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 اخبار کارگری

 رفاهی                    بخش ایران: نسان نودینیان   بخش بین المللی: داوود 

 ١ صفحه  

 ٤١ صفحه    

 "فضای مجازی" و هراس حکومت!
 حسن صالحی 

 روسیه ٥٠٩١در سالگرد انقالب 
 قسمت آخر           ناصر اصغری

روند رادیکال شدن خواست ها و اعتراضات در فضای سیاسی در 
 ایران، جدید است. 
 نسان نودینیان 

 

 حکم وحشیانه شالق کارگران بافق یزد پس گرفته شد
 تمامی احکام صادر شده برای آنان باید لغو شود 

 شهال دانشفر 

 حادثه پالسکو اعالم کرد!” مقصر غیرعمدی” دادسرای تهران دو کارگر را 
 محمد شکوهی

 سال نو فرا رسید. 
 یاشار سهندی 

 
سال نو فرا رسید. میگویند "غبار دل را خانهه کهکهانهی کهنهیهد  مهانهنهد  

 زدودن غبار از اسباب و اثاثیه خانه" و به پیشواز بهار بروید. زدودن 
 

را بشما خوانندگان عزیز و  ٦٩٣١کارگر کمونیست سال نو شمسی 
 گرامی صمیمانه کبریک میگوید! 

 هزار تومان تعیین شد.٠٣٩حداقل دستمزد 

 شهال دانشفر 

نفر به حداقل  ٠٠٩٩اعتراض بیش از 

  ٠٣٠١دستمزد تعیین شده برای سال 

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون حداقل مزد 
هزار تومانی لکه  ٠٣٩سال آینده: حداقل مزد ماهیانه 

 ننگی است بر دامن دولت و نهادهای دست ساز کارگری 

بیانیه مشترک کارگران خباز سنندج و 

 ٠١مریوان در رابطه با دستمزد سال 

 اطالعیه پایانی کنگره دهم حزب کمونیست کارگری ایران
 هزار تومانی جنایت است  ٠٣٩دستمزد 

 قرار در مورد جنبش تشکلیابی کارگری
 مصوب کنگره دهم 
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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  کحريريه
 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 

 کائيد مضمون آنها از جانب نشريه نيست.

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

 ٤ از صفحه        

 

 از صفحه

Workers in Iran    کارگران در فیس بوک 
 دیدن کنید! 

 
غبار از اسباب و اثاثیه خانه ههم    

امری است طبقاکی اسهت! آنهکهه  
دارد  غبار را با  خود وسیهههه بهه  
دور می افکند اما آنهکهه نهدارد   
وسیهه فرسوده و کهههنهه را مهی  
سابد و می سابد کا رنگی از نهو  
بودن بهه خهودب بهگهیهرد کهههنهه  
لباسش بر کنهش زاری مهیهزنهد و  
آنکه دارد لباس شخصیتی بهه او  
میدهد که نهیهسهت. آنهکهه نهدارد  
کفش را به دست کهفهاشهی مهی  
سپرد که جالی بهه آن بهنهدازد و  
آن گههوشههه و آن گههوشههه آنههرا  
چسهبههی بههزنههد و آنههکههه دارد در  
هنگام انتخاب در مهقهابهل کهمهد  
کفشهایش می مهانهد کهه کهدام  
به لباس و جای کهه مهیهخهواههد  

 برود متناسب است.  
 
 

نکه دارد آجهیهل شهب عهیهد زیهر  
زبانش مزه مهیهدههد و خهوشهحهال  
است که پسته ایهرانهی در جهههان  
برند معروفی است و غرور مهههی  
اب ارضا میشود و آنهکهه نهدارد  
آخرین باری که پسته را دیهده بهه  
خاطر نهمهی آورد و اگهر ههم بهه  
خاطر آورد آن پستهه ایهرانهی بهوده  
که لهبهانهش فهرو بسهتهه اسهت و  
فندق خشکباری است ناشناختهه   
شایهد کهخهمهه آفهتهابهگهردانهی کهه  
جیبش پیدا شود. شیریهنهی آنهکهه  
نههدارد چههون در دهههان گهه اشههتههه  
میشود ککه خمیری است که کهه  
مزه ای از شهکهر دارد و آنهکهه  
دارد شیرینهی بهه کهامهش چهون  
شهد عسل می ماند. آنکه نهدارد  
شاید به مسافرت برود امها دلهش  
بههه راه نههیههسههت چههون مههیههدانههد  
حضورب به عنوان میههمهان خهرج  
سههنههگههیههن روی دسههت مههیههزبههان  
مههیههگهه ارد و آنههکههه دارد دیههگههر  
کرکهیهه و دبهی و ارمهنهسهتهان و  

