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 ٨ صفحه   

 ٧٧ صفحه  

 ٥صفحه  

 اخبار کارگری

 رفاهی                    بخش ایران: نسان نودینیان   بخش بین المللی: داوود 

 ٧١ صفحه    

پیام و بیانیه دو تن از زندانیان سیاسی 
 بهنام ابراهیم زاده، امیرامیر قلی پور

 به مناسبت روز جهانی زن 

اتحادیه آزاد کارگران ایران  ٣بیانیه شماره 
با بوق و  - ٦٣٣١پیرامون حداقل مزد سال 

کرنای تعیین سبد هزینه، سفره های خالی 
 ما کارگران پر نخواهد کرد

 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گذشت

 سه اتفاق مهم در یک روز
 باز هم خبر تجمع چند هزار نفره مقابل مجلس اسالمی

 روسیه ٦٣٩١در سالگرد انقالب 
 قسمت چهارم  ناصر اصغری

جعفر عظیم زاده در گفتگو با سایت اتحاد: 
امروزه فقر و فالکت در چنان ابعادی زندگی 
میلیونها کارگر را در خود فرو برده است که 
دیگر هیچ کارگری سر سازگاری با وعده و 

 وعید را ندارد 

 سبد معیشت بر مبنای خفت و بردگی
 یاشار سهندی 

 ای فعله تو هم داخل آدم شدی امروز؟
 در باب اظهار لحیه دکتر فریبرز رئیس دانا

 بهروز مهرآ بادی 

مخمصه حکومت اسالمی بر سر تعیین میران  
 حداقل دستمزدها 

 شهال دانشفر

 ٧١ صفحه   

 دانشجویان با دو خواست مهم
 نه کاالیی کردن نه امنیتی کردن دانشگاهها

  »آموزش رایگان، حق مسلم ما است«

 مقابل کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ٦١اسفند ساعت  ٦١دوشنبه 
   ٧حزب کمونیست کارگری ایران                                               صفحه

 بازنشستگان فراخوان تجمع دادند
 صبح، مقابل دفتر روحانی، خیابان پاستور  ٦٩اسفند،  ١١

 ١حزب کمونیست کارگری ایران                                                صفحه 

 رئیس دانا: اقتصاد دان چپ نمای حکومت
 شهال دانشفر

شهرداری تهران دو کارتن خواب را در 
 اقدامی جنایتکارانه به قتل رساند! 

حزب کمونیست کارگری ایران                                                                                              
 ١صفحه 

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

 درباره مسائل 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!

بازنشستگان کشوری، فرهنننگن   
و لشکری در ادامه تجمع هنزاران  
نفره خود در منقنابنل منجن ن  در  
روزهای سوم و دهم اسفند و بن   
پنناسننن منناننندن خننواسننت هننا شننان  
تصمیم به تجمع در مقنابنل دفنتنر  
روحان  گرفتند. بازنشستگان در  
فراخوان  که بنه ا نم مننناسنبنت  
منتشر کرده اند اعنمم کنرده انند  

دست به تجمع میزنیم و بنا  »که  
حضنور حننداکنوننری و منتننحنند و  
 کدل، عزم راسخمان برای تنحنقن   
همسانن  حنقنور در بنازه کنوتناه  
منندت را نشننان منن  دهننیننم. از  
بازنشستگان سراسنر کشنور من   
خواهیم همت و توان خود را نشنان  
داده تجمع  چند م هزار ننفنره را  
رقم بزنیم. منتظنر حضنور پنرشنور  

 . «شما هستیم 
 

در تننجننمننع روز دهننم اسننفننننند  
بازنشستگان از شهرهای تنهنران و  
کننرج و اسننتننانننهننای ا ننفننهننان،  
مننازننندران، گننیننمن، کننردسننتننان،  
اذربا جان شرق ، ا مم، خراسنان و  
مشهد حضور داشتنند و چننند نم  
سنناعننت شننعننار دادننند، نننمننا نننننده  
مج   را هو کردند و بر خواسنت  

هننای فننوری خننود پننافشنناری  
نننمننودننند. بننازنشننسننتننگننان شننعننار  

   میدادند: 
 

 ه اختمس کم بشه مشنکنل منا  
حننل مننیننشننه، دزد ننهننا  ننم بشننه  
مشكل منا حنل منینشنه، حنقنور  
بازنشنسنتنه ا نمی بنا ند گنردد،  

شه خزانه خنالن     نوبت ما که م  
شه، معیشت منزلت سنممنت    م  

ح  مس م ماست، خط فقر چهنار  
می یون حقور ما  ک منین نینون،  
بیمه کارآمد ح  مسن نم مناسنت،  
تنا حننقننمننان نننگننیننر ننم ازپننا نننمنن   
نشینیم، باز نشسته بپناخنینز بنرای  
رفننع تننبننعننینن ، ا ننم هننمننه بنن   
عدالت  هرگز ند ده من نتن ، منا  
منتظر نتیجه هسنتنینم هنین  جنا  
نمیر م همیم جا هستیم، ما هنمنه  

 با هم هستیم.  
 

تجمعات اعتنراین  کنارگنران و  
بازنشستگان در مقنابنل منجن ن ،  
بننطننور واقننعنن  انننعننکنناسنن  از  

در نندی هننای    ٩٩ اعننتننرا   
جامعه ع ینه فنقنر و فنمکنت و  
سیاست های ر ایت اقنتنصنادی  

حننکننومننت، عنن ننیننه تننبننعننینن  و  
نننابننرابننری، عنن ننیننه حننقننور هننای  
نجوم  و دزدی های می یناردی  
حکنومنتنینان و مند نران و بنرای  
داشننتننم  ننک زننندگنن  انسنناننن   

 است.  
 

حننزب کننمننونننیننسننت کننارگننری  
حما ت قاطع خود را از خنواسنت  
بازنشستگان برای افزا ش حنقنور  
اعمم مینکننند و از هنمنه منردم  
آزاده میخواهد به هنر شنکنل کنه  
میتوانند از خنواسنت بنحن  آننهنا  
حما ت کنند. حزب ک یه خاننواده  
های بازنشستگان را بنه شنرکنت  
در تنننجنننمنننعنننات اعنننتنننرایننن   
فنرامنیننخنوانند. حنزب هنمن ننننیننم  
بازنشستگان را فرامنینخنوانند کنه  
دست به کار سنازمنانندهن  خنود  
شوند تا با قندرت بنینشنتنر بنرای  
تننحننقنن  خننواسننت هننای خننود بننه  

 میدان آ ند.  
 حزب کمونیست کارگری ا ران 

مننارس    ١ ،  ٥٩٩١ اسننفننننند    ٥١ 
 ٧١٥٢ 

 

 بازنشستگان فراخوان تجمع دادند
صبح، مقابل دفتر روحانی، خیابان  ٠١اسفند،  ٢٢

 پاستور 
 حزب کمونیست کارگری ایران  
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 ٩ صفحه   

 ک  ازمحرمانه تر نم اسننناد در  
جمهنوری اسنممن  سننند  سنبند  
معیشت  نک خناننواده منتنوسنط  
کارگری  است ا م سنندی اسنت  
خطرناک که هنین  جناسنوسن ،  
حت  جیمز بانند، جنان خنودا را  
به خطر نم  اندازد تا بندان دسنت  
 ابد! چرا که گفته شده ا م سننند  
 مبنای عن نمن   دارد کنه   بنر  
مبنای گزارشهای رسم  باننک  
مرکزی، مرکز آمنار و منعناوننت  
تغذ ه وزارت بهداشت تنهنینه شنده  
است  ا نکه کدام گزارا رسمن   
دو مرکنز حنکنومنت منورد ننظنر  
است و معاونت تغذ ه دقینقنا چنه  
مقدار اقمم خوراکن  را در ننظنر  
دارد که  ک خاننواده کنارگنری  
با د مصنر  کننند اسنرار النهن   
اسننت کننه فننقننط کننارشننننناسننان  
جننمننهننوری اسننممنن  مننیننتننوانننننند  
درک و تفسیر کنند ا ضنا آننهنا  
کننه خننود را بننه اشننتننبنناه چنن   
منینداننننند و بناز هنم بنه اشننتنبنناه  
سنننننر کننارگننر را بننه سننینننننه  
میزنند چنرا کنه  قسنم خنوردنند  
که ثنابنت کننننند در جنمنهنوری  

های خیری ا نننجنا    اسمم    نیت 
 و آنجا  در کار است. 

 
فر برز رئی  داننا کنه بنه دننبنال  
نیت خیر ا م و آن در جنمنهنوری  
اسمم  اسنت و سنراه هنم دارد  
ک  نیت خیر دارد و کن  نندارد  
در مصاحبه مفصل تر با روزنامنه  
حننکننومننتنن  هننمنندلنن  بننعنند از  
مصاحبه با ا  نا که شور وشنعن   
خود را از تعییم سنبند هنز نننه  نا  
سبد معیشت کارگران نشان داده،  
آدمنهننای بننا نننینت بند را وزاری  
دولت روحان  میداند و آدم خنوبنه  
را خود روحنانن  منینشننناسنانند:   
وزارت کار رفاه و تعاون و وزارت  
راه و شننهننرسننازی، ... اسنناسننا   

داشننتننم و    طننرفنندار پننائننیننم نننگنناه 
اختنار دستمزدها هستننند. النبنتنه  

جنمنهنور    ماجرا درباره شخص رئین  
آ ند کنه    کند به نظر من    فرر م  

ا شان منتنوجنه شنده کنه حنداقنل  
بدون مداخ ه، نظم ده  و تنامنینم  
رفاه، موتور اقنتنصناد بنه گنردا  

هننا    آ نند و ننناریننا ننتنن    درنننمنن  
 شود.    تر م    انفجاری 
 

البته فقط آدم خوبها بنا ننینتنهنای  
خوب تنها شخص رئین  جنمنهنور  
نننیننسننت بنن ننکننه   نننمننا ننننندگننان  
کارگری   را شنامنل منینشنود.  
 عن  همان کسان  که عموه بنر  
چمار کش  و چاقنو کشن  بنه  
روی کارگران هر ساله پای سنند  
گرسنگن  بنینشنتنر کنارگنران را  
امضا میکنند. اما از نظر رئنین   
دانا ا شان نمنا ننندگنان کنارگنری  
هستند و همیم نشان میدهند کنه  
ا شننان کنندام طننر  ا سننتننادننند.  
کس  کنه مندعن  دوسنتن  بنا  
 محذوفنان  اسنت بنعند از قنر نب  
چهار دهه حکنومنت سنرکنوبنگنر  
اسننممنن  و بننعنند از بننیننش از  
 نندسننال شننکننل گننیننری طننبننقننه  
کارگر در ا ران که در هنمنه ا نم  
سالهای  ک وجه مشخصه همنه  
دولننتننهننای کننه سننرکننار بننودننند  
ستمگری بر طبقه کارگر بنوده و  
سرچشمه ا م ستنم گنری فنراهنم  
کردن زمینه سود آوری سنرمنا نه  
بوده و در هنمنه ا نم ا نام  ندای  
کارگران از ا م سنتنم بنه آسنمنان  
بن نننند بنوده و در بنرخنن  سننالنهننا  
جنبش کارگری  دا ش متحدتنر  
و رساتر به گوا جامعه رسیده و  

طبقه کارگر بنه جنان    ١٢ در سال  
آمده از ا م ستم همیشگن  رهنبنر  
سرسخت انقمب عظیم  شد کنه  
بنننه سنننرننننگنننونننن   نننکننن  از  
د کتاتور هنای خنوننینم سنرمنا نه  
منجر شد، تازه بعد از تعییم سنبند  

هز نه توسط کاربدستان حکومنت   
اظهار خوشحال  میکند که ستنم  
بنننر کننننارگننننران افشننننا شننننده  

سننبنند مننعننیننشننت را   اسننت: ...  
اقننندامننن  خنننوب، منننونننبنننت،  

بننخننش و افشنناگننرانننه    آگنناهنن  
گنو نم افشناگنراننه،    دانم. من    م  

هنا حنقنینقنت رنن     چون برای سنال 
طننبننقننه کننارگننر مننکننتننوم مننانننده  
بود...  واقعا جناب رئی  داننا بنا  
ا م همه مع ومات کنه دکنتنر و  
استاد خطاب شان منینکننننند ا نم  
همه سال منتنوجنه حنقنینقنت رنن   
طننبننقننه کننارگننر نشننده و سننبنند  
معیشت  که نما ندگان سنرمنا نه  
بنرای کنارگننران تننعنیننینم کنردننند  
موجب آگاه  بخش  ا شان شنده  
است؟ حاال مارک  بماند  نعننن   
 کبار هنم ارنسنت مننندل را هنم  
نخوانده، ا م هم به کنار و تنار نن  
جهان هم به کنار، تار ن منعنا نر  
ا ران ننتنواسنتنه منوجنب آگناهن   
بخش  ا شان شود؟ در ا م منینان  
چیزی که افشا شنده ا نم اسنت  
که ا شان ب  شک تار نن را بنه  
روا ت سرما ه خوانده که حقنینقنت  
رننن  طننبننقننه کننارگننر بننر ا شننان  
منکنتنوم مناننده. رئنین  داننا بننه  
عنوان  ک استاد اقتصاد که بنه  
قننول خننودشننان هننمننیننم اواخننر    
تحقیقات  میدانن  منحناسنبناتن    

و      داشتند ، تعییم   دو منین نینون 
و نننه هننزار    چننهننار نندو هشننتنناد 

تومان ) چقدر هنم دقنین !ب سنبند  
معیشت را ستوده بودند هنر چننند  
معتقد بودند دو ست هزار تومننن   
هنوز کم دارد!  و برمبنای هنمنان  
ع م  که ا شان باور دارند  عنن   
ع م اقتصاد بورژوازی، چننند روز  
بیشتر نگذشته سیصد هزار تومنان  
د گر نیز اینافنه ننمنودنند و سنر  

می یون تعنینینم ننمنودنند!    ٩ راست  
ا شان با د حواس شان بناشند کنه  
ا نگونه   دست و دل بنازی هنا  

 برای سرما ه خرج نتراشد.  
 

ا شان فروتننناننه در اعنتنرا  بنه  
کسنانن  کنه مندعنن  اننند  بنناال  
رفننتننم دسننتننمننزدهننا ... بنناعنن   
تضننعننینن  تننولننینند و  ننادرات  

شود و تولید داخ   بازارهنای    م  
اا را از دسنت    داخ   و خارجن  

خواهد داد، درننتنینجنه کنارگنران  
بیشتری اخراج خواهنند شند، ...   

گو نند    فرمودند :  اگر راست م  
به طبقه کارگر ا م ح  را بدهننند  
که اقتصاددانان، جامعه شننناسنان  
و حقوقدانان خود را بنه جن نسنات  

زن  با دولت و کنارفنرمنا نان    چانه 
 ننورتنن     بننبننرننند تننا بننتننوانننننند بننه 

دموکراتیک از حنقنور  نننفن   
خود دفاع کنند...  النبنتنه ا نم  
منظورشان خودشان ننینسنتننند منا  
هننم ا ننم مننتننوجننه نشنند ننم کننه  
منظور خود ا شان است! از ا نننهنا  
کننه بننگننذر ننم، بننه زعننم ا شننان  

چنینز و قنبنل از    تنر از هنمنه    مهم 
تعیینم حنداقنل دسنتنمنزد، حنقنور  
 نننننفنن  کننارگننران از اهننمننیننت  
بننرخننوردار اسننت  و ا ننم حننقننور  
 نننننفنن  را کسنن  نننمنن  تننواننند  
تشخینص دهند اال  نک کسن   
ماننند ا شنان. از انصنا  ننبنا ند  
گذاشت کنه ا نم بنار تشنخنینص  
ا شنننان درسنننت اسنننت چنننون  
دستمزدها د گنر در ا نران حنقنور  
 نف  نیسنت بن نکنه سنر راسنت  
 ک خواسته سیاس  است چنون  
 ر حا کل حکومت اسممن  را  
به چالش کشیده اسنت کنه قنرار  
بوده کارگر ارزان را خنامنوا هنم  
سننازد کننه سننرمننا ننه خننارجنن  و  
داخن ن  احسناس امننننینت کنننند.  
هشننندار ا شنننان از جنننهنننت    

تنر  بنخنوبن     ها انفجاری   ناریا ت  
گو ا است کنه ا شنان درس اا  
در کنندام مننکننتننب فننکننری فننرا  
گرفته و آمنوزه هنا نش را بنرای  
چه کسان  بنکنار من  بنرد. و  
چگونه در ا م راستنا از کنونین   
تر م عنا ر سرما ه داری  عننن   
مزدوران  که رخت کارگنری بنه  
تم دارند اما  ک دم غف ت نمن   
کنننننننند کننه کننارگننران را بننه  
گرسنگ  بیشنتنری سنور دهننند  

 دفاع میکند. 
 

تعییم سبد دو و ننینم منین نینونن   
بننرای    ٩٩ قنرار نننینسنت در سنال  

کننارگننران مننحننقنن  شننود. قننرار  
گذاشتنند در  بنازه زمنانن   کنه  

مع نوم ننینسنت چننند سنال طنول  
خواهد کشید به ا م سق  بنرسند.  
هیاهوی تنعنینینم سنبندمنعنینشنت  
کننارگننران بنن  دلننیننل نننیننسننت  
میخواهنند کنارگنران را امنیندوار  
نننگننه دارننند کننه امسننال حننقننور  
کارگران جهش  بنزرگن  خنواهند  
داشننت تننا زمننان بننه آخننر رسنند.  
حقور کارگر را مانننند سنالنهنای  

  ٥١ تنا    ٥٧ گذشته چیزی بنینم  
در د افزا نش خنواهننند داد کنه  

هنزار    ٩١١ حت  به پنا نه حنقنور  
تومان نخواهند رسنیند. هنمنه ا نم  
جار و جنجالها در راستنای هنمنان  
دعوت به سنکنوت هنفنتنه هنای  
گذشتنه منزدوران سنرمنا نه اسنت  
)که رئی  دانا آننهنا را ننمنا نننده  
کننارگننری مننیننخننواننندب تننا جننو  
متشن  نباشد. ا م  ک  د گر از  
شگردهای هنمنینشنگن  منزدوران  
سرما ه است که بنا وعنده هنای  

 دروغیم زمان را بکشند.  
 

اما چنه کسن  بنه ا شنان اجنازه  
داده است که برای کارگنر سنبند  
معیشت تهیه کنند که معنینارا  
بردگ  و خفت انسناننهنا کنارکنم  
جامعه اسنت. از شنواهند منعن نوم  
است تنهنا چنینزی کنه منمک  
بوده  تغذ نه  کنارگنر بنوده و بنه  

و چنهنار ندو      سق   دو مین نینون 
و نه هزار تومنان  رسنیندنند.    هشتاد 

تازه همینم هنم درحند ننازلنش در  
نظنر گنرفنتننند. در جنای د نگنر  
اشنناره کننردم مننعننیننار در ننافننتنن   
کارگر در ننزد دولنت وسنرمنا نه  
داران ننه روزکنار هشنت سناعنتنه  

  ٥٥ ب که دست کم  ک روزکنار  
ساعته مند ننظنر اسنت. کنارگنر  
حداقل با د در  ک ماه بنه انندازه  
 ک ماه نیم کار کنند. و بنرای  
ساعتهای اینافن  کنه کنارگنر  

در ند    ١١ کار منینکننند تنننهنا  
بیشتر از حقور منعنمنول در ننظنر  
میگیرند. در  ورتن  کنه هنمنه  

 مزا ای قانون  کارگر پرداخت  
 

 سبد معیشت بر مبنای خفت و بردگی
 یاشار سهندی 
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  ٩از صفحه         
شود و کنارگنر دسنت کنم  ند   
ساعت ایافه کار داشنتنه بناشند  
چیزی ننزد نک  نک منین نینون  
هشت هزار تومان دستش را من   
گیرد، که ا م با خط رفاه بسنینار  

 فا  ه دارد. 
 

تعییم سنبند منعنینشنت از سنوی  
نما ندگان اسمم  سرما ه تنننهنا  
بننر ا ننم نننکننتننه تنناکننینند مننجنندد  
میگذارد که کنارگنران بنا  نک  
حننکننومننت بننه شنندت ر نناکننار و  
کوی  سنروکنار دارنند کنه هنمنه  
راههای نرفته غنارتنگنری را بنه  
خوب  میشناسد. و اقتصاد دانن   
که به شع  آمده کنه ا نم سنبند  
مبنای ع م  دارد تننهنا چنینزی  
کننه نننیننسننت دوسننت کننارگننر و  
محذوفان است.اعمم سبد هنز نننه  
تا سق  نزد ک دو نیم منین نینون  
از سوی حکومت نه بخاطر ننینت  
خننیننر ا ننم و آن بنن ننکننه نننتننیننجننه  
مبارزات کنارگنران در سنالنهنای  

اسنت    ٩١ اخیر بخصوص در سنال  
و همیم مبارزات است کنه اجنازه  
نم  دهند کنه کسنانن  منانننند  
رئننینن  دانننا در پشننت دلسننوزی  
برای کنارگنر قنا نم شنود بن نکنه  
عمم در    منقنابنل کنارگنران  
م  ا ستد. و کنمم آخنر ا نننکنه  
با د به آقنای رئنین  داننا  نادآور  
شد معیار نه خط فقر و خنط بنقنا  
ب کنه منعنینار زنندگن  بنا هنمنه  
عظمتش است که با د برای هنمنه  
کارکم جامعه فراهنم و تضنمنینم  
شنده بنناشند. مننبنارزات کننارگننران  
)بنننخنننصنننوص در  نننک سنننال  
گذشتهب ثابت کرده است منعنینار  
نه مبنای ع م بورژوا   کنه ا نم  
ع م مبنای بردگ  است، بن نکنه  
مبنا با د زندگ  انسنانن  بناشند.  
ا م را سنالنهناسنت کنه کنارگنران  
ا ننران در ا ننم شننعننار مننتننجنن نن   
ساختند که  معینشنت و منننزلنت  

 ح  مس م ماست.    
 
 
 
 

هشت مارس روز جنهنانن  زن را  
تبر ک و شنادبناا منینگنو نینم.  
هشت مارس روز برابنری طن نبن   
است. روز آزاد خواه  است.  ناد  
آور حننقننور فننرامننوا شننده زنننان  
است. ا م روز برای زنان به سنتنوه  
آمننده ا ننراننن  بننو نن ه در سنن  و  
هشننت سننال گننذشننتننه مننعنننننای  
د گنری دارد. بنا گنرامنینداشنت  
هشت مارس اعترا  خود را بنه  
ا نهمه تبعی  و نابرابنری عن نینه  

 زنان اعمم میدار م.  
تننبننعننینن  عنن ننیننه زن  ننک درد  
جننهنناننن  اسننت. امننا در ا ننران  
ابعادا وحشنتننناک اسنت. منا  
هنوز حت  به کنننوانسنینون رفنع  
تبعی  هم نپیوسته ا م. در ا نران  
زنان ز ر چتر اسمم سنیناسن  در  
ب  حقوق  تر م ویع ممکم بنه  
سر منینبنرنند. زننان در ا نران بنه  
لنحنناج اجننتننمناعنن ، اقنتننصننادی،  
سیاس ، فنرهنننگن  و در تنمنام  
عر ه ها نه تنهنا در منوقنعنینت  
نابرابر، ب که در محرومیت مطن ن   
قرار دارند. از جمن نه حن  طنمر،  
حنن  نننگنناهننداری از کننودک و  
بسننینناری از حننقننور اجننتننمنناعنن   
د گر چالش های بزرگن  بنرای  
زندگ  زنان در ا نران اسنت. بنننا  
بر قانون حجاب برای زن اجنبناری  
است و هر روز قوانینم جنداسنازی  
جنسیت  بیشنتنری در دانشنگناه،  
در خیابان، در اماکم عمومن  و  
غیره به اجرا گذاشتنه منینشنود و  
به ا م ترتیب زنان ز ر  ک سنتنم  

 و تحقیر دائم  قرار دارند. 
به لحاج اقتصادی در کنار نبنود  
ا جاد فر نت هنای بنرابنر بنرای  
زنان ، با وجود ا نکه شنمنار زننان  
تحصی کرده افزا نش  نافنتنه انند،  
ننننان بننننه لننننحننننناج   امننننا زن
اجتماع ،اقتصادی و حضنور در  
مراجع تصمنینم گنینری منعنضنل  
جدی دارنند و ا نران در زمنینننه  

  ٥١١ مشننارکننت زنننان از بننیننم  
و در پنا نینم    ٥٩٢ کشور رتنبنه  

تر م رده های لیست قنرار دارد و  

ا م نشاندهنده ابعاد وخیم ستنم بنر  
زنان و تبع  ع یه آنان در اسنت.  
خنمنن ننه ا نننننکنه فننر نت هننای  
شغ   نابرابر، محدود ت زننان در  
اننتننخنناب شننغننل، بنناال بنودن نننر   
بننیننکنناری، انننعننقنناد قننراردادهننای  
موقت کاری بعنوان شکل غالنب  
اسننتننخنندام زنننان بننه کننار، بننکننار  
گیری نیروز کار زنان با دستنمنزد  
کمتر و سطح بسیار نازل در بنرابنر  
کار برابر، ننبنود امنکنان ارتنقنای  
شنننغننن ننن ، قنننبنننل و در دوران  
بازنشنسنتنگن ، امنننینت شنغن ن   
کمتر زنان، همه و هنمنه چنالنش  
های د گری است که در مقابنل  
زنان شاغل وکارگر قرار گنرفنتنه  

 است. 
نتیجه ا نکه زنان نه فنقنط بنطنور  
ک   از تبنعنین  و منحنرومنینت  
های اجنتنمناعن ، اقنتنصنادی و  
فرهنگ  رن  میبرنند، بن نکنه در  
مننعننر  آسننیننب هننای شنند نند  
اجتماع  قرار دارند. از جم نه در  
میان اقشنار خنا ن  از زننان از  
جمن نه زننان بند سنرپنرسنت، زننان  
سرپرست خانوار، زننان منعن نول و  
غیره که از جمن نه منحنرومنتنر نم  

بننخننش هننای جننامننعننه هسننتننننند،  
زنان  را م  بینیم کنه نناگنز نر  
به تم فروش  شنده انند. کنارتنم  
خواب و منعنتناد شنده انند و در  
مننعننر  ظنن ننم سنناخننتنناری قننرار  

 دارند.  
در سطح منطقه و حت  جنهنانن   
نیز تبعی ، ننابنرابنری، افنراطن   
گری، خشونت، اشغال و جنننر  
و نننبننود امنننننیننت ننناشنن  از آن،  
امروزه بزرگتنر نم چنالشن  اسنت  
که زنان با آن مواجه هسنتننند. و  
خصننو ننا در مننننناطنن  درگننیننر  
جننننر زنننان از ابنتنندا ن  تنر ننم  
حنقنور خنود  نعننن  حنتن  حنن   
حیات وح  امننینت منحنروم شنده  

 اند. 
هشت مارس، روز فنر ناد بشنر نت  
امروز در مقابل ا نهمه تنوحنش و  
تبعی  و نابرابری است.  کنصندا  
اعمم کنیم که منا منردم ادامنه  
ا نم ویننعننیننت را قننبننول ننندار ننم.  
اعمم کنیم که تنبنعنین  عن نینه  
زن،  ننعننننن  ز ننر پننا گننذاشننتننم  
حننرمننت، امنننننیننت، زننندگنن  و  
مننعنننیننشنننت تننک تننک منننا  
انسننانننهنناسننت. در پننرتننو ا ننم  

