١٠٠٠ 
ا تراع به نداشتن امنیت شغی ی   

مییاه حییقییو     ٩٢ و  ییدم پییرداخییت 
 مقابل مج   تجم  کردند. 

* جمع  از نیا یریین جیهیاد  
کشاورزی با سابقه بیعید از سیال  

درا تراع به بالتکی یییفی     ٢٩٣٠ 
استخدام  وب  تفاوتی  دولیت و  
میجیی یی  بییرای اسییتیخییدامشییان و  
تعیییین تیکی ییی  و یعیییت خیود  

 مقابل مج   تجم  کردند. 
* برای دومین روز متیوالی ع  
ا تصاب کارگران شیرکیت حیمیل  

و نقل خ یس فارک درا تیراع بیه  
خصوص  سازیع کاهش حیقیو   
و دم پرداخت بمیوقیعیش بیاتیجیمی   
یییییداری   یییییل فیییییرمیییییان میییییقیییییاب

  اسالمشهرعادامه پیداکرد. 
* کییارگییران شییرکییتیی  و  
قییراردادی شییهییرداری کییرمییانشییاه  

میاه    ٩ درا تراع به  دم پرداخت  
حقو  مقابل ساختمان اسیتیانیداری  

 تجم  کردند. 
* جییمییعیی  از کییارکیینییان  
ستادی پاالیشگیاه سیتیاره خی یییس  
فارک کیه در دفیتیر تیهیران ایین  
پییاالیشییگییاه مشییغییول بییه کییار  
هسییتیینییدع مییقییابییل دفییتییر اییین  

 پاالیشگاه در تهران تجم  کردند. 
  ١ * براساک گیزارشی  کیه  

آبان رسانیه ای شیدع جیمیعی  از  
آموزب دهندگیان نیهیضیت سیواد  
آموزی کهگی ویه و بویراحیمید بیا  
تییجییمیی  در جیی ییوی اسییتییانییداری  
خواستار تایید طر  پ کان  تیمیام  

  ٣٧ آمیوزب دهیینییدگیان تییا سییال  
 شدند. 

* جییمییعیی  از پییرسییتییاران  
بیمارستان خمین  در ا تراع بیه  
فشار کاریع سط  حیقیو  و یدم  
پییرداخیییت بییمیییوقیییعییش در ایییین  

 بیمارستان تجم  کردند. 
 

 آبان ٩
* جمع  از کارگران کیییش  
چییوب در ا ییتییراع بییه آنیی ییه  
بالتک یف  در و عیت شیغی ی  و  
پرداخت نشدن میطیالیبیات میزدی  
خود م  خوانند ع میقیابیل دفیتیر  
اشتغال منطقه آزاد کیییش دسیت  

 به تجم  زدند. 
 
 

 آبان  ١
* بیییش از بیییسیت مییینی   

کارگر نییشیکیر    ٠٠٠ بوک حامل  
هفت تپه جهت ا تیراع بیه  یدم  
پییرداخییت مییطییالییبییاتشییان جیی ییوی  
ورودی هفت تیپیه میتیوقی  شیده  

 بودند. 

نفر از کیارگیران    ٧٠ * حدود  
اخییراجیی  و تییعییداد انییدکیی  از  
کارگران باق  مانده در کیارخیانیه  

میاه    ٣ نو هور در ا یتیراع بیه  
مییطییالییبییات مییزدی مییربییو  بییه  

در میحیوطیه    ٣٠ و    ٣٧ سالهای  
 کارخانه تجم  کردند. 

* دانشجویان دانشگاه تیهیران  
در ا تراع   یه سیییاسیت هیای  

امیینیییییتیی     ٬ خصییوصیی  سییازی 
سازی و تبعیض آمیییز دولیت در  
 رصه دانشگاه تجم  ا یتیرا ی   

 برگزار کردند. 
* از زمان تغییر مدیرییت دو  
کارخانیه فیوالد قیزویین و آرمیان  
شفق در منطقه تیاکسیتیان اسیتیان  

کارگیر طی     ٢٠٠ قزوین دستکم  
 اند.   دو ماه گاشته اخراج شده 

* جیییییییمیییییییعییییییی  از  
شییرکییت مسییکیین و     کییارگییران 

 مران قدک ر وی در ا یتیراع  
میاه حیقیو  و    ٠ به  دم پرداخت  

یک ماه حق بیمه میقیابیل دفیتیر  
کارگاه این شیرکیت میتیعی یق بیه  
آستان قدک ر یوی در سیرخی   

 تجم  کردند. 
  

  آبان ١
  ٣ سییاکیینییییین مسییکیین مییهییر  

پردیسان قم مقابل استانیداری ایین  
شهر تجم  کرده و نسبت به سیود  
مشییارکییت بییانییکیی  بییاال و بیی   
کفایت  پییمیانیکیار و نیبیودن آب  

 شرب ا تراع کردند. 
 

 آبان  ٨
  ١٠ * پرسنل راه آهن بعید از  

سال هینیوز بیا قیرارداد ییکیمیاهیه  
  ٠ آزمایش  کار می  کینینید و  

 ماه است حقو  نگرفته اند. 
 

* کییارکیینییان بیییییمییارسییتییان  
امیینی  لینیگیرود درا یتیراع بیه  
 دم پرداخت مطالباتشان دسیت از  
کیارکشیییده و در میحییوطیه اییین  

 بیمارستان تجم  کردند. 
 

  ٢٩ * دو هزار کیارگیر فیاز  
 س ویه در ا یتیراع بیه تیعیوییق  

ماه دستمیزد دسیت بیه    ٧ پرداخت  
 ا تصاب زدند.  

   
نییفییر از    ٢٠٠ * بیییییش از  

کارگران بازنشسته نیشکیر هیفیت  
بیه نیمیایینیدگی  از  ٣٧ تپه اسفند  

نیفیر از آنیان    ٩٠٠ طرف بیش از  
که تا این تاری  مطالبات خود را  
دریافت نکرده بودندع در میحیوطیه  

 شرکت تجم  کردند. 
* هشت آبان بیرای سیومییین  
روزمیتییوالی ع کیارگییران نییییروگییاه  
شیروان)شیرکیت نصیب نیییرو( در  
ا تراع به  دم پرداخیت میاه هیا  
مطالبیاتع سیطی  نیاچیییز حیقیو   
وشرای  کاریع بیه ا یتیصیابشیان  
ادامه داده ومیقیابیل درب ورودی  
این واحد تیولیییدی تیجیمی  کیرده  

 بودند. 
* جمع  از جیوانیان جیوییای  
کییارکیینییگییان درا ییتییراع بیییه  
بیکاری وبرای اشتغال همزمان بیا  
بازدید استانیدار بیوشیهیر از پیرویه  
دهکده گردشگری کنگان دسیت  

 به تجم  زدند. 
 

 آبان ٣
* کارگران کارخانیه شیمیش  
منیزیم در ادامیه ا یتیرا یاتشیان  
نسبت به بالتک یفی  میعیییشیتی   
وشیغیی یی ع بییرای چیهییارمیییین بییار  
مقابل فرمانداری فردوک تیجیمی   

 کردند.  
 
* جمع  از بیازنشیسیتیگیان    

جییهییاد کشییاورزی در سییه حییوزه  
مناب  طیبیییعی ع دامیپیزشیکی  و  
جهاد کشیاورزی درا یتیراع بیه  
 دم پرداخت مطالبیاتشیان میقیابیل  
استانداری کهگی ویه و بوییراحیمید  

 تجم  کردند. 
   

و    ١١ * کارگران فیازهیای  
 سیی ییویییه در ا ییتییراع بییه    ١٠ 

ماهها معوقه مزدی در میحیوطیه  

 شهال خباززاده
 ٧٩٣١اخبار کارگری آبان ماه 
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اطییراف مییحییل کییارشییان تییجییمیی   
 کردند. 
نیییفیییر از    ٢٧٠ * حیییدود   

فرهنگیان بازنشسته برای دومییین  
روز مییقییابییل سییازمییان بییرنییامییه و  

 بودجه تجم  کردند. 
* کسییبییه بییازارهییمییدان در  
ا ییتییراع بییه انسییداد راهییهییای  
منتهی  بیه بیازارشیهیر درمیقیابیل  
فییرمییانییداری تییجییمیی  ا ییتییرا یی   

  برگزارکردند. 
* پیرداخیت نشیدن میعیوقیات  
مزدی بازهم شماری از کیارگیران  
پیمانکاری شیاریل در فیازهیای  

منطقه ویژه  س ویه را    ١٠ و    ١١ 
 به تجم  کشاند. 

* جییمییعیی  از کییارگییران  
شرکت تراورک راه آهن لرستان بیه  
نمایندگ  از هفیت هیزار کیارگیر  
این شرکت درا تراع به نیداشیتین  
امنیت شیغی ی  و  یدم پیرداخیت  
ماهها حقو  و حق بیمیهع میقیابیل  

 مج   تجم  کردند. 
 

 آبان  ٧١
* برای سومین روز متیوالی   
جمع  از بازنشستیگیان کشیوری  
مقابل سازمان بیرنیامیه و بیودجیه  
تجم  کیردنید. ا یتیراع اصی ی   
بییازنشییسییتییگییانع بییه  ییدم اجییرای  
قانون مدیریت خدمیات کشیوریع  

هیا و    پایین بودن سط  مسیتیمیری 
 ناکارآمدی سیستم بیمه بود. 

* کییارگییران اسییتییانییهییای  
لرستان و تیهیران شیرکیت تیراورک  
راه آهن دست به تجم  مشتیرکی   
در مقابل ساختمان دفتر میرکیزی  
شرکت راه آهن در مینیطیقیه بی یوار  
آفییریییقییا در تییهییران زدنیید. طیی   
روزهای گاشته کارگران شیر   

آهن میانه نیییز میقیابیل    تراورک راه 
 فرمانداری تجم  کرده بودند. 

 
 آبان  ٧٧

بیازنشیسیتیه    ٠٠٠ * بیش از  
در سومین روز پیاپ  در میقیابیل  
سازمان برنامه و بیودجیه تیحیصین  

 کردند.  
بازنشستگان بیا خیواسیتیهیای  

  ٠ افزایش حقوقها باالی خ  فقر  
می یونع درمان رایگانع تیحیصیییل  
رایگانع نه به تیبیعیییضع هیمیسیان  
سازی حقوقها و شعار میعیییشیتع  
منزلتع حق مس م ماست  پیگیییر  

 خواستهایشان بودند. 
 

* کیارگیران کیارخیانیه اییران  
قییوطیی  درا ییتییراع بییه  ییدم  
پرداخت ماه ها حقو عحق بییمیه و  
دیگر مطالبیاتشیانع بیاری دییگیر  
مقابل استیانیداری قیزویین تیجیمی   

 کردند. 
* ریارت شیدگیان میوسیسیه  
یییینییییدرمییییاهشییییهییییر  آرمییییان در ب

) خیوزسیتیان ( در ا یتیراع بیه  
بازنگردانیدن پیولیهیای بیه ریارت  
رفته شان ع در میقیابیل میوسیسیه  

 ا تباری م ل تجم  کردند . 
 

 آبان ٧٩
* جییمییعیی  از کییارگییران  
اخییراجیی  شییرکییت میی یی  پییخییش  
فرآورده های نفت  منطقیه اهیوازع  
درادامه ا ترا اتشیان نسیبیت بیه  
بیییییکییار شییدن پیی  از واگییااری  
تعدادی از جایگاه هیای سیوخیت  
بییه بییخییش خصییوصیی ع مییقییابییل  
ساختمیان اسیتیانیداری خیوزسیتیان  

 تجم  کردند. 
 

* کارگران  س ویه با رسانیه  
ای کردن ا ترا شان نسیبیت بیه  
نییداشییتیین امیینیییییت جییانیی  در  
مسیرهای خیطیرنیا  تیرددشیانع  

سیازی جیاده هیا      خواستیار اییمین 
 شدند. 
 

 آبان  ٧٢
* تجم  ا ترا   کیارگیران  
شارل در واحد خدمات شهیرداری  

  ٠ آبادان در ا تیراع بیه تیعیوییق  
 ماه دستمزد خود. 

 
* تجم  ا ترا   کیارگیران  
شرکت هنرآوران آبادان در شیرکیت  
پاالیش نفت آبادان در ا تراع بیه  

میاه حیقیو  و  ١٢ پرداخیت نشیدن  
مییزایییای خییود مییقییابییل سییازمییان  

 منطقه آزاد اروند . 
 

* جمیعی  از بیازنشیسیتیگیان  
صیینییعییت فییوالد در خییوزسییتییان  
درا ییتییراع بییه  ییدم پییرداخییت  
مطالبیاتشیان میقیابیل اسیتیانیداری  
تجم  کردند. ایین بیازنشیسیتیگیان  
خیواهیان پیرداخیت بیمیوقی  حیقییو   
خودع پرداخت میطیالیبیات از سیال  

مییاده    ٧ و اجییرای تییبییصییره    ٣٢ 
 بودند. ٢٠٣ 
 

 آبان  ٧٣
* شییصییت و پیینییس نییفییر از  
کییارگییران شییهییرداری اهییواز در  

ا ییتییراع بییه اخییراجشییان مییقییابییل   
سییاخییتییمییان شییورای شییهییر اهییواز  

 تجم  ا ترا   بر پا کردند. 
 

* هییزار نییفییر از کییارگییران  
هییای پییارک جیینییوبیی  در    پییرویه 
هییا    ای خییطییاب بییه رسییانییه   نییامییه 

خواستار انعکاک مشکیالت خیود  
ای پیارک    شدند. کیارگیران پیرویه 

جنوب  با مشکالت  ماننید  یدم  
امنیت شغ   و تاخیر در پیرداخیت  

 دستمزدها مواجهند. 
 

* سییومییییین روز ا ییتییصییاب  
کارگران نیروگاه سیکل ترکییبی   
شییروان در ا یتیراع بیه شیرایی   
کاری و حقو   قب افتیاده. ایین  
کارگران از تیر ماه به بعد حیقیو   

 نگرفته اند. 
 

* ا یییتیییراع کیییارکییینیییان  
شیهیرداری سیروآبیاد بیدلییییل  ییدم  
پرداخت بیش از هفت میا  حیقیو   
و دو سال و نیم ا افە کیاری در  
مییقییابییل سییاخییتییمییان شییهییرداری  

 سروآباد. 
 

 آبان  ٧١
* جییمییعیی  از کییارگییران  
بییازنشییسییتییه صیینییعییت فییوالد بییه  

هزار بیازنشیسیتیه    ٣٠ نمایندگ  از  
فوالد ج وی وزارت کار و تامیین  

 اجتما   در تهران تجم  کردند. 
 

نفر از کیارگیران    ٧٠ * حدود  
پییارک جیینییوبیی  در    ٢٠ فییاز  

ا یتیراع بییه میاهییهیا تییاخیییر در  
پرداخت مطیالیبیاتع در میحیوطیه  

 کارگاه تجم  کردند.  
 

 آبان   ٧١
* تییعییدادی از کییارگییران  
بازنشسته کیان تایر به نمایندگی   

نفر ازآنانع در ا تراع بیه    ٧٠٠ از  
 دم وصول کیامیل حیق سینیوات  
خود در مقابل وزارت صینیعیت و  
معدن دست به تجمی  ا یتیرا ی   

 زدند. 
 

* جمع  از کارگران بیخیش  
فضای سبز مناطق چیهیار گیانیه  
شیهیرداری آبیادان درا ییتیراع بییه  

ماه حقو  میقیابیل  ٢٢  دم پرداخت  
 ساختمان شهرداری تجم  کردند. 