کههایهههههنههد و یههبههرس بههرایههش خههارج  
محسوب نمی شود. خهوب بهودن  

 هم امری طبقاکی است. 
خیهههی دلهمهان مهیهخهواههد غهبهار  
نداری و غبار غم را از دل بهزدایهم  
کا بهار برای ما هم بهههار بهاشهد.  
اما غم به یولی با مها زاده شهده  
و این غم نهتهیهنهه نهداری اسهت.  
میگویند پول همه چهیهز نهیهسهت.  
راست میگویند اما چهه مهیهتهوان  
کرد که همه چهیهز را فهقه  بها  
پول میشود کامین و کضمین کهرد  
حتی مهحهبهت را. ویهتهی پهولهی  
نباشد شکم گرسنه بماند مهحهبهت  
هم کم سهو مهیهشهود  مهیهمهیهرد.  
خشونت پر رنهگهتهر و پهر رنهگهتهر  
میشود. آنها که میهگهویهنهد پهول  
همه چیز نیست محبت کهردنهد و  
یکبار دیگر در راسهتهای ههمهیهن  
سخن یصار  کشخیص دادنهد کهه  
باید به مهانهنهد ههمهیهشهه حسهرت  
خیهی چیزها بر دلمان بمهانهد کهه  
مبادا بعضهی هها از سهود ضهرر  

ههزار کهومهان کهل    ٦٦١ کنهنهد.  
   ٣١ افزایش حقوق کارگر درسال  

و ایههن یههعههنههی کههداوم خشههونههت   
خشونت سازمان یافهتهه کهه کهل  
حکومت برای کهوده زحهمهتهکهش  

 جامعه کضمین میکند. 
حسههرت و حسههرت بههرای آنههکههه    

ندارد می مهانهد. و یهک دنهیها  
آرزو. آنکه نهدارد یهک چهیهز در  
این نداری یاد میگیرد کهه بهایهد  
بننگد و گر نهه کهمهام مهیهشهود.  

یهک نهکهتهه بهرجسهتهه    ٣٩ سال  
داشت اینکه نهدارهها بهه خهیهابهان  
آمدنهد و نهداری خهود را فهریهاد  
زدند و طهب معیشهت و مهنهزلهت  
کردند. این یعنی امید زنده اسهت  
و امید هم مال کسانی است کهه  
در پههی چههیههزی هسههتههنههد و  
آرزوهایشان را کحقق یافتنی مهی  
یابند و گر نه الم کا کهام حهرفهی  
نمی زدند. شاعر راست میهگهویهد  

که "فقر احتضار فضیهههت اسهت"  
اما فقیری که فقر خود را نهمهی  
خواهد  در پهی فضهیهههت اسهت.  
کسی در فقر به "کمال انسهانهی"  
نمی رسد. ایهن هها را بهرای مها  
ساخته اند و گرنه چهرا خهودشهان  
در پههی فههقههر و سههیههه روزی  
نیستند؟  برای مها ایهن سهخهنهان  
یصهار را مهی سهازنهد کها ثهروت  
ننومی خودشان را کوجهیهه کهرده  
باشند. ندارها می جنگند کهه از  
فقر رهایی یهابهنهد کها فهرصهت و  
امکان برایشان فهراههم شهود کهه  
خودشان را به عنوان یهک انسهان  
بیابند؛ که یک بار به دنیا آمهده  
اسههت و حههق دارد کههه در ایههن  
فرصهت کهوکهاه خهوب بهاشهد نهه  
اینکه کار کند و کهار کهنهد کها  

 شاید زندگی کرده باشد. 
 

بهار دیگهر فهرا رسهیهد. بها ههمهه  
نداری هایمان ایهن نهویهدی اسهت  
که میشود یهک دنهیهای بهههتهر  
ساخت. دنیای سرشار از شهادی.  
دنیای که سرنوشت گرسنگان را  
شکم سیران ریم نخواهند زد. کهه  
معیشت نباید دغدغه انسان باشهد  
و چون ایهن نهبهاشهد مهنهزلهت در  
دسترس همگان است "و زمیهن از  
عشق و دوستی سرشار" میهشهود.  
دنههیهها هههمههه اب فههاشههیههسههم و  
امپراطوری اسالمی و عثمانی و  
بازار آزاد نیست. یک سهوی آن   
سوی مهم کر آن ایهن اسهت کهه  
امید به کغییر سهبهب جهههو رفهتهن  
انسان بوده است و هسهت. گهیهرم  
که ستمگران درشروع هر سهال بها  
ما پیغهام مهیهدههنهد کهه فهقهر و  
گرسنهگهی کهداوم خهواههد داشهت  
اما مبارزات وسیع کارگران ایهران  