تبعیضات زندگ  تک تک منا  
را به قهقرا برده اند. اعمم کنننینم  
که قبول نمیکنیم. خنوشنبنخنتناننه  
جنبش آزاد خنواهن  زن، جنننبنش  
قننوی ای اسننت. در ا ننران در  
عر ه های مخت   ا م جنننبنش  
جنگیده و    مقدم بنوده اسنت.  
با تمام قوا حما ت خودمنان را از  
جنننبنش آزاد نخنواهن  و بنرابننری  
ط ب زن و خواستهای انسانن  آن  
بننرای بننرابننری و داشننتننم  ننک  
زننندگنن  شننا سننتننه انسننان اعننمم  
کنیم. ما زننداننینان سنیناسن  از  
همگان انتظار دار م که در بنرابنر  
قوانیم یند زن، خشنوننت عن نینه  
زنان، تحقیر زنان با ستنند. و ا نم  
را حم ه به کل جنامنعنه بندانننند.  
همه با هم بیا یم و هشنت منارس  
را به روز اعمم اعترایمان عن نینه  
ا م توحش و بربر ت تبد ل کنینم.  
و  کصدا بگو یم که د نگنر بن   

 است.  
بهنام ابراهیم زاده، امیرامینر قن ن   

 پور 
دو زندان  سیاس  او م و رجا ن   

 شهر  
 ٩١ مارس    ٨ 

 پیام و بیانیه دو تن از زندانیان سیاسی بهنام ابراهیم زاده، امیرامیر قلی پور
 به مناسبت روز جهانی زن 
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 ١ صفحه    

سرانجام کمنینتنه منزد جنمنهنوری  
اسمم  بعد از سبک سنننگنینم  
کردن های فراوان، بر سنر منینزان  
ننر  سننبنند هننز نننننه کننارگننران بننه  
اجماع رسید. عن ن  خندا ن  کنه  
مسننئننول کننارگننروه مننزد تشننکننل  
هننای دولننت سنناخننتننه شننوراهننای  
اسنممن  اسننت و تنحننت عننننوان  
 بخنش کنارگنری  عضنو سنتناد  
و نن ه مننزد جننمننهننوری اسننممنن   
است، با اعمم ا م خبنر، منتنذکنر  
شد که حداقل ارزا ا م سبند در  

  ٧ حننال حننایننر رقننمنن  بننالنن  بننر  
هنزار    ٨٩ می یون و چنهنار ند و  

تننومننان اسننت کننه بننر مننبنننننای  
گننزارشننهننای رسننمنن  بننانننک  
مرکزی، مرکز آمنار و منعناوننت  
تغذ ه وزارت بنهنداشنت منحناسنبنه  
شده است. او هم نننینم از پنا نان  
کار ستاد و  ه مزد دولت و شنروع  
کار شورا عال  کنار خنبنر داد و  
بعد هم ع   ربنینعن  وز نر کنار  
دولت روحان  ط  حکم  حسنم  
هفنده تنم را بنه عنننوان مسنئنول  
اجننرا نن  جنن ننسننات شننورا ننعننالنن   
کارجهت تعییم حداقل منزد سنال  

تعییم کرد. بنا بر گنزارشنات    ٩٩ 
دولت  نر  اعمم شده سبد هز نننه  
کارگران با اتنفنار آرای هنر سنه  
جانب ستاد و  ه منزدشنان  نعننن   
نما ندگان دولت، کنارفنرمنا نان و  
تشک های دست ساز حنکنومنتن   

اسفند تعییم شنده    ٩ در ج سه روز  
است. بد م ترتیب در ادامه هنمنان  
بازی مسخره سنه جناننبنه گنری  
همیشگ  که بنطنور واقنعن  هنر  
سه جانب آن، نما ندگان سنرمنا نه  
داری حاکم هسنتننند و در پشنت  
درهای بسنتنه سنتناد و ن ه شنان،  
تننوافننقننات بننر سننر ارزان سننازی  
نیروی کار  ورت گرفنتنه اسنت  
و قننرار اسننت شننورا ننعننالنن  کننار  

یننربننه آخننر را بننزننند و بننازهننم  
دستمزدهای چننند بناز ز نر خنط  

 فقر را اعمم کند. 
 

روشم است که اعمم همیم مبن ن   
دو می یون و چنهنار ند هنزار بنه  
عنوان ننر  سنبند هنز نننه خناننوار  
کارگری نیز ز نر فشنار جنننبنش  
اعترای  جاری بر سنر خنواسنت  
افزا ش دستمزدها کنه جنننبنشن   
گسترده و اجتماع  اسنت، اننجنام  
گرفته است. یمنم ا نننکنه قنرار  
نیست نر  حداقل دستمزدها بنرابنر  
با ا م رقم باشد. ب که قنرار اسنت  
ا م مب   در محاسباتشان  لنحناج  
  شننود. از جننمنن ننه حننمننینند حنناج  
اسماعی     ک  از کارشننناسنان  
 حوزه کنار  جنمنهنوری اسنممن   
قبم با بیان ا نکنه شناخنص خنط  
فقر من  تنوانند در چناننه زنن   
بننرای ارتننقننای حننداقننل دسننتننمننزد  
کارگران موثر باشد، تاکید کنرده  
بود که نمینتنوانننند خنط فنقنر را  
ممک میزان حداقل دسنتنمنزدهنا  
قرار دهند، ب که میتوانننند تنما  
کنند که فا  ه حداقل دسنتنمنزد  
را با ا م شاخص کمتر کننننند. و  
معنن  ا نم گنفنتنه چنینزی جنز  
تحمیل دستمزدهای باز هنم چننند  
بار ز نر خنط فنقنر بنه کنارگنران  
نیست. در هنمنینم رابنطنه احسنان  
سهراب  عضو هیئت مد ره کاننون  
عال  شنوراهنای اسنممن  کنار  
کشور نیز بر لحاج شدن نر  سبند  
هز نه در تعییم حداقل دستمنزدهنا  
تاکید کرده بود. ا م سنخنننان بنه  
روشن  از توطئه پشنت پنرده هنر  
ساله ای که در شورا عالن  کنار  
و تنننوسنننط دسنننت انننندرکننناران  
حکومتن  عن نینه کنارگنران ودر  
رابطه بنا تنعنینینم منینزان حنداقنل  
دستمزدها  ورت مینگنینرد، پنرده  

میدارد. ا م جانیان هنر سنالنه در  
سیرک مسخره ستاد و  ه منزد و  
بند و بساط شورا عنالن  کنارشنان  
جنجال و بح  به راه م  اندازنند.  
نر  خنط فنقنر، خنط بنقنا، سنبند  
هز نننه و ننر  تنورم و  ند ننر   
د گر را تعییم میکننننند، و بنعند  
هم بنه گنفنتنه خنود بنا  لنحناج   
کردن همه ا نها، دسنتنمنزد چننند  
بار ز ر خط فقر را بنرای منعناا  
و زندگ  کارگر و کنل جنامنعنه  
رقم میزنند. ا نم داسنتنان سن  و  
چند سال حاکمیت رژ م اسممن   
اسننت و کننارگننران بننه کننل ا ننم  
بساط استومار و بردگ  اعنتنرا   
دارند. اعترا  کارگران بنه کنل  
ا م بسناط اسنتنونمنار و بنردگن   

 است. 
 

دستمزد کارگران و اظهارات 
 مقامات حکومتی

اعتنراینات گسنتنرده کنارگنری،  
فضای پر تب و تاب اعترا  در  
جامعه و وجود جنبش  اجتماعن   
بر سرخواست افزا ش دسنتنمنزدهنا،  
که به طور واقنعن  اعنتنرا  بنه  
کل ا نم بسناط فنقنر و بنردگن   
است و از برابری سخم مینگنو ند،  
حکومت اسمم  را در مخمنصنه  
بدی برای تعیینم منینزان حنداقنل  
دستمزد سراسنری کنارگنران قنرار  
داده است. از  نکنسنو تنمنشنشنان  
اجننرای سننینناسننت ارزان سننازی  
نیروی کار است و از سنو ن  در  
بنرابنر منوج گسننتنرده اعننتنراینن   
 کارگران و کل جامعه مانده اند. 

از جمن نه تنجنمنعنات هنزاران ننفنره  
کارگری در مقنابنل منجن ن  در  
همیم اسفند ماه، تجنمنعناتن  کنه  
در آن شناهند  ن  منتنحندی از  
کننارگننران، مننعنن ننمننان، پننرسننتنناران،  
بننازنشننسننتننگننان بننا شننعننار هننای  

واحدی چون   ک اختنمس کنم  
بشه، مشنکنل منا حنل منینشنه،  
 ک خواست فوری ما، افنزا نش  
دسننتننمننزد اسننت، نننوبننت مننا کننه  
مننیننشننه، خننزانننه خننالنن  مننیننشننه،  
زندگ ، معیشنت، منننزلنت، حن   
مسنن ننم مننا و نننیننز اعننتننرایننات  
گسنننتنننرده در منننحنننینننط هنننای  
کارگری و کشیده شدن بسنیناری  
از ا م اعترایات به خیابان هنا و  
نقش چشمگیر تر خانواده ها همنه  
و همه اتفاقات شورانگینری اسنت  
کننه حننکننومننت اسننممنن  را بننه  
شدت بنه هنراس اننداخنتنه اسنت.  
یمم ا نکه ا م اویاع و احوال و  
نننیننز نننزد ننکننتننر شنندن مضننحننکننه  
انننتننخننابنناتشننان نننزاعننهننای درون  
حننکننومننت را شنندت داده اسننت.  
اظهارات مقامات حنکنومنتن  بنر  
سر میزان حداقل دستمزدهنا، یند  
و ننننقنننیننن  گنننو ننن  هنننا و  
هشدارها شان  ک نمونه بنارز از  
ا م هراس و آشفتگ  است. بطنور  
موال هنوز ساعت  از تعیینم ننر   
سبد هز نه خانوار نگذشنتنه، بنازار  
گرم  ها به راه افنتناده و بنحن   
های داغ  بر سنر ا نم منوینوع  
در میان خنود حنکنومنتنینان و از  
جم ه ستاد مزدشان به راه افنتناده  

 است. 
 

نمونه ای از ا م اظهارات سخنننان  
فرامرز توفیق  عضو د گنری از  
جامعه به ا طمی  کارگری  در  
کار گروه سنتناد منزد اسنت. در  
حالیکه قبم ارقام دولت  از سنبند  

منین نینون تنومنان    ١ هز نه باالی  
سخم گفته است، او بنا وقناحنت  
تمام از  تما  گنروه کنارگنری   
که مننظنور ننمنا ننندگنان هنمنینم  
تشنننکنننل هنننای دسنننت سننناز  
حکومت  است، برای تعییم سبند  

هز نه ای قابل دفناع کنه در آن  
حر  و حد ون  ننبناشند و ا شنان  
بتواند با آمار و ارقام از ادله ارائنه  
شننده آن دفنناع کننننند، سننخننم  
میگنو ند. بنینشنرمن  هنم حندی  

 دارد.  
 

نکته جنالنب د نگنر ا نننکنه کنه  
فننرامننرز تننوفننیننقنن  بننه رسننم  
همیشگ  ا م تشکل های دسنت  
حکومت ، به عننوان عضنوی از  
ستاد منزد دولنت، پشنت درهنای  
بسته با نما ننندگنان کنارفنرمنا و  
دولت تواف  کرده و بر سر تنعنر   
بنه سنطنح منعنینشنت منین نینوننهننا  
کننارگننر و خننانننواده هننا شننان بننه  
اجماع رسیده است و حاال بنعند از  
پننا ننان کننار در پننز  جننامننعننه  
کارگری  بازار گنرمن  کنرده و  
میگو د:  با هنمنه ا نم او نا ،  
سبد معاا، بسیار حداق   بسنتنه  
شده و با واقنعنینت هنای عنیننن   
مننعننیننشننت تننطننابنن   ننددر نندی  
ندارد؛ برای نمونه اقنمم بسنیناری  
حذ  شده و حداقل قنینمنت هنای  
بننازار در نننظننر گننرفننتننه شننده. .  
خودشان قبم اعمم کرده اند، کنه  
با توجه به آخر م نر  تنورم اعنمم  
شده از سوی بانک منرکنزی در  

  ٩.٨ آذر ماه سال جاری به میزان  
در د، میزان حداقنل دسنتنمنزدهنا  
ده در نند هننم افنزا ننش نننخننواهنند  

  ٨٥٧ داشت و میزان آن نها نتنا از  
هنزار تنومنان    ٨٨٧ هزار تومان، به  
هننزار تننومننان    ٨٩٩ و  ننا فننریننا  

خواهد رسنیند. اظنهنارات فنرامنرز  
توفیق  و سخم گفنتنم از حنذ   
بسننینناری ارقننام از سننبنند هننز نننننه  
خننانننوار کننارگنننری، آنننهننم در  
شرا ط  که بنخنش عنظنینمن  از  
دستنمنزد کنارگنر  نر  هنز نننه  

 مسکم میشود و خبری از  

مخمصه حکومت اسالمی بر سر تعیین میران  
 حداقل دستمزدها 

 شهال دانشفر
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  ٥ از صفحه                
درمان را گان، و تحصیل را نگنان   
و بیمه هنای اجنتنمناعن  د نگنر  
نننیننسننت، بننه روشننننن  از ابننعنناد  
جننننا ننتننکنارانننه تصننمنیننم مشننتنن   
سرما ه دار و منفنتنخنور بنر سنر  
معیشت کارگران و کل جنامنعنه  

 سخم میگو د. 
 

نننمننونننه ای د ننگننر از اظننهننارات  
مقامات حکومت  سخنان س منان  
خنندادادی )رئننینن  کننمننیننسننیننون  
اجتماع  مجن ن ب در روز دهنم  
اسفند در پاسن به خبرنگار ا ن نننا  
سنت کنه منینگنو ند:  در منورد  
دستمزد کارگران اعتقاد دارم کنه  
حننداقننل مننزدی کننه تننا کنننننون  
تعییم شده، بسیار پا نینم اسنت و  

شننهننرهننا،    ا ننم دسننتننمننزد در کننمن 
هز نه ا اب و ذهاب کارگران هنم  

شود. بنا سنتن  دسنتنمنزد بنا    نم  
های معیشنتن  کنارگنران    واقعیت 

سازگار باشند و منم بنه عنننوان  
رئننینن  کننمننیننسننیننون اجننتننمنناعنن   
مج   معتقندم هنز نننه مناهناننه  
 نک خنناننوار مننتنوسنط شنهننری  

می یون تومان ننینسنت    ١ کمتر از  
و ا نم هنز ننننه بنا ند در تنعنینیننم  

 دستمزد در نظر گرفته شود. .  
اظننهننار نننظننر د ننگننر، گننزارا    

مشرر از سنخنننان پنرو نز فنتنای  
رئی  کمیتنه امنداد در بنرننامنه  
تننیننتننر امشننب اسننت.  در ا ننم  
سخنان پرو ز فنتنای بنا اشناره بنه  
روبرو بودن حنکنومنت بنا وسنعنت  
فقر، اعمم داشت کنه  در حنال  

هزار تومان حداقنل    ٨٥٧ حایر با  
مزد،  ازده می یون ننفنر ز نر خنط  
فنقننر هسنتننننند کننه اگنر حننداقننل  

  ٧١١ دستمزدها  ک می نینون و  
هزار تومان هم تعینینم شنود، بناز  
شمار کسان  که ز نر خنط فنقنر  

 هستند، بیشتر خواهد شد.  
 

 کارگران چه میگویند؟
کارگران با بیانینه هنا شنان و بنا  

تجمعات اعترای  شان و شنعنار   
می یون، حنقنور منا    ١ سبد هز نه  

 ک منین نینون در بنرابنر تنعنر   
شننورا ننعننالنن  کننار حننکننومننت  
اسننممنن  بننه سننطننح زننندگنن  و  
مننعننیننشننتننشننان ا سننتنناده اننند و  

مدتهاست که جنبش  اجتمناعن   
بر سرخواست افزا ش دسنتنمنزدهنا  
جار سنت. کنارگنران بنر تنعنینینم  
حننداقننل دسننتننمننزدهننا از بنناالی  
سرشان اعترا  دارنند. کنارگنران  
به زندگ  ز ر خط فقر اعنتنرا   
دارند و رفاه میخواهند. کارگنران  
به حقوقهای نجوم  مقنامنات و  
دستمزدهای ز ر خنط فنقنر خنود  
اعترا  دارند. کارگران با شنعنار  
ها   چنون  نک اخنتنمس کنم  
بشه، مشنکنل منا حنل منینشنه،  
م ک نجومن  تنو، منا را بن   
مسکنم کنرده، کنل ا نم بسناط  
تبعی  و نابرابری را بنه چنالنش  

 میکشند.  
 

جنبش بنر سنر خنواسنت افنزا نش  
دسننتننمننزدهننا و در کنننننار آن  
بننرخننورداری از بنننیننمنننه هنننای  
اجتماع  چون درمان را نگنان و  
تحصیل را گان برای هنمنه منردم  
و تسنهنینمت الزم بنرای تنامنینم  
مسکم، جنبشن  اسنت کنه هنر  
روز قننو ننتننر بننه جنن ننو منن  آ نند.  
کارگران، مع مان، بازنشسنتنگنان،  
پرستاران و بنخنش عنظنینمن  از  
حقور بگیران جامعه و می نینوننهنا  
خانواده کارگری نینروی واقنعن   
ا م جنبش هستند. در شنرا نطن   
کنه فننقننر بننیننداد مننیننکننننند، بنن   
تننامننیننننن  بننیننداد مننیننکننننند، ا ننم  
جنبش که اساسا جنبش  عن نینه  
فقر و ب  تامین  کل جامنعنه و  
برای داشتم  ک زندگن  بنهنتنر  
است،  ک عر ه مهم مبنارزات  
مردم است. ا نم جنننبنشن  اسنت  
اجتماع  که مستقیما کل ننظنم  
موجود را به چالش منینکنشند و  
در آن همسرنوشتن  بنخنش هنای  
وسیع  از جامعه را میشود د ند  
و ظرفیت آن را دارد کنه بنخنش  
عنظننینمنن  از جنامننعنه را در بننر  
بگیرد. با د بنکنوشنینم کنه تنمنام  
نیرو مان را با ابتکارات منخنتن ن   
بننه مننینندان آور ننم. طننومننارهننای  
اعترای  به راه بینننداز نم. گنروه  
هننای مننبننارزاتنن  مننان بننه راه  
بینداز م. به کنارزارهنای منوجنود  
کننه در ا ننم زمننینننننه فننعننالننننند  
بپیوند نم. از جنمن نه سننند نکنای  
شرکت واحند طنومناری بنر سنر  

خواست افزا ش دستمزدها بنه راه  
انننداخننتننه اسننت. هننمنن نننننیننم  
سند کای نیشکر هنفنت تنپنه بنر  
افزا ش دستمزدها در قندم اول تنا  

می نینون تنومنان تناکنیند    ١ سطح  
کنننرده اسنننت. اتنننحننناد نننه آزاد  
کارگران ا ران ننینز در حنرکنتن   
اعترای  در هفنتنه گنذشنتنه در  
مقابنل منجن ن  بنا شنعنار سنبند  

  ٨٥٧ می یون، حقور منا    ١ هز نه  
هننزار تننومننان اعننتننرا  خننود را  
اعمم کرده اند. نمنوننه د نگنر از  
ا م اعترایات کارزار هزاران ننفنره  
مع مان برای تامیم بودجنه بنرای  
افزا ش حقنور تنمنام منعن نمنان و  
بننازنشننسننتننگننان بننه بنناالی سننه  
می یون تومنان اسنت. در هنمنینم  
هننفننتننه طننومننار اعننتننراینن  ا ننم  
کارزار با بنینش از  ندوده هنزار  
فرهنننگن  تنحنو نل ننمنا ننندگنان  
مننجنن نن  اسننممنن  داده شنند. و  
اسماعنینل عنبندی دبنینر کناننون  
 نف  منعن نمنان از درون زنندان،  
حما ت وسینعنش را از آن اعنمم  
کننرد. مننهننم اسننت کننه هننمننه  
کننارگننران، پننرسننتنناران، مننعنن ننمننان  
شاغل و بازنشسته به ا م کنارزار  
بپیوندند. کارزارهنای اجنتنمناعن   
د گر چون کارزار پنا نان کنارتنم  
خننوابنن ، کننارزار در دفنناع از  
کودکان کار و خیابان، و غنینره،  
اجزای تکنمنینل کنننننده جنننبنش  
بننننرای خننننواسننننت افننننزا ننننش  
دستمزدهاست. اما مهم است کنه  
همه ا م کارزارها از ا م خنواسنت  
کارگر که میگو د خط فنقنر را  
قننبننول نننمننیننکنننننم و در قنندم اول  
خواستار افزا نش دسنتنمنزدهنا بنه  

منین نینون    ١ باالی سنبند هنز نننه  
تومان است، دفاع کنننند و خنود  
را ننینروی ا نم جنننبنش بندانننند.  
آخر م نکته ا ننجناسنت کنه چنرا  
خط فقر، ما رفاه میخواهیم. منا  
به کنل ا نم بسناط اسنتنونمنار و  
بردگ  و ا نننهنمنه  تنبنعنین  و  
نننابننرابننری اعننتننرا  دار ننم. در  
چنیم قامت  به ج و بیا یم و بنه  
کل ا م توحش و بنربنر نت پنا نان  

 دهیم. 

شهرداری تهران دو 
کارتن خواب را در 
اقدامی جنایتکارانه به 

 قتل رساند!
 حزب کمونیست کارگری ایران

شهرداری تهران دو کارتم خنواب  
را در اقدام  جنننا نتنکناراننه بنه  

 قتل رساند! 
اسفند شنهنرداری    ٨ روز  کشنبه  

تهران دست به جنننا نت د نگنری  
زد و خودروهای آن در اقندامن   
هننولننننناک بننا عننبننور از روی  
کارتم خوابها در خیابان منولنوی  
تهران دو نفر از آنان را کشنتنه و  
تعدادی را مجروی کنردنند. ا نم  
گوشه کنوچنکن  از اقندامنات  
وحشیانه شهنرداری تنهنران اسنت  
کننه روزی نننیننسننت دسننت بننه  
جنا ت  ع یه محروم تر نم منردم  
نزند.  نک روز منامنوراننش بنا  
شوکر و پنجه بوک  و مشت و  
لگد و چوب و سی   در تنهنران  
و اهواز و بندرعباس و فنومنم و  

بننه جننان دسننتننفننروشننان منن   …  
افتند و آننهنا را منورد هنتنک  
حرمت قرار میدهننند،  نک روز  
خانه های حاشیه نشینننان را بنر  
سر ساکنانش خراب میکننننند و  
 ک روز ا ن نیم بیرحنمناننه بنه  
جننان کننارتننم خننواب هننا منن   

 افتند. 
 

مقامات تنبنهنکنار اسنممن  در  
شننهننرداری و سننا ننر ارگننانننهننای  
حکومت  که فسنادشنان شنهنره  
عالم و آدم اسنت، بنجنای سنر و  
سامان دادن به زنندگن  کنارتنم  
خوابها و گورخواب هنا، بنجنای  
تامیم کار برای دسنتنفنروشنان و  
بجای تامیم مسکنم منردم، بنه  
جای کمک به درمان معنتنادان  
و سر و سامان دادن بنه زنندگن   
آنهنا، بنجنای ا نجناد امنکناننات  
ز ست  و رفاه  برای منین نینون  
ها کارگر حناشنینه نشنینم و  نا  

رسیدگن  بنه سناخنتنمنان هنای  
ناامم  ا مشغول زمیم خواری و  
دزدی و اختمس اند و  ا اوبناا  
خننود را بننه جننان مننردم منن   
اندازند. حقور های نجنومن  بنه  
جیب میزنند اما حت  چندرغناز  
حقور کارگران خود را به منوقنع  
نمینپنردازنند. روزی ننینسنت کنه  
کارگران شهرداری در خوزسنتنان  
و فارس و ا فهان و کنرمنانشناه  
و تهران برای گرفتم چننند مناه  
حنقنور منعنوقننه خنود دسنت بننه  

 اعترا  نزنند. 
 

اقنندام جنننننا ننتننکننارانننه شننهننرداری  
تهران ع یه کارتم خواب ها با ند  
از جننانننب هننر انسننان آزاده ای  
مننحننکننوم شننود. بننا نند سننیننل  
اعترا  از جناننب کنارگنران و  
منننعننن نننمنننان، دانشنننجنننو نننان و  
نو سندگان، و از جناننب کن نینه  
نهادها و تشکل های منردمن ،  
عن نینه ا ننم جنننا ننت و آمنران و  
عاممن آن سراز نر شنود. ننبنا ند  
ا م وحشیگری ع یه انساننهنا ن   
که نظام فاسد اسمم  آننهنا را  
از هست و نینسنت سناقنط کنرده  
است ب  پاسن بمانند. قنالنینبنا   
ها و سا نر منقنامنات حنکنومنت  
پرونده خود را هرروز سنگنینم تنر  
میکنند. دور نیسنت روزی کنه  
منننردم حسننناب هنننمنننه ا نننم  
جنا نتنکناران را کن  دسنتنشنان  

 بگذارند. 
 

 حزب کمونیست کارگری ا ران 
 
فننور ننه    ٧٢ ،  ٥٩٩١ اسننفننننند    ٩ 

 ٧١٥٢ 
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دانشننجنننو ننان دانشننگننناه تنننهنننران  
اسنفننند در تنجنمنع    ٥١  کشنبنه  

بزرگ خنود بنه کناال ن  کنردن  
دانشننگنناهننهننا، قننانننون سنننننوات و  
جر مه های کمرشکنم در نافنتن   
از دانشجو ان و نیز امنیت  کنردن  
فضننای دانشننگنناهننهننا و نصننب  
دوربیم هنای کنننتنرل کنننننده و  
فضنای سننرکنوب و بننینحننقننوقنن   
اعننتننرا  کننردننند و بننر خننواسننت  
تحصیل را نگنان و از بنینم بنردن  
فضای امنیتن  در دانشنگناهنهنا  
تاکید کردند. دانشنجنو نان اعنمم  
کردند که به اعترایات خنود تنا  
تننحننقنن  ا ننم خننواسننت هننا ادامننه  

  ٥٩ میدهند و برای روز دوشنننبنه  
اسننفننننند فننراخننوان تننجننمننع دادننند.  
شورای  نف  پرد ن  هنننرهنای  
ز با نیز در اطمعیه ای حنمنا نت  
قنناطننع خننود را از ا ننم فننراخننوان  

 اعمم کرد.  
دانشجو ان روز  کشنننبنه حنرکنت  
خننود را از مننقننابننل کننتننابننخننانننه  
مرکزی شروع کردند و بنا عنبنور  
از مقابل دانشکنده هنای پنرد ن   
مرکزی، با شعارها ن  از جنمن نه  
 آمننوزا را ننگننان، حنن  مسنن ننم  
مناسنت ،  دانشنگناه پنول گننردان،  
تضنعننین  زحننمنت کشننان ،  لننغننو  
سنننننننوات،هنننمنننینننم امنننروز  و...  
دانشجو ان د گر دانشنکنده هنا را  
با خود همنراه کنردنند. سنپن  بنا  
حضنننور در حنننیننناط منننرکنننزی  
دانشکده پنرد ن  هنننرهنای ز نبنا  
بیانیه مطنالنبنات خنود را قنرائنت  

 کردند. 
   در بیانیه دانشجو ان آمده است: 

 دانشگاهیان گرام    هم »
هنای اخنینر    با توجه بنه پنینشنروی 

سنازی    سازی و پولن    روند کاال   
هنننا، ا نننننننک هنننمنننه    دانشنننگننناه 

ا م کنه منواجنهنه بنا ا نم    در افته 
مساله شوم جز از طر   منقناومنت  

پنذ نر    همگان  دانشجنو نان امنکنان 
نیست. ا م روند طن  چننند سنال  

گذشته، ننه تنننهنا خنود آمنوزا  
ای    )کنننه بننننننناسنننت منننقنننولنننه 

بننخننش بنناشنندب را مننورد    رهننا نن  
هجمه قرار داده، ب که هنمن نننینم  
کل مناسبات تحصی   را تنحنت  
تاثیر قرار داده اسنت؛ از تصنو نب  
قناننون سننننوات گننرفنتنه تنا اخننذ  
جر مه بابت دروس افتاده و هز نننه  

ننیناز؛    گرفتم از بابت دروس پنینش 
داننینم مسنالنه بنه    و چنانکه من  

شود. منا    همیم موارد محدود نم  
دانشجو ان دانشگاه تهنران بنه جند  
بر ا م باور م که با د در برابر ا نم  

سنازی    سازی و پولن    روند کاال   
 ا ستادگ  کنیم.  