* میاهیهیا حیقیو  کیارگیران  
کارخانه های خودروسیازی دییارع  
مییحییورکییاران کییوشییاع صیینییعییت  
پیییژوهیییان کیییییییاع میییاهیییپیییوییییان  
موتورشهرستان گ پایگانع تیا ایین  
تییارییی  پییرداخییت نشییده اسییت.  

کییارگییر کییارخییانییه    ٢٩٥ حییدود 
  ٧٩ خییییودروسییییازی دیییییار و  

کییارگییرکییارخییانییه مییحییورکییاران  
 کوشاع اخراج شدند. 

 
 آبان ٣١

   
* تجم  کارگران شیهیرداری  
اندیمشک در ا یتیراع بیه  یدم  

ماه حقیو  در میقیابیل  ٢٠ دریافت  
 شهرداری.  

کییارگییران بیینییری بییه هییمییراه  
آن نیوشیتیه شیده      داشتند که روی 

ماه حقو  طی یب دارییمع  ٢٠ »بود   
 «ماه گرسنگ  ٢٠ 

 
بیییه گیییزارب کیییمیییییییتیییه   *

هماهنگ  برای کمک به ایجیاد  
تشکل هیای کیارگیری خیانیواده  
های کودکان مبتال به بیییمیاری  
ام پ  اک در ا یتیراع بیه ارائیه  
نشدن داروهیای میربیو  بیه ایین  
بیماری و بیه خیطیر افیتیادن جیان  
فرزندانشان در مقابل سازمان ریاا  

 و دارو دست به تجم  زدند. 
 

* جییمییعیی  از کییارگییران  
باقیمانده کارخیانیه اییران پیوپی ییین  
رشییتع بییا تییجییمیی  مییقییابییل درب  
ورودی این واحد صنعتی  تیجیمی   
ا یتییرا یی  بییرپییا کییردنیید.  یی ییت  
اص   بیرگیزاری ایین تیجیمی  را  
ا تراع به  م یکیرد سیهیامیداران  
 مده کارخانه  نوان کیردنید. در  
 ییییین حییال اییین کییارگییران بییه  
پرداخیت نشیدن  حیداقیل دو میاه  
دستمزد  وچندین ماه حیق بیییمیه  

 نیز ا تراع داشتند. 
* جییمییعیی  از کییارکیینییان  

ها و فضیای سیبیز    سازمان پار  
شهرداری آبیادان در ا یتیراع بیه  

میاه حیق بیییمیه و  ١٠  دم پرداخت 
ماه حقیو  خیودع در میقیابیل    شش 

ساختمان شهرداری در ایین شیهیر  
 دست به تجم  زدند. 

* مییردم روسییتییاهییای رییرب  
شییهییرسییتییان رامسییر بییرای بیییییان  
مخالفت خود بیا احیدات تصیفیییه  
خانه فا الب شهری در میقیابیل  
فرمانداری در ایین شیهیر تیجیمی   

 کردند. 
* ریارت شیدگیان میوسیسیه  
رارت و چپاول آرمیان در اهیواز   
جییمییعییه شییب در مییقییابییل خییانییه  
جزایری امام جیمیعیه اهیواز دسیت  

 به تجم  زدند.  
* کییارگییران امییور شییهییری  
ناحیه دو قوشاچای میاندوآب در  

میاه  ٠ ا تراع به پیرداخیت نشیدن  
حییقییو   ییقییب افییتییاده خییود و  

شغ یشیان      هم نین تبدیل و عیت 
مییقییابییل اسییتییانییداری در ارومیییییه  

 تجم  کردند. 
شییدگییان میی سییسییه    * رییارت 
آباد در ا یتیراع بیه    آرمان در خرم 

هیییای خیییود    چیییپیییاول سیییپیییرده 
م سیسیه ا یتیبیاری میقیابیل     نزد 

شعبه می یل و سیپی  داخیل ایین  
 شعبه تجم  کردند. 

 
 آبان  ٣٧

* بییازنشییسییتییگییان فییوالد در  
اصفهان مقابل دفتر بازنشسیتیگیان  

 ٧٩٣١شهال خباززاده                           اخبار کارگری آبان ماه 
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 يا دنيای بهتر 
 برنامه حزب کمونيست کارگری  را ب وانيد    

در خیابان نشا  تیجیمی  کیردنید.  
  ت اص   ا الم فیش حقیو  و  
سط  نازل آنهاع ط ب حقو  آبانمیاه  
و مشیکییالت زیسییتی  کیارگییران  

 است.  
 

* صییدهییا تیین از کییارگییران  
کارخانه قطران زرند در ا یتیراع  
به پرداخیت نشیدن بیییمیه تیامییین  
اجتما   و  یدم ر یاییت  یرف  

 کارگاه دست به تجم  زدند. 
تیین از    ٩٠٠ * بیییییش از  

کییارگییران کییارخییانییه پییوپیی ییییین  
دومین روز تحصن و تجمی      رشت 

خییود را در ا ییتییراع بییه  ییدم  
ماه حقو  معوقهع بیییمیه  ٩ پرداخت  

و فسییاد در مییدیییریییت کییارخییانییه  
 ادامه دادند. 

* جییمییعیی  از پیییییمییانییکییاران  
شهرداری تهیران در ا یتیراع بیه  
پییرداخییت نشییدن مییطییالییبییات خییود  
مقابیل سیاخیتیمیان شیورای شیهیر  

 تجم  کردند. 
* کارکنان مجتیمی  فیوالد   

خوزستان در مسجید ارشیاد بیرای  
حق وحقو  خود تجم  ا یتیرا ی   

 برگزار کردند. 
* گییییییییروهیییییییی  از   

واحید هیای میخیتی ی      کارگران 
تیولیییییدی وصیینییعیتیی  شیارییل در  

برای چندمییین     منطقه آزاد اروند 
بار در ا تراع به ممینیو  الیورود  
شدن یک  از نمایندگان حیقیوقی   
خود به دفتر اشتغال منیطیقیه آزاد  
اروندع مقابل ساختمان اداری ایین  

 مجتم  تجم  کردند. 
 

 آبان  ٣٣
* بازنشستگان تهران و الیبیرز  
و شییهییرهییای اقییمییاری در ادامییه  

ا ترا اتشان و بیا قیرار از قیبیل  
ا ییالم شییدهع بییرای پیییییگیییییری  

آبییان    ١١ خییواسییتییهییای خییود روز  
مییقییابییل دفییتییر روحییانیی  تییجییمیی   

 کردند.  
 

* تیییجیییمییی  ا یییتیییرا ییی   
بازنشستگان فوالد در اصفهان در  
مقابل استانداری ایین شیهیر. ایین  
کارگران روز قبل نییز در میقیابیل  
دفتر بیازنشیسیتیگی  در خیییابیان  
نشا  تجم  داشتند.   ت اص ی   
اییین ا ییتییرا ییات  ییدم پییرداخییت  
بموق  حقوقها و سط  نیازل آنیهیاع  
و مشیکییالت زیسییتی  کیارگییران  

 است.  
 

* کیییارگیییران شیییهیییرداری  
انیدییمیشیک بیرای سیومییین روز  
متوال  در برابر شهرداری تیجیمی   

کیییارگیییر  ٠٠ کیییردنییید. حیییدود  
ماه اسیت  ٢٠ شهرداری اندیمشک  

که حقوق  دریافت نکیرده انید و  
مییطییالییبییات خییود را طیی ییب میی   

 کنند.  
 

* کییارگییران مییعییادن ذرییال  
سنگ اص   و هشونی  زرنید و  
کوهبانان در ا تراع به تصیمیییم  
مسئوالن به واگااری میعیادن بیه  
پیمانکاران دست از کار کشییدنید  
و مقابل استانداری کرمان تجیمی   
کردند. کارگران ا الم کردنید در  

شان تیوجیه    صورت  که به خواست 
نشودع به ا یتیصیاب خیود ادامیه  

 خواهند داد. 
 

* در این روز بیازنشیسیتیگیان  
فرهنگ ع پیرسیتیاریع کشیوریع  
لشیییگیییری بیییرای پیییییییگیییییییری  

خواستهایشان میقیابیل اسیتیانیداری  
 خراسان تجم  کردند. 

 
 آبان ٣٩

* اهیالی  خشیمیگییین شیهیر  
زلییزلیییه زده سیییرپیییل ذهیییاب در  
ا تراع بیه  یدم دسیتیرسی  بیه  
آبع نانع راا و سایر اقیالم میورد  
نیییییازع مییقییابییل فییرمییانییداری اییین  

 شهرستان تجم  کردند. 
 

* اهیییالییی  تیییعیییدادی از  
زده در ا یتیراع    روستاهای زلیزلیه 

به کمبود خدمات امداد و نیجیات  
در مسیر داالهو به سرپیل ذهیابع  

راه سرپل ذهاب تجیمی     مقابل پ ی  
 کردند. 
 

* در روسییتییاهییای اطییراف  
سیییرپیییل ذهیییاب  یییده ای از  
روستاییان با تجم  در جیاده راه را  
بر خودروهیای  یبیوری بسیتینید.  
انها مییگیفیتینید کیه ریاا و آب  

 نیست. 
 

 آبان ٣٣
* شماری از بیازنشیسیتیگیان  
فییوالد مییبییارکییه و ذوب آهیین  
اصفهان مقیابیل سیاخیتیمیان دفیتیر  
امام جمعه اصفهان تجم  کیردنید.  

ها خیواسیتیار وصیول    این بازنشسته 
مطالبات محقق نشیده و پیرداخیت  
به موق  مستمری بیازنشیسیتیگی   

 خود هستند. 
 

 آبان ٣١
* جییمییعیی  از کییارگییران  
بازنشسته شیرکیت ذریال سینیگ  
کیرمیان در زرنیید درا یتیراع بییه  

 دم پرداخت حقو  ومطیالیبیاتشیان  
بیهیمین ایین شیهیر    ١١ در مییدان  

 تجم  کردند. 
 

* جمع  از صییادان هیامیون  
شییهییر در اسییتییان سیییییسییتییان و  
ییی یییوچسیییتیییان درا یییتیییراع بیییه   ب
رهاسیازی نشیدن گسیتیرده بی یه  
ماه  در چیاه نیییمیه چیهیارم و  
بیکاری صیادان دست بیه تیجیمی   

 زدند. 
   

* دانشیییجیییوییییان دانشیییگیییاه  
صنعیت نیفیت بیدنیبیال تیجیمیعیات  
ا ترا   روزهیای گیاشیتیهع در  

هیای    ا تراع به لغو اسیتیخیدامی  
ییییفییییت دانشییییجییییویییییان   وزارت ن

التحصیالنع ا تصیاب کیرده    وفار  
 و سر کالک نرفتند. 

 
 آبان  ٣٨

* جمیعی  از خیانیواده هیای  
کییارگییران مییجییتییمیی  صیینییعییتیی   
ومعدن  فسفات اسفیوردی بیافیق  
واگاارشده به قرارگاه خاتم االنبیییا  
درا تراع به  دم پرداخت حیقیو   
میعییوقیه هیمییسیران خیودع میقییابییل  
فرمانداری این شهرسیتیان تیجیمی   

 کردند. 
 

 آبان ٣٣
* در ایییین روزا یییتیییراع  
کارگران کارخیانیه سینیگ بیری  
پاسارگاد وارد پنجمییین روز خیود  
شد. این کارگران درا یتیراع بیه  
 دم پرداخت ماه ها حیقیو ع حیق  
بیمه و درگیر کردن کیارگیران بیا  
تییعییهییدات مییالیی  کییارفییرمییاع  
درا تصاب بسیرمی  بیردنید. ایین  

کیارگیر    ٥٠ واحد صنعت  حدود  
آبان میاه  تیا    ١٧ دارد که از روز  

اییییین زمییییان در ا ییییتییییراع  
 بردند.   بسرم  
 

* بییازنشییسییتییگییان صیینییعییت  
فوالد بنا بیر فیراخیوانی  از قیبیل  
ا ییالم شییده بییرای پیییییگیییییری  
خواستهایشان و بیرای چینیدمییین  
بار مقابل میجی ی  اسیالمی  در  
تهران تجم  داشتند. در این تجمی   
ا یتیرا ی   یالوه بیر شیهیرهییای  
تهران و البرز و اسیتیان میرکیزیع  
بازنشستگان از شهرهای کیرمیانع  
خوزستانع اصفهانع گیالن شرکیت  
داشیییتییینییید. خیییواسیییت فیییوری  
بازنشستیگیان فیوالد پیرداخیت بیه  
موقی  حیقیوقیهیا و هیزیینیه هیای  
جییاری درمییانیی  بییود. و یییک  
فراخوان مهم آنها تجیمی  هیر روزه  
در مییقییابییل دفییاتییر فییوالد در  
شهرهای مخت   تا پاسخیگیویی   

 به خواستهایشان بود. 
 

* بیش از ییک میاه اسیت  
کارگر کارخانه کمیبیایین    ٠٠ که  

میهیر میاه    ١٠ سازی تبریز که از  
آراز شده استع در ا تصاب بسیر  
میبرند. میطیالیبیات میعیوقیه ایین  

 کارگران به بیست ماه میرسد. 
 

 آبان ٩١
* ا یییتیییراع کیییارگیییران  
کارخانه کیمیبیایین سیازی تیبیرییز  

ماه مزد معوقیهع از    ١٠ نسبت به  
میاه وارد      آبیان   ٩٠ روز سه شنبه  

 س  وششمین روز خود شد. 
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 ٦٥ صفحه  

 شهال دانشفر 
 کارگران در هفته ای که گذشت

 تجمع سراسری بازنشستگان صنایع فوالد در تهران 
 یا نمونه درخشان از سازماندهی در مدیای اجتماعی

 های کارگران مجتمع فسفات بافق بابت م البات معوته  تجمع خانواده
 اعتراض کارگران کمباین سازی تبریز یا ماه شد

تیجییمیی  سییراسییری بییازنشییسیتییگییان  
صنای  فیوالد در تیهیرانع تیجیمی   

هیای کیارگیران    ا ترا   خانیواده 
مجتم  فسفات بیافیق بیابیت سیه  
ماه دسیتیمیزد میعیوقیهع بیییش از  
یییکییمییاه ا ییتییصییاب در کییمییبییاییین  
سیییازی تیییبیییرییییزع ادامیییه میییوج  
همبسیتیگی  بیا زلیزلیه زدگیان و  
خواستهای فوری قربانیییان زلیزلیه  
ع وخامت حال محیمیود صیالیحی   
از چییهییره هییای شیینییاخییتییه شییده  
کییارگییری در زنییدان و  ییرورت  
اقدام   اجل بیرای نیجیات جیان  
وبع از جیمی یه اخیبیار و مسیائیل  
مهم کارگری در هفتیه گیاشیتیه  

 است.  
 

تژژژژجژژژژمژژژژع سژژژژراسژژژژری 
بژازنشژژسژژتژگژژان صژنژژایژژع 

 فوالد در تهران
بیست و نهم آبانماه بیازنشیسیتیگیان  
صنعت فوالد برای چندمییین بیار  
در سال جاری در مقابل میجی ی   
اسییالمیی  دسییت بییه تییجییمییعیی   
سیراسییری زدنید. در اییین تییجییمیی   
ا ترا   جیمیعیییت بسیییاری از  
تییهییران و اسییتییانییهییای مییخییتیی یی   
شرکت داشتند. این بازنشسیتیگیان  
روز اول آذر نیز در مقابل میجی ی   
اسالم  تجم  داشتینید. خیواسیت  
فییوری بییازنشییسییتییگییان فییوالد  
پییرداخییت طیی ییبییهییای مییربییو  بییه  
اجرای احکام معی یق شیده و حیق  
سرپرست  و حق سخت  کیارشیان  

پییرداخییت نشییده    ٣٢ کیه از سییال  
استع پرداخت به موق  حقوقهیا و  
هییزییینییه هییای درمییانشییان اسییت.  