کاکیدی بود بهر    ٣٩ در ایران سال  
این که " نقش جور و نشهان سهتهم  

 نخواهد ماند".  
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نفر به حداقل  ٠٠٩٩اعتراض بیش از 

  ٠٣٠١دستمزد تعیین شده برای سال 

بههیههانههیههه اعههتههراضههی جههمههعههی از  
معهمان عدالتخواه ایهران پهیهرامهون  
روند و مهیهزان حهدایهل دسهتهمهزد  
برای نیروهای آموزشهی مشهمهول  
یانون کهار و سهایهر کهارگهران و  
زحمتکشان  مورد حهمهایهت بهیهش  

نفر از ایشار اجتهمهاعهی    ٦٠١١ از  
 یرار گرفته است. 

 
در بخشهی از ایهن بهیهانهیهه آمهده  

 است : 
عنوان جهمهعهی از مهعهههمهان    ما به 
خواه ایران ضمن درخهواسهت    عدالت 

حدایل دسهتهمهزد بهه مهیهزان سهه  
میههیهون کهومهان بهرای ههر فهرد   
  ٠٦ خواستار اعمال بند دوم مهاده  

یانون کهار و نهرو وایهعهی کهورم  
صورت کهوممهان بهرای کهعهیهیهن    به 

حدایل دستمهزد هسهتهیهم و بهرای  
احقاق حقوق نیهروههای آمهوزشهی  
مشمول یانون کار خواهان حضهور  

ههای    نمایندگان معهمان در کانهون 
صنفی مسهتهقهل دررونهد کهعهیهیهن  

 حدایل دستمزد هستیم.  
در حالی که پهیهش بهیهنهی مهی  
شود حهدایهل دسهتهمهزد مهعهههمهان  
مشمول یانهون کهار حهدود یهک  
  ٣١ میهههیهون کهومهان بهرای سهال  

کعیین گردد که دولت و مهنههه   
زا بههودن   مههانههع    بهه بههههانههه کهورم 

افزایش حقوق معهمهان  کهارگهران  
  پرستاران و سهایهر زحهمهتهکهشهان  

گههردنههد در یههک کههنههایهه     مههی 
آشکار منه  با کصویهب حهقهوق  

مهیهههیهون کهومهانهی     ٤٠ ماهانهه  
عههمههال  زمههیههنههه یههانههونههی شههدن  

هههای نههنههومههی را فههراهههم    فههیههش 
ههایهی کهه بهه    نمهایهد. ههمهان   می 

معهمان و زحهمهتهکهشهان کهوصهیهه  
کههنههنههد کههه نههبههایههد سههطهه     مههی 

مطالباکشان فق  مادیات باشهد و  
معهمان را به جهایهگهاه و مهنهزلهت  

دهههنههد    رفههتههه ارجههاع مههی   ازدسههت 
حقوق روزانه آنهان مهعهادل حهقهوق  
یهههک مهههاه یهههک مهههعهههههههم  

التدریسی و کارگر اسهت. مها    حق 

عهدالهتهی    به این ظهم آشکار و بهی 
عههریههان اعههتههراو داریههم و بههرای  
زندگی شرافتمندانه مهبهتهنهی بهر  

هههای    کههرامههت انسههانههی و ارزب 
بنیادیهن مهانهنهد صههه   بهرابهری   
آزادی و مشارکت در سهرنهوشهت  
از طریق کشهکهل یهابهی مسهتهقهل  

 کنیم.   کأکید می 
 

 همکاران و معهمان عزیز!  
با امضای فرم نگار زیهر در ایهن  
پههویههش جههمههعههی بههرای عههادالنههه  
نمودن حدایل دستمزد بهرای ههمهه  
زحمتکشان بهخهصهوع مهعهههمهان  
مشههمههول یههانههون کههار مشههارکههت  

 نمایید. 
 

 وطن گرامی! هم
تووانویود  شما می

با امضوای فورم 
نووگووار بوو وونوووان 
یک شوهورونود و 
نوووشووتوون حوووزه 
فوو ووالوویووت خووود 
مانند دانشوجوو، 
پووووورسووووووتووووووار، 
کووارگوور، فوو ووال 
زنوووووووووووووووووووووان، 

زیسووت،  مووحوویوو 
اجوووتووومووواعووووی، 
کووودکووان و ... 
حووووامووووی ایوووون 
حوورکووت جووموو ووی 

 باشید.