در اشاره به بخش  از ا نم رونند،   
ده  فضناهنای    توانیم از اجاره   م  

عننمننومنن  دانشننگنناه )اعننم از  
هنا،    ها، آتن نینه   ها، آزما شگاه   کمس 

هنا و    هنا، بنوفننه   تناالرهنا، کنارگنناه 
هنای ورزشن  کنه عن ن     محینط 

القاعده با د مکان  برای تنقنو نت  
شور و نشاط دانشجو   بناشننندب  
و مسائل د گری از همینم دسنت  

  اد کنیم.  
هم نیم با د توجه داشتنه بناشنینم  

سازی دانشگناه چنینزی    که پول  
نیست که بتوان آن را منجنزای از  

سنازی    سازی و کناال ن    خصو   
هننمننه مننننناسننبننات و روننندهننای  
اجننتننمنناعنن  دانسننت. در واقننع،  

هننا خننود    سننازی دانشننگنناه   پننولنن  
ننتنینجنه هنمنینم فننرآ ننند اسنت و  

توانیم رد ا م مناسبنات را در    م  
های آموزش  پنینش از    د گر پا ه 

دانشگاه )از پینش از دبسنتنان تنا  
کنکورب بینابنینم؛ فنرآ ننندی کنه  
درهای آموزا و تحصیل را تنهنا  
بر روی مرفهینم اجنتنمناعن  بناز  
کننرده و از ورود بننخننش قننابننل  
توجهن  از منتنقناینینان آمنوزا  

 آورد.    ممانعت به عمل م  
بننا تننوجننه بننه مننوارد بنناال، مننا  
دانشننجننو ننان دانشننگنناه تننهننران بننا  
تنناکننینند بننر مسننالننه سنننننوات و  

آور آن تا زمنانن     های سرسام   هز نه 
که النغنای کنل ا نم رونند و در  
دسترس بنودن آمنوزا را نگنان و  
برابر برای همه اقشنار اجنتنمناعن   
محروم و فرودسنت فنراهنم نشنود،  
در سطوی منخنتن ن  ا سنتنادگن   

  «شینیم.   کرده و از پای نم  
 

دانشننجننو ننان دانشننکننده عنن ننوم  
اجتنمناعن  دانشنگناه تنهنران ننینز  
بیانیه ای ع ینه امنننینتن  کنردن  

هننا و نصننب    فضننای دانشننگنناه 
های کنترل کننده منننتنشنر    دوربیم 

کرده انند. در ا نم بنیناننینه آمنده  
 است:  

دانشننگنناه کننه قننرار اسننت بننه  »
ا طمی، جا ن  بنرای پنرورا و  

فنکنر و      تعنالن  انند شنه، آزادی 
آمننوزی و گسننتننرا    بننیننان، عنن ننم 

های انسان  بناشند، امنروزه    ارزا 
بینش از هنر چنینز جنا ن  بنرای  
سرکوب هنر گنوننه خنردورزی و  

اسننت.    کنننننشننگننری سننازنننده شننده 
سنازی    جر ان های مخرب کاال   

هننای    کننردن بننخننش   و امنننننیننتنن  
مخت   جامعه و ناگز نر فضنای  

ها، دو جنر نانن  هسنتننند    دانشگاه 
کنه دسنت در دسنت هنم، بننرای  
س نب امنکنان فنعنالنینت جنمنعن   
خمقاننه و تنرو ن  فنرد نت قنابنل  
سرکنوب، در سنطنوی منخنتن ن ،  

ای عنننمنننل    طنننور گسنننتنننرده   بنننه 
کنند. حنالنینا چننندی اسنت    م  

اخنننبننناری منننبننننننن  بنننر نصنننب  
کننننننننده، در    هننای کنننننتننرل   دوربننیننم 

ی ع نوم    فضای عموم  دانشکده 
اجننتننمنناعنن  دانشننگنناه تننهننران بننه  

رسنند. ا ننم اخننبننار    گنوشننمننان منن  
خننطننرننناک در حننالنن  شنننننیننده  

ی عن نوم    شود کنه دانشنکنده   م  
اجننننتننننمنننناعنننن  از مننننعنننندود  

هننا نن  اسننت کننه در    دانشننکننده 
آور و    فضنننننای اخنننننتنننننننننننار 

دانشجو ن ،    ی فعالیت   شده   سرکوب 
چنان به فعالیت جمع  خود و    هم 

هنای    مقاومت ع یه چنینم جنر نان 

 است.    مخرب  ادامه داده 
روشننم اسننت کننه ا ننم فننرا ننننند  
مسنننمنننوم، م سنننری اسنننت و  

خواهد بنا شنکنسنتنم سنننگنر    م  
اجتمناعن ، تسنری خنود در    ع وم 

هننا و حننتننن      سننا ننر دانشننکنننده 
ها را مشروعیت و شنتناب    دانشگاه 

بننخننشنند. بننرای هننمننهنن  مننا  
دانشجو ان آشکار است که نصنب  

ها هدف  جز خنامنوا    ا م دوربیم 
کردن هرچه بیشتر آتش فنعنالنینت  
دانشجو ن  و در هنم شنکنسنتنم  
پنننو نننا ننن  دانشنننجنننو نننان عننن نننوم  

 اجتماع  ندارد.  
    سان ما دانشجو نان دانشنکنده   بد م 

ع وم اجتماع ، مخالفت قاطنع و  
روشنم خننود را عن ننینه امننننینتنن   
کردن فضنای دانشنگناه، بنه هنر  

دار نم.    نحوی از انحاء اعنمم من  
پنننر واینننح اسنننت کنننه نصنننب  

کننننننننده در    هننای کنننننتننرل   دوربننیننم 
فضاهای عموم  دانشکده، اعنم  

هننای ورودی،    از راهننروهننا، درب 
هنا    ها، بوفه و اتنار تشنکنل   کمس 

و... به عنوان مصندار بنارز ا نم  
 امنیت  کردن است.  

الزم به ذکر است، بنهناننه تن منینم  
امنننننیننت مننالنن  و جنناننن  بننه  
هین نوجنه از جناننب دانشنجنو نان  
پذ رفته نیست؛ چرا کنه آگناهنینم  

تننر ننم و تنننننهننا کننارکننرد    ا نن نن  
هنننا امنننننننینننتننن  کنننردن    دوربنننینننم 

فضاهای ز سنت و تنننفن  منا،  
سنننرکنننوب کنننننننشنننگنننر نننمنننان و  

ای برای اعمال و افزا نش    دستما ه 
 فشارهای امنیت  خواهد بود.  

بنابرا م، بند نهن  اسنت در بنرابنر  
ها  ا هرگنوننه    فرا ند نصب دوربیم 

اقنندام جننهننت افننزا ننش فضننای  
سننرکننوب و امنننننیننتنن  کننردن  

طنور    دانشگاه، منا دانشنجنو نان بنه 
جمع ، مخالفت خنود را بنه هنر  
شکل ممکم، به عنمنل خنواهنینم  

  «رسانید. 

خواست های دانشجو ان خنواسنت  
های هنمنه منردم اسنت. آمنوزا  
را گان خواست می یون ها خاننواده  
دانش آموز و دانشجو و مع مان و  
کارگران و سا ر مردم زحمنتنکنش  
در سراسر کشنور اسنت. خنواسنت  
لننغننو امنننننیننتنن  کننردن فضننای  
دانشگاه ها نینز امنروز بنه شنعنار  
بسیاری از اجتماعات منعن نمنان و  
کارگران تبد ل شده است. از ا نم  
خننواسننت هننا و اعننتننرا  بننحنن   

 دانشجو ان حما ت کنیم. 
   

 حزب کمونیست کارگری ا ران 
مننارس    ١ ،  ٥٩٩١ اسننفننننند    ٥١ 

 ٧١٥٢ 
 

 دانشجویان با دو خواست مهم
 نه کاالیی کردن نه امنیتی کردن دانشگاهها

  »آموزش رایگان، حق مسلم ما است«

 مقابل کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ٦١اسفند ساعت  ٦١دوشنبه 
 حزب کمونیست کارگری ایران                                               
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 ٤ صفحه  

 ای فعله تو هم داخل آدم شدی امروز؟
 در باب اظهار لحیه دکتر فریبرز رئیس دانا

 بهروز مهرآ بادی 

امسال هم در گرماگرم بنحن   
بر سنر منینزان حنداقنل دسنتنمنزد  
کارگران باز هنم فنر نبنرز رئنین   
دانا طاقت ننیناورد و اعنمم کنرد  
که سبد معینشنت  نک خناننوار  

  ٧ نفری کنارگنری    ٩٫١ خانوار  
هزار تومان اسنت.    ١١١ می یون و  

سال گذشته هم ا شان در مخالن   
  ٩ بنناکننارگننران رقننم درخننواسننتنن   

می یون تومان را مردود دانسنت و  
  ٩١١ بجای آن  ک منین نینون و  
 هزار تومان پیشنهاد کرد.  

ا م واکنش از سنوی مشناور  
ساب   سردار سنازنندگن   دور از  
انتظار نبود. او کنه سنعن  دارد  
خود را ز ر آبرو و اعتبار چن  و  
مارکسیسم مخف  کننند، عنمنم  
نننگننران سننرمننا ننه داری اسننت و  
رسننالننت دارد کننه مننانننع  ز نناده  
خواه  کارگران  شود. در حالن   
که رئی  کمیسینون اجنتنمناعن   
مج   اسمم  اعمم م  کننند  
که هز نه ماهیاننه  نک خناننوار  

می یون تومان نینسنت،    ١ کمتر از  
ا م کاسه گرم تر از آا آننرا بنه  

هنزار تنومنان    ١١١ می نینون و    ٧ 
کاهش منیندهند. کسن  ننینسنت  
که از ا م حضرت آقا بنپنرسند آ نا  

  ٧ خودت م  توان  با ماهنیناننه  
مین نینون و پنانصند هنزار تنومنان  
زندگ  ات را بگنذرانن ؟ رئنین   
دانا ح  کارگنر ننمن  دانند کنه  

مننینن ننیننون و    ٧ رقننمنن  بننیننش از  
پانصد هزار تومان حقور بنگنینرد،  
آنهم در  ورت  که فنقنط اجناره  
 ک آپارتمان دو اطاقه در  نک  
منطقه پائیم شهر تهنران بنینش از  

می یون و پنانصند هنزار تنومنان    ٧ 
در ماه است. بنننظنر رئنین  داننا  
کارگر آب لوله کش  و حمنام و  
آشپزخانه الزم نندارد. من  تنوانند  
که  ک آلنوننک تنوی حن نبن   
آبناد هننا پننینندا کننننند و  ننا بننرود  
کارتون خواب شود. کارگر کجنا  

لیاقت دارد کنه بنرای فنرزنندا  
  ١١١١ لینمنو شنینر نم کنین نو ن   
  ١١١١ تومان و  ا موز کی نو ن   
هنزار    ٩ تومان و پرتقال کی نو ن   

تومان بخنرد؟ چنه منعننن  دارد  
  ١١ که کارگر گوشت کی نو ن   
  ٧١ هزار تومان و ماه  کی و    

 هزار تومان بخرد؟  
از کس  کنه قنینمنت ننان و  
سیب و زمین  و روغم را فنقنط  
در جننداول ارائننه شننده از طننر   
مقامات حکومت  مقا سنه من   
کند و در طول عمرا پیش بنقنال  
و عطار و قصناب چناننه ننزده و  
پیش خناننواده اا عنرر شنرم بنر  
پیشان  اا نننشنسنتنه ارائنه ا نم  
آمننار و ارقننام عننجننیننب نننیننسننت.  
رئی  دانا در مصاحبنه بنا ا ن نننا  

  ٧ ادعننا منن  کننننند کننه رقننم  
مین نینون و پنانصند هنزار تنومنان  
مبنای ع م  دارد النبنتنه لنطن   
مننیننکننننند و منن  گننو نند:  اگننر  
بخواهیم ا م رقنم را بنا واقنعنینت  
هننای امننروز اقننتننصننادی کشننور  
منطب  کنننینم، دسنت کنم بنا ند  

هزار تومنان د نگنر بنه ا نم    ٧١١ 
رقننم بننیننافننزا ننیننم.  آقننای دکننتننر  
فر بنرز رئنین  داننا بنهنتنر اسنت  
ع نمنش را بنرای دفنتنر ر ناسنت  
جننمننهننوری اسننممنن  و بننرای  

سرما نه دارانن  ننگناه دارد کنه  
همواره نگران ویعیت اقنتنصنادی  
آنها است. ع م ا شان حت  ننمن   
تواند جواب  ک نسخه دکنتنر و  
 ا پنوشنک فنرزنند کنارگنران را  
بدهد. ا م کارگر چه حن  دارد  

هنزار    ١١ که برای خودا ش وار  
هننزار    ٧١ تننومنناننن ، پننیننراهننم  

تنومننانن  و  ننا بننرای بنن نه اا  
هننزار    ٩١ پننوشننک بسننتننه ای  

تومان بخرد؟ کارگر نبا د پنا نش  
را از گ یمش بیشنتنر دراز کننند.  
پ  فرر بیم کارگر بنا اقنتنصناد  
دان مشاور رئنین  جنمنهنور و  نا  
فمن وکیل مج   و وز نر دولنت  
و  ا فنمن حنجنت االسنمم و  نا  

 فمن سردار سپاه چیه؟ 
فر برز رئی  دانا امسنال هنم  
خننواسننتننه اسننت بننا اسننتنندالالت  
عنن ننمنن  روی تشننکننل هننای  
کارگری را کم کننند و رقنمن   
بسننیننار پننائننیننم تننر از مننبنن نن   
درخواست  آنها را بعننوان حنداقنل  
دستمزد مطری کند. کارگران در  
مقابل ا م نظرات  عن نمن   سنفنره  
خال  خود را نشنان منیندهننند و  
مشت های گره کرده  شان را و  
فر اد های ید رژ نمن  کنه بنه  
تم اموال آقنای رئنین  داننا لنرزه  

 م  اندازد. 
 

 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گذشت
 سه اتفاق مهم در یک روز

 باز هم خبر تجمع چند هزار نفره مقابل مجلس اسالمی
  

 
سه اتفاق مهم در 

 یک روز
باز هم خبرر ترجرمرع چرنرد 
هزار نفره مرقرابرل مرجرلرس 

 اسالمی
از ساعت ده  بح روز ده اسنفننند   

هنننزار ننننفنننر از    ١ بنننینننش از  
بازنشستگنان ننینروهنای مسن نح؛  
فرهنگیان، وهیئت ع من  وزارت  
ع وم و پرستاران و پنینراپنزشنکنان  
در مقابل مج   اسممن  جنمنع  
شدند و اعترا  خنود را عن نینه  
حقوقهای ز ر خط فقرو تنبنعنین   
و نابرابری اعمم کرده و خنواهنان  
 کسان سنازی حنقنوقنهنا شندنند.  
بازنشستگان از شهرهنای تنهنران،  
کننرج، اسننتننانننهننای ا ننفننهننان،  
مننازننندران، گننیننمن، کننردسننتننان،  
آذربا جان شرق ، ا نمم، خنراسنان  
و مشهد بنودنند. در کنننار آننان  

نننفننر از بننازرسننان و    ٩١١ حنندود  
کننارشننننناسننان وزارت  نننننعننت و  
معدن نیز با خواست اسنتنخندام و  
بازگشت به کار و مالنبناخنتنگنان  
شاند ز تجمع داشتند. ا م تنجنمنع  
بننا شننعننار اتننحنناد، اتننحنناد و بننا  
شعارهای واحندی چنون دزد نهنا  
 م بشه مشكل ما حنل منینشنه؛  
حقنور بنازنشنسنتنه ا نمی بنا ند  
گننردد؛  ننه اخننتننمس کننم بشننه،  
مشکل ما حل میشه؛ نوبنت منا  

شنه؛    شه خزانه خال  من    که م  
معینشنت منننزلنت سنممنت حن   
مس م ماست؛ خنط فنقنر چنهنار  
می یون، حقور ما  ک می نینون؛  
بننیننمننه کننار آمنند، حنن  مسنن ننم  
ماست؛ تا حقنمنان ننگنینر نم ازپنا  
نم  نشنینننینم؛ بناز نشنسنتنه بنه  
پاخیز برای رفنع تنبنعنین ؛ ا نم  
همه ب  عندالنتن  هنرگنز نند نده  
م ت ؛ ما منتظر نتیجه هستنینم،  
هی  جا نمیر م همیم جا هسنتنینم  

و ما همه با هم هستنینم  نحنننه  
پرشوری از اتحاد و همبنسنتنگن   

 را بوجود آوردند. 
 

 ک  حنه جالب از ا م تنجنمنع  
اعترای   هو کردن قای  پنور  
نما نننده منجن ن  از ارومنینه در  
هنگام  بنود کنه منینخنواسنت  
خطاب به تجمع کنندگان سنخنم  
بگو د. گنفنتننن  اسنت کنه در  
هنگام تجمع نیروی انتظامن  در  
محل مستقر بنود و سناعنت دو  
عصننر اعننمم شنند کننه تننجننمننع  
کنندگان با د متفرر شونند. کنه  
باز هم با هو کردن جمعیت روبنرو  
شد. سراننجنام در سناعنت حندود  
سه بعد از ظهر احمدی الشنکن   
و ع   عدنانن  درجنمنع تنجنمنع  
کنندگان مقابل منجن ن  حناینر  
شدند و تویینحناتن  منبننن  بنر  
افزا ش حقور تا مرز دو مین نینون  
تومان برای آننان کنه ز نر  نک  
می یون تومان م  گیرند  و ننینز  
ایافه حقور پ نکنانن  منعن نمنان  

را دادنند.    ٩٩ بازنشسته در سنال  
حرفنهنای آننهنا در واقنع تنکنرار  
حرفهای قنبن ن  ننوبنخنت بنود و  
پاسخ  به منعن نمنان بنازنشنسنتنه  
نننبننود. از هننمننیننم رو مننعنن ننمننان  
بازنشسته بر ادامه اعتنرایناتشنان  
تاکید کردند.  ک اقندام جنالنب  
در تجمع چند هزار ننفنره منقنابنل  
مج   پخش شکمت در منینان  
جننمننعننیننت بننه نشننانننه اعننمم  
هننمننبننسننتننگنن  از خننواسننتننهننای  

 اعترای   کد گر بود.  
 

تجمع روز ده اسفند بطور واقنعن   
ادامه اتفاق  است کنه در سنوم  
اسفند در مقابل مج   اسنممن   
روی داد. در آن روز نیز تجمنعن   
چننننند هننزار نننفننره از مننعنن ننمننان  
 بازنشسته، کارگران، پرستاران در  
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  ٨ از صفحه   
مقابل مج   شکل گنرفنت کنه  
شعارها شان، شعنار هنای هنمنینم  
روز و تاکید شان بر داشتم  نک  
زندگ  انسانن  بنود. تنجنمنعنات  
اعترای  کارگنری در روزهنای  
سوم و دهم اسفند، بنطنور واقنعن   

  ٩٩ انننعننکنناسنن  از اعننتننرا   
در دی های جامعه ع ینه فنقنر  
و فننمکننت و سننینناسننت هننای  
ر ننایننت اقننتننصننادی حننکننومننت،  
ع یه تبعی  و نابرابری و دزدی  
های می نیناردی حنکنومنتنینان و  
حقوقهای نجوم  شان  و بنرای  
 داشتم  ک زندگ  انسان  بود. 

   
تجمع و راهپیمایی کارگران 
شررررکرررت واحرررد مرررقرررابرررل 

 ٣١اسفند  ٦٩شهرداری، 
روز ده اسفند بنا بنر قنرار قنبن ن   
کننارگننران سننننند ننکننای واحنند بننا  
خواست تسهیمت مسنکنم بنرای  
کارگران،  در منقنبنال شنهنرداری  
واقع در خنینابنان بنهنشنت تنجنمنع  
کنردننند. در بنخننشنن  از بننیننانننیننه  
کارگران به مناسبت تنجنمنع روز  
ده اسفند ماه چننینم آمنده اسنت:  
 ع یرغم ا نکه کارگنران شنرکنت  
واحد منراجنعنات منکنرری بنرای  
بهره مندی از تسهینمت مسنکنم  
بننه شننهننرداری و شننورای شننهننر  
داشته اند. مد نر عنامنل شنرکنت  
واحد، شهردار تهران و نمنا ننندگنان  
شورای شهر اقدام منوثنری بنرای  
بهره مندی نزد ک به شش هنزار  
کارگر شرکت واحد از تسهنینمت  
مسکم انجام نداده انند. بنننابنرا نم  
کارگران شرکت واحد اتوبوسرانن   
به همراه خانواده هنا شنان سناعنت  
ده  بح روز دهم اسفند با اتنحناد  
بیش از پیش به شهنرداری تنهنران  
واقع در ی ع جنوب  پارک شهنر  
خیابان بهشنت منراجنعنه خنواهننند  
کرد . در ادامه ا نم اعنتنراینات  
بود که تجنمنع روز دهنم اسنفننند  
کارگران شرکت واحد بر پنا شند.  
شعارهای کارگران واحند در ا نم  
روز بر سر ح  مسنکنم ننه فنقنط  

هزار کارگر شناغنل    ٩ شعار های  

در واحد اتوبوسران ، ب که فنر ناد  
اعننتننرا  کننل جننامننعننه بننود. از  
جم ه شعارهای کارگران در ا نم  
روز عننبننارت بننودننند از:  ننک  
اختمس حنل بشنه، مشنکنل منا  
حل منینشنه؛ شنهنردار بناالنشنینم،  
مشکل منا را بنبنینم؛ کنارگنران  
بیدارند، از حن  کشن  بنینزارنند؛  
م ک نجنومن  تنو، منا را بن   

 مسکم کرده.  
 

در ا م تجمع اعنتنراین  ننینروی  
انتطام  حضنور  نافنت و تنما  
کرد از خروج رانندگنان منعنتنر   
از پارک شهر ج و گینری کننند  
امننا کننارگننران بننه تننجننمننع و  
اعترایشنان ادامنه داده و اعنمم  
کردند که در  ورت عدم تنحنقن   
خواستنه هنا شنان، در ننینمنه دوم  
فرورد م ماه سال آ نده اعتراینات  
و تجمعات خود را از سر خنواهننند  

 گرفت.  
 

بننن  مسنننکننننننن   نننک درد  
اجننتننمنناعنن  اسننت. در حننالننیننکننه  
دستمزدها چند بار ز ر خنط فنقنر  
است، بنخنش عنظنینمن  از آن را  
هز نه مسکم م  ب عد. از جمن نه  
بنا بنر سنخنننان رئنین  اتنحناد نه  
مشاوران اممک اسنتنان تنهنران:  
در طننول بننیننش از دو دهننه از  

قننیننمننت    ٩١ تننا    ٢١ هننای    سننال 
مسکم بنا هنزار در ند افنزا نش  
 افته است. نتیجه ا نکه هنر روز  
بر شمار کنارتنم خنوابنان اینافنه  
میشود و ا نم منوینوع آنن نننان  
ابعاد فناجنعنه بناری پنیندا کنرده  
است که  حبنت از گنورخنوابنان  
است. هم نیم هنر روز بنر آمنار  
کسانیکه سرپناه خود را از دسنت  
داده و به حاشیه نشینن  کشنینده  

 میشوند، ایافه میشود.  
 

حقوقهای نجوم ، دسنتنمنزدهنای  
چنند بنار ز نر خنط فنقنر و بن   
مسکن ، بخش عظیم  از منردم  
کل جامعه را بنه خشنم در آورده  
است. بو  ه مسکم بخش عنظنینم  
درآمد خانواده ها را م  بن نعند و  

بسیاری از مردم ناتوان از تنامنینم  
سرپناه  برای خنود بنه حناشنینه  
شهرها رانده شنده انند. از جنمن نه  
آخر م آمارهای دولنتن  از وجنود  

منین نینون حناشنینه نشنینم در    ٥٥ 
تهران و کسانیکه خانه و مسکنم  
خود را از دست داده انند گنزارا  

 میدهند. 
 

دولت در قبنال ا نجناد تسنهنینمت  
برای تنامنینم مسنکنم شنا سنتنه  
انسان برای منردم مسنئنول اسنت.  

کارگران شرکت واحند در تنهنران   
بننا شننعننارهننا نن  چننون مسننکننم  
مننننناسننبننت حنن  مسنن ننم منناسننت؛  
م ک نجنومن  تنو، منا را بن   
مسکم کرده، بطور واقع  فنر ناد  
اعترا  همه منردم بنوده و کنل  
ا م نظام فاسد و پوسیده سنرمنا نه  
داری حنناکننم را بننه چننالنننش  
کشیدند. از خواست و اعتراینات  
کارگنران شنرکنت واحند وسنینعنا  

 حما ت کنیم. 
 

بطور واقع  بنینش از ده در ند    
از حقور هر ک  بنینشنتنر ننبنا ند  
 ر  مسکم شود. و امنروز ننه  
تنها با د دستمزدها در قدم اول بنه  
باالی ننر  سنبند هنز نننه خناننوار  

  ١ کارگری  نعننن  بناالی رقنم  
می یون افزا ش  ابد، بن نکنه بنا ند  
کسننری هننز نننننه تننامننیننم  ننک  
مسننکننم مننننناسننب بننه کننارگننران  
پرداخت شود. و در کنننار هنمنه  
ا نها درمان را نگنان و تنحنصنینل  
را گان در تمام سطوی تحنصنین ن   
حنن  هننمننگننان اسننت. ا نننننهننا  
خواستهای فوری کل جنامنعنه و  
شرط بقای زندگن  منردم اسنت.  
خواست مردم معیشت، منزلنت، و  
 ک زنندگن  انسنانن  و پنر از  
رفاه و پنا نان دادن بنه کنل ا نم  

 بردگ  و توحش است. 
 