بازنشستگان فوالد در تجمعاتشیان  
بییارهییا ا ییتییراع خییود را بییه  
دستمزدهای چینید بیار زییر خی   
فقر ا الم داشته و بر خواستیهیای  
افزایش حقیوقیهیا بیه بیاالی خی   

میی یییون تیومیانع پیرداخیت    ٠ فقر  
بموق  دستمزدهاع و درمان رایگیان  
تاکید کرده اند. سازمیانیدهی  در  
مدیای اجیتیمیا ی ع فیراخیوان از  
قییبییل ا ییالم شییده و تییدار   
سییازمییانیییییافییتییه بییرای بییرگییزاری  

آبیانع اطیال  رسیانی     ١٣ تجیمی   
وسییییی  در میییییان بییخییش هییای  
مخیتی ی  جیامیعیه و تیاکییید بیر  
شرکت وسی  خانواده ها و میتیحید  
شییدن حییول خییواسییتییهییا از نییقییطییه  
قیییوتیییهیییای میییهیییم میییبیییارزات  
بییازنشییسییتییگییان فییوالد اسییت.  
بازنشستگیان فیوالد ا یالم کیرده  
انیید کییه تییا وقییتیی  کییه بییه  
خواستهایشان پاس  داده نشودع بیه  
تجمعاتشان در مقابل دفاتر فیوالد  
در شییهییرهییای مییخییتیی یی  ادامییه  
خواهند داد. شعار حقو  ماهییانیه  
حق مس م میاسیت کیه از سیوی  
آنان سرداده شدع شعار ا یتیرا ی   
بییخییش  ییظیییییمیی  از کییارگییرانع  
مع مانع بازنشستگان و بسیییاری  
از حقو  بگییران جیامیعیه  اسیت  
کییه بییا مییعییضییل دسییتییمییزدهییای  

 پرداخت نشده روبرویند.   
 

یا نمونژه درخشژان از 
سازماندهی در مژدیژای 

 اجتماعی
یک پیشروی میهیم در جینیبیش  
کیییارگیییری و جییینیییبیییش هیییای  

اجتما   دیگر استفاده وسییی  از  
میییدییییای اجیییتیییمیییا ییی  بیییرای  
سازمانیییابی  ا یتیرا یات اسیت.  
اکنون گروههای تشکیل شده در  
ت گرام به میحیل تیبیادل نیظیر هیر  
روزه مردم معتر   تیبیدییل شیده  
است که بدین طریق جمی  شیده و  
بر سر خواستهیا و ا یتیرا یاتشیان  
هیم نیظییری مییییکیینینییدع تصیمیییییم  
میگیرند و ا تیرا یات سیراسیری  
خود را سازمان میدهند. معی یمیان  
پیشتاز ایین حیرکیت بیودنید و بیا  
تشکیل دهها گروها در شهرهیای  
مخت    یمیال شیعیبیات شیهیری  
کانون صنیفی  را شیکیل دادنید.  
نییمییونییه دیییگییر آن بییازنشییسییتییگییان  
بودند. نتیجه آن نیییزسیازمیانیدهی   
تجمع  ده هزار نفری در اسیفینید  

و تداوم میبیارزات پیرشیورشیان    ٣٧ 
در سال جاری بود. این گیروه هیا  
 مال به میجیمی   یمیومی  داییر  
سازماندهندگان ا یتیراع تیبیدییل  
شده و نقیش میهیمی  در دخیالیت  
گری حداکیییری و ا یمیال اراده  
مستقیم ا ضای شیرکیت کینینیده  
آن دارد. ایین اتیفیا  امیکیان داده  
است کیه گیرایشیات رادییکیال و  
معترع هر روز ج وتیر بیییایینید و  
گرایشات راست و سازشکیار کیه  
تالب میکنند با تصمییم گیییری  
از بییاال ع ا یتییرا یات جیاری را  
تییحییت کیینییتییرل داشییتییه بییاشیینییدع  
منزوی تر شیونید. بیدیین تیرتیییب  
کارگرا ن و مردم معیتیرع دارنید  
راه سازمانیاب  تیوده ای را پیییدا  
میکنند. یک نمیونیه درخشیانی   
از این نو  سازمانیاب  گروههیای  
تشکیل شده از سیوی کیارگیران  

صنای  فوالد است. در فراخیوانی   
از سوی این گروههیا ا یالم شیده  
بود که از هشیتیاد و پینیس هیزار  
بازنشستیه صینیعیت فیوالد هینیوز  
هفتاد و پینیس هیزار آنیهیا در ایین  
گروهها  ضو نشده اند. سپ  بیه  
آنییهییا و هییمییه خییانییواده هییای  
بازنشستگیان فیوالد فیراخیوان بیه  
 ضیویییت در اییین گییروهییهییا داده  
بود. این فراخوان وییژه بیودع چیرا  
که جای خانواده های کیارگیری  
را در تشییکیی یییییابیی  تییوده ای  
کییارگییری نشییان میییییدهیید. اییین  
فراخوان میتیوانید الیگیویی  بیرای  
گروههیای میبیارزاتی  دییگیر در  

 سط  جامعه باشد.   
    

هژژای  تژژجژژمژژع خژژانژژواده
کارگران مجتمع فسژفژات 
بافق بژابژت مژ ژالژبژات 

 معوته 
یک اتفا  مهم در هفته گاشیتیه  
تجم  ا یتیرا ی  خیانیواده هیای  
کارگران مجتم  معدن  فسیفیات  

اسییفییوردی بییافییق در مییقییابییل  
ساختمان فرمانداری در ا یتیراع  
به  دم پیرداخیت حیقیو  میعیوقیه  
همسرانشان است. در ایین تیجیمی   
ا ترا   هیمیسیران کیارگیران از  

  ٢ کاهش پایه حقو  کارگران از  
  ٢ هزار تومیان بیه    ٧٠٠ می یون و  
هیزار تیومیانع از    ٢٠٠ می یون و  

تعویق پرداخت سه ماه حقو  آنیان  
میاه اسیت بیدنیبیال    ٧ و از اینکه  

دریافت حق بیمه تکیمییی ی  شیان  
هستندع سخین گیفیتینید و ا یالم  
کردند که دییگیر ا یتیمیادی بیه  
هی  و ده و و یییدی نیدارنید و  
اگر پاس  نگییرنید دوبیاره تیجیمی   
خییواهیینیید کییرد. روشیین اسییت  
دستمزدهای چینید بیار زییر خی   
فقرع نپرداختن بموق  دستمیزدهیا و  
باال کشیدن آشیکیار آن از سیوی  
کارفرماییان و فشیار بیر شیرایی   
کار و زندگ  کارگران معضی ی   
اسییت بییرای کییل خییانییواده هییای  
کارگری و ابیعیادی اجیتیمیا ی   

 دارد. از همین رو خانواده های  
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کارگری یک نیروی اص ی  در  
ا تراع   یه همه این تیعیر یات  
و بییرای داشییتیین یییک زنییدگیی   
انسیانیی  هسییتیینیید. امییا سییرمییایییه  
داری همواره تالب دارد کیارگیر  
را بصیورت ییک انسیان واحید و  
اتمیزه شده در نظر گیرد تا قیدرت  
مییبییارزه اجییتییمییا یی  آنییرا پیینییهییان  
نگاهدارد. ییک پیییشیروی میهیم  
جیینییبییش کییارگییری در ایییران بییه  
میدان آمدن هر چه بیشتر خانیواده  
هیییا در جییینیییبیییش ا یییتیییرا ییی   
کارگری اسیت. تیجیمی  خیانیواده  
های کارگران میجیتیمی  فسیفیات  

بافق یک نمیونیه بیارز آن اسیت.  
نیمیونییه دیییگیر در هیمیییین هییفیتییه  
فراخوان کارگران بازنشسته فیوالد  
خطاب به کل کارگیران فیوالد و  
خانواده هایشان بیرای شیرکیت در  

آبیانیمیاه بیود.    ١٣ تجم  ا ترا    
اییینییهییا هییمییه الییگییوهییاییی  از  
ا ترا ات کیارگیری اسیت کیه  
بیش از بیش مکان اجتما   ایین  
ا ترا ات و قدرت واقع  آنرا بیه  

 نمایش میگاارد.    
اعژژژتژژژراض کژژژارگژژژران 
کمبایژن سژازی تژبژریژز 

 یا ماه شد
  ٠٠ بیش از یک ماه اسیت کیه  

کارگر کارخانه کمیبیایین سیازی  
تییبییریییز در ا ییتییراع بییه تییعییویییق  

ماه دسیتیمیزدشیان در    ١٠ پرداخت  
ا تصاب بسر میبرند. این شرکیت  

کیارگیر    ٧٠٠ حیدود    ٣٠ در سال  
داشت اما اکنون تیعیداد آنیهیا بیه  

نفر رسیده است. باال کشیییدن    ٠٠ 
دسییتییمییزدهییا امییروز در ایییران بییه  
امری رایس در جامعه تبدییل شیده  
و بیه میعیضیل جیدی کیارگیرانع  
مع مانع بازنشستگانع پرستیاران و  

بخش  ظیم  از حیقیو  بیگیییران  
جامعه تبدیل شده است.  بخیشی   
مییهییمیی  از رانییت خییواری هییای  
حکومت اسالمی  و دارو دسیتیه  
هییایشییان بییه  یینییوان صییاحییبییان  
کارخانجات و بزرگیتیریین میراکیز  
کارگیری در جیامیعیه از میحیل  
تییعییویییق پییرداخییت دسییتییمییزدهییا و  
باالکشیده آن و کیاهیش هیر روزه  
سییطیی  حییقییوقییهییاسییت. قییوانییییین  
حیکیومییت اسیالمیی  و دسییتیگییاه  
قضای  و کل سیستم سیرکیوبیش  
نیز در خدمیت حیفیی ایین بسیا   
دزدی و رییارت میردم اسیت. از  

هیمییین رو ییک میو یو  میهیم  
ا ییتیییراع در میییحیییییی  هیییای  
کییارگییریع و در بییخییش هییای  
مخیتی ی  میردم ا یتیراع  ی یییه  
تعویق پرداخت دسیتیمیزدهیا و ایین  
دزد بازار اسیت. از جیمی یه ییک  
میییحیییور ا یییتیییراع سیییراسیییری  
بیازنشیسیتیگیان فیوالد در هیمیییین  
هفتهع ا تراع   یه دستمزدهیای  
پرداخت نشده با شعیار میا حیقیو   

 میخواهیم یاالع بود.  

 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گذشت

از زمییان وقییو  زلییزلییه ویییرانییگییر  
کرمانشاهع تشک یهیای کیارگیری  
بییه هییمییراه بسیییییاری از نییهییادهییاع  
تشک هاع گیروهیهیای امیدادرسیان  
مردم  و هیمی ینییین در کینیار  
حضور دهیهیا هیزار نیفیر از خیود  
مردم انسان دوست به یاری زلیزلیه  
زدگان شتافیتیه و در امیر جیمی   
آوری کمکها و توزی  آنها بیعیالوه  
مییورد حییمییایییت هییای روحیی  و  
روان  قرار دادن آسیییب دییدگیان  

 فعاالنه شرکت داشته اند. 
دولت تا کنون هی  کار اسیاسی   
ای نه از نظیر تییمییین نیییازهیای  
 ییروری روزانییه و نییه از نییظییر  
اسکان آسیب دیدگیان در میکیان  
های امن و مناسیب بیرای میردم  
زلزله زده انجام نداده و تنها تیحیت  
جییو ا ییتییرا یی  و نییار ییایییتیی   
 موم  اقدام به کمک رسیانی   
های بسیار جیزئی  نسیبیت سیییل  
 ظیم کمک هیای میردم کیرده  
است. دولت بیشتر فعیالیییت خیود  
در منطقه را به بازدید مقامات و  
دادن و ده و بازی کردن با میردم  
محدود کرده است. در حیالیییکیه  

روز اسیت کیه    ٢٧ آسیب دیدگان  

در چیادرهیای نییمینیا  و سییرد  
بدون وسایل گرما زا و روی آب  
ناش  از بیاران بسیر می  بیرنیدع  
جهانگیری معاون رئیی  جیمیهیور  
در بیییازدییییدب از مییینیییطیییقیییه  
هنگامیکه تحقیر آمیزانیه بیا زییر  
پا گااشتن حرمت و شین انسیانی   
آسیب دیدگان به همراه اسیکیورت  
ها و همیراهیانیش بیا کیفیش وارد  
چادرها شده و زییرانیدازهیایشیان را  
لگدمال کردهع بیخیشی  از و یده  
داده شده توس  روحیانی  ییعینی   
وام بییال ییوع بییرای بییازسییازی  
منازل را نیز بیاز پی  گیرفیتیه و  
ا ییالم میی  نییمییاییید در صییورت  
دریافت کیانیکی  تیوسی  زلیزلیه  
زدگانع وام بال وع به آنان تعی یق  
نخواهد گیرفیت. ایین میردم می   
بایست از هیمیان روز اول تیوسی   
دولییت در خییانییه هییای خییالیی   
فراوان  که در هیمیه شیهیرهیای  
ایران موجود هستنید اسیکیان داده  
میی  شییدنیید و تییمییام امییکییانییات  
زندگ  در اختییارشیان قیرار می   
گرفت. مردم زلزله زده هیمی ینیان  
به کمک های انسیان دوسیتیانیه  
نیازمینید هسیتینید. هیمی ینیانیکیه  

تاکنون آنها را تنها نگااشیتیه اییم  
در ادامییه نیییییز یییارو و یییاورشییان  

 باشیم. 
 

اما پیداست مردم  که خیود بیا  
هزاران مشکل معیشت  و میالی   
دست به گریبانند برایشان میییسیر  
نخواهد بود بتوانند در دراز میدت  
نیازها و بخصو  مسکین زلیزلیه  
زدگییان را تیییمییییین کیینیینیید. اییین  
و یفه  اجل دولت است و نیبیایید  
از انیجیام و یییفیه خیود در قیبیال  
آسییییب دیییدگیان سیربییاز زنیید. در  
نتیییجیه بیایید بیه میوازات ادامیه  
کمک ها از دولت بخواهیم فیورا  
میردم را در خییانیه هییای خییالیی   
اسکان دهد و تا زمیان بیازگشیت  
به شرای  کیار و قیادر شیدن بیه  
تیییمییییین مییعیییییشییت خییود هییمییه  
امکانات را در اخیتیییارشیان قیرار  

 دهد. 
 

خالصه اقدامات انجام گرفتیه بیه  
 شر  زیر م  باشد  

مقدار اقالم جمی  آوری شیده     -٢ 
شامل برنسع رورنع قینیدع چیایع  
داروع شیرخشکع پتوع پیوشیا ع  

پوشک و وسی ه بهداشت  زنیانیهع  
نییاییی ییونع فییومع اسییبییاب بییازی و  
کپسول گیاز پیییک نیییکی  بیه  

می یون تیومیان    ٠٧ ارزب بیش از  
  ١١٠ در میییان    ١٩٣٩٣٠ تا تاری   

خانوار روسیتیاهیای بیزمیییرآبیاد از  
تواب  سیرپیل ذهیابع روسیتیاهیای  
پشت کورع جانه در   یاع رجیبی   
و میدان نیمیک از تیوابی  ریالت  
باباجان )تازه آباد( توزی  گیردییده  

 است. 
 

 الوه بر جم  آوری و تیوزیی      -١ 
کییمییکییهییا بییه طییور مسییتییقیییییم و  
مستقل در جم  آوری کمک بیه  
زلییزلییه زدگییان بییا تشییکیی ییهییا و  
گییروهییهییای امییدادرسییان دیییگییر  
همکیاری فیعیال جیرییان داشیه و  

 ادامه خواهد یافت.  
 