 هزار تومانی جنایت است  ٠٣٩دستمزد 
 حزب کمونیست کارگری ایران

جههمهههههوری اسههالمههی حههدایههل  
دستمزد ماهانه کارگران در سهال  

هزار کومان کهعهیهیهن    ٣٩١ آکی را  
کرد. همه میدانند کهه ایهن ریهم  
معادل یک چهارم خه  فهقهری  
است که خود حکومهت کهعهیهیهن  
کرده است  و حهدود یهک سهوم  
سههبههد کهه ایههی هههزیههنههه خههانههوار  
کارگری است که بعد از حه    

  ٠١٣ مهیهههیهون و    ٤ اریام متعدد  
هههزار کههومههان در مههاه کههعههیههیههن  
کردند. کهل ایهن مهحهاسهبهات و  
اریام معنایی جهز کهحهمهیهل فهقهر  
مهههک و کشهنهده بهه خهانهواده  
هههای کههارگههران و مههعهههههمههان و  
پرستاران ندارد. یک مشهت دزد  
و جانی و مفتخور سهرمهایهه دار  
خودرا به جامعهه کهحهمهیهل کهرده  
اند و به هیچ منطقی جز منهطهق  
چههپههاول و زورگههویههی پههایههبههنههد  
نیستند. خیمه شهب بهازی خهانهه  
کارگریها و شوراههای اسهالمهی  
نیز که هر سهال سسهت طهرفهدار  
کارگر میگیرند و بهعهد بهر ایهن  
دستمزدهای برده وار مهر کهایهیهد  
مههیههگهه ارنههد از چشههم کههارگههران  
پنهان نمانده و نفرت کهارگهران را  
عهههههیههه ایههن نهههههادهههای ضههد  

 کارگری افزون کر میسازد.  
 

هههزار    ٣٩١ کههعههیههیههن دسههتههمههزد  
کههومههانههی کههوسهه  حههکههومههت  
اسالمی به ایهن مهعهنهاسهت کهه  
کارگران باید شهب و روز بهرای  
سرمایه داران حریص جان بکهنهنهد  
و خود در فقهر و گهرسهنهگهی و  
محرومهیهت  کهمهام عهیهار اسهیهر  
بمانند. این کصمیم یک جهنهایهت  
آشکار در حق میهیونههها کهارگهر  
در این جامعه است. حهکهومهتهی  
که کهرور کهرور ثهروکهههای ایهن  
جههامههعههه را دارد صههر  اوبههاب  
بسینی و پاسدار و کروریستهههای  
اسالمی و مساجد و آخهونهدهها و  
دم و دستگاه اسالمیش میکهنهد   
حکومتی که ثروکهههای عه هیهم  
سهاخهتهه دسهت کهارگههران را بههه  

صورت حقویهههای نهنهومهی بهه  
جههیههب مههدیههران و کههاربههدسههتههان  
مههفههتههخههورب مههیههریههزد  ویههتههی  
میخواهد برای کارگران کصهمهیهم  
بگیرد  حتی به حقویهی مهعهادل  
 خ  فقر نیز رضایت نمیدهد.  

 
مسخره کرین و غیر منطقی کریهن  
سیاست این اسهت کهه دسهتهمهزد  
کارگران را نماینهدگهان سهرمهایهه  
داران یک جانبهه از بهاالی سهر  
کارگران کعیین کهنهنهد. از نه هر  
کارگران مرجع کعیهیهن دسهتهمهزد  
بهیچ وجه نباید حهکهومهتهی هها  
باشند. از ن ر کارگران  دستهمهزد  
باید با کوافق و کایید نمهایهنهدگهان  
مههنههتههخههب مههنههامههع عههمههومههی  
کارگری بر اسهاس یهراردادههای  
جمعی و سراسری کعیهیهن شهود.  
سقف میزان دسهتهمهزد کهارگهران   
نه خ  فقر  بهکه باید خه  رفهاه  
و برخورداری از یهک زنهدگهی  
انسانی باشهد. حهدایهل دسهتهمهزد  
باید کفا  زندگی یک خانهواده  
کارگری با اسهتهانهدارد انسهانهی  
در جوامع مدرن را بدهد و بهطهور  
اکوماکیک مدام در باالی سهطه   
کورم افزایش یهابهد. کهارگهر حهق  
دارد غ ا و لباس و رفاه کهافهی  
و زندگی انسانی داشهتهه بهاشهد.  
نه اینکه مدام هشتش گرو نههش  