هرجردهرمریررن روز اعرترررا  
کارگران گرروه مرلری فروالد 
اهواز به استانداری کشیرده 

 شد:
  ٩١١ اسفنند حندود    ٥١  بح روز  

کارگر گروه م   فوالد اهواز بنه  
هنزار کنارگنر    ١ نمنا ننندگن  از  

شنناغننل در ا ننم کننارخننانننه در  
هجدهمیم روز اعتراینشنان بنرای  
پننیننگننیننری مننعننوقننات مننزدی و  
نامشخص بودن ویعیت کارخناننه  
و خطر بیکنار شندن از کنارشنان،  
در مقابل اسنتناننداری خنوزسنتنان  
تجمع کردند. در تنجنمنع ا نم روز  
کارگران گروه م ن  تنعندادی از  
خانواده ها شان شنرکنت داشنتننند.  
کارگران شعار میدادند: اسنتنانندار  
بیا بیرون! مد ر ب  لیاقت استعنفنا  

 استعفا 
 

نکته قابل تنوجنه ا نننکنه بنا بنه  
  ٥٥ میدان آمدن، خانواده هنا روز  

روز اعنتنرا  سنه    ٥٩ اسفند بعد  
ماه از ط ب کارگنران پنرداخنت و  
آنها موقتا به اعتنراینشنان پنا نان  
دادند. بد م ترتیب ا نم کنارگنران  
در حال حایر غیر از  نک مناه  
معوقات مزدی مربوط به بنهنمنم  
ماه، بابت بخش  از ح  بنینمنه و  
سنننننوات سننالننهننای گننذشننتننه از  
کارفرما ط بکارند و اعمم کنرده  
اند که اگنر منابنقن  طن نبنهنا و  
عیدی و پناداا سنال جناری بنه  
آنان پرداخت نشود، اعتنرایناتشنان  

 را از سر خواهند گرفت. 
منطنالنبنات    ١ تنا    ١ ا م کارگران  

مزدی پرداخت نشنده دارنند و در  

عننیننم حننال پننرداخننت مننطننالننبننات  
سنوات  هر کدام از آنهنا بنالن  بنر  

می یون تومنان اسنت کنه    ٩ تا    ١ 
چند م سال است کنه بنه تناخنینر  
افتاده اسنت. سنرننوشنت پنرداخنت  
دستمزد اسفننند و عنیندی پنا نان  

 سالشان نیز روشم نیست. 
 

کارخانه گروه  ننعنتن  من ن      
اهواز از شرکتنهنای احنداد شنده  

گذاری امنینر    توسط گروه سرما ه 
منصورآر ا در اهواز  اسنت  کنه  
بعد از مصادره شرکتهای منتنهنم  
ا    پرونده ا نم واحند، ا نمننن   
شغ   کارگران بنه خنطنر افنتناده  
است و با معضل تعو ن  پنرداخنت  
دستنمنزدهنا روبنرو شنده انند. هنم  
اکنننون بنرای پنرداخننت دسننتنمننزد  
کارگران خود با مشکمت  روبنرو  

اسنفننند جندا از    ٩ است. در روز  
کارخاننه فنعنالنینت بنخنش هنای  
مخت   مجموعه بزرگ ورزشن   
گروه م   فنوالد اهنواز کنه بنه  
باشگاه استقمل  نعنتن  شنهنرت  
دارد متوق  شده بود. اعتراینات  
کارگران گروه م   اهنواز ادامنه  
دارد. حضور وسیعتر خناننواده هنا  
خصنننو نننا در فضنننای پنننر از  
اعترا  خوزستان ننقنش منهنمن   
در تقو ت ا نم اعنتنرا  و جن نب  

 حما ت مردم دارد. 
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رئیس دانا: اقتصاد دان چپ نمای 
 حکومت
 شهال دانشفر

اخیرا ستاد و ن ه منزد جنمنهنوری  
اسننممنن  هننز نننننه سننبنند مننعنناا  
کننارگننران را دو مننینن ننیننون و  
چهار ند و هشنتناد و ننه هنزار  
تومان برای  ک خناننواده سنه و  

نیم نفره تعیینم کنرد. امنا  نک   
روز قبل از ان در نهم اسفننند مناه   
سننن نننمنننان خننندادادی )رئنننیننن   
کمیسیون اجنتنمناعن  منجن ن ب  
ط  گفتگو   با ا ن نننا از ا نم  
میگو د که حنداقنل منزدی کنه  
تا کنون تعییم شده، بسیار پا نینم  

شنهنرهنا،    است، خصو ا در کنمن 
هز نه ا اب و ذهاب کارگران هنم  

مین نینون تنومنان    ١ شود و از    نم  
بعنوان هز نه ماهانه  ک خناننوار  
متوسط شهری سخم منینگنو ند.  
حال همینها با شنامنورتن  بنازی  
سبد هز نه کارگر را دو مین نینون  
و خرده ای اعنمم کنرده انند، تنا  
بعدا بتوانند دسنتنمنزد کنارگنر را  

 ز ر  ک می یون تعییم نما ند. 
فننرامننرز تننوفننیننقنن   ننکنن  از  
اعضای ستناد و ن ه منزد اذعنان  
کرد کنه سنبند منعناا، بسنینار  
حداق   بسته شده و بنا واقنعنینت  
های عنیننن  منعنینشنت تنطنابن   
 ددر دی ندارد و برای ننمنوننه  
اقمم بسیاری حذ  شده اسنت و  
با د به طور قنطنع هنز نننه بنرآورد  
شده در تعییم دستمنزد  در ننظنر   
گرفتنه شنود.  امنا ا نننکنه در  
پشننت پننرده چننه تننعننرینن  بننه  
منعننیننشننت و زننندگنن  کننارگننران  
 ورت گرفته است و ا نکه ا نم  
ارقام حذ  شده کدامنند، کسن   
از آن سننخننم نننمننیننگننو نند. ا ننم  
اظننهننارات بننه روشننننن  از بننازی  
مسخره ای که با آن سبد هنز نننه  
کارگران را تعییم کرده انند پنرده  

 بر میدارد.  
حال کسن  الزم اسنت کنه ا نم  
بننازی پشننت پننرده را  تننئننور ننزه   
نما د. و ا م وظیفه به رئی  داننا  

سپرده شده اسنت کنه افنتنخنارا  
ا نست کنه قنبنم هنم بنا شنعنار  
مع مان و کارگنران  منبننن  بنر  
خننواسننت حننداقننل دسننتننمننزد سننه  
می یون و پنانصند هنزار  تنومنان  
مخالفت کرده و در منحناسنبنات  
 کننارشننننناسننانننه  اا از  ننک  
مین نینون و پنانصند هنزار تنومنان  
دستمزد دفاع کرده بود. و اکننون  
با پز دفاع از کنارگنر از هنمنینم  
سبد هز نننه کنذا ن  اعنمم شنده  
سننتنناد مننزد دفنناع مننیننکننننند. و  
منینگنو ند ا نم مننبن ن  منبنننا نن   
 ع م    دارد و خواستار تنرمنینم   
ننظننام مننزدی پننرداخنت دسنتننمننزد  
کارگران بنر اسناس ا نم رقنم در  
 گروه کارگری  شورا عال  کنار  

 میشود.  
مننمننکننم اسننت کسنن  بننگننو نند  
بهرحال دو می ینون و چننند  ند  
هننزار تننومننان هنننننوز از حننداقننل  
دسنتننمنزد منوجننود بسننینار بناالتننر  
است. امنا مسنالنه ا نم ننینسنت.  
مساله ا نست کنه دفناع آتشنینم  
رئین  داننا از سنبند هنز نننه دو  
می یون و هشتصد هنزار تنومنانن   
هنوز به معنای دفاع از زنندگن   
ز ننر خننط فننقننر بننرای کننارگننران  
است. ا م اقنتنصناد دان کنذا ن   
فننقننط مننیننخننواهنند بننا شننوراهننای  
اسننممنن  و خننانننه کننارگننر هننم  
 دا   خودرا تاکنیند کننند. بنه  
ا شان با د گفت بنرای ا نم ذلنت  
نننیننازی بننه اقننتننصنناد دان بننودن  

 نیست.  
در حالیکه دو سوم دستمنزدهنا را  
هز ننه مسنکنم من  بن نعند. در  
حالیکه کنارگنران از هنر گنوننه  
تامیم اجتماع  ای چون درمنان  
را ننگننان و تننحننصننیننل را ننگننان و  
تسننهننیننمت الزم بننرای تننامننیننم  
مسکم محرومند، و در حالنینکنه  
هننر روز قننیننمننت هننا افننزا ننش  
بیشتری م   ابد و بننا بنر ارقنام  

اعمم شده دولت  هز ننه مسنکنم  
هنای    در فا  ه دو دهنه از سنال 

قیمت مسکم با هنزار    ٩١ تا    ٢١ 
در د افزا ش  افته است، رئین   
داننا سننبند هننز نننه کنارگنران دو  
می یون و هشتصد هزار تنومنان را  
نرخ   واقع بیننناننه  و  عن نمن    

 میخواند.  
جالب ا نکنه تنمنام ننقند او ننینز    

ا نننننسننت کننه چننون مننحنناسننبننات  
قب   واقع  و ع م  نبنوده انند،  
نمیتوانستنه انند، منبنننای چناننه  
زن  قرار گنینرنند. اشناره رئنین   
دانا در ا م گفته ها بطور واقعن   
بننه اعننمم ارقننامنن  چننون سننه  

منین نینون بنه    ١ می یون ونیم و  ا  
عنوان نر  خط فنقنر در جنامنعنه  
است که او بح  های کشنافن   
بر سر آن در سال گذشتنه داشنت.  
رئی  دانا در جر ان جنبشن  کنه  
بر سر خواست افزا ش دستنمنزدهنا  
در سال گنذشنتنه بنه پنا شنده و  
فر اد کارگران ا م بود کنه اگنر  
خط فقر سه می یون و نینم اسنت،  
دستمزد ما نیز بنا ند بناالی ا نم  
رقم باشد، جنننبنشن  کنه سنینزده  
تشننکننل کننارگننری و مننعنن ننمننان  
نیروی قدرتمند درگیر آن بنودنند،  
با تمنام قندرت منقنابنل اعنتنرا   
کارگران به زندگ  ز ر خط فنقنر  
و در کنننننار دارودسننتننه هننای  
شوراهای اسمم  چون حبنینبن   
ا ستاد و خواست دستنمنزد بناالی  
خط فقر را منردود اعنمم کنرد.  
اما کارگران جواب محکمن  بنه  

 او دادند و  کنارا زدند.  
امسننال نننیننز ا شننان بننا  ننراحننت  
بیشتنری هنمنصندا بنا شنوراهنای  
اسمم  دارد برای سنبند هنز نننه  
تننعننیننیننم شننده در سننتنناد مننزد  
جمهوری اسمم  بازار گرم  و  
تئوری باف  مینکننند. او بنطنور  
واقع  همه تمشش ا نننسنت کنه  
جنننبنش بنرای خنواسنت افنزا ننش  

دستمزدها را که فر ادا ا ننسنت  
که اگر خط فقر چهار منین نینون  
است، با د دستمزد ما نینز بناالی  
آن رقم باشد، بنه چناننه زنن  بنر  
سر  ترمیم  دستمزد ها تنا سنطنح  
دو می یون و نینم و بنکنشنانند. و  
زمینه را برای تم دادن کنارگنران  
به دستمزدهای باز هم چننند بنار  
ز ر خط فقر فراهنم تنر کنرده  و  
توقع و انتظار کارگران را پنا نینم  
بکشد. رئنین  داننا از  منمنکنم  
بودن  و نبودن حر  منینزنند. امنا  
ا م را کتمان میکند که ممنکنم  
بودن افزا ش دستنمنزد بنه بناالی  
خننط فننقننر بننه تننوازن قننوا مننیننان  
کننارگننران و کننارفننرمننا ننان و  
حکنومنتنشنان بسنتنگن  دارد. و  
دقینقنا خنود اوسنت کنه بنا ا نم  
بحوها همیم تنوازن را منینخنواهند  
به نفع حنکنومنت وکنارفنرمنا نان  

 عقب بکشد.  
بد م ترتیب تنننهنا فنا نده چنننینم  
بحن  هنا ن ، اوال پنا نینم آوردن  
استاندارد زندگ  کارگنر و کنل  
جامعه ، دوما بازارگرمن  بنرای  
را زن  های شورا نعنالن  کنار و  
از باالی سر کارگران اسنت. امنا  
کارگران در برابر کل ا نم بسناط  

 توحش و بردگ  ا ستاده اند. 
واقعینت ا نننسنت کنه امسنال بنا  
جنننننبننشنن  قنندرمننننند تننر بننر سننر  
خننواسننت افننزا ننش دسننتننمننزدهننا  
روبرو یم.  ک نمونه قابنل تنوجنه  
قدرتنننمنا ن  ا نم جنننبنش را در  
تننجننمننعننات چننننند هننزار نننفننره  
کارگران، مع نمنان بنازنشنسنتنه و  
بازنشستگان، پرستاران در سنوم و  
دهم اسفند ماه در مقابل منجن ن   

منین نینون ،    ١ با شعار خط فنقنر  
حقور ما  نک منین نینون.  نک  
خننواسننت فننوری مننا ، افننزا ننش  
دستمزدهاست،  د د م و در واقنع  
ا م اعترایات پاسنن منحنکنمن   

 به او و اموال اوست. 

نکتنه منهنم ا نننسنت  کنه ا نم  
مباح  بنینش از بنینش جنا نگناه  
واقع  کسان  چون رئنین  داننا  
، ا ننم  کننارشننننناس  اقننتننصننادی  
دولت و  ندور بیم الم  ن  کنار  

 را بیان میکند.  
کارگران با اعمم رقنم و ا نننکنه  

می نینون اسنت،    ١ اگر سبد هز نه  
منین نینون    ١ دستمزد ما هم بنا ند  

بناشنند، در واقننع بننه کننل بسنناط  
شورا عال  کار نه میگو ند و بنر  
خم  رئی  دانا منتظنر منعنجنزه  
 گروه کاری  در شورا عال  کنار  
نیستند و کل ا م بساط بنردگن   

 را قبول ندارند.  
نکته آخر ا نننکنه جنننبنش بنرای  
خواست افزا ش دستمزدها،  نک  
جننبنش اجنتنمناعن  و سنیناسن   
است. جنبشن  اسنت کنه بنطنور  
واقع  زنندگن  ز نر خنط فنقنر،  
سیاست های ر ایت اقنتنصنادی  
حکومت و  کل توحش سنرمنا نه  
داری حاکم را دارد  بنه چنالنش  
منیننکننننند. ا ننم جنننننبننش هننر روز  
ابننعننادا گسننتننرده تننر مننیننشننود.  
کارگران، مع مان ، بازنشسنتنگنان  
نیروی ا    آن هستند.  امسنال  
پرستاران نیز در    ا م جنننبنش  
قرار گرفته اند و ا نم جنننبنشن   
است که  ندای اعنتنرا  کنل  
جامعه ع یه فقر و بربر نت اسنت.  
ا م جنبش کسان  چنون رئنین   
دانا و شوراهای اسممن  و دارو  
دسته ها شان را از منقنابنل خنود  
کنار زده و دارد هر روز گنامن   

 به ج و برمیدارد.  
کارگرا ن در ا نران زنندگن  ز نر  
خط فقر نمیخواهند. فنقنر و بن   
تامین  ننمنینخنواهننند. کنارگنران  
رفنناه، شننادی و  ننک زننندگنن   

 انسان  میخواهند.  
 شهم دانشفر 



 ٩٥٤ شماره      -  چهارم  دوره     11     کارگر کمونيست 

 ٧٧ صفحه  

سا ت اتحاد: چند روزی بنینشنتنر  
بننرای اعننمم حننداقننل مننزد سننال  

بنناقنن  نننمننانننده اسننت. در    ٥٩٩٩ 
نتیجه فشار اعترایات کنارگنری  
در طول سالهای گذشتنه، امسنال  
در کمیته ای که در وزارت کنار  
تشکیل شده بود مب   دو می نینون  
و چهار  د و هشتاد هزار تومنان  
به عنوان سبد هز نه مورد تنوافن   
قرار گرفت. گذشنتنه از چننند و  
چون درست   ا نادرستن  منقندار  
ا ننم سننبنند و اظننهننار نننظننرهننای  
مخت فن  کنه حنول آن   نورت  
گرفته است، مسنئن نه ا نم اسنت  
که تعییم ا م سنبند تنا چنه حند  
میتواند در تنعنینینم حنداقنل منزد  
امسال برای پا نان دادن بنه سنتنم  
معیشت  بر کارگران موثر باشند.  
آ ا واقعا تعییم و اعمم ا نم سنبند  
در راستای بر آورده شدن خنواسنت  
ما کنارگنران در منورد افنزا نش  
حداقل مزد بر اساس سبد هنز نننه  
خننواهنند بننود  ننا داسننتننان چننیننز  
د ننگننری اسننت. اتننحنناد ننه ازاد  

  ٩ کارگران ا ران در بیانیه شنمناره  
خود روند تا کنون  تعییم حداقنل  
مزد را اقندامن  فنر نبنکناراننه از  
سوی دولنت و ننهنادهنای دسنت  
سنناز کننارگننری اعننمم کننرده و  
خاطر نشان کرده است ا م روند بنا  
هنند  تننحننمننیننل حننداقننل مننزدی  
مشابه سالهای گنذشنتنه  نورت  
گرفته است. جنعنفنر عنظنینم زاده  
دبیر اتحاد ه ازاد کنارگنران ا نران  
ط  گفتگوئ  با سنا نت اتنحناد  
ابتدا پیرامون ا م پرسش کنه چنرا  
اتننحنناد ننه آزاد در شننرا ننطنن  کننه  
هنوز حداقنل منزد تنعنینینم نشنده  
است پیشناپنینش رونند تناکنننونن   
حداقل مزد را اقدام  فر بکاراننه  
از سوی دولت و نهادهنای دسنت  
ساز کارگری اعمم کنرده اسنت،  

 اظهار داشت: 
 

ببیننیند، حنداقنل از زمنانن  کنه  
اتحناد نه آزاد کنارگنران ا نران در  

اعمم موجود ت کنرده    ٥٩٨٩ سال  
است و ما از آن تار نن هنر سنالنه  
در مورد حنداقنل منزد دسنت بنه  
اعترا  زده ا م ویعیت دقیقا بنه  
همنینم منننوالن  بنوده اسنت کنه  
امسال شاهد آن هسنتنینم.  نعننن   
ا نکه هر ساله در چند ماه بناقن   
ماننده بنه تنعنینینم حنداقنل منزد،  
نهادهنای دسنت سناز کنارگنری  
برای حفظ وجنه از دسنت رفنتنه  
خود در میان کارگنران شنروع بنه  
تب یغات رساننه ای حنول حنداقنل  
مزد کرده اند و فر اد وا معینشنت  
کننارگننران را سننر داده اننند امننا  
نما نده هنای هنمنینم ننهنادهنا در  
لحظه تعییم حداقل مزد امضنای  
خود را پای دستمزد چند م بنرابنر  
ز ر خط فنقنر گنذاشنتنه انند. بنه  
همیم دلیل ما ا م ننهنادهنا را در  
فقر و فنمکنتن  کنه امنروزه بنر  
طبقه کارگر ا نران تنحنمنینل شنده  
است مسئول و شنر نک دولنت و  

  احبان سرما ه میدانیم. 
 

جعفر عظیم زاده افنزود: بنه ننظنر  
ما امسنال ننینز خنارج از قناعنده  
سالهای گنذشنتنه ننینسنت و ا نم  
نننهننادهننا هننمننسننو بننا دولننت و  
کنارفننرمنا ننان، بننا اعننمم رقننم دو  
می یون و چنهنار  ند و هشنتناد  

هزار تومان و ماننور بنر روی آن،   
در پ  به سنر اننجنام رسنانندن آن  
کار د گری هستند کنه ننهنا نتنا  
در شننورا ننعننالنن  کننار بننر عنن ننیننه  
زندگ  و معیشت طبقنه کنارگنر  
به پیش خواهد رفت. ا م را طن   
روزهننای آ نننننده خننواهننیننم د نند و  
خواهیم د د که ا م نگاه و پنینش  

بین  چقدر درسنت اسنت. النبنتنه  
در رابطه با نهادهنای دسنت سناز  
کارگری بح  لزوما بر سر افنراد  
حایر در ا م تشک ها بنه عنننوان  
 ک فرد نیست ب نکنه بنحن  بنر  
سر سیاست مدون و حاکم بر کنل  
تشک ها و ننهنادهنای دسنت سناز  
کارگنری اسنت کنه هنمنسنو بنا  
دولت و کارفرما ان و ابنزار دسنت  
آنها برای پیشبرد غارت و چنپناول  
بننیننش از پننیننش دسننتننرننن  مننا  
کارگران هستند. وگرننه منمنکنم  
است در میان نما نده هنا ن  کنه  

از سوی ا م نهادهای دسنت سناز  
بننه شننورا ننعننالنن  کننار مننیننروننند  
افرادی هم باشند که اوال حناینر  
بننه قننرار گننرفننتننم در مننوقننعننیننت  
امضای حنداقنل منزد خنفنت بنار  
نباشند و دوما ا ننکنه بنه عنننوان  
 ک فرد در  ورت قرار گرفنتنم  
در مننوقنعننیننت گننذاشنتننم چننننیننم  
امضا  ، در مقابل تحمنینل سنتنم  
معیشت  بر کارگران ا سنتنادگن   
بننکنننننننند و حننایننر بننه امضننای  

 مزدی ناعادالنه نشوند. 
 

ا شان ادامه داد: بنبنینننیند ینرب  
المون ن  اسنت کنه من  گنو ند:  
فمن  االه نخر ده )منظورا ا نم  
است که ا نقدر فنقنینر اسنت کنه  
نمیتوانند االه بنخنردب آخنورا را  
م  سازد. داستان امسال تنعنینینم  
سبد هز نه و رقنص و پنا نکنوبن   
نهادهای دست ساز کارگنری بنر  
روی آن نیز به همینم منونال من   
منناننند. هنننننوز نننه دولننت و نننه  
کارفرما نان، هنین نینک اجنرای  

 قانون کار و سبد هز نه    ١٥ ماده  
 

جعفر عظیم زاده در گفتگو با سایت اتحاد: امروزه فقر و فالکت در چنان 
ابعادی زندگی میلیونها کارگر را در خود فرو برده است که دیگر هیچ 

 کارگری سر سازگاری با وعده و وعید را ندارد 
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  ٧٧ از صفحه  
را به عنوان معیاری برای تعینینم  
حننداقننل مننزد قننبننول ننننننمننوده و  
 راحتا هم اعنمم کنرده انند کنه  
فقنط در ند نناچنینزی بنه منزد  
کارگران اینافنه خنواهننند کنرد.  
آنننوقننت ا ننم آقننا ننان  ننکننمنناه در  
اطاقهای گرم و ننرم وزارت کنار  
م  نشینند سبد هنز نننه تنعنینینم  
میکنند و تما میکنند آننرا بنه  
عنوان  ک پیروزی و بنزرگنتنر نم  
موفقیت کارگران در سنالنجناری  
به خنورد منا کنارگنران بندهننند.  
البته که ما مخال  تعیینم سنبند  
هز نه و اعمم رقنم ننینسنتنینم امنا  
تعییم سبد هز نه و اعنمم رقنم را  
به عنوان  ک پیروزی بنه خنورد  
کنننارگنننران دادن و رقنننص و  
پا کوبن  حنول آن عنوامنفنر نبن   
است. ا نان ا نل قضنینه را کنه  
قبوالندن معینار سنبند هنز نننه بنه  
دولت و کارفرما ان برای تنعنینینم  
حننداقننل مننزد اسننت بننه کننننناری  
گننذاشننتننه اننند و از آنننطننر  نننیننز  
میدانند که دولت و کنارفنرمنا نان  
بننر اسنناس سننبنند هننز نننننه در  
شورا عال  کار پای میز منذاکنره  

نخنواهننند نشنسنت. آننوقنت سنبند  
هز نه تهیه میکنند و منینگنو ننند  
پیروز شد م و به موازات ا نم رجنز  
خوان  در منورد پنینروزی، بنطنور  
مداوم تاکید میکنند کنه منقندار  
اعمم شده در سبد هز ننه چننندان  
قابل تحق  نیست تا زمنینننه الزم  
را برای اننجنام آن کنار د نگنر و  
تحمیل حداقل منزدی خنفنت بنار  
برای سال آ نده فراهم نما ند. اگنر  
ا نم از ننظنر شنمنا عنوامنفنر نبن   

 نیست پ  چیست؟ 
 

جعفر عظیم زاده در ا نننمنورد کنه  
به نظر شما سبد هز نه اعمم شنده  
چقدر با سبد هز نه واقعن   نک  
خانوار کنارگنری خنواننا ن  دارد  
گفت: راستش به نظر مم در ا نم  
رابطه نیاز بنه تنوینینح چننندانن   
نیست چرا که اوال ا نم مسنئن نه  
اولو ت اول ما نیست، اولنو نت اول  
ما همناننطنور کنه تناکنیند کنردم  
وادار کردن دولت و کنارفنرمنا نان  
به تمیکم بنه اجنرای بن  کنم و  

قناننون کنار و    ١٥ کاست مناده  
معینار سنبند هنز نننه در تنعنینینم  
حداقنل منزد اسنت اگنر ا نننکنار  

انننجننام پننذ ننرد آنننوقننت اسننت کننه  
میشود و بنا ند در منورد منینزان  
سبد هنز نننه بنه تنهنینه اسننناد و  
منندارک بننرای قننبننوالننندن سننبنند  
هننز نننننه مننورد نننظننر کننارگننران  
پرداخت. دومنا، در منورد منقندار  
اعمم شده نیز با د بگو م بناز هنم  
با توجه به ا نکه همه چیز منونل  
روز بننرای هننمننگننان و حننتنن   
نهادهنای دسنت سناز کنارگنری  
روشننم اسننت چننننندان نننیننازی بننه  
استدالل و تاکید بر ا نننکنه سنبند  
هز نه باالی چهار می یون تنومنان  
است نم  بناشند چنرا کنه خنود  
ا نان نیز آشنکنارا و بنا  نراحنت  
تمام اذعان کرده اند سنبند هنز نننه  
دو می یون و چهار  د و هشنتناد  
هزار تومان  بنا  حنذ  بسنیناری  
از اقننمم زننندگن  و بنا در نننظننر  
داشت پا یم تر م سطح قیمتها در  
بازار بسته شده و با واقعیت هنای  
عننیننننننن  منننعنننینننشنننت تنننطنننابننن   
 ننددر نندی ننندارد . امننا مننم  
تعجبم از کسنانن  اسنت کنه در  
مقام استاد دانشگناه و بنا چنهنره  
ای مز م به حما ت از کنارگنران  
اعننمم کننرده اسننت:  مننبنن نن  دو  

می یون و چهار  د هشنتناد هنزار  
تنومنان بنه عننننوان سننبند هننز ننننه  
مبنا   ع م  دارد . به نظر منم  
ا نگونه نظر ه پرداز نهنا ننه تنننهنا  
کاسه داغتنر از آا شندن بنرای  
تامیم منافنع دولنت و  ناحنبنان  
سرما ه است ب که پشت کردن بنه  
مبان  ع نمن  در منورد هنز نننه  
معیشت  ک خانوار کارگنری و  
اسننتننانننداردهننای جننهنناننن  مننراکننز  

 ع م  در ا م مورد است. 
 