یک تیم از فعالییین  یرصیه     -٩ 
روز پیییییش در    ٩ کییودکییان از  

روستای کوئیک حسن از تیوابی   
سرپل ذهیاب مسیتیقیر گیردییده و  
مشغول کار ا طیراب و اسیتیرک  
زدائ  از کودکان آسیییب دییده و  
اییییجیییاد فضیییای شیییاد بیییرای  

بازگرداندن آنها به زندگ   یادی  
 هستند. 
 

گیزارشییات فییعییالیییییت هییای آتیی   
کمک رسان  بیه زلیزلیه زدگیان  
متعاقبا به اطیال   یمیوم خیواهید  

 رسید. 
 

جهت هماهنگ  و اطال  از نیحیوه  
ارسال کیمیک هیای خیود می   
توانید با شمیاره تی یفین هیای زییر  

 تماک بگیرید  
 

کییرمییانشییاهع جییوانییمیییییر مییرادی  
 ٠٣٢٢٢٢٥٢٠٠٧ 

ییی یییواسییی    میییرییییوانع  یییبیییدالیییه ب
 ٠٣٢٢٥٥٧٠٢٣٢ 

پیییییییرانشیییهیییرع فیییاییییق رسیییولییی   
 ٠٣٢٠٥١٢١٩٥٢ 

انجمن صنیفی  کیارگیران بیر  و  
 ف زکار کرمانشاه 

جییمییعیی  از فییعییالییییین کییارگییری  
 مریوان 

 فعالین دفا  از حقو  کودکان   
 ٥٩٣٩٢٩٣٠ 

@barayekoodakan 

از جمع آوری کما های مردم و توزیع آنها بین زلزله زدگان کرمانشاه  ٧گزار  شماره 
توسط انجمن صنفی کارگران بری و فلزکار کرمانشاه و جمعی از فعالین کارگری مریوان و 

 فعالیت های فعالین حووی کودک در زمینه کاهش صدمات روحی از کودکان
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  سژژوا : آیژژا، الاتژژل تژژا 
آنجا که به حزب کمونیسژت 
مربوط میشود، شژتژاب ایژن 
"انت اب" کند نژیژسژت؟ آیژا 
سژژه چژژهژژار سژژا  بژژعژژد از 
کنگره دوم حژزب کژه ایژن 
مباح ات در آن شاید بژرای 
اولین بار زیر تیژتژر واحژد 
کمونیژسژم کژارگژری مژ ژرپ 
شد، نژمژیژبژایسژت از نژظژر 
پیدا شدن آن نوع فعالین و 
کژژادرهژژا ژژی کژژه مژژد نژژظژژر 
شماست پیشروی بیشتری از 
این صورت گژرفژتژه بژاشژد؟ 
موایسه سرنوشت بحث هژای 
امژژروز بژژا مژژبژژاحژژ ژژات ضژژد 
پوپولیستی و سژرعژتژی کژه 
توانست چپ ایران را تژحژت 
تاثیر تژرار بژدهژد شژایژد 
بژتژژوانژژد نژژکژژاتژی را روشژژن 

 بکند 
 

 منصور حکمت: 
بنظر من بیه چینید  یامیل بیایید  
اییینییجییا تییوجییه کییرد. اوالع طییر   
مباحیات امروز بعینیوان نیگیرشی   
آلیتیرنیاتیییو در بیرابیر چیهیارچیوب  
فکری پیشین در  ملع الاقیل از  
نظر رفقائ  که این مباحیییات را  
نه در ج سات ارگیانیهیای بیاالی  
حزب ع ب کیه از طیرییق نشیرییات  
میشنیدنیدع بیه کینیگیره سیوم بیر  
میگردد و نیه کینیگیره دوم. در  
گییزارب بییه کیینییگییره دومع در  
مقاالت ارگان میرکیزی و ریییره  
بهرحال خیود میا هیمع الیبیتیه بیه  
نادرستع بح  را در پیییوسیتیگی   
بیشتری با گاشته فکیری حیزب  
مطر  میکردیم تیا امیروز. حیرف  
از گسست فکری و ریییره زییاد  
میزدیمع امیا جیای ایین تیفیسیییر  
باق  میماند که این سیر تکامیل  

نظیری و سیییاسی  حیزب اسیت.  
بییحیی  مییا بصییورت تییالییشیی  در  
تدقییق و تیکیمیییل خی  رسیمی   
فهمیده میشد. این و عیییت بیعید  
از کنگره سوم تغییر کرده و خیود  
ما هم سع  کرده ایمع حیتی  در  
فییرم کییارمییانع وجییود یییک دو  
راه  و  یرورت انیتیخیاب میییان  

 آنها را برجسته تر کنیم. 
 

رانیاع کینیدی ای کیه مشیاهیده  
میییییشییود در درون حصییارهییای  
حقوق  حیزبع و آنیهیم بیغیییر از  
حوزه ها و کانون های کیارگیری  
حزبع بیشتر مصدا  دارد تیا در  
درون آن جریانی  کیه مین بیه آن  
حزب بیه میعینی  وسییی  کی یمیه  
اطال  میییکینیم. در ایین قی یمیرو  
وسی  ترع ییعینی  بیوییژه در درون  
محافل و شبکه های کیارگیری  
که پیرامون حزب را گرفیتیه انیدع  
بییازتییاب مییبییاحیییییات اخیییییر فییر   
میکند و از خی   جیهیات امییید  
بخش و مهم است. تازه بیا تیوجیه  
به ایینیکیه ایین رفیقیا در جیرییان  
جزئیات مباحیات نیستندع خییی ی   

 از اسناد را ندیده اند و ریره. 
 

مقایسه ای کیه گیفیتییید الیبیتیه  
جوانب بیشتری را میتوانید روشین  
کند. از یک طرف جو انیقیالبی   
دهسال قبل قطعا تعیین تیکی ییی   
فکری و سیاس  جینیبیش هیا و  
افراد را بشیدت تسیریی  میییکیرد.  
بعالوهع تفکر و نیگیرشی  کیه در  
آن زمان میورد نیقید بیود خییی ی   
توخال  و بطور  ییانی  راسیت و  
ریر مارکسیست  بود. این تفیکیر  
از دو لحاظ ورشیکیسیتیه شید. از  
نظر تئیورییکی  تینیاقضیات آن بیا  

مارکسیسم  یییان شید. از نیظیر  
سییاسی  میعی یوم شید کیه کیال  
چییهییارچییوب فییکییری ای بییرای  
هی  نو  اپوزیسیییون رادییکیال را  
تشکیل نمییدهید. بیا انیقیالب نیه  
فق  تح یل های این جریان ب کیه  
شعارها و مطالباتش هم پیییش پیا  
افییتییاده از آب در آمیید. وقییتیی   
صنای  م ی  شیدنیدع ییا سیفیارت  
آمریکا را اشغال کردندع جیرییانی   
کییه مییحیییتییوای سییییییاسیی  و  
اقتصادی اب چیز زییادی بیییش  
از اینها نبود خودبخود نیفیوذب را  
در درون بخش های رادییکیال تیر  
جامعه از دست میدهد. اما میهیم  
تر از همه اینها اینست که بیحی   
 د پیوپیولیییسیتی  میارکسیییسیم  
انییقییالبیی  ایییران بییحییییی  در درون  
یک سنت مبارزات  معیین بیود.  
منتقد و میو یو  نیقید در ییک  
مکان اجیتیمیا ی  ییکیسیان قیرار  
داشیتیینید. چییک رییییرکییارگییریع  
اپوزیسیون چک روشنفیکیریع بیا  
جریان انتقادی ای در درون سینیت  
خودب مواجه بود کیه بیوییژه بیه  
مسائل سیاس  و  می ی  هیمییین  
سنت جواب میییداد.  ی یت هیمیه  
گیر شدن سری  بح  هیای آنیروز  
این بود. ایینیبیار مسیالیه کیامیال  
متفاوت است. همانطورکه گیفیتیم  
کمونیسم کارگری با سنت  کیه  
دارد نییقیید میییییکیینیید در صییورت  
مسالیه شیرییک نیییسیت. بیحی   
کمونیییسیم کیارگیری پیاسی  بیه  
تضیاد هییا و تیینییاقضیاتیی  اسییت.  
پاس  به سواالت نظری و  یمی ی   
معین  اسیت. امیا سینیت چیک  
رادیییکییال ریییییر کییارگییری اییین  
سییواالت را نییدارد. در مییقییابییلع  
درست در هیمییین دوره و تیحیت  

تاریر هیمییین بیحی  هیاسیت کیه  
بخیش پیییشیرو و سیوسیییالیییسیت  
جنبش طبقاتی  بیا حسیاسیییت و  
 القه روزافزونی  میتیوجیه حیزب  
کمونیست ایران و این نیظیرات در  
آن شده. بهرحیال میا میییخیواهیییم  
جینیبییش اجییتیمیا یی  خییودمیان را  
صییاحییب افییق و چییهییارچییوب  
منسجم  بیرای میبیارزه کینیییم.  
جنبش ا تیراع سیوسیییالیییسیتی   
کارگر را. خی   بهتر اسیت کیه  
فعالین چک هم از این مباحییات  
تاریر بگییرنید و بیه ایین جینیبیش  
نزدیک بشوند. اما کانون اص ی   
ای کییه مییخییاطییب مییبییاحیییییات  
ماست آنجا نیست. شخصیا فیکیر  
مییکینیم چیک ریییر کیارگیری  
هنگام  بطور واقع  در مقییاک  
وسی  تحت تاریر ایین میبیاحیییات  
جابجا بشود کیه از ییک طیرف  
سوسییالیییسیم کیارگیری بیعینیوان  
یک جنبش حیزبی  و سیییاسی   
قدرتنمائ  بییشیتیری در صیحینیه  
سیاس  بکندع و رانیاع این تیفیکیر  
در نییبییرد بییا گییرایشییات فییکییری  
بنیییادی در جیامیعیه کیه امیروز  
چک ریر کارگری را مقیهیور و  
متزلزل کرده است سینیگیر بینیدی  
قدرتمندی بوجیود بیییاورد. فیکیر  
میکنم این یک قیانیون اسیاسی   
مبارزه سیاس  است که چیرخیش  
رادیکالیسم طبقات دیگیر بسیمیت  
جیینییبییش کییارگییری و انییدیشییه  
سوسیالیست  کارگرع تیابیعی  از  
قییدرت کییارگییر و کییمییونیییییسییم  
کییارگییری در بییرابییر بییوریوازی  
بطورکی ی  اسیت. میمیکین اسیت  
خی   چپهای رادیکال میا امیروز  
انتخاب فکری به نف  کمیونیییسیم  
کارگری نکنندع اما دیر ییا زود  

ناگزیر خواهند شد یک انیتیخیاب  
 سیاس  و  م   بکنند. 

 
سوا : از کنگره سوم بعنوان 
یا مو ع مهم نام میبریژد  
خود بحث ها سابوه ا  به 
کنگره دوم و حتی تژبژل از 
آن به خط مشی ای کژه در 
نشریژه کژمژونژیژسژت دنژبژا  
میکردید برمیگژردد  لژ ژفژا 
درباره اهمیت کژنژگژره سژوم 
بعنوان یا نژوژ ژه عژ ژ  

 بیشتر توضیح بدهید 
 

 منصور حکمت: 
سابقه بح  کمونییسیم کیارگیری  
همانطور است که میگوئیید. امیا  
گفتم کیه تیا کینیگیره سیوم ایین  
بح  قالب کیوشیشی ع  یاهیرا از  
جانیب کیمیییتیه میرکیزیع بیرای  
تدقیییق و بسی  نیظیرات رسیمی   
حزب را بخود گیرفیتیه بیود. ایین  
و عیت واقع  نبود. واقعیت ایین  
بود که بح  کمونیسم کیارگیری  
نه امتداد خ  رسیمی  بیود و نیه  
کمییتیه میرکیزی بیعینیوان ییک  
کمیییتیه ییا کیانیون آن را بیخیود  
مربو  کرده بود. این بح  ییک  
گرایش بود. در کینیگیره سیومع و  
در واق  در پ نوم سیزدهم قیبیل از  
این کنگرهع میا ایین واقیعیییت را  
تو یی  دادییم. بیعید از کینیگیره  
بح  را از چیهیارچیوب رسیمی   
بیرون کشیدییم و بیا تیعیدادی از  
رفقاع مشخصا رفقا ر ا مقیدم و  
ایرج آذرینع طیرحی  بیرای ییک  
کمپین برای کمونیسم کارگیریع  
چه در سطی   ی ینی  و چیه در  
درون حیییزبع رییییخیییتیییییییم. کیییه  
سمینارهای کمونیسیم کیارگیری  
یک  از اولین اقیدامیات آن بیود.  

 یادداشت سردبیر
 - ٢تفاوتهای ما در جریان مباحث کنگره سوم حزب کمونیست ایران منتشر شد  و در بسوی سوسیالیسم دوره دوم شماره 

منتشر شده است  در سایت منصور حکمت هم تابل دسترس است  تفاوتهای ما )گفت و گو در باره کمونیسم  ٧٩١٨آبان 
 سوا  از منصور حکمت است  ٣٩کارگری( شامل 

 منصور حکمت  تفاوت های ما
 گفتگو در باره کمونیسم کارگری

(٧١)  
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 دیدن کنید  از سايت منصور حکمت
http://hekmat.public-archive.net/

indexFa.html 

به این ترتیب بعد از کنیگیره سیوم  
اسییت کییه لییبییه انییتییقییادی اییین  
مباحیییات تیییز میییشیود و یمیال  
کانون  برای پییشیبیرد آن شیکیل  
میگیییرد. بینیابیرایین مسیتیقیل از  
اییینییکییه حییزب کییمییونیییییسییت اییین  
مباحیییات را خی  رسیمی  خیود  
بیدانید ییا نیهع کیه مییییدانیدع مییا  
بعنوان فعالین این کیمیپییین هیدف  
خود را طیر  ایین میبیاحیییات در  
سط    ن  )و آنهم نه فیقی  در  
مییحییدوده چییک ایییران( و تییالب  
بیییرای اسیییتیییوار کیییردن حیییزب  
کمونیست بیه ایین دییدگیاه قیرار  
داده ایم. و جالب اینجاست که بیا  
این اقدام در ط  شیش میاه پی   
از کنگره سوم بیش از کیل دوره  
قبل توجیه و حسیاسیییت بیه ایین  
مباحیات در درون حیزب بیوجیود  
آمده است. هم نین کوشییده اییم  
تا نظرات مشیخی  خیود رادربیاره  
 رصه های اص   فعالیت حیزب  
جمعبندی کنیم و آلتیرنیاتیییوهیای  
خود را در ایین  یرصیه هیا ارائیه  
کیینیییییم. در مییورد فییعییالیییییت  
کارگری در ایرانع درباره فعالیییت  
حزب در کردستان و نیز در خیارج  
کشور تاکنون در جیزئیییات نیظیر  
خودمیان را بیییان کیرده اییم. در  
مییورد فییعییالیییییت کییارگییری در  

شییهییرهییا نییظییراتییمییان در نشییریییه  
کمونیست منتشر شده. در میورد  
کییردسییتییان هییم نییوشییتییه هییای  
مفص   در اختیار کمیییتیه هیای  
ذیرب  و کل تشکیالت گیااشیتیه  
ایم. اینها هم البته به روشین شیدن  
سایه روشین هیای بیحی  میا در  

 ایندوره کمک کرده است. 
 

تبال گفتیژد کژه در عژیژن  
اینکه تال  برای کمونیژسژم 
کارگری یا تال  سژیژاسژی 
و فکری برای محژکژم کژردن 
بنژیژادهژای ایژن جژریژان و 
شکل دادن بژه یژا حژرکژت 
وسیع در س ح جامعه است، 
مژژتژژ ژژمژژن پژژیژژشژژروی هژژا و 
اتدامات معیژن تشژکژیژالتژی 
در چژژژژهژژژژارچژژژژوب حژژژژزب 
کمونیست ایران هژم هسژت  
دربژژاره ابژژعژژاد سژژیژژاسژژی و 
فکری مساله صحبت کردیم  
مژژیژژ ژژواهژژم دربژژاره وجژژه 
تشژژکژژیژژالتژژی آن تژژوضژژیژژح 
بژژیژژشژژتژژری بژژدهژژیژژد  شژژکژژل 
مشژژژ ژژژی تژژژحژژژولژژژی کژژژه 
مژیژ ژواهژیژد در چژهژارچژژوب 
حژژزب کژژمژژونژژیژژسژژت ایژژران 

 بوجود بیاید چیست؟
 
 
 

 منصور حکمت: 
همانطور که گفتم بیحی  میا در  
بییاره کییمییونیییییسییم کییارگییری از  
مییوقییعیییییت حییزب کییمییونیییییسییت  
اسییتییخییراج نشییدهع امییا و ییاییی   
روشن  را در قبال حزب بیر دوب  
ما میگاارد. ما میخواهیم حیزب  
کمونیست ایران حزب سوسیالییسیم  
کارگری ایران باشد و کال پرونیده  
"چک رادیکال " خود را بیبینیدد.  
این حزب باید تک پایه و تیک  
گییرایشیی  بشییود. بییرنییامییه ابع  
رهییبییری ابع سیینییت هییایییشع  
کییادرهییایییشع مشییغیی ییه هییایییشع  
فعالیت روزانه ابع و ریره تمیامیا  
منعیکی  کینینیده ییک چینییین  
جایگاه  در جامعه باشد. شیر   
این کار اینست که ایین گیراییش  
بتواند اوال در سیطی  جیامیعیه بیا  
قییدرت خییود را مییطییر  کیینیید و  
رانیییاع در درون حیزب آمیادگی   
الزم برای بدست گرفتن و هداییت  
فعالیت حزب را پیدا کند. گفیتیم  
که کادر و رهبر میخواهییم. ایین  
بییاییید طیی  یییک رونیید مییبییارزه  
سیییییاسیی  کییه در آن گییرایشییات  
مخت   در حیزب بیطیور شیفیاف  
تری در برابر هم قیرار میییگیییرنید  
بوجود بیاید. ایین را هیم تیاکییید  

کنم کیه مسیالیه صیرفیا بیر سیر  
تعیین تک ی  کیادرهیای فیعی ی   
حزب با خودشان نیست. وقتی  از  
کادر و رهبیر حیرف میییزنیم کیل  
سوسیالیسم کارگری ایران را مید  
نییظیییر دارم. ا ضیییا  آن حیییزب  
وسیع  که ما خود را  ضیو آن  
و حزب کمونیست را جزئ  از آن  
میدانیم. روند پیدا شدن و پیاجی یو  
گااشتن کیادرهیا و رهیبیران ایین  
خ  در  ییین حیال رونید تیغیییییر  
بافت حزب و کارگری شدن آن و  
همینطور جیای گیرفیتین بیییشیتیر  
حزب در متن مبارزه و ا یتیراع  
کارگری هم هست. میا بیرنیامیه  
حییزبیی  ای بییر مییبیینییای اییین  
دیدگاهها خواهیم نوشیت و بیرای  
تبدیل آن بیه بیرنیامیه حیزب کیار  
خواهیم کرد. بر این میبینیاع و بیر  
اسییاک مییوازییین حییزبع رهییبییری  
حزب و تمام شالیوده تشیکیییالتی   
حزب باید در دست سیوسیییالیییسیم  
کارگری قرار بگیرد و حیزب بیر  
مبنای سینیت هیای سیییاسی  و  
تشکیالت  این جیرییان خیودب را  

 شکل بدهد. 
 

در این فاص ه و از هم اکنونع بیه  
ا تقاد من باید کوشید تا نیظیرات  
و استنتاجات سیاس  و پراتییکی   

گییرایییش چییک و کییارگییری در  
حزب با قاطعیت و سر یت  یمیل  
بیشتری به  مل در بیییایید. بیایید  
بویژه گرایشات راست و بیییگیانیه  
بییا سیینییت کییارگییری کیینییار زده  

 بشوند. 
 

باید کوشییید کیه بیا سیو  دادن  
دائم  حیزب بیه سیمیت جینیبیش  
طبقات  و با افزودن بیر تیعیهیدات  
حییزب در ایییین  یییرصیییه رونییید  
کارگری شدن حزب کیمیونیییسیت  

 هم نان ادامه پیدا کند. 
 

میگو یژد "درایژن فژاصژلژه"  
چه ضرب االجل زمژانژی ای 
بژژژرای کژژژل ایژژژن تژژژحژژژو  
 تشکیالتی مد نظر دارید؟

 
 منصور حکمت: 

تا کنگره چهیارم حیزب بیایید  
تک یی  گیرایشیات میخیتی ی  در  
حزب مع وم شیود. خیود کینیگیره  
مقطع  است که مییخیواهیییم در  
آن پیروزی سوسیالیسم کیارگیری  
در حزب کمونیست ایران رسیمیییت  
پیدا کند. با برنامه و رهیبیری و  

 همه چیزب. 
 

 بخش پایان  

 (٧١منصور حکمت  تفاوت های ما        گفتگو در باره کمونیسم کارگری )
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 اخبار کارگری
 ب ش ایران:  نسان نودینیان

 ب ش بین المللی: داوود رفاهی 

   
آذر تژژژژجژژژژمژژژژع اعژژژژتژژژژراضژژژژی  ١

مژوژابژل «گستر  مانژا سژاز»کارگران
 درب ورودی کارخانه

صب  روز هیفیتیم آذرمیاه جیمیعی  از کیارگیران کیارخیانیه  
در شهرستان آبیک استان قیزویینع در   «گسترب مانا ساز »

ا تراع به تعویق حقو  و سایر مطیالیبیات صینیفیییشیان در  
 مقابل درب ورودی این کارخانه تجم  کردند. 

به گفته کارگارن از خرداد میاه سیال جیاری کیارفیرمیای  
به بیهیانیه شیرایی  بید اقیتیصیادی در   «گسترب مانا ساز »

پرداخت حق بیمه و سایر مطالبات مزدی آنها تیاخیییر کیرده  
 است. 

کارخانه گسترب مانا ساز که یک  از شرکتهای میعیتیبیر  

در تولید قطعات سنیگییین بیتینی  و فی یزی اسیت کیه از  
سالهای قبل به بهانیه کیمیبیود نیقیدیینیگی  دسیتیمیزدهیای  
کارگران را بیا تیاخیییر پیرداخیت میییکینید. در ایین واحیدد  

کارگر مشغول کارند و تاخیر در پیرداخیت حیق  ٥٠ صنعت   
بیمه با   شده است تا از مردادماه سیال جیاری دفیتیرچیه  

های کارگران برای تمدیید ا یتیبیار بیا مشیکیل روبیرو    بیمه 
 شود. 
 

 
آذر: کارگژران بژازنشژسژتژه کژیژان ١  

 تایر تجممع خود را برگزار کردند
از سا ت هشت صب  روز هفتم آذر کارگران بازنشیسیتیه  
کیان تایر بنا بر فیراخیوان از قیبیل ا یالم شیده در میقیابیل  
وزارت صنعت دست به تجمع  ا ترا ی  زدنید. ا یتیراع  

این کارگران به تعویق پرداخت حق سنوات ایام خدمتیشیان و  
  ٠٠٠ خ   و ده های داده شده است. بینیا بیر خیبیر حیدود  

انید    به تدریس بازنشستیه شیده   ٣٠ کارگر این کارخانه از سال  
و مطابق تعهدی که ا ضای هیات حمایت از صینیایی  در  
مقام مدیریت موقت کارخانه ایران تایر داده بودندع قیرار بیود  

هیزار    ٧٠٠ که تا تسویه کامل سنوات ایام خدمت هر میاه  
ماه اسیت    ٧ تومان به آنهاا پرداخت شود. به گفته کارگران  

هزار تومان به آنها پرداخت نشیده اسیت و هیر    ٧٠٠ که این  
کدام از این کارگران بابت سنوات بازنشستیگی  خیود بییین  

می یون تومان در ماه ط بکارند. که حیتی  بیا    ٢٠٠ تا    ٢٠ 
هزار تومان تسویه حساب کامل با آنها بیییش    ٧٠٠ پرداخت  

از یک دهه طیول خیواهید کشییید . بیدنیبیال ا یتیرا یات  
کیارگیران قیرار شییده بیود کیه بییرای پیرداخییت میطییالیبییات  

می یاردی به کارخانه پرداخت شیود کیه    ٢ کارگران وام   
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کاری صورت نگرفته است. در همین رابیطیه قیبیل از ایین  
کارگران کیان تایر در هفتم آبانماه تجم  داشیتینید. بینیا بیر  
خبرها در تجم  هفتم آذر ج سه ای میان هیات اجیرایی  در  
کارخانه برگزار شد که قرار شد نتیییجیه جی یسیه بیه وزارت  
صنای  ا الم و پ  از تصیمیییم گیییری وزییر نیتیییجیه بیه  
کارگران ا الم شود کارگران نیز قیرار گیااشیتینید کیه تیا  
حصول نتیجه تجمعات خود را دهند و هفته آینیده تیجیمیعی   
داشته باشند. در حیال حیا یر میییزان میطیالیبیات میعیوقیه  

 بازنشستگان بالغ بر شانزده می یارد تومان میباشد. 
 
 

فراخوان بازنشستگان به تژجژمژع در 
 موابل مجل 

 آذرع سا ت ده صب    ٢٣ 
بازنشستگان ت در ادامه ا ترا اتشان برای پیییگیییری  

آذر    ٢٣ خواستهای خود به تجم  در سا ت ده صیبی  روز  
 فراخوان داده اند.  

 »بخش  از فراخوان تیجیمی  بیازنشیسیتیگیان بیا  ینیوان 

وبا امضای پیشکیسیوتیان پیییشیرو   «٣٠ مهمترین تجم  سال  
کشوری ع پیشکسوتان پار  شهر و پیشکسوتیان انیدیشیه  

 بقرارزیراست  
با کنار نشستن به هدفمان که همانا استیییفیای حیقیو   

 از دست رفته مان است نخواهیم رسید . 
این آخرین فرصت برای مجاب کردن دولیت و میجی ی   
در خصو  اجرای قیانیون میدییرییت خیدمیات کشیوری و  

میی یییارد بیه    ٢١٠٠٠ اختصا  بودجه قابل توجه و حد اقل  
 الیحه بودجه م  باشد.   ٢١٠ ردی   

یک  از دسیتیاوردهیای تیالب شیبیانیه روزی شیمیا ع  
اختصا  ردیی  بیودجیه بیرای پیییشیکیسیوتیان بیازنشیسیتیه  

بیود کیه    ٣٠ کشوری و لشکری در الییحیه بیودجیه سیال  
می یارد تومان به این ردی  اختصا  ییافیت ع  ٩٠٠٠ مقدار  

می یارد تیومیان    ٢٠٠٠ باید تالب کنیم به این مقدار حداقل  
 ا افه شود . 

دولتیان و مج یسیییان در نیظیر دارنید بیه شیکیل قیطیره  
ساله حقو  ما را بیا شیاریل هیا    ٧ چکان  در بازه زمان   

همتراز کنند که این ریر ممکن است با ایین روب هیرگیز  
 با شارل ها همتراز نخواهیم شد. 

رسیدن به حقو  باالی خ  فقر فق  و فیقی  هیمیت و  
 تالب و پشتکار ما را م  ط بد . 

تیری    های محیکیم   دوستان سکوت جایز نیست بیایید قدم 
 برداریم . 

 امروز روز حرکت است . 
از همه دوستان در سراسر کشور د یوت می  شیود در  
تجم   ظیم و با شکوه حق خواه  و حق طی یبی  شیرکیت  
نموده ع فریاد حق خیواهی  خیود را بیه گیوب دولیتیییان و  

 مج سیان برسانید. 
دوسیت  یزییز مشیکیل بیا حضیور تیعیدادی دلسیوز و  
دلسوخته همیشه همراه از سراسر کشور حیل نیمی  شیود ع  

 نیاز به یک حرکت همگان  است. 
پیییشیکیسیوت بیازنشیسیتیه   «  ١٠٠٠٠٠  »تهیران حیدود  

کشوری دارد اگر حت  یک دهیم ایین تیعیداد در تیجیمی   

ا ترا   شرکت داشتند ما نییاز بیه بیر گیزاری ایینیهیمیه  
 تجم  نداشتیم . 

نیفیر را بیا خیود   «٧ »هر کدام از شما دوستان حد اقیل  
 همراه کنید. 

 بیایید این بار کاری کنیم کارستان . 
 همراه شو  زیز 

 برای گرفتن حق پایمال شده خود تالب کن . 
قرار نیست از حاصل تیالب و کیوشیش دییگیران بیهیره  
ببریم زیرا هر قدر تعداد رهروان این راه کمتر باشد ع دییر تیر  

 به نتیجه م  رسیم . 
بیایید با اتحاد و همدل  تجمع  پر شیور و بیا شیکیوه  
برگزار کنیم و برای همیشه طومار فقر و فر  را پییی یییده  

 و کنار بگااریم. 
 همراه شو  زیز 

 این درد مشتر  هرگز جدا جدا 
 درمان نم  شود!!!!!! 

بازنشستگان در تجیمیعیات بیا شیکیوه قیبی ی  خیود در  
مردادع شهریورع مهر و آبان ماه با شعیارهیای پیرشیور خیودع  

  ٠ خواستهایشان را ا الم کردند. افزایش حقوقها بیه میییزان  
می یون تومانع رف  تبعییض هیا و هیمیطیرازی حیقیوقیهیا و  
درمان رایگان و داشتن یک زندگ  انسان ع خیواسیتیهیای  
فوری بازنشستگان است. آنها در تجم  روز هشیتیم آبیانیمیاه  
خود هم ون تجممعات قب   شان با شعارهای  چیون خی   

می یون حقو  ما یک می یونع حیقیو  میا رییالیییهع    ٠ فقر  
هزینه ها دالریهع نیییاز میا ایین زمیانع میعیییشیت اسیت و  
درمانع ما همبسته ایمع از و یده هیا خسیتیه اییمع سی  و  
هشت سال گاشتهع  دالت کجا رفیتیهع ع ییک اخیتیالک  
کم بشه مشکل ما حل میشهع نوبیخیت نیوبیخیت اسیتیعیفیاع  
تبعیض تیاکی ا ا یتیراع خیود را بیه فیقیرع تیبیعیییض و  
نابرابریع اختالک ها ا الم کردند. در ایین تیجیمیعیات ایین  
شعارها بر پالکاردهای بازنشستگان نیز نقش بسیتیه بیود و  
اینها همه خواستهای کل جامعه است. شعارهایی  کیه در  
ا ترا ات بخش های مخت   جامعه فریاد زده میییشیود و  
سراسری شده است. از مبارزات بازنشستگان وسیعا حمیاییت  

 کنیم. اخبار این مبارزات را رسانه ای کنیم. 
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تجژمژع اعژتژراضژی دوبژاره کژارگژران 
شژژرکژژت پژژویژژش مژژعژژادن ذوب آهژژن 

 اصفهان 
بییراسییاک گییزارب میینییتییشییرهعیییکیی  از کییارگییران  
حا ردرتجم  گفت  در دیداری که پیش از این بیا میعیاون  
فرماندار ویژه طب * داشتیم قول راه اندازی مجیدد میعیدن  
تا نیمه آبان و بعد از آن تیا اول آذرمیاه را دادنید. میقیابیل  

 فرمانداری ویژه طب  تجم  کردند. 
آبیان    ١ در همین رابطه ایین کیارگیران قیبیل از آن در  

همزمان با نشست بررس  منطقه ویژه میعیدنیکیاری طیبی   
 دست به تجم  مقابل فرمانداری ویژه این شهرستان زدند. 