وی در پا ان  افزود: چه دولت و  
نهادهای دست ساز کنارگنری و  
چنه آننناننن  کننه در کنننننار آنننهننا  
خننواسننتننه و ننناخننواسننتننه در روننند  
عوامفر باننه تنعنینینم و تنحنمنینل  
حداقل مزدی خفت بار بنر طنبنقنه  
کارگر ا ران شنرکنت دارنند بنا ند  
بدانند که اوال، امروزه آا چنننان  
شور است  و فقنر و فنمکنت در  
چنان ابعادی زندگ  و معنینشنت  
می یونها کارگر را در خنود فنرو  
بننرده اسننت کننه د ننگننر هننینن   
کارگری سر سازگاری بنا وعنده  
و وعننینند و  انشنناءالنن ننه درسننت  
میشود  را ندارد و دومنا ا نننکنه،  

ا نان دست کم گرفنتنم شنعنور و  
آگاهن  کنارگنران ا نران را بنا ند  
برای همیشه فنرامنوا کننننند و  
بدانند کنه د نگنر دننینا، دننینای  
پنجاه سال  ا حت  ده سنال پنینش  
نیست. امروز عصر، عصر انفنجنار  
اطمعات و اشرا  انسانها بنر هنر  
آن چیزی است کنه در زنندگن   
اجتماع  بشنر جناری اسنت لنذا  
مم به نوبه خود از همه کسنانن   
که دلشان از فقر و فمکت  کنه  
بر ما کارگران تحمیل شنده اسنت  
بدرد میا د میخواهم تا خود را از  
پننروژه عننوام فننر ننبننانننه دولننت و  
نهادهای دست ساز کارگنری در  

بنه    ٩٩ تعییم حنداقنل منزد سنال  
کناری بنکنشننند و اگنر تنوانن   
دارند آنرا در خندمنت وادار کنردن  
دولت به تمکنینم بنه اجنرای بن   

قانون کنار    ١٥ کم و کاست ماده  
و معیار سبد هنز نننه در تنعنینینم  

 حداقل مزد قرار بدهند. 
 

 ٥٩٩١ اسفند    ٥١   -پا ان  

اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون حداقل مزد  ٣بیانیه شماره 
با بوق و کرنای تعیین سبد هزینه، سفره های  - ٦٣٣١سال 

 خالی ما کارگران پر نخواهد کرد
پ  از فضا ساز نهنای فنراوان از  
سننوی نننهننادهننای دسننت سنناز  
کارگری حول تعییم سبد هنز نننه  
و دعوت آنان از کنارگنران بنرای  
سکوت در مورد حداقل مزد سنال  

، روز دهم اسفند مناه سنبند  ٥٩٩٩ 
هز نه  ک خانوار کنارگنری بنه  
مب   دو می ینون و چنهنار ند و  
هشتاد هزار تومان اعنمم گنرد ند  
و بدنبال آن ط  روزهای گذشنتنه  
فصننل د ننگننری از خننیننمننه شننب  
بننازی نننهننادهننای دسننت سنناز  
کارگری برای تنحنمنینل حنداقنل  
مزد چند م برابر ز ر خط فقنر بنه  

 طبقه کارگر ا ران آغاز شد. 

هر چند که تعییم همنینم منقندار  
سننبنند هننز نننننه نننیننز تننحننت فشننار  
اعننتننرایننات مننا کننارگننران و  
تشکن نهنا و ننهنادهنای مسنتنقنل  
کننارگننری  ننورت گننرفننت امننا  
نهادهای دست ساز کنارگنری و  
دولت و  احبان سرما ه حت  بنر  
روی کنناغننذ نننیننز سننبنند هننز نننننه  
واقع   ک خانوار کنارگنری را  
که امروزه بنا بر مستنندات غنینر  
قابل انکار باالی چهار منین نینون  
تومان است اعمم نکنردنند و بنننا  
بننر اذعننان خننود، آنننرا بننا حننذ   
بسیاری از اقمم زندگ  و بنا در  
نننظننرداشننت پننا ننیننم تننر ننم سننطننح  

قیمتهای بازار، مب   دو منین نینون  
و چننهننار  نند و هشننتنناد هننزار  

 تومان تعییم نمودند. 
 

ا نان در تداوم سنیناسنتنهنای یند  
کارگری خود، فقط بنه تنعنینینم  
چنیم مقدار آشکاری از نناچنینز  
گرفتم سبد هنز نننه ننینز اکنتنفنا  
ننکننرده  و بننا هنند  الپنوشنناننن   
رو کرد واقع  شنان در تنحنمنینل  
حداقل مزد چند م برابر ز نر خنط  
فقر بر  کنارگنران، خنینمنه شنب  
بننازی د ننگننری را آغنناز و بننا  
برجسته کنردن مسنئن نه  تنعنینینم  
سبد هز نه  بنه جنای  خنواسنت  

 اجرای  ب  کم و کناسنت مناده  
قاننون کنار، آننرا بنزرگنتنر نم    ١٥ 

  ٥٩٩١ دستاورد کارگران در سنال  
اعمم کردند و در ادامنه، بنا بنراه  
انداختم تنبن نینغنات سنننگنینم در  
مورد تعیینم سنبند هنز نننه و بنه  
میدان آوردن برخ  از به ا طنمی  
کارشناسان!؟ و بنهنره گنینری از  
عنوان پر طنمنطنرار  عن نمن   در  
مورد آن، هم نان در تمشند  تنا  
از طر   عمده سنازی   تنعنینینم  
سنبند هننز نننه  و جنا زدن آن بننه  
عنننننوان  ننک پننیننروزی بننرای  

کننارگنننران، خنننواسنننت افنننزا نننش   
حداقل مزد حت  بر اسناس سنبند  

هننز نننننه ای را کننه خننود اعننمم  
کرده اند در حناشنینه قنرار داده و  
بننرای سننالنن  د ننگننر مننوفنن  بننه  
تحمیل حداقل مزد چنند نم بنرابنر  
ز ر خط فنقنر بنر طنبنقنه کنارگنر  
ا ران بشوند. اننگنار کنه خنواسنت  
مهم می یونهنا کنارگنر در ا نران،  
اعمم سبد هنز نننه و ننه اجنرای  
مقدار آن در تعییم حداقل منزد و  
رها   از فنقنر و فنمکنت بنوده  

 است. 
 

تننداوم چنننننیننم سننینناسننتننهننای  
 عوافر بانه ای برای تحمیل  
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 برابری حقوقی کامل کودکان، اعم از اینکه داخل یا خارج ازدواج بدنیا آمده باشند. 
 سال.  ٦١ممنوعیت کار حرفه ای برای کودکان و نوجوانان زیر 

ار روانی و ارعراب آز ممنوعیت هر نوع آزار کودکان در خانواده، مدارس و موسسات آموزشی و در سطح جامعه بطور کلی. ممنوعیت اکید تنبیه بدنی. ممنوعیت فشار و
 کودکان. 

 مقابله قاطع قانونی با سوء استفاده جنسی از کودکان. سوء استفاده جنسی از کودکان جرم سنگین جنایی محسوب میشود. 
ظیر آمروزش، ، نتعقیب و مجازات قانونی کسانی که به هر طریق و به هر توجیه مانع برخورداری کودکان، اعم از دختر و پسر، از حقوق مدنی و اجتماعی خویش

 تفریح، و شرکت در فعالیت های اجتماعی مخصوص کودکان گردند. 
 يک دنياى بهتر برنامه حزب کمونيست کارگرى 

 

 
حداقل مزد ناچیز بنر  کنارگنران،  
آنهم در شرا ط  که آنان بنه ننحنو  
بنن  سننابننقننه ای از فننقننر و  
تننننگندسننتنن  بننه جننان آمنده اننند،  
بننیننانننگننر چننیننزی جننز ا ننرار  
گسننتنناخننانننه و عننر ننان دولننت و  
 نناحننبننان سننرمننا ننه بننرای تننداوم  
غننارت و چننپنناول دسننتننرننن  مننا  
کارگران به بهای  خانه خراب  و  
رانده شدن طبقه کارگنر ا نران بنه  

موابه اکور ت عظینم منردم  نک  
جامعه هشتاد می یون  بنه سنوی  
مرگ از گرسنگ ، سوء تغنذ نه  
مفرط و ب  بهره شدن از بند نهن   
تننر ننم و اولننیننه تننر ننم امننکننانننات  

 زندگ  نیست. 
 

اما آن چینزی کنه در بنحنبنوحنه  
تقمی دولت و ننهنادهنای دسنت  
سنناز کننارگننری جننهننت تننحننمننیننل  
حننداقننل مننزد ننناچننیننز بننر طننبننقننه  

کارگر، بنینش از پنینش در حنال  
خود نمائ  است و  آنان غنرر در  
تما برای پیشبرد سنیناسنتنهنای  
عننوافننر ننبننانننه خننود از درک و  
مشاهده آن عناجنزنند ا سنتنادگن   
ب  محابا و متحداننه  کنارگنران  
در جنای جنای کشنور در بنرابنر  
ویعیت مشقت بار کنونن  اسنت  
که میتواند با تداوم سنیناسنتنهنای  
تاکنون  دولت روحانن  در قنبنال  
زندگ  و منعنینشنت منین نینوننهنا  

انسان، به  ک اعنتنرا  بنزرگ  
 و سراسری کارگری منجر شود. 

 
اتحناد نه آزاد کنارگنران ا نران بنا  
محکوم کردن تداوم سنیناسنتنهنای  
تاکنون  دولت و نهادهنای دسنت  
ساز کارگری در قبال زنندگن  و  
مننعننیننشننت مننینن ننیننونننهننا خننانننواده  
کننارگننری و دعننوت از عننمننوم  
کارگران و تشنکن نهنای مسنتنقنل  
کارگری برای اعترا  بنه رونند  

عوامفر بانه تعنینینم حنداقنل منزد  
، بر اجرای بن  کنم و  ٥٩٩٩ سال  

قانون کنار پنای    ١٥ کاست ماده  
م  فشنارد و مصنراننه خنواهنان  
حضور و دخنالنت ننمنا نننده هنای  
تشک های مسنتنقنل کنارگنری و  
نننمننا ننننندگننان مسننتننقننیننم مننجننامننع  
عننمننومنن  کننارگننران در تننعننیننیننم  

 حداقل مزد م  باشد. 
 –اتحناد نه آزاد کنارگنران ا نران  

 ٥٩٩١ اسفند ماه    ٥١ 
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 ٧٥ صفحه  

 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

 روسیه ٦٣٩١در سالگرد انقالب 
 چهارمقسمت 

 ناصر اصغری

اعتراضات و وحشت 
 حكومت تزار

جنبش قانون   ارگری و بندننبنال  
آن   نكنشنننبنه خنوننینم  تنحنوالت  
بننزرگنن  را در جننامننعننه روسننیننه  
باع  شدند. حنداقنل آن ا نم بنود  
 ه ا نون  س  د گر توهمن  بنه  
تزار ننداشنت. اکنننون  پندر منردم  
روسننیننه  شننده بننود  نننیننکننوالس  
خونینم . و  نا بنقنول تنروتسنكن   
ثابت  رد  نه جنننبنش  نارگنری  
روسننیننه در شننهننرهننای ا نن نن   
روسیه،  ك نیروی سیاس  منثثنر  
و غیرقابنل چشنم پنوشن  اسنت.  
تزار ظاهرا پیروز   كشنبه خوننینم   
بود؛ چرا  ه ننه حنر   سن  را  
گوا داده بود و نه طنومناری را  
از  س  در افت  نرده بنود. امنا  
در عالم واقع مقامات حكنومنتن   
به تكاپو افتادند  ه  اری بكنننند  

ور شننده    تنا آبنن  بننر آتننش شننعنن ننه 
بر زند. ترپو ،  ك  از منقنامنات  
مهم روسیه  ه بعدها نخست وز نر  
آن  شور هم شد، تزار را قانع  نرد  
 ه  اری بكند. بعند از مشنورت  
بننا تننزار پننیننشنننننهنناد  ننرد  ننه  
نننمننا ننننندگنناننن  از  ننارگننران از  

ای دعنوت    ها به  ك ج سه    ارخانه 
شوند تا ظناهنرا بندانننند  نه درد  
 ننارگننران چننیننسننت؟! تننزار ا ننم  
پیشنهاد را با ا م ا راه  منتهنا بنا  
ا م شرط  ه  سان   ه اننتنخناب  

هننای مننعنقننولنن     من  شنوننند، آدم 
باشند  قبول  نرد. ا نم  آدمنهنای  
منننعنننقنننول  تنننوسنننط تنننرپنننو  و  

های  ارخاننجنات اننتنخناب    بازرس 
شنندننند؛ امننا  ننل منناجننرا تننوسننط  
فعالیم واقع  جنننبنش  نارگنری  

 با كوت شد. 
مننردم روسننیننه  ننه از گننرفننتننم  
 وچنكنتنر نم جنواب منونبنتن  از  

 پدر  خود ناامید شنده بنودنند، در  
هر گوشنه و  ننناری از روسنینه  
دست بنه اعنتنرا  و اعنتنصناب  
زدند. از اواخر ژانو ه  نه اننقنمب  
شنننروع شنننده بنننود، تنننا اعنننمم  
 مانینفنسنت ا نتنبنر  هنمنه اقشنار  
جامعه در حال زورآزمائ  بنودنند.  

مننینن ننیننون  ننارگننر در    ٩ حنندود  
شننهننرهننای مننخننتنن نن  دسننت بننه  

هنا  اننجنمنم    اعتصاب زدند. لیبنرال 
ها  تشكیل دادند و خنواهنان    انجمم 

تشكیل مج   مثسنسنان شندنند.  
 شور برای اولیم بنار شناهند سنر  
برآوردن  ك تشكل دهقان  بنه ننام  
 اتحاد ه دهقانان سنراسنر روسنینه   
بود. بخش قابل توجه  از ننینمنه  

شاهد  ك جنننر    ٥٩١١ اول سال  
ای بیم تنزار،    و گر ز و زورآزمائ  

بنننورژوازی لنننینننبنننرال، جنننننننبنننش  
 ارگری و دهقناننان بنود  نه هنر  
 نندام خننود را بننرای نننبننردهننای  
سرنوشت ساز بعدی در نینمنه دوم  

 رد.  نكن     آماده م    ٥٩١١ سال  
د گر از منقنامنات وقنت روسنینه،  
آلنننكنننسننن   نننارمنننولنننو ، وز نننر  
 شاورزی، در اواخنر مناه ژاننو نه  

دهد  ه گرچنه    به تزار هشدار م  
بننا ر ننخننتننم خننون ز ننادی در  

هنای پنتنروگنراد قنادر بنه    خینابنان 
سر وب مقطع  جنبش  نارگنری  

اند، اما ا نم منوینوع بناعن     شده 
خاتمنه اعنتنراینات نشنده اسنت.  

 ننند  نه ا نم واقنعنه    تا نیند من  
برعك  اعنتنراینات را شند ندتنر  

گنو ند  نه فنرم     رده اسنت. من  
آژ تاسیون در مینان منردم عنو   
شننده اسننت،  ننه شننرا ننط بننرای  
سنننثقصننند و تنننرور منننقنننامنننات  
حكنومنتن  و از جنمن نه شنخنص  
شخیص تزار فراهم تر شنده اسنت.  
منن  گننو نند عنن ننیننرغننم تننمننام راه  

 ارهای محافظت از شنمنا، بنا ند  
به ا م مویوع فكر  نیند  نه در  
 ورت موفقیت سثقصد بنه جنان  
شما، چه بمئ  سر حنكنومنت و  
تناج و تنخنت خنواهند آمند! تننزار  
جواب پرت و سرباالئ  به او من   
دهد.  ارمولو  دوباره تا ید من   
 ند و نه تنها توسعه اعنتنراینات  
بننه قننر ننب بننه اتننفننار شننهننرهننای  
روسیه را به ا شان  نادآوری من   
 ند، ب كنه من  گنو ند  نه ا نم  
مننویننوع دارد بننه روسننتنناهننا هننم  
سرا ت م   ند و دولنت تنزار تنا  
بحال فقنط بنر ارتنش و سنر نوب  
تكیه داشته؛ امنا آ نا تضنمنیننن   
هست  ه فردا هنمنینم سنربنازانن   
 ننه حننمننام خننون در   ننكننشنننننبننه  
خونیم  راه انداختند، لوله تنفنننر  
ها شان را بنه طنر  فنرمنانندهنان  

 خود برنگردانند!؟ 
 ارمولو   ه ویعیت اینطنراری  
را در افته بود، هشدارنامه تننندی  
 ه تا آن زمان واقعنا بن  سنابنقنه  
بنود، بننه تنزار من  نننو سند  ننه:  
 من  داننم  سنان ز نادی دور و  
برت و بخصوص در شرا نطن   نه  
جامعه دچار  ك چنیم تمطنمنات  
راد كال اجتماع  شده و  كن  از  
مطالبات اعترایات همیم سنپنردن  
اداره  شور به مج   نمنا ننندگنان  
مردم و غنینره اسنت، بنا ا نننكنه  
ا نننرار دارم هننننرچنننه زودتننننر  
 نفرانس  سراسری از نما ننندگنان  
اقشار و طبقات مخت   فنراخنوان  
بده  تعجب خنواهننند  نرد. امنا  
بهتر است  ه همه ما  ه در اداره  
ا م مم كت شر ت دار نم بنه ا نم  
مویوع نیز فكر  نیم  نه آننطنور  

رود، بنه     ه شرا ط به پنینش من  
زودی ننه از تنزار اثنری خنواهند  
ماند و ننه از دور و بنری هنای  

 او.  
 

اعتصاب، ابزار اصلی 
 ٦٣٩١انقالب 

اعترا  و اعتنصنابنات  نارگنری  
تنننمنننام شنننهنننرهنننای روسنننینننه را  
فراگرفنتنه بنود. منطنالنبنات ا نم  
اعتنراینات ابندا  نننفن   نر   
نبودند. همانقدر شامل منطنالنبنات  
سیاس  نیز م  شدند. لنیم من   

، سناالننه  ٥٩١١ گو د تا قبنل از  
هننزار روز  ننارگننری    ١٩ حنندود  

شندنند، امنا     ر  اعتصناب من  
  ٥٩١١ ا م عدد فقط در ژاننو نه  

بنه    ٥٩١١ ده برابر شد و  ل سال  
مننینن ننیننون روز رسننینند. لنننننیننم    ٩ 

هننمنن نننننیننم دربنناره اعننتننرایننات  
منن     ٥٩١١  ننارگننری انننقننمب  

در عنینم    ٥٩١١ گو د:  انقنمب  
حال   ه  نك اننقنمب پنرولنتنری  
بود، و نه به ا م خاطر  پرولنتنری   
بود  ه پرولتار ا محرك و ننینروی  
ا    ا م جنبش بود، بن نكنه بنه  
ا م خاطر  ه اعتصاب  نه شنینوه  
اعننتننرا  پننرولننتننری اسننت، ابننزار  
ا    پیشبرنده تنوده هنا در ا نم  
انقمب و شكل دادن بنه اتنفناقنات  

 مهم در ا م انقمب بود.  
 ارگران  ارخانه پوتی ن ،  نه در  
مر ز اعترایات اولیه و از جنمن نه  
  كشنبه خونینم  بنودنند، بنعند از  

عنام هنم، هنمن نننان در    ا م قنتنل 
اعننتننصنناب منناننندننند و ا نننننون  

های د گری از منردم شنهنر    بخش 
پتروگراد به اعتصاب آنها پیوستنه  
 بودند. دانشجو ان از رفتم به سر  
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های درس خودداری  نردنند     مس 

و همراه مع مان   ه از رفنتنم بنه  
 ننردننند،    سننر  ننار خننودداری منن  

دست به سازمانده  اعنتنرا  و  
اعتصاب حما ت  از ا م  ارگنران  

هنا و    زدند. و م، استادان دانشگاه 
هننای    پنزشننكننان، هنمننراه بننا بننخننش 

د گری از جامعه  روشنننفنكنری   
پننتننروگننراد سننر ننوب  ننارگننران را  
محكوم  ردند و از طرر مخت ن ،  
خنننواهنننان تشنننكنننینننل منننجننن ننن   
قانونگذاری شندنند. تنجنار شنهنر  
پتروگراد از پیوستم افسران ارشند  

ها شان منمناننعنت    ارتش به   وپ 
داران شنروع     ردند. حت   نارخناننه 

آوری  ننمننك مننالنن  بننه    بننه جننمننع 
خانواده قربانیان   كشنبه خنوننینم   

تننم از    ٥١١  ننردننند. بننیننش از  
مهمتر م منحنقنقنان، دانشنمننندان،  
ادبا و پ وهشگران سنرشننناس، بنا  
امضاء طومناری خنواهنان دسنت  
داشتم نما ندگان انتنخنابن  منردم  
در اداره منننمننن نننكنننت شننندنننند.  

ای  نه تنا آن    مطبوعات رسنمن  
زمان تنها مطبوعات  بنودنند  نه  
ح  انتشار  افته بنودنند، خنواهنان  
نننوعنن  حننكننومننت انننتننخننابنن  و  
پننارلننمنناننن  شنندننند. ا ننم نننوع  
اعترایات در عر  چند روز بنه  
مسننكننو، لننهننسننتننان، فنننننمننند،  

او ننرائننیننم،  شننورهننای بننالننتننیننك،  
 شورهای آسنینای منیناننه )کنه  
همگ  بخش  از روسیه آن زمنان  

ها شهر د گنر روسنینه    بودندب و ده 
سننرا ننت  ننرد. تننعنندادی از ا ننم  
اعننتننصننابننات و اعننتننرایننات، بننا  
سر وب های خونین  ننینز روبنرو  

 شدند. 
منتها در فنقندان  نك رهنبنری و  
تشكیمت  سازماننده و قنوی، و  
هننمنن نننننیننم ز ننر فشننار مننالنن ،  
بسننینناری از ا ننم اعننتننرایننات و  
مشخصا اعترایات و اعتصابنات  
اولیه  ارگری متحمل  ك عنقنب  
نشننیننننن  شنندننند. تننقننر ننبننا تننمننام  
اعتصابات  ارگری تا اواخنر مناه  
ژانو ه، بندون دسنتندوردی آنن  و  
م موس، پا ان  افته بنودنند. امنا  
طول  نكشید  ه اعنتنصنابنات و  
اعتنراینات  نارگنری، بنا درجنه  
ای از سازمانده  باالتنری و بنا  
چشم اندازی درازمدت تر از سنر  
گرفته شدند. روزهای  اری ای  
 ننه  ننارگننران در منناه آور ننل در  

  ٨١ اعتصاب بنه سنر بنردنند بنه  
هزار روز رسید. و با نفوذ چپها و  

هنای    مشخصا سوسینال دمنكنرات 
 ارگری و تصمیم ا نكه اول مناه  
مننه را عنن ننننن  بننرگننزار  نننننننند،  
روزهای اعنتنصناب بنه بنینش از  

هزار روز رسنیند.  نكن  از    ٧١١ 

اعننتننصننابننات مننهننم ا ننم دوره،  
هزار  ارگر نساجن     ٢١ اعتصاب  

  ٧١١ ا ننوانننوا وزنسنننننسننك، در  
 ی ومتری مسكو بنود  نه بنینش  

هننفننتننه ادامننه  ننافننت.    ٥١ از  
مطنالنبنات  نارگنران بنا افنزا نش  
دستمزد، شرا ط بهتر  ار، روز نار  
هشت ساعته و غیره شروع شند و  
در امتداد خود خنواسنت منجن ن   
قانونگذاری را هم بنه منطنالنبنات  
خود افزود. اهمیت ا م اعنتنصناب  
اما در ا م است  ه اولیم شنورای  
 ارگنری در دل ا نم اعنتنصناب  
شكل گرفت.  نارگنران هنر روزه  
در مننجننمنننع عننمنننومنن  خنننود  
تصننمننیننمننات الزمننه را اتننخنناذ  

 ننردننند و نننمننا ننننندگننانشننان    منن  
تصمیمات اتخاذ شنده در منجنمنع  
عمومن  را بنه اطنمع مند نر نت  

رسننانننننند  ننه اگننر     ننارخننانننه منن  
ای ترتیب داده شنود، حنول    مذا ره 

 ا م مسائل مذا ره خواهند  رد. 
اخبنار اعنتنراینات  نارگنری در  
شهرها، دل و جنرتت بنه دهنقناننان  

، شناهند  ٥٩١١ هم داد و روسنینه  
شننورشننهننای دهننقنناننن  در اوا ننل  
تابستان، با مصادره امنوال اشنرا   
بود. گفته م  شنود  نه تنعنداد  
ا م شورا ها در اواخنر بنهنار بنه  

بنخنش از تنقنسنینمنات    ٩١ حدود  
 شننوری منن  رسننینند. در اواخننر  

رسنیند.    ٧١١ پائیز ا م عندد بنه  
اهمیت ا م شورا ها قبل از هنر  
چیز در ا م بود  ه سربازان ارتنش  
تزار تقر با تماما از فنرزنندان ا نم  
دهقانان بودنند و پنینش بنیننن  و  
هشنندار  ننارمننولننو  از ا نننننكننه  
دهقانان و بدنبال آن ارتشنینان ننینز  
به انقمب و ناریا ت  بنپنینونندنند،  
تحق  پیدا م   رد. پیش بنیننن   
و هشدارهنای  نارمنولنو   نكن   

  ك  به وقوع م  پیوستند. 
 

 رزمناو پوتمكین
شناهند    ٥٩١١ امپراطوری روسیه  

شورا های سربازان در پنادگنان  
هننای مننخننتنن نن  و از جننمنن ننه  
منهنمننتنر ننم هننا نش در تنفنن نینن ،  
ورشو، تناشنكننند و والد نوسنتنوك  
بود. ننارینا نتن  و اعنتنرا  در  
بیم سربازان  ناوگان در ای سنیناه   
بننیننش از هننر جننای د ننگننری  
م موس بود و هم نننینم گنزارا  
شننده اسننت. آنننارشننیننسننت هننا،  

های  ارگری و    سوسیال دمكرات 
اس آرهنا هنمنگن  بنر روی ا نم  
ناریا ت  متمر ز شده و حسناب  
باز  رده بودند. در ننهنا نت و بنه  
دلننیننل یننعنن  رهننبننری در ا ننم  
نناوگننان، فننقننط  شننتنن  رزمننننناو  
پوتمكینم دسنت بنه شنورا زد.  
سربازان ا م رزمناو نسنبنتنا مندرن  

ا ننم ننناوگننان، در اعننتننرا  بننه  
 ننیننفننیننت غننذا دسننت بننه  ننك  
نننافننرمنناننن  و اعننتننرا  زدننند.  
افسننران ارشنند در  ننك دادگنناه  

تم از ا نم سنربنازان    ٩١  حرائ   
را بننه اعنندام مننحننكننوم  ننردننند.  
سربازان و افسران جزئ   نه قنرار  

اعندامن  شن نینك    ٩١ بود به ا م  
 نند، از ا م عمل سر باز زدنند و  
لوله تنفنننگنهنا شنان را بنه طنر   
فنننرمنننانننندهنننان بنننرگنننردانننندنننند.  
محكومنینم بنه اعندام بنه طنر   

های خود هجوم بنرده و در    اس حه 
عننر  منندت بسننیننار  ننوتنناهنن   
تمام  فرماندهان و افسران ارشند  
را به در ا ر نخنتنه و خنود را در  

  نترل  شت  د دند! 
آن نه  نه بنر سنر سنرنشنینننان و  
شورشیان ا م رزمناو آمد، در ا نم  
بح  حاشیه ای است؛ اما ننكنتنه  
مهم و مد نظر، ت  ید بر شرا طن   

در آن قنرار    ٥٩١١ است  ه روسیه  
داشننت و مننوقننعننیننتنن  اسننت  ننه  
امپراطور در آن قرار داشت. حنتن   
در آبهای سنا نت و هنزاران هنزار  

های جننر     ی ومتر دور از جبهه 
با ژاپم، در خ وت خانه خود هنم،  
آرامش برا ش  نك رو نای ظناهنرا  

 دست نیافتن  شده بود. 
 )ادامه داردب 

 ٧٩ از صفحه          
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اعتراضات گسترده فازهای مختلف 
 عسلویه ادامه دارد

اسنفننند اعنتنراینات گنروهن  از کنارگنران    ٥٩ امروز  
عس و ه برای پنینگنینری    ٥٩ -٥١ پیمانکاری شاغل در فاز  

ماه دستمزد معوقه خود وارد دومنینم روز خنود    ٩ پرداخت  
شند.ا ننم کننارگننران تننوسننط پننیننمنانننکنناری آزمننون فن ننز در  

 های متع   به شرکت تسکو مشغول کارند،   پروژه 
منننطنقنه و ن ه    ٧١ و  ٧٧ کارگران پیمانکاری فازهای  

اسفند سنومنینم روز اعنتنرا     ٥٩ عس و ه نیز  بح امروز  
شننان را آغنناز کننردننند. بنننننا بننر خننبننر کننارگننران شننرکننت  
پیمانکاری آزمون ف ز همانند روز گنذشنتنه بنا حنرکنت بنه  
سوی ورودی هنای منحنل کنارشنان اجنتنمناع اعنتنراین   

ماه معوقات مزدی خنود بنرپنا    ١ د گری را برای پیگیری  
 کردند. 