نفر در میعیدن پیوییش    ٧٠٠ بنا بر خبر در گاشته حدود  
معادن کار م  کردنید کیه از ابیتیدای سیال نصی  کیار  

نفر کاهش پیدا کرد و گیفیتینید  ١٧٠ تعطیل شد و نیروها به  
م  خواهند به زرال سنگ واگاار کنند و اکینیون بیاقی   
کارگران نیز از کار بییکیار شیده انید.ایین میعیدن از نیییمیه  

نفیر کیه قیرارداد  ١٠ مهرماه تقریبا تعطیل شده است و حدود  
داشتند باق  مانده اند. کارگران میگویند بسیاری از آنیهیا  

سال سابقه کاری دارند. به اداره کار مراجعه کیرده انید    ١٠ 
و اداره کار از بیییمیه بیییکیاری صیحیبیت میییکینینید. امیا  

 کارگران خواستار بازگشت به کارشان هستند. 
 

های کارگژران مژجژتژمژع  تجمع خانواده
 فسفات بافق بابت م البات معوته

یک اتفا  مهم در هفته گیاشیتیه تیجیمی  ا یتیرا ی   
خانواده های کارگران مجتم  معدنی  فسیفیات اسیفیوردی  
بافق در مقابل ساختمان فرمانیداری در ا یتیراع بیه  یدم  
پرداخت حقو  معوقیه هیمیسیرانشیان اسیت. در ایین تیجیمی   
ا ترا   همسران کارگران از کاهش پایه حقو  کیارگیران  

هیزار    ٢٠٠ می یون و    ٢ هزار تومان به    ٧٠٠ می یون و    ٢ از  
  ٧ تومانع از تعویق پرداخت سه ماه حقو  آنان و از ایینیکیه  

ماه است بدنبال دریافت حق بیمه تکیمییی ی  شیان هسیتینیدع  
سخن گفتند و ا الم کردند که دیگر ا تمیادی بیه هییی   
و ده و و یدی ندارند و اگر پاس  نیگیییرنید دوبیاره تیجیمی   
خواهند کرد. روشن است دستمزدهای چینید بیار زییر خی   
فقرع نپرداختن بموق  دستمزدها و باال کشیدن آشیکیار آن از  
سوی کارفیرمیاییان و فشیار بیر شیرایی  کیار و زنیدگی   
کارگران معض   است برای کل خانواده هیای کیارگیری  
و ابعیادی اجیتیمیا ی  دارد. از هیمییین رو خیانیواده هیای  
کارگری یک نیروی اص   در ا تراع   یییه هیمیه ایین  
تعر ات و برای داشتن یک زندگ  انسان  هستینید. امیا  
سرمایه داری همواره تالب دارد کارگیر را بصیورت ییک  
انسان واحد و اتمیزه شده در نیظیر گیییرد تیا قیدرت میبیارزه  
اجتما   آنرا پنهان نگاهدارد. یک پیشروی مهیم جینیبیش  
کارگری در ایران به میدان آمدن هر چه بیشتر خیانیواده هیا  
در جنبش ا ترا   کارگری است. تجیمی  خیانیواده هیای  
کارگران مجتم  فسفات بافق یک نیمیونیه بیارز آن اسیت.  
نمونه دیگر در همین هفته فیراخیوان کیارگیران بیازنشیسیتیه  
فوالد خطاب به کل کیارگیران فیوالد و خیانیواده هیایشیان  

آبانماه بود. اینها هیمیه    ١٣ برای شرکت در تجم  ا ترا    

الگوهای  از ا ترا ات کارگری است که بیییش از بیییش  
مکان اجتما   این ا تیرا یات و قیدرت واقیعی  آنیرا بیه  

 نمایش میگاارد. 
 

اعتژراض کژارگژران کژمژبژایژن سژازی 
 تبریز یا ماه شد

کیارگیر کیارخیانیه    ٠٠ بیش از ییک میاه اسیت کیه  
میاه    ١٠ کمباین سازی تبریز در ا تراع به تعویق پرداخت  

دستمزدشان در ا تصاب بسر میبرند. این شیرکیت در سیال  
  ٠٠ کارگر داشت اما اکنون تعداد آنهیا بیه    ٧٠٠ حدود    ٣٠ 

نفر رسیده است. باال کشیدن دستمزدها امیروز در اییران بیه  
امری رایس در جامعیه تیبیدییل شیده و بیه میعیضیل جیدی  
کارگرانع مع مانع بازنشستگانع پرستاران و بخش  ظیییمی   
از حقو  بگیران جامعه تبدیل شده است. بخش  مهیمی  از  
رانت خواری های حکومت اسالم  و دارو دستیه هیایشیان  
به  ینیوان صیاحیبیان کیارخیانیجیات و بیزرگیتیریین میراکیز  
کارگری در جامعه از محل تعویق پیرداخیت دسیتیمیزدهیا و  
باالکشیده آن و کاهش هر روزه سط  حقوقیهیاسیت. قیوانییین  
جاری و دستگاه قضای  و کل سیستم سیرکیوبیش نیییز در  
خدمت حفی ایین بسیا  دزدی و ریارت میردم اسیت. از  
همین رو یک مو و  میهیم ا یتیراع در میحییی  هیای  
کارگریع و در بخش های مخت   مردم ا یتیراع  ی یییه  
تعویق پرداخت دستمزدها و این دزد بیازار اسیت. از جیمی یه  
یک محور ا تراع سراسری بازنشستگان فوالد در همییین  
هفتهع ا تراع   یه دستمزدهای پرداخت نشده با شعار میا  

 حقو  میخواهیم یاالع بود. 
 

فراخوان کارگران بژازنشژسژتژه کژیژان 
 تایر به تجمع در هفتم آذر ماه

کارگران بازنشسته کیییان تیاییر بیرای پیییگیییری  یدم  
آذرع    ٥ دریافت سنوات بازنشستگ  خود عروز سیه شینیبیه  

صب  عج وی وزارت صینیعیت و میعیدنع خیییابیان    ٣ سا ت  
 سمیه تجم  خواهند کرد . 

این کارگران قبال نیز بنا بر فیراخیوانی  از قیبیل ا یالم  

شده در هفدهم آبانیمیان در میقیابیل وزارت صینیعیت تیجیمی   
داشتند. در هفته قب ترب نیز در مقابل شرکت تجمی  کیرده  
بودند. در تجم  هفدهم آبانماه به کیارگیران و یده داده شید  
که یک هفته بیعید از آن بیه خیواسیتیهیایشیان جیواب داده  
میشودع اما کارگران هیی  پیاسیخی  بیه آنیهیا داده نشید.  
کارگران نیز ا الم کرده بودند کیه اگیر بیه خیواسیت آنیهیا  
رسیدگ  نشودع به ا ترا ات گسترده تری دست خیواهینید  

تیاکینیون    ٣٢ زد. کارگران بازنشسته کیییان تیاییر از سیال  
نتوانسته اند سنوات خود را بطور کامل درییافیت کینینید و  

هیزارتیومیان و قیطیره  ٧٠٠ بصورت اقسا ع یعن  میاهیییانیه  
چکان  به آنها پرداخت شده اسیت. هیر بیار کیارفیرمیا بیه  
دالی   چندین ماه ازپرداخت تعهدات خود سیربیاز زده اسیت  
و بعد از ا یتیرا یات میتیوالی  کیارگیران بیخیشی  از آنیرا  
پرداخت کرده است. بعالوه کارگران بازنشسیتیه کیییان تیاییر  
برای پیگیری خواستهایشان تا کنیون بیه تیمیامی  میراجی   
دولت  میراجیعیه کیرده انیدع امیا پیاسیخی  نیگیرفیتیه انید.  
کارگران میگویند بیا ایین شیکیل پیرداخیت بیرای تسیوییه  

 کامل ط بهایشان نیاز به ط  سالهای زیادی میباشد.  
کارگران کیان تاییر سیالیهیاسیت بیرای خیواسیتیه هیا و  
مطالبات خود با کارفرمای شرکت در کشمکش هسیتینید.  
بارها برای حقو  خود ا تصابع تجم  و درگیری داشیتینید  
واکنون این کشمش در دوران بازنشستگ  آنیان نیییز ادامیه  

 دارد. 
ا الم روزی از قبل تعیین شده برای پیگیری خواسیتیهیا  
یک گام مهم به ج و در میبیارزات کیارگیران بیازنشیسیتیه  
کیان تایر و الگوی  برای همه کارگران است. با ایین کیار  
کارگران با تدار  و سازمانیییابی  نیقیشیه مینیدی تیریع  
ص  ا ترا شان را متحد مییکینینید و بیا اطیال  رسیانی   
وسی  به جامعهع میتوانند زمینه ج ب وسیعترین حمایت هیا  
را فراهم کنند. در  ین حال این فراخوانهیا اولیتیییمیاتیوم بیه  
کارفرمایان مفتخور و مقامات مسئول است که اگر پیاسی   
ندهندع با ا ترا ات گسترده تری از سوی کارگیران روبیرو  
خواهند شد. با چینییین سیطیحی  از تیدار  ا یتیراع و  
مبارزه امکان شرکت وسی  خانواده ها نییز بیییشیتیر خیواهید  

 بود.  
کیان تایر یک  از مراکز پرجنیب و جیوب ا یتیرا ی   
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کارگری است. کارگران در این کارخانه همواره ابیتیکیارات  
خوب  از ا تراع و مبارزه را به کیار بیرده انید. از جیمی یه  
بیرپییاییی  میجییمیی   یمییومیی  بیزر  کییارگییریع انییتییخییاب  
نمایندگان واقع  کارگران و خواست تخ ییه اطیا  شیورای  
اسالم ع این نهاد دست ساز حیکیومیتی  و سیپیردن آن بیه  
نمایندگان کارگرانع ایستادن در مقابل اخراج هیا و تیعیوییق  
پرداخت دستمزدهاع نمونه هایی  از میبیارزات درخشیان ایین  
کارگران در سالهای گاشته است و مبارزات آنها تا همییین  
جا تاریرات مهم  در پیییشیروی هیای جینیبیش کیارگیری  

 داشته است. زنده باد کارگران کیان تایر 
 

تجمع اعتراضی جمعژی از کژارکژنژان 
 شرکت الوان تابلو کرمان 

جمع  از کیارکینیان شیرکیت الوان    ٣٠ آذر  ٠ روز شنبه  
میاه دسیتیمیزدع در    ٣ تاب و کرمان در ا تراع بیه تیعیوییق  

 مقابل استانداری تجم  ا ترا   برگزارکردند. 
 

تجمع کارگران اخژراج شژده شژرکژت 
سنگین کاران اراک موابل فرمانژداری 

 ماهشهر
آذر کارگران شرکت سنگیین کیاران ارا     ٧  هر روز  

    از شرکت های بخش خصیوصی  پیتیروشیییمی  بینیدر امیام 
خمین  به دلیل اخراج شدنشانع مقابل فرمانداری میاهشیهیر  
تجم  کردند.بنا بر خبر اخیرا شرکت ماکور به بهانیه اتیمیام  
کار کارگران را اخراج کرده و بعد نییروی جیدیید اسیتیخیدام  
کرده اند. کارگران اخراج شده سالهاست که در این شیرکیت  
ها کار میکنند. کارگران بیا ایین تیجیمی  از فیرمیانیداری  

 خواستار بازگشت به کار م  باشند 
 
 
 

اعتصاب کژارگژران کژارخژانژه روغژن 
 نباتی فریکو

نیفیر از کیارگیران    ٢٧٠ بیییش از    ٣٠ آذرمیاه ١ شنبیه   پنس 
کارخانه رورن نبیاتی  فیرییکیو مینیطیقیه وییژه اقیتیصیادی  
سیرجان در دومین روز ا تصاب خود در ا تراع بیه اخیراج  
کارگران و  دم پرداخت حقو  خود مقابیل فیرمیانیداری در  

 این شهر تجم  کردند. 
 

تحمع اعتژراضژی سژاکژنژیژن مژنژ ژوژه 
 ترمنیا  جدید کرمان

جم  زیادی از ساکنین منیطیقیه    ٣٠ آذرماه ١ شنبه   روز پنس 
ترمنیال جدید کرمان که پی  از بیییسیت سیال سیرپینیاهی   

اند اما حاال ا الم شده است کیه در      برای فرزندانشان ساخته 
حاشیه قیرار گیرفیتیه و هییی  امیتیییازی بیه آنیهیا تیعی یق  

 گیرد  مقابل استانداری کرمان تجم  کردند.   نم  
 
تجمع اعتراضی کارکنان بیمارستان  

 خمینی اهواز
روزچهارشنبه اول آذرعجمع  از کیارکینیان بیییمیارسیتیان  
خمین  اهواز درا تراع به  دم پرداخت ماه هاحیقیو  وحیق  

 بیمه مقابل استانداری خوزستانعتجم  کردند. 
 

اعتصاب کارگران کارخانه کژمژبژایژن 
 سازی تبریز

آبیانع ا یتیصیاب کیارگیران    ٩٠ اول آذر  از روز گاشته  
کارخانه کمباین سازی تبریز درا تراع بیه  یدم پیرداخیت  

 ماه ها حقو  وحق بیمهع وارد ششمین هفته شد. 
 

صبح چهار شنبه او  اذر ماه تژجژمژع 
اعتراضی دوباره بازنشستگان فژوالد 

 موابل مجل 
صب  چهار شنبه اول اذر ماه تجیمی  ا یتیرا ی  دوبیاره  
بازنشستگان فوالد مقابیل میجی ی  در ا یتیراع بیه  یدم  

  ٣٢ پرداخت بموق  حقوقهاع  دم پرداخت ط بهایشان از سیال  
ع سط  نازل حقوقهاع و عیت بیمه درمان . ایین کیارگیران  

 آبان مقابل مج   تجم  سراسری داشتند   ١٣ روز  
 

نشژژانژژان در ایسژژتژژگژژاه  تژژجژژمژژع آتژژش
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 نشانی ساوه مرکزی آتش
نشییانییان در ایسییتییگییاه مییرکییزی    اول آذر  تییجییمیی  آتییش 

نشان  ساوه بخاطر تعویق پیرداخیت دو میاه حیقیو  در    آتش 
 نشان  این شهر   ایستگاه مرکزی آتش 

 
تجمع اعتراضی کارگران شرکت صلب 

 سازه درکارخانه فوالد
کارگران شیرکیت صی یب سیازه    ٣٠ ماه      آبان   ٩٠ شنبه   سه 

میاه  ٢٠ درکارخانه فوالد زرند در ا تراع به پرداخت نشیدن  
حقوقشیان بیا بسیتین در کیارخیانیه فیوالد زرنید دسیت بیه  

 ا تصاب زدند. 
 

تجمع پرنسل شركت حمل و نول بین 
 المللی خلیا فارس

آبان  تجم  پرنسل شرات حمل و نقل بییین الیمی ی ی     ٩٠ 
خ یس فارک روبروی فرمانداری اسالمشیهیر بیدلیییل تیحیقیق  

 ٣٠ آبان    ٩٠ نیافتن حق و حقو  پرسنل در تاری  مقرر ٩  
 

اعژژتژژراض کژژارگژژران امژژور شژژهژژری 
 میاندوآب

( روز سیه  ١ کارگران امور شهری میانیدوآب )نیاحیییه  
آبان د را تیراع بیه تیعیوییق پیرداخیت هیفیت میاه  ٩٠ شنبه  

دستمزد و قراردادهای موقتشان مقابل استانداری آزرباییجیان  
 ررب  دست به تجم  زدند. 

 
تجمع در امیدیه دراعتراض به عژدم 

 است دام شرکت نفت 
آبیانع جیمیعی  از میردم امیییدییه بیرای  ١٣ روز دوشنیبیه 

استخدام در شرکت نفت  مقابل حسیابیداری شیرکیت نیفیت  
 تجم  ا ترا   برگزار کردند . 

 
تجمع اعتراضی کژارگژران شژهژرداری 

 خرمشهر
تجم  ا ترا   کارگران شهرداری خرمشهیرنسیبیت بیه  

آبیانعجیمیعی   ١٣  دم پرداخت ماه هاحقو  صبی  روزدوشینیبیه 
ازکارگران شهرداری خرمشهر درا تراع بیه  یدم پیرداخیت  

میاه اسیت    ٠ ماه هاحقو  تجم  کردند.این کارگران بیش از  
که حقوق  دریافت نکرده اند و برای تهیه مایحیتیاج خیانیه  

 خود دچار مشکل هستند. 
 

 تجم  جمع  از بازنشستگان کاشان  
نیفیر ازکیارگیران بیازنشیسیتیه    ٧٠ آبانع جدود  ١٣ دوشنبه 

کاشان با اشاره به یکسان نبودن دسیتیمیزدهیا و اجیرا نشیدن  
برخ  تعهدات سازمان تامین اجتمیا ی  از جیمی یه سیاخیت  
بیمارستان تامین اجیتیمیا ی  در ایین شیهیرسیتیانع و بیرای  
همسان سازی حقو  بازنشستگان سازمان تامین اجتیمیا ی   
با دیگر سازمان ها مقابل شیعیبیه تیامییین اجیتیمیا ی  ایین  

 شهرستانعتجم  کردند و خواستار  مل به و ده ها شدند.  

 

 کارگران
 

ا  ویژران شژده:  کارگری کژه خژانژه
وام خواستم، نژدادنژد  بژا حژوژوی “ 

کژژارگژژری چژژ ژژور خژژانژژه را مژژوژژاوم 
 کردم؟ می

 ٢٩٣٠ آذر    ٢ اتحادیه آزاد کارگران ایران   
خبرآنالین یک هفته بعد از زلیزلیهع نیبیض زنیدگی  در  

اب وییران شیده  وام    تپد.کیارگیری کیه خیانیه   نم   «تپان  »
خواستمع ندادند | با حقو  کارگری چطور خیانیه را میقیاوم  

 کردما   م  
دهید  زن و    پدر مبیناع دفتر مشق دخترب را نشان می  

دخترم را خودم از زییر آوار بیییرون آوردم و دفین کیردم. بیا  
کیردما چییطیور خییانیه مییقییاوم    حیقییو  کیارگییری چیه میی  

 ساختما   م  
ای در آسیمیان زمییین میا نیییسیتع کیه نیییفیتیاده    ستاره 

ای از زنیدگی  میردی اسیت کیه    این شعرع خالصه  «باشد. 
اب    رویم ایستاده. باالی ت   از آوارع کیه زمیانی  خیانیه   روبه 

هیا را    های خیودبع سینیگ     اب بوده. با دست   بودهع زندگ  
انیدع سیقی     دانه دانه آورده و اینجا گااشتیهع تیا دییوار شیده 

انید بیرای خیوابیییدن و بیییدار شیدن و    اندع زمینی  شیده   شده 
ایینیجیا را  »زیستن. و حاال هیرچیه هسیتع میر  اسیت   

 ساختم برای زندگ ع حاال گور  زیزانم شده. 
گویدع با بغض  که هیر آن    با لهجه کردی اینها را م  

روسیتیای تیپیانی   » ممکن است به صورتش سیرازییر شیود   

ذهابع بیشترین خراب  را در زلزله کیرمیانشیاه داشیتیه.    سرپل 
درصد روستا خراب شده. روسیتیایی  کیه ایین    ٣٠ بیشتر از  

همه سال هی ک  آن را ندیید و حیرفی  از آن نیزد. حیاال  
پیرسید.    آید و حالمان را می    آیند. هر روز یک  م    همه م  

خیوردا ایین هیمیه سیال اگیر بیه میا    به چیه دردمیان می  
رسیدگی  کیرده بیودنیدع و یعیمیان ایین نیبیود. بیا حیقیو   

گویند چرا مقاوم نیبیودها    کارگری این خانه را ساختمع م  
خیواسیتیم خیانیه را    کردها وقت  می    ک  باید مقاومش م  

بسازمع گفتند بروید خودتان هر جا خواستید خیانیه بسیازیید.  
وام خواستمع ندادند. سه بار رفتم گفتم بیه مین وام بیدهییید  
خانه بسازمع هی ک  کمک نکرد. حیاال هیمیه دلسیوزی  

ام از بییین    کنند. حاال که زنیم میردها حیاال کیه بی یه   م  
هیای خیودم خیا     ام را با دسیت   رفتها دوازده سال زندگ  

 «کردم. 

ای    میاهیه   پدر آریان و مبیناست. آریان هیمیان نیوزاد سیه    
است که مادرب خودب را سپر کرده بود که آسیب نبیینیدع  
مادر جوان جانش را از دست داد و نیوزاد زنیده میانید. امیا  
مادر تنها نبود. دخترب مبینا هیم زییر آوار میانید. جیایی   

بیرد آنیجیا را    گیییرد و می    که پدربع دست هیمیه را می  
نشانشان دهیدع ییک بیالشیتع ییک تسیبییی  و جیانیمیاز   

و   «خوابیدع گفت برای نماز صبی  بیییدارم کین.   وقت  م  »
 آید.   اشک م  

فرشته بهشت ع خییی ی   »آوردع    دفتر مشق مبینا را م  
شییاگییرد اول مییدرسییه بییود. هییمییه  «  :«قشیینییگ نییوشییتیی  

رفیت. هیمییین    هایش بیست بود. همینیجیا میدرسیه می    نمره 
نزدیک. مدرسه سالم مانده. تنها ساخیتیمیانی  کیه ایینیجیا  

شیود. چیرا    بینمع دا  دلیم تیازه می    سالم است. هر بار م  
ها نها چون میدرسیه میقیاوم بیود.    مدرسه سالم ماند و خانه 

های اینیجیا خیراب شید. پیول    های ما چ ا همه خانه   خانه 
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هیزار تیومیانی  چیه    ٥٠٠ نداشتیم درست بسازیم. با حقو   
میان کیارگیرییم. اگیر هیر روز ییک    کردما هیمیه   کار م  

کیردنید    آوردند و بیه میا رسیییدگی  می    چیزی برایمان م  
اینجا االن بهشت بود. ب ه من االن زنده بود. حاال کیمیک  

 «خوردا   کنند به چه دردم م  

رودع    شش روز است راا نخوردهع از گ ویش پاییین نیمی  
این ب ه معصوم مین بیایید  »خورد و رصه     فق  رصه م  

شد نه این که زیر آوار بیمیانید. حییی     دکتر و مهندک م  
هیاییش را    نبودا میل یک پروانه اینجا پیدایش کردم. دسیت 

اب. صورتش را بوسیدم گفتم دییدار    گااشته بود روی سینه 
به قیامت. توی یک پتو پی یدمشان. بدون کفین و بیدون  

کیردما کیاب مین    شستن دفنشیان کیردم. چیه کیار می  
هیاییش خییی     و دوبیاره چشیم  «مردم و آنها زنده بیودنید.   م  
 شود.   م  

کینینید گیم    صدایش بین لودرهای  که آواربیرداری می  
ماند و نگاهیش بیه جیایی     هایش م    شود. فق  اشک   م  

که با مبینا برای آخرین بار خداحافظ  کرده. دلیش پیییش  
داندچند سال بعدع باید چیطیور    آریان کوچک است که نم  

 برایش این روز را تعری  کندع روز بدع سال بد. 
آریان حاال در گهواره خوابییدهع بی  خیبیر از هیمیه جیاع  

روزهیای اول بیهیانیه  »کند     اب باالی سرب گریه م     مه 
خیورد ولی     گرفت. حاال آرامتر شده. شیرخشیک نیمی    م  

هیا    حاال  ادت کرده.  یکی  و خیبیرب کیه در روزنیامیه 
ها آمدند دیدنشع گفتند بده ما بیزرگیش    منتشر شدع بعض  

کنیم. اما خودمان هستییم. هیمیییشیه میوا یبیش هسیتیییم.  
اب را از زییر آوار درآوردهع هیر    نگران برادرمانیم. زن و ب ه 

رود کینیار    دهیم فایده ندارد. هر روز م    اب م    چه دلداری 
دانیییم    خانهع باالی سر جای  که مبینا را پیدا کیرده. نیمی  

باید چه کار کنیم. روانشناک هم آمده حرف زده امیا اصیال  
 خورد.   راا نم  

انیدع    به نظاره ویران  نشیسیتیه  «تپان  »ترع دختران    آن طرف 
بو. ج وی ییک چیادر میحیقیرع روی    هانیهع فاطمه و شب 

چند مقوا. فاطمه از بقیه بزرگتر است. دانشگاه قبیول شیده  
اند که برود. شیبی  کیه زلیزلیه    اما دور بودهع پول هم نداشته 

آمیدییم      زلزله اول کیه آمیدع از خیانیه »آمد را یادب هست   
بیرون. بعض  برگشتند چیزی بیاورند که زلیزلیه دوم آمید.  

گیاارییم    برد. تا چشم روی هم می    ما هر شب خوابمان نم  
میان بیا خیا     آیید جی یوی چشیمیمیان. زنیدگی    زلزله م  

مان شده همین چیادر. میردم کیمیک    یکسان شده. زندگ  
آورند اما احتیاج به کانک  داریم. از روز زلیزلیه حیمیام    م  

 ها.   رویم پشت تپه   ایم. برای دستشوی  هم م    نرفته 
پردع نگران است چییزی از قی یم    هانیه میان حرفش م  

چادر مسافیرتی  بیه چیه درد میا  »بیفتد و ناگفته بماند   
خوردا توی این سرما توی خانه هم بخواب  سرد اسیت    م  

چه برسد به این که توی چادر باش . پدر و بیرادرهیاییمیان  
خوابند چون توی چادر جا نیسیت. خیانیواده    روی زمین م  

هشت نفره چطور توی این چادرهای کوچک جیا شیوییما  
خواهیم. از االن نگرانیییم کیه دو روز    وسایل گرمایش  م  

گیویینید قیرار    دیگر زمستان بشود باید چه کار کنییم. می  
شیودا    است باران و بیرف بیییاییدا تیکی ییی  میا چیه می  

 کانک  الزم داریم. 
بیو    شیودع مینیتیظیر اسیت شیب   هایش که تمیام می    حرف 

بیو فیقی     زنید. شیب   بو اما حرفی  نیمی      چیزی بگوید. شب 
 کند.   نگاه م  

 
 بق صورت وضژعژیژت زنژدان، رضژا 

آزاد  ٣١شهابی هژیژجژدهژم دی مژاه 
 باید گردد

طبق آخرین صورت و عیت که کیارگیر زنیدانی  ر یا  
شهاب  از زندان دریافت کرده اسیت. تیاریی  آزادی اب از  

ربت شده است. ایین رانینیده    ٣٠ زندان هیجدهم دی ماه سال  
زحمتکش شرکت واحد با وجود اینکه طبق نیامیه ای کیه  
خودب در پرونده زندان مشاهده کیرده اسیت  میحیکیومیییت  

بیه پیاییان رسیییده بیود. بیا    ٣٠٩٠٠٩١٠ حب  پنس ساله اب  
فشار دادستان  تهران و با بهانه اینکه سه ماه از میرخصی   
اب تایید نشده برای گاراندن سه میاه حیبی ع خیود را بیه  

 زندان رجای  شهر معرف  کرد. 
اما پ  از ورود به زندان اجرای احکام زنیدان بیه ایشیان  

روز از مرخص  پزشک  تایید نشیده و    ٣٠٢ ابال  کرد که  
ریبت محسوب شده و بایید میعیادل اییام ریییبیتع زنیدانی   
باشد. در ا تراع به این اقدام فراقانون  شهاب  پنیجیاه روز  
ا تصاب راا کرد و کارگران در داخل و خیارج از کشیور  
شدیدا نسبت به این اقدام فیراقیانیونی  دادسیتیانی  تیهیران و  

 نهادهای امنیت  ا تراع کردند. 
ر ا شهاب  با وجود اینکه محکومییت اب بیه پیاییان  
رسیده بیش از سه ماه است که همی ینیان زنیدانی  اسیت و  

هیمی ینیان او را در    ٣٠ قصد دارند تا هیجیدهیم دی میاه  
حب  نیگیاه دارنید. سینیدییکیای کیارگیران شیرکیت واحید  
اتوبوسران  تهران و حومه حکم زندان ر ا شهاب  و دییگیر  
کارگران و مع میان را میحیکیوم می  کینید. و اقیدامیات  
دادستان  تهران و نهادهای امنیت  برای بیه بینید کشیییدن  

این کارگر زندان ع     ررم پیاییان میحیکیومیییت اب را  
اراده فراقانون  آنان برای فشار بیشتر بر شیهیابی  بیه امییید  
منصرف کردن وی از فعالیت های سندیکای  و دفیا  از  

 حقو  کارگران م  داند. 
 به نقل از ت گرام سندیکای شرکت واحد 

 
 

 گزار 
 در تهران افزایش یافت  تیمت نان

هیا نیییسیت و    این بخشنیامیه میربیو  بیه سیاییر اسیتیان 
هیای    گیری در مورد افزایش قیمت نان در شهیرسیتیان   تصمیم 

 ها خواهد بود.   ایران بر  هده استانداری 
آقای محمدی گفته است آن ه در تهیران رخ داده ایین  

درصیدی قیییمیت نیانع وزن    ٢٧ که  الوه بر افزایش      است 

کیاهیش    ٢٩٣٩ چانه یا خمیر نان را هیم نسیبیت بیه سیال  
 اند.   داده 

  ٢٧ او گفته است "بیا کیاهیش وزن چیانیه و افیزاییش  
  ٩١ درصدی قیمت به طور میانیگییینع قیییمیت نیان حیدود  

 درصد افزایش یافته است." 
مدیرکل تعزیرات حکومت  استان تیهیران گیفیتیه اسیت  
مصوبه افزایش قیمت نان بر افزاییش اخیتیییاری قیییمیت آن  

 داللت دارد نه اینکه وزن نان هم کمتر شود. 
تیومیانع    ٥٧٠ بیه    ٠٧٠ هم اکنون قیمت نان بربیری از  

تیومیانع قیییمیت نیان    ٠٠٠ بیه    ٠٠٠ نان تافتون سنتی  از  
تومیان و نیان لیواب و تیافیتیون    ٣١٠ به    ٢٠٠ سنگک از  

 تومان افزایش یافته است.   ١٠٠ به    ١٢٠ گردان از  
های جدید در حال  ا الم شده که قیمیت فیروب    قیمت 

هیای ا یالم شیده    های تهران از قیییمیت   نان در اکیر نانوای  
 جدید بیشتر است. 