ا م کارگران هم نیم به شرا ط نامنناسنب تنامنینم آب  
هنا شنان اعنتنرا     مصرف  و ویعیت بهداشت  اقنامنتنگناه 

 دارند. 
 امروز نیز ادامه  افت؛ 
کنارگنر    ١١١ اسفند بیش از    ٥٩ از سوی د گر امروز  

عس و ه در اعترا  به تعو ن  پنرداخنت    ٥٩ پیمانکاری فاز  
چند م ماه دستمزد خود در مقابل درهای ورودی شنرکنت  
های خود دست به تجمع زدند. ا م کارگنران در اسنتنخندام  
پیمانکاران ز رمجموعه مپننا هسنتننند و ظناهنرا در ادامنه  
تجمع روز گذشته آننهنا از امنروز ننینز گنروهن  د نگنر از  
کارگران شرکت های پیمانکاری استنینم، اکسنینر نننعنت،  

 اند.   نیروپ وه و تسکو به جمع آنها افزوده شده 
هم نیم گزارا ها حاک  از ا م است کنه کنارگنران  

های آنزان نیز از مهنرمناه تناکنننون    شرکت پیمانکاری مو   
 اند.   موف  به در افت معوقات مزدی خود نشده 

 
تجمع اعتراضی کارگران پلی اکریل 
 اصفهان مقابل فرمانداری مبارکه

اسفننند بنینش از دو سنت کنارگنر پن ن     ٥١  بح روز  
اکر ل ا فهان در ادامه اعترایناتن  کنه بنخناطنر تنعنو ن   
پرداخت هشت ماه دستمزد و وشع بمتک ینفن  کناری شنان  

 داشتند، در مقابل فرمانداری مبارکه تجمع کردند.  
کارخانه پ   اکر ل اکنون تعطی   و کنارگنران آن از  
تیرمناه تنا کنننون دسنتنمنزدی ننگنرفنتنه انند. کسن  هنم  
جوابگوی آنان ننینسنت. بنننا بنر خنبنر مند نر نت کنارخناننه  
کارگران را به  بیمه بیکاری  حوالنه داده اسنت و حنرفن   
هم از پرداخت ط ب آنان نینسنت. کنارگنران منینگنو ننند تنا  

 وقت  جواب نگیرند به اعترایشان ادامه خواهند داد. 
 

 ادامه اعترا  کارگران عسلویه
نفر از کارگران پنینمناننکناری    ٢١١ اسفند    ٥١  بح روز  

در شرکت های اکسیر  نعت، آزمون فن نز، آذران گسنتنر،  
منننطنقنه    ٧١ و    ٧٧ پترو نعت مپناو پناه ساز در فازهای  

ماه دسنتنمنزد    ١ و  ه عس و ه در اعترا  به تعو   پرداخت  
 خود برای دومیم روز در محل کارشان تجمع کردند. 

 
کارگران گروه ملی صنعتی فوالد اهوازبا 
گرفتن سه ماه دستمزد خود موقتا به 

 اعتراضشان پایان دادند.
هزار کنارگنر گنروه  نننعنتن  فنوالد    ١ اسفند    ٥٥ روز  

روز اعترا  با تحمینل پنرداخنت سنه مناه از    ٥٩ اهواز بعد  

ط بها شان، موقتا به اعترایشان پا ان دادند. ا م کنارگنران  
در حال حایر غیر از  ک ماه معوقات مزدی مربنوط بنه  
بهمم ماه، بابت بخش  از ح  بنینمنه و سنننوات سنالنهنای  
گذشته نیز از کارفرما ط بکارنند. کنارگنران اعنمم کنرده  
اند که اگر مابق  ط بنهنا شنان و عنیندی و پناداا سنال  
جاری بنه آننان پنرداخنت نشنود، اعنتنرایناتشنان را از سنر  

 خواهند گرفت. 
 

کارگران فوالد اهواز اینبار با 
 تعدادی از خانواده هایشان 

 استاندار بیا بیرون!  
 مد ر ب  لیاقت استعفا استعفا 

اسفند  نارگنران  ٥١ فی م  از تجمع اعترای   بح روز  
 گروه م   فوالد اهواز در مقابل استانداری خوزستان  

قدم بعد راهپیما   کارگران و همراهن  وسنینع خناننواده  

های آنها در خنینابناننهنای منرکنزی اهنواز اسنت و جن نب  
 همبستگ  مردم با کارگران 

 
تجمع کارگران فضای سبز منطقه دو 
اهواز مقابل ساختمان شهرداری 

 مرکزی
کارگر فضنای سنبنز اهنواز    ٥٧١ اسفند    ٥١  بح روز  

سنپنهنر قن نعنه   »که تحت مسئولیت شرکنت پنینمناننکناری  
در ناحیه دو منننطنقنه دو شنهنر کنار منینکننننند و   «گ   

دستمزد ماههای آذر، دی، بهمم را در افت نکرده و هنننوز  
از پرداخت مزد اسنفننند و عنیندی پنا نان سنالشنان خنبنری  
نیست، مقابل ساختمان منرکنزی شنهنرداری اهنواز تنجنمنع  

 کردند. 
هم نیم به گفته کارگران تا پیش از تصو نب و ابنمه  
قانون جد د  ا می جمعیت و تنننظنینم خناننواده ، حن  اوالد  

هنای کنارگنری    تنها به دو فرزند از مجموع فرزندان خانوداه 
شنند امننا بننا تصننو ننب و ابننمه ا ننم قننانننون    پننرداخننت منن  

های مربوط به پرداخت ح  اوالد و بیمه اجنبناری    محدود ت 
فرزندان کارگران برطر  شده است، امنا آننهنا هنننوز تنننهنا  

برای دو فرزند خود ح  اوالد میگینرنند. بنعنموه کنارفنرمنا  
بابت چند م سال سنوات از بنه کنارگنران بندهنکنار اسنت.  
گفتن  است که حدود چهار روز قنبنل بنرخن  از مند نران  
شهرداری منطقه در راستای آن ه که منبنارزه بنا منفناسند  
اقتصادی و تحکیم سممت اداری نامیده م  شود تنوسنط  

انند و هنمنینم مسنئن نه    عوامل اننتنظنامن  فنراخنواننده شنده 
 سرگردان  ا م کارگران را دوچندان کرده است. 

 
تجمع اعتراضی گروهی از کارگران 

 پیمانکاری عسلویه
ننفنر از کنارگنران    ٩١١ اسنفننند حندود    ٥١ بامداد روز  

در اعنتنرا  بنه    ٧١ -٧٧ پیماننکناری دسنت چننندم فناز  
پرداخت نشدن دستمزدها شان از آذرماه تنا کنننون دسنت بنه  
تجمع اعتراین  زدنند.ا نم کنارگنران جنزو شنرکنت هنای  

 پیمانکاری دست سوم ز رمجموعه شرکت تسکو هستند. 

 اخبار کارگری
 بخش ا ران:  نسان نود نیان 

 بخش بیم الم   : داوود رفاه   



 ٩٥٤ شماره      -  چهارم  دوره           کارگر کمونيست 

 
 «شیشه قزوین»تجمع کارگران 

 مقابل درب کارخانه 
اسفند گروه  از کارگران شیشنه قنزو نم    ٥٥  بح روز  

بدنبال ادامه تاخیر در پرداخت منطنالنبنات منزدی کنارگنران  
مننقنابنل درب ورودی کنارخنانننه تننجنمننع   «شنینشننه قننزو نم »

کارگر ا م کارخاننه بنرای چننندمنینم    ٩١١ اند. ش از    کرده 
بار در سال جناری اسنت کنه در اعنتنرا  بنه تناخنینر در  
پرداخت دستمزد در پن  ماه گنذشنتنه منقنابنل درب ورودی  

 ا م کارخانه تجمع میکننند. 
در تجمعات اعترای  قبل ا نم کنارگنران در روزهنای  

دی ماه  ک ماه از ط بها شان پرداخت شند. و    ٩١ تا    ٧٨ 
ماه دستمنز، بنخنشن  از    ١ هم اکنون کارگران ا م کارخانه  

عیدی سال گذشته و عیدی و پاداا سال جاری را طن نب  
 دارند. 
 

خاتمه تجمع معدنچیان نگین طبس 
 با پرداخت یک ماه مزد معوقه

اسفند کارگران معدن نگیم طنبن  بنا در نافنت  ٥١ روز  
 ک ماه از سه ماه دستمنزد پنرداخنت نشنده شنان، منوقنتنا  

روزه خود را پنا نان دادنند. منعندن زغنال    ١ تجمع اعترای   
سنر نگیم طب ، تجمع  نف  چهار روزه ا م کنارگنران  

 خاتمه  افت. 
به کارگران وعده داده شده که منابنقن  طن نب آننان بنه  
همراه عیدی و پاداا آخر سال تا آخر مناه جناری پنرداخنت  
خواهد شد. کارگران موقتا سر کارشان بازگشتنند و اعنمم  
کردند که اگر ط بها شان پرداخت نشنود، دوبناره دسنت بنه  

 تجمع اعترای  خواهند زد. 
 

تجمع کارگران معدن کرومیت 
اسفندقه مقابل ساختمان استانداری 

 کرمان
نفر از کنارگنران منعندن    ١١ اسفند حدود    ٥٥  بح روز  

کرمیت اسفندقه در اعترا  به معوقات مزدی وبنینمنه ای  
 خود مقابل ساختمان استانداری کرمان تجمع کردند. 

کننارگننران مننعنندن کننرومننیننت اسننفننننندقننه در فننا نن ننه  
کی ومتری از شهر کرمان مشغنول کنارنند . بنینش از  ١١١ 
کارگر ا م معدن دستمزد ماه های آبان ، آذر ، دی    ٧٩١ 

،  همم وعیدی وپاداا پا ان سال را ط نبنکنارنند و ا نم در  
حال  است که کارگران دستمزد مهر ماه خود رابنا تنقنر نبنا  
چهار ماه تاخیر اخیرا در افت کرده اند. و با وجود چننند نم  
تجمع اعترای  که تا کنون داشته انند، جنوابن  ننگنرفنتنه  

ماه در سنال گنذشنتنه )   ٨ اند. هم نیم کارفرما ح  بیمه  
ب کارگران را نپرداخته و دفنتنرچنه هنای  ٩١ ب و جاری) ٩١ 

 بیمه آنان ب  اعتبار شده است. 
هم نیم کنارگنران بنازنشنسنتنه ا نم واحند کنه تنعنداد  

نفر است و از چند سال قبل امکان بازنشسنتنه شندن را  ٥١١ 
دارند اما به دلیل مشکمت  که در پرداخت بنینمنه آننان بنه  

توانند بازنشسنتنه شنونند.    تامیم اجتماع  به وجود آمده نم  
 ا م اعترایات ادامه دارد. 

 
اعتصاب کارگران پاالیشگاه بنزین 
شهرستان م هردراعترا  به عدم 

 ماه حقوق!١پرداخت
اسفندب،جنمنعن  از کنارگنران پناال شنگناه بنننز نم  ٨ روز) 

مناه حنقنور در  ١ شهرستان م هر دراعترا  به عندم پنرداخنت 
پننننن  منناه گننذشننتننه خننود اعننتننصنناب کننردننند. ز ننر فشننار  

اعترایات کارگران به آن ها وعده داده شد که ط بنهنا شنان  
در هفته د گر پرداخت خنواهند شند. کنارگنران منوقنتنا بنه  

 تجمع اعترای  خود خاتمه دادند. 
 

تجمع اعتراضی کارگران و کارمندان 
 کارخانه قو

کننارگننران و کننارمننننندان  ٩١ اسننفنننند  ٥١ شنننننبننه    روز سننه 
منوران    کارخانه قو در تهنران تنجنمنع اعنتنراین  کنردنند.من  

کننننندگنان را منحنا نره و    سرکوبگر کمنتری خزانه تجمنع 
اسنفننند  ٥٥ کردند.کارگران گفتند: روز چهارشنبه    تهد د م  

 هم ا م تجمع ادامه خواهد داشت. 
 

درگیری دستفروشان با نیروی 
 اسفند  ٣ -انتظامی در همدان 

دستفروشان ج وی نیروهای انتظامن   نه منینخنواسنتنم  
بسناط شنون رو جننمننع  ننننم ا سنتننادن. در ا ننم درگننیننری  

 تیرهوا   و گاز اشك آور ش یك شد. 
دستفروشان همدان اجحا  ماموران شهرداری مبننن  بنر  

 را نپذ رفتند. ٧٧ پهم  ردن بساط از ساعت  
آنها بساط خود را در روز پنهنم  نردنند و بنا منامنوران  
شهرداری  ه برای مماننعنت آننهنا بنه منحنل آمنده بنودنند،  

 درگیر شدند. 
با باالگرفتم اعترایات دستنفنروشنان و حنمنا نت منردم  
آزاده، نیروی انتظام  در دفاع از منامنوران شنهنرداری وارد  

  حنه شدند. 
نیروهای انتظام  در مواجهه بنا منقناومنت  نكنپنارچنه  

 مردم وحشیانه اقدام به ش یك هوا   و ش یك گاز  ردند. 
دستفروشان همراه با حمنا نت منردم هنمن نننان در بنرابنر  
نیروهای شهرداری و نیروی انتظام  به مقاب ه پرداختننند و  

 اعترا  کارگران گروه ملی صنعتی فوالد اهواز 
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حایر به ترک خیابان بوع   و جنمنع کنردن بسناط خنود  
نشدند. بدنبال ا م درگیری هنا دسنتنفنروشنهنا دوبناره بسناط  

 خود را پهم کردند . 
 

تجمع کارگران فضای سبز منطقه دو 
اهواز مقابل ساختمان شهرداری 

 مرکزی
کارگنر فضنای سنبنز اهنواز    ٥٧١ اسفند    ٥١  بح روز  

سنپنهنر قن نعنه   »که تحت مسئولیت شرکنت پنینمناننکناری  
در ناحیه دو منطقه دو شهر کار میکنند و دستنمنزد   «گ   

ماههای آذر، دی، بنهنمنم را در نافنت ننکنرده و هنننوز از  
پرداخت مزد اسفند و عیدی پا ان سالشان خنبنری ننینسنت،  

 مقابل ساختمان مرکزی شهرداری اهواز تجمع کردند. 
هم نیم به گفته کارگران تا پیش از تصو نب و ابنمه  
قانون جد د  ا می جمعیت و تنننظنینم خناننواده ، حن  اوالد  

هنای کنارگنری    تنها به دو فرزند از مجموع فرزندان خاننوداه 
شنند امننا بننا تصننو ننب و ابننمه ا ننم قننانننون    پننرداخننت منن  

های مربوط به پرداخت ح  اوالد و بیمه اجنبناری    محدود ت 
فرزندان کارگران برطر  شده است، امنا آننهنا هنننوز تنننهنا  
برای دو فرزند خود ح  اوالد میگینرنند. بنعنموه کنارفنرمنا  
بابت چند م سال سنوات از بنه کنارگنران بندهنکنار اسنت.  
گفتن  است که حدود چهار روز قنبنل بنرخن  از مند نران  
شهرداری منطقه در راستای آن ه که منبنارزه بنا منفناسند  
اقتصادی و تحکیم سممت اداری نامیده م  شود تنوسنط  

انند و هنمنینم مسنئن نه    عوامنل اننتنظنامن  فنراخنواننده شنده 
 سرگردان  ا م کارگران را دوچندان کرده است. 

 

 گزارش
دادگاه انقالب اسالمی دو معلم 

های همدان را احضار و پس  دبیرستان
تفهیم اتهام و بازجویی، قرار 
 بازداشتشان را صادر کرد.

ی    های نناحنینه   آقا ان باالزاده و انصاری، دبیران دبیرستان 
ی    همدان، به اتهام همرسان  مطالب د نگنران در شنبنکنه   ٧ 

، بنا  ٩١ اسنفننند    ٥١ شنننبنه،    مجازی ت گرام، امنروز،  نک 
حضور در محل دادگاه انقنمب هنمندان، قنرار بنازداشنتنشنان  

ی بنازداشنتنگناه گنرد ندنند. بنننا بنر خنبنرهنا     ادر و رواننه 
شنده بنه دسنت ا شنان، اننتنقناد از    محتوای مط ب همنرسنان 

 ی ساختمان پمسکو بوده است.   پیامدهای حادثه 
اسفند برای پیگنینری خنواسنتنهنا شنان    ٥٩ مع مان برای  

فراخوان داده اند.  ک خواست مع مان لغو تمنامن  احنکنام  
امنیت   ادر شده بنرای منعن نمنان، کنارگنران و فنعنالنینم  

 اجتماع  است. 
 

در اعترا  به تربردیرل وضرعریرت شرغرلری 

 صورت گرفت؛
هزار امضا در حمایت از کمپین ٦٤٩

 ”بودجه عاالنه“
درواقع دو مویوع مهم  نعننن    «بودجه عادالنه »کمپیم  

بنهنبنود کنینفنینت آمنوزا در  »و   «افزا ش حقور مع منان »
تنوانند بنا    را مورد توجه قرار داد؛ مواردی که من   «مدارس 

وپنرورا و    های آموزش  در ساختار آمنوزا   توجه به اولو ت 
تما برای بهبود کیفیت ارائه خدمات آموزشن  در سنطنح  
کمن مورد توجه قرار گیرند. با ا م همنه، عندم منوفنقنینت  

زنن  بنرای افنزا نش بنودجنه    وپرورا در چاننه   وزارت آموزا 
باع  شد تا فرهنگیان خود دست به کار شوند و در  نک  

 اقدام مدن ، نسبت به بودجه پیشنهادی اعترا  کنند. 
وپنرورا در ال نحنه    اعترایات پیرامنون بنودجنه آمنوزا 

هزار مع م و فرهنننگن  را بسنین     ٥٥١ ، سرانجام  ٩٩ بودجه  
کرد تا در کارزاری مدن  بنه فنرا ننند اخنتنصناص بنودجنه  
حداق   برای ا م وزارتخانه اعترا  کننند؛ کنارزاری کنه  

راه افتاد، درواقع همگنرا ن  منعن نمنان و    از سه هفته پیش به 
فنرهنننگنینان بننه بنودجنه پنینشننننهنادی دولنت بنرای وزارت  

وپرورا بود که توانسنت اقنبنال عنمنومن  را جن نب    آموزا 
 کند. 

دادن بنه    های اجتماع  در سنروسنامنان   نقش و  ه شبکه 
را بنه   «بنودجنه عنادالننه »ا م پو ش مدن  توانست، کمپیم  

 ک  از فراگیرتر م کارزارهای مجازی تبند نل کننند کنه  
 پا ش به مج   هم کشیده شد. 

هنای    دو روز پیش بود که جمع  از فرهنگیان از اسنتنان 
مخت   کشور بنه منجن ن  شنورای اسنممن  رفنتننند تنا  
 دای مع مان را به گوا نما نندگنان منجن ن  بنرسنانننند.  

وگننو دربنناره یننرورت ا ننجنناد    تننحننو ننل امضنناهننا و گننفننت 

وپرورا از جم نه منواردی بنود    ا محات  در بودجه آموزا 
 که در د دار فرهنگیان با نما ندگان مج   مطری شد. 

رسند، هنمن نننان    ننظنر من    گو ند بنه   فعاالن مع مان م  
توان به اقدام دولت درباره افزا ش بودجه خوشنبنینم بنود.    نم  

ا م درحال  است که در  نورت عندم اسنتنقنبنال دولنت از  
ای کنه    وپرورا، با توجه به بار مالن    افزا ش بودجه آموزا 

دنبال خواهد داشت، شورای نگهبان ننینز بنا    افزا ش بودجه به 
 افزا ش آن مخالفت خواهد کرد. 

 هزار نفری که به کمپین پیوستند ٦٦٩
ا م پو ش مدن  که از حدود  ک ماه قنبنل از سنوی  
تعدادی از مع مان و فعاالن  نف  ا جاد شده بنود، نسنبنت  

وپنرورا    به بودجه پیشنننهنادی دولنت بنرای وزارت آمنوزا 
دهننند،    هنا نشنان من    چنان کنه گنزارا   اعترا  داشت. آن 

وپرورا در ال حنه سنال آ نننده،    سهم اعتبارات وزارت آموزا 
می یارد ر ال است؛ ا م عدد بنیناننگنر    ١٨١ هزار و    ٩٩ حدود  

، سنهنم  ٩٩ آن است که در منقنا سنه بنا کنل بنودجنه سنال  
  ٥١ وپرورا از کل بودجه عموم  دولت، کنمنتنر از    آموزا 

در ند    ٥١ کم با ند در حندود    که دست   در د بوده درحال  
  ٥١،١ گنو ننند، بناوجنود افنزا نش حندود    باشد. مع مان من  

وپنرورا    ، سهنم آمنوزا ٩١ در دی اعتبارات نسبت به سال  
هنای    از بودجه عموم  دولت در سال آ نده، نسنبنت بنه سنال 

کاهش نیز داشته و ا م مویوع بیش از هرچنینز،    ٩١ و    ٩١ 
وپنرورا،    دهند کنه بنرای آمنوزا   تداوم نگاه  را نشان م  
هنای کنمن کشنور قنائنل    گنذاری   اولو ت  را در سنیناسنت 

 نیست. 
درواقع دو مویوع مهم  نعننن    «بودجه عادالنه »کمپیم  

بنهنبنود کنینفنینت آمنوزا در  »و   «افزا ش حقور مع منان »
تنوانند بنا    را مورد توجه قرار داد؛ مواردی که من   «مدارس 

وپنرورا و    های آموزش  در ساختار آمنوزا   توجه به اولو ت 
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تما برای بهبود کیفیت ارائه خدمات آموزش  در سنطنح  
کمن مورد توجه قرار گیرند. با ا م همنه، عندم منوفنقنینت  

زنن  بنرای افنزا نش بنودجنه    وپرورا در چانه   وزارت آموزا 
باع  شد تا فرهنگیان خنود دسنت بنه کنار شنونند و در  
 ک اقدام مدن ، نسبت به بودجنه پنینشنننهنادی اعنتنرا   

 کنند. 
فعاالن مع مان،  ک  از دال ل ا نجناد ا نم کنمنپنینم را  

زنن  آمنوزا و پنرورا    تما برای باالبنردن قندرت چناننه 
دانسنتننند و منعنتنقندنند    برای افزا ش بودجه پیشنهادی من  

زنن  بنرای    وپرورا، خود را ناتوان در چناننه   چنان ه آموزا 
دنبنال راهنکنارهنا ن  بنرای تن منینم    افزا ش بودجه ببیند، به 

 کسری بودجه خود خواهد بود. 
شده فرهنگنینان بنر    آنها با درنظرگرفتم مطالبات انباشته 

ای کنه تنقنر نبنا در پنا نان هنر سنال،    ا م باورند که، بودجه 
ایافه بر بودجه مصوب از سوی دولت در اختیار ا م ننهناد  

گیرد، بنینشنتنر بنرای پنرداخنت منطنالنبنات منعنور    قرار م  
هنا و...    النتندر ن    حقوق  نظیر پناداا بنازنشنسنتنگنان، حن  

 خواهد بود. 
تنوان اننتنظنار داشنت کنه دولنت،    تنها نم    از ا م رو، نه 

هنای    ای را افزون بر بودجنه مصنوب بنرای فنعنالنینت   بودجه 
بخش  و عدالت آموزش  بنه ا نم ننهناد اخنتنصناص    کیفیت 

دهد ب که بعید نیست همان مقدار بودجه اندک  کنه بنرای  
ها   در ال حه بودجه د ده شده اسنت،  نر     چنیم فعالیت 

 موارد د گری از جم ه مطالبات  انباشته شود. 
تقسیم بورژوائی حقوق و برخورداری 

 بورژوائی ازقانون
 محمد سیدی / معلم

بنرابنری    ٧١ حتما تا کنون از تصو نب قناننون افنزا نش  
حقور مند نران ارشند نسنبنت بنه طنبنقنه کنارگنر، تنوسنط  

 نما ندگان دلسوز  و فقیرنواز  مج  ، مط ع گشته ا د. 
ا م قانون، تنها  ک نمونه از نمنود  بنارز دهنم کنجن    
سیستم مد ر ت  نادرست ما، به حقور اولینه شنهنرونندی و  
حت  انسان  م  باشند. ا نم امنر، زننر خنطنر ننفنوذ و  
گسترا ننمنوننه جند ندی از منفنهنوم عندالنت در نسنخنه  
کاپیتالیست  و سرما ه داری اا من  تنوانند بناشند کنه  
بخش عمده ای از جامعه نسبت به آن غافل هسنتننند و  نا  
اساسا از فرط تقمی مداوم در هفنتنخنوان نننان ، زمنانن   

 برای ر شه  اب  ا نگونه مسا ل ندارند. 
هرچند ا نکه  ک مد ر ارشند بنا ند از سنطنح حنقنور  
باال   نیز برخوردار باشد، ف  نفنسنه بند ننینسنت. ز نرا تنا  
حدود ز ادی، چر  نظام اقتصادی، سیاس ، اجنتنمناعن  و  
غینره هنر منمن نکنت، تنوسنط مند نراننش منین نرخند، امنا  
برخورداری از ا م میزان حقور، ندو مسالنه را بنه عنننوان  

 پیش نیاز، الزم دارد: 
اول ا نکه مند نران ارشند بنا ند  نمحنینت، تنخنصنص،  
مهارت، دانش و کارنامه ای قابل قبول در حیطه مند نر نت  
خود کسب کرده باشند، کارنامه ای کنه هنم بنا منمک  
های متخصصیم و هم تا حندودی بنا منعنینارهنای منردم  

 عادی قابل مشاهده و اندازه گیری باشد. 
دوم ا نکه اختنم  بنرخنورداری از حنمنا نت قناننون، و  
شکا  تقسیم حنقنور بنینم کنارگنر و کنارفنرمنا، و ننینز  
کارمند و مد ر، نبا د بیش از حد تصور و دور از عندالنت  

 اجتماع  باشد. 
در  ورت عدم رعا ت ا م دو نکته، بنه واقنع قناننونن   
که برای حما ت از آحناد  نک من نت و تنمنام شنهنرونندان  
هست، کانالیزه م  شود و به استعمار و اسنتنونمنار طنبنقنه  

 بورژوا و تفکراتشان در م  آ د. 
چه کسان  ید استقمل کانون های  نف  منعن نمنان  

 هستند؟! 
   