 
یا نمونه درخشان از سژازمژانژدهژی 

 در مدیای اجتماعی
یک پیشروی مهم در جنبش کارگری و جنبش هیای  
اجتما   دیگر استفاده وسی  از مدییای اجیتیمیا ی  بیرای  
سازمانیاب  ا ترا ات است. اکنیون گیروهیهیای تشیکیییل  
شده در ت گرام به محل تبادل نظر هر روزه مردم میعیتیر ی   
تبدیل شده است که بدین طریق جم  شده و بر سر خواسیتیهیا  
و ا ترا اتشان هم نظری میکننیدع تصیمیییم میییگیییرنید و  
ا ترا ات سراسری خود را سیازمیان میییدهینید. میعی یمیان  
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پیشتاز این حرکت بودند و بیا تشیکیییل دهیهیا گیروهیا در  
شهرهای مخت    مال شعبات شهری کیانیون صینیفی  را  
شکل دادند. نمونه دیگر آن بازنشستگان بودنید. نیتیییجیه آن  

و تیداوم    ٣٧ نیزسازمانده  تجمع  ده هزار نفری در اسفند  
مبارزات پرشورشان در سال جاری بود. این گروه هیا  یمیال  
به مجم   موم  دایر سازمانیدهینیدگیان ا یتیراع تیبیدییل  
شده و نقش مهم  در دخالت گیری حیداکیییری و ا یمیال  
اراده مستقیم ا ضای شرکت کینینیده آن دارد. ایین اتیفیا   
امکان داده است که گرایشات رادیکال و معتیرع هیر روز  
ج وتر بیایند و گرایشیات راسیت و سیازشیکیار کیه تیالب  
میکنند با تصمیم گیری از بیاال ع ا یتیرا یات جیاری را  
تحت کنترل داشته باشندع منزوی تر شیونید. بیدیین تیرتیییب  
کارگرا ن و مردم معترع دارند راه سازمانیییابی  تیوده ای  
را پییدا میییکینینید. ییک نیمیونیه درخشیانی  از ایین نیو   
سازمانیاب  گروههای تشیکیییل شیده از سیوی کیارگیران  
صنای  فوالد است. در فراخیوانی  از سیوی ایین گیروهیهیا  
ا الم شده بود که از هشتاد و پنس هزار بازنشستیه صینیعیت  
فوالد هنوز هفتاد و پنس هزار آنها در ایین گیروهیهیا  ضیو  
نشده اند. سپ  به آنها و همه خانواده هیای بیازنشیسیتیگیان  
فوالد فراخوان به  ضویت در این گیروهیهیا داده بیود. ایین  
فراخوان ویژه بودع چرا که جای خانواده های کیارگیری را  
در تشکی یییابی  تیوده ای کیارگیری نشیان میییدهید. ایین  

فراخوان میتواند الگوی  برای گروههای میبیارزاتی  دییگیر  
در سط  جامعه باشد.)برگرفتیه از صیفیحیه فییی  بیو   

 کارگران در فی  بو ( 
 

از نامه یکی از تالشگران برای کما 
 به زلزله زدگان غرب کشور!

سالم من در  مق فاجعه اسفیبیار در روسیتیاهیایی  دور  
 دست مستقر هستمع 

منطقه ی شهر سرپل و روستاهای مینیطیقیه ی دشیت  
در صید از کیل شیهیر در هیم    ٠٠ ذهاب و ازگ ه. حدودا  

ریخته است. مح ه های فوالدیع قیییخیا شیکیر عمسیکین  
مهر و فن  حرفه ای تا نود درصد تخریب شده انید. سیاییر  
محالت  که بظاهر سرپا هستند و تینیهیا دییوار و درب و  
پنجره هایشان فرو ریخته اندع ایینیهیا تیمیامیا از نیاحیییه ی  
سق  و ستونها دچار آسیب شده اند و از این نیظیر شیهیر تیا  

درصد ریر قابل سکونت م  باشد. مح یه هیای    ٢٧ حدود  
دارای ع ناوکلع پیران  و قسمتهای شیمیالی  و دامینیه ی  

  ٣٠ کوهع بظاهر کمتر دچار آسیب ک   شده اند. حدودا از  
درصید از    ٧٠ روستای آسیب دیده و تمام تخریب شدهع تنها  

کل منطقه ی خسارت دیده هستند. در حیال حیا یر میردم  
سرگرم بازیاب  و کنترل قربانیان و مسدومیینیشیان هسیتینید.  

دهها هزار چادر ج وی منیازل خیودع پیارکیهیا و در وسی   
ب وارع با تحمل گرد و خیا  و سیروصیدای نیاهینیجیار از  
دست مر  رها شیده انید. میواد خیوراکی  و امیکیانیات  
گرمازای ع لباکع لوازم بهداشت  و داروی  در حیال حیا یر  
به اندازه ی کاف  از طریق کمکهای میردمی  از سیراسیر  
ایران تو ی  شده است. بع ت قطیعی  شیبیکیه هیای آب و  
بر  و گاز در تمام شهر و روستاهیاع درصید امیداد رسیانی   
رفاه  در هوای سرد و تاریک بسیار مشکل شیده اسیت.  
البته کارگران متخص  و زحمت کشیان بیخیش خیدمیاتع  
نیرو با روحیه ی انقالب  و بیا دلسیوزی تیمیام و بیدور از  
برنامه های داده شده ی ارگانهای حکومت  بطیور جیدیع  
در استانهای مجاور و نقا  مخت ی  اییران شیبیانیه روز در  
تالشند. باید به این بخش از طیبیقیه ی کیارگیر نیییز درود  

 فرستادوخسته نباش  گفت. 
 مردم متحد هی گاه شکست نخواهند خورد. 

 

 بین المللی
 

تظاهرات دانشجویان علیه   -ایتالیا
اصالحات آموزشی و کژاهژش بژودجژه 



 ٨٩٤ شماره      -  چهارم  دوره     25     کارگر کمونيست 

 آموزشی
پ  از ا تصاب اخیر   یه اصالحات آمیوزشی ع دانیش  

  ٠٠ آموزان و دانشجویان بار دیگر به میدان بازگشتیه و در  
شهر ایتالیا   یه اصالحات آموزش  و کاهش بودجه بیرای  
 مییدارک و دانشییگییاه هییا تییظییاهییرات ا ییتییرا یی  کییردنیید. 

نوامبر در مقابل وزارت آمیوزب و    ٢٥ معتر ان روز جمعه  
پرورب و دانشگاه ها تجم  کرده و در ا تراع به سیییاسیت  
 هییای آمییوزشیی  دولییتع شییعییار نییوشییتییه آویییزان کییردنیید. 

'الیزا مارکت ' هماهنیگ کینینیده می ی  اتیحیادییه می ی   
با اشاره به دلیل برگزاری این تیظیاهیرات   UDUدانشجویان  

ا هار کرد  دولت در سال های بحیران اقیتیصیادیع بیودجیه  
آموزش  را بیش از سایر بخش های دولیتی  کیاهیش داد.  

درصد از تولیدات ناخالی  می ی  را در بیخیش    ٥.٢ ایتالیا  
آموزش  هزینه م  کند که آخرین در میییان کشیورهیای  
توسعه یافته محسوب م  شود در حیالی  کیه میتیوسی   
کشورهای  ضو سازمان همکاری و توسعه اقتصیادی بیه  

 درصیییییییییییید میییییییییییی  رسیییییییییییید.   ٢٢.٩ 
هزینه ها برای حمایت تحصی   بسیار باال است بیه هیمییین  
سبب تر  تحصیل افزایش یافته است. محدودیت پیاییرب  
دانشجو نیز مان  ورود دانشجویان به دانشگاه ها م  شیود.  
ما از این مانورها خسته شده ایم و باید این روب را تیغیییییر  

 داد.  
مدار  تحصی   در بازار کار در اییتیالیییا ارزشیییابی   
نم  شوند و بیکاری جوانان افزایش یافته و سیاست هینیوز  
به مانورهای پر هرج و مرج و هیییسیتیرییک بیرای اییجیاد  
اشتغال م  پردازد و اگر اینگیونیه ادامیه دهیییمع سیال هیا  

 محکوم به مشارل ب  اساک و موقت خواهیم بود. 
دانشجویان و دانش آموزان معتیرع ا یالم کیردنید کیه  
ما از مدرسه و دانشگاه انتظار آمیوزب بیا کیییفیییت و نیه  

 سو  استفادهع داریم .  
 

تظاهرات دو هزار نژفژر از  -آلمان 
 کارکنان زیمن 

  ٢٥ دو هزار نفر از کارکنان شرکت زیمن  روز جیمیعیه  
نوامبر در شهرهای مخت   آلمان در ا یتیراع بیه تصیمیییم  

نیفیر از    ٣٠٠ این شرکت مبینی  بیر اخیراج شیش هیزار و  
ییییییید.   کیییییییارکییییییینیییییییان تیییییییظیییییییاهیییییییرات کیییییییردن

شرکت زیمن  روز پنجشنبه ا الم کرد شش هزار و نهیصید  
کند یا دو درصد از نیروی کار جیهیانی     شغل را حاف م  

 خود را حاف خواهد کرد. 
اتحادیه آی ج  متال آلمیانع تیظیاهیرات در بیرلییین و    

شهر اوفنباخ در نزدیک  فرانکفورت را در ا تراع بیه ایین  
 تصمیم خواستار شده بود. 

 

ها  وضعیت میلیون - -یونیس  
 ٣١ها کشور بدتر از  کودک در ده

 سا  پیش است
تریین گیزارب خیود    صندو  کودکان م ل متحد در تازه 

کشیور جیهیانع    ٩٥ مییی یییون کیود  از    ٢٢٠ گوید    م  
سال پیش در معرع فقیر میطی یقع دسیتیرسی     ١٠ بیشتر از  

نداشتن به مدرسه و ییا میر  نیاشی  از خشیونیتع قیرار  
 دارند. یمنع سوریه و  را ع از جم ه این کشورها هستند. 
  ١٠ در گزارب مینیتیشیرشیده در روز جیهیانی  کیود  

گیویید از هیر    یونییسی  می    -آبان امسال   ١٣ نوامبر برابر با  
کینید    ها در کشوری زندگی  می    کود ع یک  از آن   ٢١ 

سیال پیییش    ١٠ انداز آینده در آنع به مراتب بدتر از    که چشم 
 است. 

تنش و جنگع و نیز و عیت بد اقتصادی و سیییاسی   
کشور جهانع  امل اص   و یعیییت فیعی ی  بیرای    ٩٥ در  

سیت کیه سیاکین    مییی یییارد کیودکی    ١.١ می یون از    ٢٢٠ 
 کشورهای مخت   هستند. 

رفتع در حیال حیا یرع میتیعی یق بیه سیودان    بدترین پ  
که به گفته یونیس ع در میییانیه جینیگ    ست  جای    جنوب  

مرگبار داخی ی ع دورنیمیای آیینیده کیودکیانع در هیر سیه  
بندی فقرع فقدان آموزب و مر  ناش  از خشیونیتع    دسته 
 وتار است.   تیره 

  ٢٣ در مورد شهروندان زییر   «مر  ناش  از خشونت »
اسیت  ییمینع    سال در هفت کشور جهان افزاییش پیییدا کیرده 

سوریهع  را ع لیب ع اوکراینع سودان جنیوبی  و جیمیهیوری  
 آفریقای مرکزی.  

و   کودکان در چهار کشیور سیورییهع ییمینع سیودان  
بینیدی افیت    جنیوبی  و آفیرییقیای میرکیزی در دو دسیتیه 

 است.   داشته 
کشورع از جمی یه در سیورییهع    ١٢ گوید در    یونیس  م  

است. مسائ   میانینید    ها کاهش پیدا کرده   نام در دبستان   ربت 
خشونت و جنگع بحران اقتصادی و نیز رشید جیمیعیییت از  

 است.   موارد مورر بر این کاهش  نوان شده 
سازمان م ل و نهادهای میرتیبی  بیه آن پیییش از نیییز  

ومیییر کیودکیان بیه دلیییل    طور جداگانه در مورد میر    به 
ها از میدرسیه و    های ناش  از جنگع دور ماندن آن   خشونت 

گیری مانند وبیا در    های همه   نیز گرسنگ ع فقر و بیماری 
 سوریهع  را  و یمن هشدار داده بودند. 

اعژژتژژصژژاب سژژراسژژری  -ایژژتژژالژژیژژا  
 تاکسیرانان 

رانندگان تاکس  در سراسر ایتالیا   یییه آزادسیازی در  
این بخش و رقابت خودروهای کرایه ای با رانندهع دست بیه  
ا تصاب زدند. معتر ان که از شهرهای مخت ی  اییتیالیییا  

برای ا تراع به پایتخت آمده بودندع با تحصین در میقیابیل  
ساختمان وزارت حمل و نقل ایتالیییاع ا یالم کیردنید  درآمید  
کسب و کار آنها بخاطر آزادسیازی و رقیابیت خیودروهیای  

درصید کیاهیش    ٠٠ کرایه ای و شرکت آنالیین "اوبیر"ع تیا  
 یافته است.  

نمایندگان تاکسیرانان  قیده دارنید کیه تیدابیییر دولیتع  
با   برهم زدن نظم خدمات  موم  تاکس  شیده و بیازار  
را به نف  رقبای  مانند شرکت تاکسیران  "اوبیر"ع بیر روی  

 شرکت های چندم یت  باز کرده است.  
نییز  ی یییه فیعیالیییت   سال گاشته  تاکسیرانان ایتالیای  

روز ا یتیصیاب    ٠ خودروهای کرایه ای با رانندهع به میدت  
کردند که در نهایت این ا تراع بیه درگیییری بیا پی ییی   

  منجر شد. 
 

تجمع اعتراضی در کابل -افغانستان 
 در پی خودکشی یا دانشجوی دختر

صدها دانشجو در دانشگاه کابل بیه دنیبیال خیودکشی   
یک دختر دانشجو در مقابل ریاست این دانشگاه تیجیمیعی   

 ا ترا   برپا کردند. 
زهرا خاوریع دانشجوی سال آخیر رشیتیه دامیپیزشیکی   

آبیان زهیر نیو     ١٢ دانشگاه کابیل صیبی  روز ییکیشینیبیهع  
سیا یتع روز گیاشیتیه    ١٠ "مر  موب" خورد و پ  از  

 جان داد. 
گیییری و رد    گویند زهرا به خاطر سخت   نزدیکان او م  

اب از سیوی اسیتیاد راهینیمیاع    شدن پ  در پ  پایان نیامیه 
 دست به خودکش  زده است. 

گویندع او نزدیک به یک سیال    های زهرا م    اتاق    هم 
نامه خود هم به گونه تیئیوری و    بوده که برای تکمیل پایان 

کرده اما هر بار پی  از اییرادات اسیتیاد    هم  م   کار م  
 کرده است.   راهنماع کار را از نو آراز م  

گفته شیده بیار آخیر در حیالی  کیه روز دفیا یییه از  
نامه نزدیک شده بودع این میو یو  فشیار زییادی بیه    پایان 

 زهرا وارد کرده و او مجبور به خودکش  شده است. 
همزمان با مراسم تشیی  جنازه زهراع تجیمی  دانشیجیوییان  

 معترع در دانشگاه کابل جریان داشت. 
گیفیتینید زهیرا خیاوری ییگیانیه    دانشجویان معترع م  

ها نیییسیت    قربان  "استبداد و خودکامگ " استادان دانشگاه 
ب که مانند او بسیاری مجبور شدند گاهی  بیرای فیرار از  

 این مشکالت دست به تر  تحصیل بزنند. 
آنها از وزارت تحصیالت  ال  خواستینید  یامیالن ایین  
رویداد را شناسای  و مجازات کنید و مینیاری بیه ییادبیود  
زهییرا در دانشییگییاه کییابییل بسییازد. اصییالحییات در نییظییام  

 های آنان بود.   تحصیالت  ال  افغانستان از دیگر خواست 
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