 میلیون تومان باشد ٣حداقل حقوق معلم باید 
در راسنتنای منطنالنبنه جندی   «بودجه عادالنه »کمپیم  

  ٩٩ مننعنن ننمننان دربنناره ال ننحننه پننیننشنننننهننادی بننرای بننودجننه  
هنای    هنای تن نگنرامن  و شنبنکنه   وپرورا، در کانال   آموزا 

هنزار ننفنر از فنرهنننگنینان  ٥٥١ انندازی شند.    اجتماعن  راه 
هنزار  ٩١  ورت مجازی به ا م کارزار مدن  پینوسنتننند و   به 

 آوری شده است.    ورت دست  از مدارس جمع   امضا نیز به 
ای کنه بنرای    در ا م نامه اذعان شده است که بنودجنه 

وپرورا بسته شده، پاسخگوی مطالبات فرهنننگنینان    آموزا 
ای کنه بنه    و نظام آموزا کشور ننخنواهند بنود. در ننامنه 

هزار نفر رسیده بود، از منجن ن  شنورای    ٥٥١ امضای ا م  
  ٩٩ اسمم  خواسته شد تا در بنودجنه پنینشنننهنادی سنال  

شده از سوی دولت، تنجند ندننظنر    وپرورا، ارائه   وزارت آموزا 
 کند. 

محتوای نامه ا م کمپیم به مسنئن نه کنمنبنود بنودجنه  
ارسال  دولت به مج   برای ا م وزارتخانه اشاره داشنتنه و  
ت کید دارد که حداقل حقور پا ه برای هنر منعن نم، منبن ن   

می یون ر ال در نظر گنرفنتنه شنود. در ننامنه منذکنور    ٩١ 
هم ننینم از منجن ن  شنورای اسنممن  درخنواسنت شنده  

بنخنشن  آمنوزا مندارس در ننظنر    ای برای کیفنینت   بودجه 
 وفصل شود.   گرفته شود تا مشکل کنون  مدارس حل 

آوری امضاها، روز  کشنبه، هشتم اسنفننند،    پ  از جمع 
هنای منخنتن ن  هنمن نون    تعدادی از فرهنگنینان از اسنتنان 

کردستان، زنجان، قزو م، البرز، کرمانشاه و تهنران در د ندار  
وتنحنقنینقنات    های تن نفنین  و آمنوزا   با نما ندگان کمیسیون 

مج  ، امضای فرهنگیان در انتقاد به بودجه پینشنننهنادی  
را در اختیار نما ندگان قرار داده و بنا جنمنعن  از    ٩٩ سال  
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 آنها د دار کردند 
گو د: ننمنا ننندگنان در    محمد حبیب ، فعال مع مان م  

ا م د دار نیز یمم انتقاد درباره بودجنه پنینشنننهنادی دولنت  
طنور منعنمنول،    وپرورا اعنمم کنردنند کنه بنه   برای آموزا 

شننود، چننننندان    ای کننه از سننوی دولننت ارائننه منن    بننودجننه 
تغییر نیست اما تما خود را بنرای بنرخن  تنغنینینرات    قابل 

 گیرند.   کار م    به 
عضو کانون  نف  مع مان گفت: نما ندگنان منعنتنقند  

ای بنرای     نورت مسنتنقنینم، ال نحنه   بودند که اگر دولت بنه 
وپرورا ارائه دهد، منجن ن  بنا    افزا ش بودجه وزارت آموزا 

کند و اگر فنقنط  نک در ند از بنودجنه    آن موافقت م  
جننو نن  شننده و بننه    هننا  ننرفننه   د ننگننر نننهننادهننا و دسننتننگنناه 

وپرورا اختنصناص  نابند، تنمنامن  مشنکنمت ا نم    آموزا 
 وزارتخانه حل خواهد شد 

شنده بنرای سنال    حبیب  با بیان ا نکنه در بنودجنه ارائنه 
ای برای پرداخت مطالبات منعن نمنان بنازنشنسنتنه    ، بودجه ٩٩ 

بننندی منعن نمنان    و اجرای مرحن نه دوم طنری رتنبنه   ٩١ سال  
اختصاص نیافته، گفت: پنینش از ارائنه ا نم امضناهنا بنه  

های  نف  فرهنگینان در د ندار    نما ندگان مج  ، تشکل 
وپرورا و هم نننینم در قنالنب بنیناننینه،    با مسئوالن آموزا 

وپنرورا را تشنر نح    تمام  تنگناهای بودجه وزارت آمنوزا 
ای که بنه منجن ن  رفنت،    کرده بودند اما در نها ت بودجه 

 مدنظر فعاالن مع مان نبود. 
آموز هم مطالبه جدی  توجه به حقوق دانش

 ماست
در بخش  از نامه ا م کمپینم کنه هنمنراهن  گسنتنرده  

مننا  »دنننبننال داشننت، آمننده اسننت:    فننرهنننننگننیننان را بننه 
عنوان جمع  از منعن نمنان ا نران،    کنندگان ا م نامه، به   امضا 

خناطنر    یمنم اعنتنرا  بنه بنودجنه پنینشنننهنادی دولنت بنه 

وپنرورا، خنواهنان    گرفتم سهم شا ستنه بنرای آمنوزا   ناد ده 
  ٥٩٩٩ افزا ش سهم ا م وزارتخانه در بنودجنه مصنوب سنال  

که برای پرداخت حنداقنل حنقنور پنا نه هنر    طوری   هستیم؛ به 
مع م شاغل، بازنشسته و کنارمننند اداری و خندمناتن  بنه  

 «بین  شود.   مب   سه می یون تومان، اعتبار الزم پیش 

گنو ننند،    چنان که فعاالن ا م کمنپنینم من    حال آن   با ا م 
های ا م کمپیم، معطو  بنه بنحن  منعنینشنت    همه خواسته 

مع مان نبود؛ چیزی که عموه بر فراگیری، ا م کمپینم را  
های مدن  منعن نمنان در گنذشنتنه منتنمنا نز    از د گر پو ش 

کرد، توجه و  ه آن به کیفیت آموزا عموم  و تنوجنه    م  
آمنوزان بنود. وینعنینت ننابسنامنان مندارس    به حقنور داننش 

لحاج کیفیت و کمیت ارائه امکانات آموزش  و تنجنهنینز    به 
رسان  واحدهای آمنوزشن  در مننناطن  منحنروم از    روز   و به 

رسند بنا    نظر من    جم ه مطالبات جدی ا م کمپیم بود که به 
شننده بننرای    بننیننننن    در نندی پننیننش   ٥١ وجننود بننودجننه  

 وپرورا قابل تحق  نباشد.   آموزا 
محمدریا مرادی از مد ران ا م کنمنپنینم و از فنعناالن  

هنای    مع مان اسنتنان کنردسنتنان، در منورد رونند فنعنالنینت 
کمپینم بنودجنه عنادالننه در فضنای  »گو د:    شده م    انجام 

مجازی توانست، بخش ز ادی از فنرهنننگنینان را بنا خنود  
هنای    اسنتنان کشنور، گنروه   ٧١ همراه کند. ما در بیش از  

اندازی کرد نم و تنوانسنتنینم عنموه بنر    استان  کمپیم را راه 
هنزار امضنای    ٩١ هزار امضای منجنازی، بنینش از    ٥٥١ 

آوری کنیم. هد  منا، کشنانندن    دست  نیز در مدارس جمع 
های مع منان از سنطنح فضنای منجنازی بنه درون    فعالیت 

مدارس بود که خوشبختانه با استقبال و همراه  هنمنکناران  
مننواجننه شنند؛ عننموه بننر منندارس مننا حننتنن  در ادارات  

آوری امضا پنرداخنتنینم و بنعنضنا    وپرورا نیز به جمع   آموزا 
وپرورا هم ننامنه کنمنپنینم را امضنا    رؤسای ادارات آموزا 

 «کردند. 

هنا، روز  نکنشنننبنه،    آوری امضنا   با پا ان کمپیم و جنمنع 
هنای منخنتن ن ، راهن     تعدادی از فعاالن کمپیم از اسنتنان 

شده را تحو ل نما ننندگنان    آوری   های جمع   تهران شدند و امضا 
 مج   دادند. 

 اسفند ٥٥ بخش  از ک گزارا وقا ع اتفاقیه بتار ن 
 
 
 

 فرشاد احمدی
همیشه و تار خا در فعالیت های  نف  و اجنتنمناعن   
و در سراسر جهان، عوامل، عنا ر و موارد بسنیناری وجنود  
داشته و دارند که سد راه استقمل فنکنری، تشنکنینمتن  و  
فعالیت  در فعالیت هنای اجنتنمناعن  و  نننفن  شنده و  
میشوند. مواردی چون بهره نگرفتم از آگناهن  و تنجنارب  
قب  ، بگیر و ببند و مشکمت قضا   و امنیت  و فشنار  
های دولت ها، مشکمت معیشت  و اقتصادی فعنالنینم و  

… 
اما در کنار عوامل فور که در تضناد بنا پنروسنه ی  
استقمل کانون ها عمل میکنند،  ک عامل بسنینار منهنم  
نیز همواره در پروسه ی فعالیت  نننفن ، مشنکنل زا بنوده  

 است: ناآگاهان و  ا م غریان  در لباس دوست! 
  

در تقابل با کانون )هایب  نف  مع مان نیز در ا نننجنا  
و آنجا )در تهران، کردستان و سا ر نقاط کشنور و حنتنا در  
آمر کاب و ع   العموم در داخل و خنارج افنرادی هسنتننند  
که دقیقا همیم نقش را ا فا منینکننننند. ا نم افنراد کنه از  
طی  های مخت   فکری و منافع م  آ ننند امنا اغن نب  
اوقات، شنینوه ی یند نت شنان شنبناهنت هنای بسنینار و  
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اشتراکات  دارد. در ا م نوشته، برای ا نکه  نک بنررسن   
مصداق  و مشخص کرده باشیم مواردی از ا نم شنینوه هنا  
را بررس  و تح یل م  کنیم تا بتوانیم در آ نننده در بنرابنر  
هر فرد  ا گنروهن  کنه دسنت بنه ا نم شنینوه هنا زد بنا  
هشیاری بیشتر مقاب ه کنیم. موم بنرخن  از آننهنا کنه در  
عیم حال  که ظناهنرا مندعن  دفناع از حنقنور  نننفن   
مع مان هستند و در ظاهر اعمم میکننند کنه قصند دارنند  

خواسته های غیر نف  و راد کال و ا دئولنوژ نک  ” که از  
ج وگیری کننند، امنا در هنمنان حنال از  …”  بر ا م کانون 

اطمعیه ها   با سو ه های سیاسن  و جننناحن  و غنینر  
 نف  و موم اطمعیه هنا ن  بنرای تسن نینت در منرگ  
افراد تراز باالی حکنومنتن  و سنیناسن  )منونم هناشنمن   
رفسنجان ب دفاع م  کنند. ا نان خود تو نینه کنننننده و  
م ب   غ یظ تر م نگاه های ا دئولوژ ک هسنتننند. بنا ا نم  
تفاوت که ا دئولوژی مورد عمقه ی آننهنا، یند منننافنع  

و بنه سنود طنبنقنه بناالدسنت اسنت. آننهنا در    نف  ما  
راستای خنو  کردن گرا ش های مدافع منننافنع جنمنعن   
ما، بر ا م طرز تفکرات برچسب ا دئولوژ نک منینزنننند تنا  
بتوانند پیشاپیش و بدون تح یل و سند، ا نم گنرا نش هنا را  
خنو  کنند. آنها بر فعالیم مستقل برچسب ا ندئنولنوژ نک  
م  زنند تا لو نرود که خودشان تنا چنه درجنه و عنمنینقنا  
آغشته به ا دئولوژی مخرب هستند. آنها تما میکنند تنا  
نگاه ا دئولوژ ک مخرب خنود را منفنیند، درسنت و غنینر  

 ا دئولوژ ک ج وه دهند! 
ا م نوع سبک کاری که توسط ا م گونه افراد اتنخناذ  
شده است برای ما ا جاد یرر منینکننند ز نرا منا منعن نمنان  
برای تشکیل و نگهداری تشکمت  نف  خود رنن  هنای  
بسیار کشیده ا م؛ تجارب سنگیم اما گرانبها   پشنت سنر  
گذاشته شده است تا بد م نتینجنه بنرسنینم کنه تشنکنینمت  

 نف  نه به نفع و نه ع یه هی  جننای سنیناسن  منداخن نه  
تشکیمت  نم  کند. شیوه ی د گری که تماما بنه ینرر  
ماست و ا وال برای تشکیمت  نف  منخنرب اسنت ا نم  
است که افرادی یمم ا نکه ح  خود منیندانننند کنه ننظنر  
خود را به رای بگنذارنند )کنه ا نم حن  را هنم دارنندب از  
طرف  ع یه مخالفیم فکری خود اتهام زن  نیز مینکننننند!  
آنها حتا فراتر میروند و به وسین نه اتنهنامنات امنننینتن  بنه  
سو ه ی مستقل کانون ها و به د گر اعضا حم ه میکنننند  
)که ا م مورد، نادرست و مخرب استب. الزم است کنه بنه  
ا م دسته از افراد گفت که شما منجناز ننینسنتنیند کنه بنا  
استفاده از امکانات و نام کانون  نفن  منعن نمنان بنه ننفنع  
ا می ط بان  ا ا ولگرا ان  ا هر گروه سیناسن  و  نا هنر  
دولت در داخل و خارج تب ی  بکنید و همزمان و بنه  نورت  
ظاهری مدع  باشید که برع یه کسان  کنه قصند بنردن  
کانون به سمت گرا ش های غیر  نفن  را دارنند منبنارزه  
م  کنید. مبارزه بر ع یه گرا ش ها   کنه در راسنتنای  
ید منافع  نف  عمل منینکننننند، بنا ند در منورد هنمنه  
گرا ش های ید منافع  نف  و جمعن  منا در داخنل و  
خارج  ادر باشد. هم نیم مبارزه ما در منقنابنل گنرا نش  
های ید منافع  نف  نمیتواند مننطنبن  بنر پنینش گنزاره  
های تخی   باشد. مبارزه ی منطب  بنر تنوهنم و ذهنننینت  
خود ساخته ی  ک  ا دو نفر و منطنابن  اتنهنامناتن  غنینر  
واقع  و خنطنرسناز بنرای هنمنکناران، منبنارزه عن نینه خنود  

 ماست. 
شننرط عضننو ننت و فننعننالننیننت در  ننک تشننکننیننمت  

تنها و تنها اشتغنال داشنتنم در آن حنرفنه و شنغنل    نف  
زور  نا بنا تنهند ند و     است.  هی  فردی را نم  توان بنه 

پرونده سازی و  ا تخر ب شخصیت  وادار به س ب عضنو نت  
از  ک تشکیمت  نف  کرد و  ا او را وادار بنه سنکنوت  

و ارائه ندادن نظراتش کرد. هی  فردی را هم ننمنینتنوان بنه  
زور وادار به عضو ت در تشکنینمت  نننفن  کنرد . )ا نم  
ا ل اساس ، ز ربنای ا ول تنمنام تشنکنمت  نننفن  در  
سننراسننر جننهننان اسننت و بننه عنننننوان مننوننال  آمننوزا بننیننم  
الم ل  ) عن  تشکل  نف  و جهانن  منعن نمنانب هنم ا نم  
ا ل را به عنوان بسنتنر ا ن ن  فنعنالنینت هنای  نننفن   
مع مان در سراسر جهان به رسمنینت من  شننناسندب. هنین   
عضو  ا مسوول  در کانون  نف   ا هر تشنکنل  نننفن   
د گری ح  ندارد د گران را به واسطه ی رننر پنوسنت و  
زبان و قومیت و تفکرا مورد سوال و منواخنذه قنرار دهند.  
در  ک تشکل  نف  هر فردی با هر تفکری، مسن نمنان،  

 نا لنینبنرال و  …  مسیح  و  هودی و بودا   و زرتشت  و  
سوسیالنینسنت و سنوسنینال دمنوکنرات و ا نمی طن نب و  
ا ولگرا و م   گرا و محافظه کار و راد نکنال و  نا هنر  
تفکر د گری میتوانننند ینمنم ا نننکنه عضنو بناشننند، از  
در  ه د دگاه خود از منافع  نف  دفاع کننند و ننظنرات  
خودا را به د گران ارائه کند. اکور نت اعضنا و تصنمنینم  
گیرندگان انتخاب خواهند کرد که آ ا ا م ننظنرات بنه ننفنع  
منافع  نف  شان است  ا بر ید منافع شان. و چنننانن نه  
نظر جمنعن  بنر ا نم بنود کنه فنمن ننظنر خناص بنه ننفنع  
تشکیمت و منافع  نف  نیست بنه آن رای ننمن  دهننند  
ول   احب آن نظر کماکنان منحن  اسنت کنه بنه عنننوان  
 ک گرا ش فکنری و اقن نینتن  در درون  نک تشنکنل  
 نف ، در راستای توییح و تب ی  نظر ه خودا فنعنالنینت  
کند؛ همانطور که بقیه اعضا مجاز و محقند. بنه عنبنارت  
د گر با د گفت که نم  توان خواهان ا نجناد و تنونبنینت و  
تقو ت و گسترا  ک تشکیمت  نف  فراگینر و مندرن  
بود اما با سبک کار و برخوردهای تفتیش عقا ند و قنرون  
وسطا   با تفکر و اعتقادات و گنرا شنات اعضنا بنرخنورد  
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کرد. در دو مقاوله بنیاد م بیم الم    درباره ح  تشنکنمت  
 نف  عموه بر موردی که در باال ذکر شد هنمن نننینم و  

هنای عضنو )منونم ا نرانب    حتا تاکید شده است که دولنت 
موظ  به تامیم امننینت فنعنالنیننن  هسنتننند کنه بنا هنر  

هنا حنتنا    گرا ش  عضو تشکمت  نف  شده انند و دولنت 
ها   را تعبیه کنند کنه جن نوی آزار و اذ نت    با د مکانیزم 

فعالیم و تشکمت  نف  گرفته شود. )موارد گفتنه شنده  
در ا م پاراگرا ، خطوط اساس  ذکر شده در مقاوله ننامنه  

سازمان جهان  کاراست که مورد قنبنول و    ٨٢ و    ٩٨ های  
جزو ا ول ز ربنا   تشکمت  نفن  منعن نمنان در سنراسنر  

الم ل  اسنت. دولنت ا نران ننینز    جهان و منجم ه  آموزا بیم 
 ک  از سه ی ع ا ل سه جانبه گنرا ن  ا نم سنازمنان و  
متعهد به اجرای تمام  موارد فور است. سه ی عن  کنه  

تشنکنمت    -٧ تشنکنمت کنارفنرمنا ن ،    -٥ عبارتنند از:  
 دولت ها).   -٩ اتحاد ه ای و  - نف   

در مقابل و متاسفانه گاه  ما شاهد برخوردهای غنینر  
ا ول  و غیر متناسب با فعالیت  نف  از سنوی بنرخن   
افراد معدود هستیم؛ بر خم  رو ه ی فعالنینت  نننفن  و  
بر خم  پرنسی  های الزم برای ا م نوع فنعنالنینت، اخنینرا  
و به عنننوان منونال  نک هنمنکنار عضنو کناننون تنهنران،  

پ  از ج ب اعتماد اعضای کانون و کسنب رای   متاسفانه 
و خنرده   برای احراز ننمنا ننندگن  آننهنا تنغنینینر مسنینر داده 

مباحو  طری کرده و به عبارت  نعل وارونه زده و هنیناهنو  
و سر  دای  قابل تعمق   به راه انداخته است. قابل تنعنمن   

کنننینم کنه عن نت   از ا م لحاج که الزم است که بررس   
ا م هیاهو و در واقع گنرای امنننینتن  از سنوی ا شنان و  
ع یه اعضای کانون به چه منظور است. اگر چنه حنا نل  
ا م گراهنا، کشن  هنین  منا بنه ازای واقنعن  را بنرای  
نهادهای امنیت  در پ  نخواهد داشنت ز نرا قناعندتنا ا نم  
نهادها با امکانات خود، پیش از هر فرد د گری ا نننگنوننه  
موارد را ر د و کش  م  کننننند. در واقنع ا نم گنرای  
امنیت  دادن، گرا دادن از منشا توهم و بنه هند  اتنهنام و  
ا جاد کردن رعب است و نه از منشا واقعیت  منوجنود. در  

هنای    فرد مشخص، اخیرا انگشت بر کناننون  موال فور، ا م  
ها ) ا اعضا   از آننهنا راب    معین  گذاشته و بر ا م کانون 

برچسب  کمونیست  زده و قصد آنان را نیز پینشنبنرد اهندا   
د گری به غیر از اهدا  تعییم شده در اساسننامنه و آ نینم  

های  نف  منعنرفن  من  کننند.    های مصوب کانون   نامه 
ا شننان بننه هننر کنن  و هننر کننانننوننن  هننر اتننهننامنن  کننه  

زند و با سر و  دای ز اد و ج نب تنوجنه و    خواهند م    م  
 طری اتهام و تهد د سع  در جا انداختم نظر خود را دارد. 

جالب و هشدار دهنده و عنمنینقنا تناسن  بنراننگنینز ا نم  
که اتهامات  که ا م فرد و  ا افرادی مونل او بنرای   است 

ها به د گر اعضای کنوشنا و  نادر    تخر ب استقمل کانون 
میزنند در برخ  موارد حتا فراتر از اتنهنامناتن  اسنت کنه  

های امنیت  و قضا   تنا کنننون بنه منا زده انند!    دستگاه 
هنا، هنم    )در بهتر م حالت اتهامات الصاق  ا شان بر کناننون 

های امنیت  اسنتب. ا شنان در ا نم    سطح اتهامات دستگاه 

مورد، از استاندارد)!ب تا به کنون  دستگاه های امنننینتن   
ها نیز فراتر رفته و ا م بار نه چنننان    در برخوردشان با کانون 

که در  ک نهاد امنیت   ورت م  گیرد  عننن  ننه در  
خفا و در اتاق  تار ک برای پرسش و پاسنن)!ب بن نکنه در  
فضای ع ن  و رو به عموم، هرچه دلش م  خواهد ع نینه  

هنا هسنتننند تنبن نینغنات    دوستان  که مدافع استقمل کناننون 
کننند. منواردی    اسناس من    آمیز و ب    مسموم، مخرب، اتهام 

های امنننینتن  کنه عن نینه    میگو د که حتا در اکور پرونده 
شنود و    دوستان و همکاران ما گشوده شده است  افت ننمن  
انند ننینز    حتا در بازجو   همکاران  که تحت بازجو   بنوده 

 ا م اتهامات شنیده نشده است! چشم همگ  ما روشم! 
اگر چه واقعنینت گنفنتنه شنده در منورد پنر رننر و  
خطرناک بودن اتهامات  ادره از سوی  کن  از اعضنای  

هنا، منننکنر ا نم    ها ع یه مع مان و ع یه سا ر کناننون   کانون 
–های امنیت  و قضنا ن  ننینز    واقعیت نیست که دستگاه 

پیش از زحمات ب  شائبه ا نم عضنو مشنخنص کناننون،     
تنا    -خودشان با تمام توان برای پرونده سازی و اتنهنام زنن  

اند و از ا م پ  ننینز بنتنوانننند بنا    جا   که تاکنون توانسته 
انر  ا بدون انر کمونیست  ا هر بنرچسنب د نگنری از  
تب ی  ع یه نظام گرفته تا اخمل در نظم و اقندام و تنبنانن   
ع یه امنیت م   و  ا عضو ت در نهاد  ا تشنکنمت غنینر  
قانون  و اموالهم، سع  در متوق  کردن حرکت معنقنول و  
جمع  ما مع مان داشته و دارنند و تناکنننون ننینز در ا نم  
مسیر، همکاران بسیاری متحمل بازداشت، احضار، تنبنعنیند،  
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ها شان متحمل آزار و اذ نت    و خود و خانواده  حب  و اخراج 
 اند.   بسیار شده 

هننای    ا ننم هننمننکننار منندعنن  مننبننارزه عنن ننیننه فننعننالننیننت 
 غیر نف  و راد کال و ا دئنولنوژ نک  ا نننگنوننه کنه بنه  

کند بر ع یه آن گنرا شناتن  کنه بنه بناور    روشن  بیان م  
ا شان  کمونیست ،  راد کال  و  ا ندوئنولنوژ نک  هسنتننند  
مبارزه خواهند کرد، اما هی گونه تعر ن  روشننن  از تنرم  
ها   که بنکنار بنرده انند را بنرای منخناطنب منتنم خنود  

دهد. او خود مندافنع و منبن ن   نک د ندگناه شند ندا    نم  
ا دئولوژ ک با سو نه ی یند نت بنا تشنکنمت مسنتنقنل  

  نف  است. 
در  ک فقره از مواردی که ا شان به عنوان اتنهنام ننام  

قصد مبنارزه بنر عن نینه   برده و مضافا ذکر کرده است که  
آن را نیز دارد گرا ش  راد کنال  ننینز بنه چشنم منینخنورد.  
جای گر ه دسته جمع  در ا م قسمنت از داسنتنان خنالن   
است! ا شان حتا به خود زحمت نداده است که بررس  کننند  
که راد کالیسم چیزی نیست جز درک و فهم پد ده هنا و  
تما جمع  برای رفع معضنمت اجنتنمناعن  و آننهنم بنه  
 ورت  ر شه ای  و موم نه به  ورت موقت   ا مسنکنم  
گونه! آ ا ا شان قصد مبارزه عن نینه ا نم گنرا نش را دارد؟  
مبارزه ع یه ا م گرا ش در سنگری)!ب د نگنر و خنارج از  

شنود. بنهنتنر    ر زی و عم یاتن  من    تشکمت  نف  برنامه 
است ا شان به آن دسته از  ادارات و نهادها  رجنوع کننند و  
مشغول به زحمت شود! ا م هنمنکنار منا اگنر انندکن  بنه  

ای نیز رجوع کند خواهند د ند و منتنوجنه    ر اییات مدرسه 
خواهند شد که موم هنگام راد کال گرفتم از  نک عندد  
به ر شه آن عدد میرسیم؛ ز را راد کال چینزی ننینسنت جنز  
ر شنه. )النبننتننه در ادبنیننات سنینناسن ، و منخننصنو ننا در  

های ا دئنولنوژ نک راسنت و منننجنمن نه    های دستگاه   آموزه 

های مس ط، تما میشود تا مفهوم راد کنالنینسنم بنا    رسانه 
تندروی و حتا ترور سم  کسان جن نوه داده شنود تنا کسن   

های ارائه شده توسط راد کالینسنم    مند و جذب راه حل   عمقه 
اجتماع  و واقع  نشود؛ اما در معن  ا ن ن  کن نمنه و  

های اجتماعن  و منونم در منبناحن     مخصو ا در جنبش 
های تشکمت  نف ، گرا ش راد نکنال،    مربوط به فعالیت 

گرا ش  است که مسا ل را به  ورت عمق  و ر شنه ای  
و   بررس  و حل م  کند و در مواجهه بنا  ننظنم جناری   

 قدرت مس ط ، سازمانده   نف  میکند و بر منطنالنبنات  
 جمع  و  نف  خود پافشاری میکند.ب 

ی عناو م اتنهنامن  تنرتنینب داده شنده    باری در سیاهه 
توسط ا شان، هنین  اسنمن  از گنرا شناتن  چنون ا نمی  

برده نمیشنود. بنه     ط ب، ا ول گرا و  ا اعتدال گرا و غیره 
رسد ا شان هم نون هنمنبناوراننش، در حنال اجنرای    نظر م  
ها و تب یغات مسموم  هستند که اگنر خنود ننینز    سیاست 

از ماهیت آن ب  خبرند اما قطعا منورد تنا نیند و بنه سنود  
سیستم امنیت  و قطعا در راسنتنای یند نت بنا اسنتنقنمل  

ها را به موابه دنبالن نه و حنیناط    ها است. آنها کانون   کانون 
خ وت دستگاه های دولت  )و حتا نهادهنای امنننینتن ب و  

پسننندنند و هنر تنما و    هنای آننهنا من    منافع و سیاسنت 
ها را با تمام تنوان منورد    تفکری برای مستقل ماندن کانون 

حم ه قرار میدهند. آننهنا بنه جنای فضنای شناداب چننند  
فکری و تکور  داها و افکار و سم   و النبنتنه هنمنگن   
بر مدار منافع  نف ، تنها خواستار حضور و ز ست  نک  

ها هستند. النبنتنه     دای مس ط و آنهم  دای منافع دولت 
جای خوشبخت  دارد که با توجه به شناختن  کنه عنمنوم  

تنوان گنفنت کنه منجنمنوع    همکاران از مسنا نل دارنند من  
های مخرب، نمیتواند تنوان جنمنعن  منا را    تمام  ا م توان 

 خنو   ا منفعل کند. 

واقعینت ا نم اسنت کنه فنعنالنیننن  کنه در راسنتنای  
کننننند تنننهنا و    های  نف  مستقل، فنعنالنینت من    کانون 

مستقیما توسط حناکنمنان، سنرکنوب، احضنار، تنهند ند بنه  
شنونند؛ عنموه بنر ا نم منوارد،    اخراج، تبعید و زندان  ننمن  

تعدادی معیم و اندک از افرادی که خی   دوسنت دارنند  
که خود را به عنوان موال به جای تئور سنینم  نا اعضنای  
مهم  از ا م جنبش به د نگنران منعنرفن  کننننند ننینز بنا  
حضنور و  ننا گنناهنن  ننفننوذ در درون فننعننالننینم  نننننفنن ،  

ها   را به بدنه و فعالیم  ادق  که تمنام اننرژی و    یربه 
زندگ  خود را بنرای اسنتنقنمل ا نم جنننبنش از هنرگنوننه  

ی    زنننند. حنربنه   اند من    وابستگ  داخ   و خارج  گذاشته 
ا م به ا طمی فعالیم  نفن  بنرای فنعنالنینم بنا تنجنربنه  
بسیار روشم و شناخته شده است و ا م حربه چیزی ننینسنت  
جز بستم هر نوع اتهام به د گران که بدان وسی ه بدننه را از  
ارتباط با افراد مورد اتهام بترسانند و ننینز بنرای فنعنالنینم  

 مورد اتهام خود، سندسازی و پرونده سازی کنند. 
همیشه ا نطور بوده و اکنون نیز برای ما قابل مشناهنده  
است کنه ا نننگنوننه افنراد، ننخنسنت بنا پنوشنش دفناع از  
مطالبات  نف ، خود را تا سطنح ننمنا ننندگن   نا هنینات  
مد ره  ک تشکیمت  نفن  منینرسنانننند و بنعند از ا نم  

هننای مسننتنقننیننم و  ننا غننیننرمسننتننقننیننم    منرحنن ننه بننا حنمننا ننت 
های رسم  دولت  و  ا احتنمناال بنا گنوشنه چشنم    سیاست 

گفته  ا ناگفته و اعمم نشده و قرار بسنتنه نشنده از سنوی  
کنند که عر ه را هر چه بنینشنتنر بنر    حاکمان، تما م  

فعالیم تنر تر کنند و بند نم طنر ن  راه را بنرای افنراد  
منفعل باز کنند و همزمان بدنه را بنه اننفنعنال بنکنشنانننند.  
افرادی از ا نم دسنت کنه در لنبناس دوسنت، دانسنتنه  نا  
ندانسته خواسنتنه هنای سنینسنتنم هنای سنرکنوب را اجنرا  
میکنند، پد ده ها   جد د و تعجنب بنراننگنینز ننینسنتننند و  
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اتفاقا برعک ، به  ورت  کامم نن ننمنا و پنر منونال در  
تار ن، جزو افرادی در درون جنبش های اجتماع  هسنتننند  
که کمتر نیز به خود زحمت میدهند بنر مندار و منرزهنای  
پرنسی  های انسان  و فعالیت های اجنتنمناعن  حنرکنت  
کنند. ا نان اغ ب تصنو نری نناخنوشنا ننند و حنتنا گناهن   
منفور و هم اندازه با پ ی  سیاس  را در اذهان از خنود بنه  
جای م  گذارند. فاره از ا نکه در کدام منطقنه و شنهنر  

کنیم همانطور که تنعنداد بسنیناری    و شهرستان زندگ  م  
از فنعنالنینم  نادر و بناورمننند بنه اسنتنقنمل سنیناسن  و  

ها را در جنننبنش منان من  بنینننینم، از    تشکیمت  کانون 
طرف  همواره افرادی با نقش و اثنر تنخنر نبن  ننینز در راه  
حرکت جنمنعن  منا و در راه جن نوگنینری از رشند ننهنال  
تشکمت مستقل  نف  حضنور دارنند. ا نم دسنت افنراد،  
)دانسته  ا نادانستهب در کنننار عنوامنل غنینر سنازننده ی  
د گری قرار م  گیرنند و حنا نل کنارشنان چنینزی جنز  
کمک به خشکاندن و  ا از بنینم بنردن شنادابن  درخنتنان  
 نک حنرکنت اجنتنمناعن  نننینسنت. بنرای  نک جنننبننش  
اجتماع  که م  خواهد روی پای خود با ستد چناره ای  
جز پالودن مسیر حرکت از عنننا نر منخنرب در ز سنت و  
رشد نهال حرکت اجتماع  وجود ندارد؛ بیش از هر چنینزی  
نقد درست و ا ول  ا م افراد و تنفنکنری کنه آننان من   

تر م کارهنا و اقندامنات بنرای هنر فنعنال    پراکنند جزو مهم 
بنا بندننه      نف  آگاه است. بد م ترتیب با د نوع رابطه آنها 

و فعالیم را تشر ح و تح یل و اثرات منف  شنان را ننقند و  
 نف  کرد. 

بد ه  است که خرد جمع  نیز حکنم من  کننند کنه  
در  ورت ادامه تخر ب گری، ا م گز نننه ی قناننونن  و  
تشکیمت  در دستور کار جمنع قنرار خنواهند گنرفنت کنه  
عضو ت و حضور افراد ا ن نین  در تشکیمت را با اتنکنا  

 به مجمع عموم  و رای اعضا با د پا ان داد. 
به عنوان  ک سبک کار ثابت، الزم است همینشنه بنا  
حفظ پرنسی  و در بستری معقول و نقادانه، فشار جنمنعن   
را بر روا هنای منخنرب افنزا نش داد تنا منجنر نان ا نم  

های مخرب و اتهام زنننندگنان بنه فنعنالنینم  نننفن ،    روا 
متوجه اشتباهات مخرب خود شوند؛  ا چنان ه آنهنا قصند  
دارند باز هم گام  ع نینه دوسنتنان و تشنکنمت  نننفن   
بردارند قطعا با برخورد جمع  فعالیم و هنمنکناران منواجنه  
خواهند شد و الجرم برای آنان نیز جا   در منینان فنعنالنینم  

گنراننه     ادر و کوشا نخواهد بود. ا م واکنش نقادانه، آگناه 

هنا و افنراد اتنهنام زننننده و    و مصمم و مهم در بنرابنر روا 
هنای منخنربشنان، کنار سنخننتن  ننینسنت و در پنرتننو    روا 

هشیاری اعضا و خنرد جنمنعن  و در گنذر زمنان الزم و  
آمادگ  موجود، به راحت  به دست خواهد آمند و پن  از  
حل و رفع مشکل، حنا نل آن ننینز بنه منجنمنوعنه زر نم  

 خواهد شد.  تجارب دسته جمع  تشکمت  نف  افزوده  
دوستان و همکاران عز ز! همانطور که تاکننون منتنوجنه  

ا د و در ا م نوشته نیز اختصارا بدان اشناره شند، گنو نا    شده 
ا م روزها باز هم  ک گرا ش نن ننمنا و شنکنسنت خنورده  
تما دارد که فعالیت خود را بر  ع یه استقنمل تشنکنمت  
 نف   تقو ت و تکویر کند. گرا ش  کنه بنرای دولنتن   
کنردن تشنکننمت  نننننفن  و تننبند ننل کنردن تشنکننمت و  

های  نف  به بنخنشن  از اراده، منینل، منننافنع و    کانون 
سیاست دولت ، سنعن  منینکننند بناورمننندان بنه اسنتنقنمل  

ها را ا دئنولنوژ نک، سنیناسن ، یند دولنت، چن ،    کانون 
کمونیست و اموالهم معرف  کند و در ا م راستنا رسنمنا و  
ع نا به سیستم امنیت  چراه سبز برای سرکنوب منیندهند؛  
اگر چه ا م چراه سبز و  زحمت   برخ  افراد، برای هنین   

ای سودی ندارد ز را خود نهنادهنای امنننینتن     نهاد امنیت  
میدانند که ا م اتهامات ته  هستننند؛ کنه اگنر تنهن  و  
پوچ نبودند نهادهای مذکور خود زودتنر از هشندار بنرخن   
به ا طمی فعالیم، اقدامات الزم)!ب را اننجنام داده بنودنند.  
نکته ا نجاست که هد  ا    ا م دسته از افنراد، ا نجناد  
رعب و وحشت در میان همکاران و ا نجناد تشنکنینک در  
میان ما ع یه همد گر و خنو  کردن اثرگذاری طنرفنداران  

های سیاس  و تب ی   نک ننگناه    ها از جنای   استقمل کانون 
ا دئولوژ ک ید استقمل  نف  و در نها ت از بنینم بنردن  

هنا و    ی اسنتنقنمل خنواهن  هنر چنه بنینشنتنر کناننون   سو ه 
ها شان است.  آنها به ما و به هر باورمند به مننافنع    فعالیت 

گو ند کنمنوننینسنت تنا منا    ها م    مع مان و استقمل کانون 
منزوی و سرکوب شو م و درعنو ، بناور  و ا ندئنولنوژی  

ها به دولت است به عنننوان    خودشان که وابسته کردن کانون 
 باور مستقل جا بیافتد و مستقر شود!  

اما در مقابل، قطعا ما منعن نمنان، بنا تنکنینه بنر خنرد  
جمع  و نقد ا م گرا ش مخرب و ید منافع جمع  منان،  
تما خواهیم کرد در راستای هر چه بیشتر مستنقنل بنودن  
حرکت  ننفن  منان از هنین  روشنننگنری و کنوشنشن   
فروگذار نکنینم. ننکنتنه ی پنا نانن  ا نم اسنت کنه اگنر  
بخواهیم بررس  منصفانه ای کرده باشینم بنا ند افنزود کنه  

افرادی که با انر و اتهام به همکناران خنود من  تنازنند  
هنا هسنتننند؛    تنها کسان  نیستند که ید استنقنمل کناننون 

زنند اما ما  ند و ننوعن  از    افرادی که انر امنیت  نم  
هنا،    ی آن، کناننون   ا دئولوژی را تب ی  میکنند که در نتیجه 

هنای حنکنومنتن  و    متما ل و وابسته بنه  نکن  از جنننای 
سیاس  باشند نیز خواسته  ا ناخواسته در مسیر ید نت بنا  

دارنند.    ها قدم بر من    منافع مستقل مع مان و استقمل کانون 
ی اخنینر فنرر    اما منصفانه ا م است که بگو یم ا م دستنه 

ز ادی با د گران  که اتنهنام و اننر امنننینتن  منینزنننند  
دارند. و شرط تکمینل انصنا  ا نم اسنت کنه بنمفنا ن نه  

هنا    ایافه کنیم که اتهام زنندگان، هم ع یه استقمل کناننون 
هستند و هم ع یه هرگونه پرنسی  انسان  و اجتنمناعن  و  
کارشان مستقیما و بمفا  ه، همان اقدامات منورد ننیناز و  
به نفع دستگاه های امنننینتن  اسنت. و النبنتنه کنه کنار  
همیشگ  ما نیز حفظ هشیاری و ارائه نقد و پاسن ننظنری  

 و عم   مناسب به گفته ها و عم کرد آنهاست. 
 )برگرفته از سا ت  حقور مع م و کارگر ب 
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 کارگران
تحمیل بی حقوقی مضاعف بر کارگران شرکت  

 پیمانکاری رهاورد بهشتیان در پاالیشگاه آبادان
اتحاد ه آزاد کارگران ا ران: بدنبال انتشار خنبنر منربنوط  
به بیش از هزار کارگر شرکت پیمانکاری کاج گسنتنر در  

بهمم ماه تحت پنوشنش شنرکنت    ٥١ پاال شگاه آبادان که از  
پیمانکاری  گانه نورد  نعت خوزستان قنرار گنرفنتنه انند،  
کارگران شرکت پیمانکاری رهناورد بنهنشنتنینان ننینز طن   
تماس  با اتحاد ه آزاد کارگران ا ران اعمم کردند کنه آننان  

بهمم ماه تحت پوشش شنرکنت    ٥١ نفر بودند از    ٢١ نیز که  
پیمانکاری  گانه نورد  نعت خوزستان قرار گرفنتنه انند و  
ا م شرکت بدون انعقاد قرار داد با آننان پنینشناپنینش از آننان  
خواسته است برگه تسو ه حساب امضا کنننند. هنمن نننینم  

  ٥١ شرکت رهاورد بهشتیان نیز به عنوان شرکت قب   کنه  
بهمم ماه قراردادا با پاال شگاه به اتنمنام رسنینده اسنت از  
پرداخت معوقات شامل عنیندی و سنننوات، سنه مناه حن   
مسکم و ح  اوالد فرزندان سنوم و چنهنارم ا نم کنارگنران  

 خودداری میکند.   
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحاد ه آزاد کارگران ا نران،  
عموه بر ا نکه همه کارگران رهاورد بهشتیان و کنل بنینش  
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از هزار کارگر پیمانکاری در پاال شگاه آبادان از حنقنور و  
مزا ای برابر با کارگران قرارداد مستنقنینم منحنروم هسنتننند  
شرکتهای پیمانکناری مسنتنقنر در ا نم پناال شنگناه بنرای  
تحمیل شرا ط دلخواه خود بر ا م کارگران از انعقناد قنرارداد  
در اول کنار بنا آننان امنتننناع منینکننننند و پن  از اتنمنام  
قراردادشان با پاال شگاه از طنر ن  خنودداری از منطنالنبنات  
کارگران آنان را وادار بنه امضنای قنرارداد در پنا نان کنار  

 میکنند. 
کارگر شرکت رهاورد بنهنشنتنینان کنه از    ٢١ هم نیم  

بهمم ماه تحت پوشش  گانه ننورد  نننعنت خنوزسنتنان    ٥١ 
قرار گرفته اند ع یرغم کار در واحد عم یاتن  تنننظنینفنات،  
از مزا ای کارگران عم یات  برخوردار نیستنند و حنقنور و  

 مزا ای آنان به عنوان کارگر ساده پرداخت میشود. 
الزم به  ادآوری است همه بیش از هزار کارگر شنرکنت  
های پیمانکاری در پاال شگاه آبادان بطور منتنوسنط بناالی  

سال سابقه کار دارند و بطور ثابت در آنجا مشغول بنکنار    ١ 
بهمنم مناه    ٥١ هستند اما ع یرغم ا م موقعیت هر ساله در  

ا م کارگران با اتمام قرارداد شرکت پیمانکاری پینشنینم در  
اختیار شرکت پیمانکاری جد ند قنرار من  گنینرنند و ا نم  
شرکتها عموه بر ا نکه انان را بنا حنقنور منزا نای بسنینار  
پا یم تری نسنبنت بنه کنارگنران قنرارداد مسنتنقنینم بنکنار  
میگیرند به انحا مخت   نیز بنا بر شرح  کنه در گنزارا  
قب   اتحاد ه از پاال شگاه آبادان توییح داده شند اقندام بنه  
چپاول و غنارت بنینش از پنینش دسنتنرنن  ا نم کنارگنران  

 میکنند. 
شرکتهای پیمانکاری در  نعت نفت و د گنر  نننا نع  
ا ران که دارای ماهیت کار مستمر و دائنمن  هسنتننند، از  

اوا ل دهه هفتاد به ا م سو با هد  خارج کردن بنخنشنهنای  
عمده ای از کارگران ا م مراکز از در نافنتن  منتنعنار  و  
قانون  گسترا پیدا کرد تنا غنارت حنا نل از آن را بنه  
عنوان رانت به جیب بخشها   از مافینای قندرت و ثنروت  

 سراز ر کنند. 
 ٥٩٩١ اسفند ماه    ٥٩  –اتحاد ه آزاد کارگران ا ران  

 
احضار و تهدید سه نفر از اعضای هیات مدیره 
 اتحادیه آزاد کارگران ایران در شهر سنندج

بعد از ظهر د روز مامور م ستاد خبری اداره اطنمعنات  
شهر سنندج با مراجعه به محل کار مظفر  النحن  ننینا و  
شر   ساعد پناه  از اعضای هیات مند نره  اتنحناد نه آزاد  
کارگران ا ران در شهر سننندج، آننان را از شنرکنت در هنر  
گونه تجمع  بر حذر کردند و به دنبال آن خن نینل کنر نمن   
 ک  د گر از اعضای هیات مند نره اتنحناد نه را بنه اداره  

  ٩١/٥٧  نبنح تنا    ٩ اطمعات احضار و  نبنح امنروز از  
دقیقه وی را مورد بازجوئ  قرار داده و از وی خنواسنتننند  
تا در رابطه با عدم شرکت در تجمعنات تنعنهند بندهند. امنا  
خ یل کر م  یمم دفناع از عضنو نت در هنینات مند نره  
اتحاد ه و شرکت در تجمعنات بنه عنننوان حنقنور قناننونن   
کارگران حایر به دادن تعهد نشده است. همن نننینم عنموه  
بر مامور م اداره اطمعات که د روز به محنل کنار منظنفنر  
 الح نیا و شر   ساعد پناه منراجنعنه کنرده بنودنند  نبنح  
امروز مامور ن  نیز از اطمعات نیروی انتظام  به منحنل  
کار آنان مراجعه و آنها را از شرکت در هر گونه تنجنمنعن   

 بر حذر کردند. 
اتحاد ه آزاد کارگران ا ران بنا منحنکنوم کنردن اعنمنال  

فشار بر اعضای هیات مد ره خود در شهر سننننندج، اعنمم  
میدارد شرکت کارگران و عموم منردم ا نران در تنجنمنعنات  
 نف  و مدن  جنزو حنقنور خندشنه نناپنذ نر آننان اسنت و  
هی ک  ننمنینتنوانند کنارگنران را از حن  خنواهن  بنرای  
برخورداری از  نک زنندگن  انسنانن  و  نا عضنو نت در  

 تشک های  نف  بر حذر دارد. 
 ٥٩٩١ اسفند ماه    ٥٩  –اتحاد ه آزاد کارگران ا ران  

 

 بین المللی
 

میلیون  ٣نیاز فوری  -سازمان ملل متحد 
 آواره در آفریقا به غذا

سازمان م ل متحد ویعیت انسان  منننطنقنه پنینرامنون  
در اچه چاد در آفر قا را بحران  ارز نابن  کنرده اسنت. بنه  
گفته ا م سازمان نهادهای انسنان دوسنتناننه بنا ند تنا مناه  
ژو یه )فصل تابستانب نزد ک به سه می ینون آواره ای را  
که در ا م منطقه بنه دلنینل خشنکنسنالن ، فنقنر شند ند و  
خشونت های شورشیان بوکوحرام وینعنینت بنحنرانن  دارنند  

 تغذ ه کنند. 
در کنفران  اس و، سازمان های بیم الم    خنینره خنود  

می نینون    ٩٢٧ را م زم کرده اند که ط  سه سال آ نده مب    
دالر برای کمک به حل بحران ا م منطقه بنپنردازنند. ننروژ  

  ٥٩٧ قبول کرده که نزد ک بنه  نک سنوم ا نم منبن ن  ) 
می یون دالرب را بپردازد. ا م در حالن  اسنت کنه سنازمنان  
م ل متحد رقم مورد نیاز برای مقاب ه با بحران انسنانن  در  
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 ا م منطقه را بیش از  ک می یارد دالر اعمم کرده است. 
به گفته بورج برند، وز ر خارجه نروژ ا نم منننطنقنه کنه  
در میان نیجر ه، کامرون، چاد و ننینجنر قنرار گنرفنتنه بنا  
بحران انسان  جدی دست به گنر نبنان اسنت. وز نر خنارجنه  
نروژ در ا م ارتباط گفت:  مردم ا م منطقه بنرای دهنه هنا  
با فقر و پیامدهای ت ن تنغنینینرات آب و هنوا ن  منقنابن نه  
کردند و در اغن نب منوارد تنننهنا بنودنند. خشنوننت هنای  
بوکوحرام بحران آوارگ  را به همراه داشنت. و ا نم مسنالنه  
حاال به بحران جدی تغذ ه و کمبود منواد غنذا ن  تنبند نل  

 شده است.   
کنفران   ک روزه اس و با حضور چهنارده کشنور روز  

فور ه در پا تخت نروژ برگزار شد و هند  از آن    ٧١ جمعه  
تامیم کمک مال  برای ج وگیری از بنروز قنحنطن  در  
منطقه پیرامون در اچه چاد در قن نب آفنر نقنا، جنا ن  کنه  
نزد ک به  ازده می یون نفر در ویعیت بحرانن  بسنر من   

 برند، گزارا شده است. 
هشت سال درگیری میان ارتش نیجر ه و شبه نظامنینان  
بوکوحرام موجب و ران  منننطنقنه شنده اسنت. بنه گنزارا  
سازمان م ل بیش از هفت می یون نفنر در ا نم منننطنقنه بنا  

 خطر گرسنگ  روبرو هستند. 
 

محرومیت خبرنگاران از حضور  -آمریکا 
 در نشست خبری کاخ سفید

کا  سفید خبرنگاران برخ  از رساننه هنای بنزرگ از  
جم ه رسانه ها   که به اننتنقناد از دوننالند تنرامن  من   

فور ه از حضور در  ک نشنسنت    ٧١ پرداختند را روز جمعه  
 خبری و  ه و بدون دوربیم منع کرد. 

از جم ه خبرنگاران محروم، خبرنگاران رسانه هنای سن   
ان ان، نیو ورک تا مز، پولیتینکنو، لن  آننجن ن  تنا نمنز و  

 بازفید بودند. 
ا م اقندام، اعنتنرا  بسنیناری را بنه هنمنراه داشنت و  

خبرنگاران آسوشیتد پرس و مج ه تا م نیز پ  از اطنمع از  
 محرومیت د گر همکارانشان، ا م ج سه را ترک کردند. 

در پا ان ا م نشست و  ه، شماری از خبرنگاران حناینر،  
محتوای  وت  گفتگوها را که یبنط کنرده بنودنند، در  

 اختیار خبرنگاران محروم گذاشتند. 
نشست خبری بدون دوربیم در دفتر شان اسپا سنر، دبنینر  
مطبوعات  کا  سفید بنرگنزار شند و جنا نگنز نم نشنسنت  

 خبری روزانه و معمول کا  سفید در روز جمعه بود. 
آقای اسپا سر ع ت ا م محرومنینت را اعنمم ننکنرد و  
تنها به ا م نکته اشاره کرد که وظیفنه او پناسنن دادن بنه  
خبرنگاران رسانه های مردم  است و الزم نینسنت کنه بنه  

 همه سوال ها نیز مقابل دوربیم ها پاسن داده شود. 
برگزاری نشست خبری بدون دوربیم، کار غیرمعنمنولن   
نیست و گاه کا  سفید در منوینوعناتن  و ن ه از بنرخن   
رسانه ها برای حضور در چنیم جن نسنه ای دعنوت کنرده  

 است. 
دونالد ترام  تا کنون بارها به رسانه ها حنمن نه کنرده  
است و حت  در روز جمعه نیز در مجمع ساالننه منحنافنظنه  
کاران در مر  ند، بار د نگنر بنه اننتنقناد از سنازمنان هنای  

 خبری پرداخت و آنها را دشمم مردم آمر کا خواند. 
 

تظاهرات پزشکان در  -یونان 
 اعترا  به کاهش حقوق و مزایا

پزشکان بیمارستان های  ونان در اعتنرا  بنه کناهنش  
ب  سابقه حقور و مزا ا و ح  بازنشستگ  در خینابناننهنای  

 آتم تظاهرات کردند. 
پزشکان م  گو ند سیاستهای سختگیرانه اقنتنصنادی  

 فشار ز ادی به آنها وارد کرده است. 
 ک  از ا م پزشکان م  گو د:  نم  خواهیم براحنتن   
بپذ ر م که در ا م راه شکست خورده ا م، منا منبنارزه من   
کنیم تا آخر. مبارزه م  کنیم برای بازپ  گنینری حنقنور  

 طبیع  و در ا م راستا به دولت اخطار م  دهیم  
 ک  د گر از آنها م  گو د:  منا پنزشنکنان قنربنانن   
بحران اقتصادی شده ا م. آنها حقور ما را کاهش داده انند.  
تنها راه حل ما اتحاد و همبستگ  اسنت و بنعند بنا ند بنه  

 دولت حم ه کنیم  
هنفنت سنال بنحننران منالنن  در  نونننان و سننیناسننتنهننای  
سختگیرانه بیشتر م قربانیان را از میان مسنتنمنری بنگنینران  
دولت گرفته است. جوانان نیزقربان  د گنری هسنتننند کنه  
آ نده خود را تار کتر از همیشه م  بینند و من  خنواهننند  

 برای آ نده ای روشنتر مبارزه کنند. 
 

پارلمان اروپا به حذف  -اروپا 
 مصونیت لوپن رای داد

پارلمان اروپا به لغو مصونیت  مار م لوپم  رهنبنر حنزب  
جنمنهنوری فنرانسنه بنه    راست افراط  و کاند ندای ر ناسنت 

هنای    آمنینز گنروه   دلیل انتنشنار بنرخن  از تصناو نر خشنوننت 
 ترور ست ، رای موبت داد. 

هنای بنرخن  از    لوپم سه تصو ر گنرافنینکن  از اعندام 
ها از جم ه  جیمز فول   عکاس آمنر نکنا ن  تنوسنط    چهره 

آدم کش  های اسمم  داعش را در  فحه توئنینتنر خنود  
 منتشر کرده بود. 

تا پیش از ا م حکنم وی بنه دلنینل ا نننکنه  نکن  از  
اعضای پارلمان اروپا بوده است، از بازجنو ن  و منحناکنمنه  

 مصونیت داشت. 
به ا م ترتیب امکان پیگرد قضا   خانم لنوپنم بنه جنرم  
نشر تصاو ر خشونت آمیز میسر شد؛ جرم  که م  تنوانند  

هنزار  نورو ن     ٢١ حکم سه سال زندان و پرداخت جر مه ای  
 را برای خانم لوپم به همراه داشته باشد. 

   
 
 