 باشد.  
کعیین دستمزد چهار بار زیر خه   
فقر یک بار دیگر ایهن پهیهام را  
به کارگران مهیهدههد کهه بهرای  
زنده ماندن و برای داشتن حهدایهل  
رفاه انسانی در این جامعه کهنههها  
راه بهه زیهر کشههیهدن حهاکهمهیههت  
اسهالمههی سههرمهایههه داران اسههت.  
روشن است که کارگران بهه ایهن  
دستمزد ناچیز رضایت نهخهواههنهد  
داد و سههال آکههی سههال مههبههارزه  
گسترده کر کهارگهری نهه فهقه   
بههرای افههزایههش چههنههدیههن بههرابههر  
دستمزدها بهکه برای دسهتهیهابهی  
کههارگههران بههه رفههاه و زنههدگههی  

 انسانی خواهد بود.  

کههارگههران شههاغههل و بههیههکههار!  
 معهمان! پرستاران! بازنشستگان! 

یک شعار مبارزات و کنهمهعهات  
شما اعتراو به خ  فقهر چهههار  
میهیونی و حقوق یک میهیونهی  
بوده است. ما حق داریم در رفهاه  
و آسایش زنهدگهی کهنهیهم و بهه  
دستمزدی زیر خ  فقهر رضهایهت  
نههدهههیههم. مهها یههطههعهها مههیههتههوانههیههم  
متحدانه خواست خود را عهمهههی  

 کنیم.  
مبارزات و اعتهراضهات گسهتهرده  
کهههارگهههران و مهههعهههههههمهههان و  
بازنشستگان و پرستهاران در سهال  
گ شته نشان داد کهه کهارگهران  
هرجا متحهد عهمهل کهنهنهد کهوان  
کهحههمههیههل خههواسههتهههههای خههود بههه  
سههرمههایههه داران و حههکههومههت  
اسالمی شان را دارند. بها اعهالم  
مههیههزان مشههخههص بههرای حههدایههل  
دسههتهههمههزد  بههها اعهههتههراو بهههه  
دستمزدهای زیهر خه  فهقهر  بها  
اعههتههصههابههات و اعههتههراضههات و  
راهپیمهایهی  بها مهتهحهد شهدن و  
مههتههشههکههل شههدن در مههنههامههع  
عمومی و کشکهههههای مسهتهقهل  
خود  جنبش افزایش دستمهزد بهه  
بههاالی خهه  فههقههر را گسههتههرب  
دهههیههد. نههبههایههد اجههازه داد کههه  
مفتخوران حاکم بیش از ایهن مها  
و فرزندان و خانواده ههای مها را  
در فالکت و فقر و مهحهرومهیهت  

 نگه دارند.  
حههزب کههمههونههیههسههت کههارگههری  
فعاالنه از مبارزات شما حهمهایهت  
میکند  صدای شمها را بهازکهاب  
مههیههدهههد  در جهههههت گسههتههرب  
مبارزات کهارگهری بهدون ویهفهه  
کالب مهیهکهنهد و خهواسهتههها و  
مههبههارزات گسههتههرده شههمهها را در  

 همه جا نمایندگی میکند.  
 حزب کمونیست کارگری ایران 

    ٦٩٣٩ اسفند    ٤٢ 
 ٤١٦٢ مارس    ٦٢ 
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کنگهره دههم حهزب کهمهونهیهسهت  
و    ٤٦ کارگری ایران در روزهای  

مهارس  ٦٤ و    ٦٦ )   ٦٩٣٩ اسفند ٤٤ 
( بههه شههکههل عهههههنههی در  ٤١٦٢ 

کشور آلمان برگزار شد. جهههسهات  
و مباحث کهنهگهره مسهتهقهیهمها و  
بطور زنده از طریق کهویزیون کهانهال  
جدید و اینتهرنهت پهخهش مهیهشهد.  
کنگره با سهرود انهتهرنهاسهیهونهال و  
یههک دیههیههقههه سههکههوت بههه یههاد  
جهههانهههبهههاخهههتهههگهههان راه آزادی و  
سههوسههیههالههیههسههم و بههه یههاد عههزیههز  
مهنههصهور حهکههمهت کهار خهود را  
 شهههههههههههههههروع کهههههههههههههههرد. 

 
سخنرانی افتتاحیه حمید کهقهوائهی  
به شرای  سیاسی پرکحول ایهران و  
نقش کعییهن کهنهنهده مهبهارزات و  
اعتراضهات اجهتهمهاعهی گسهتهرده  
کهههارگهههران و مهههعهههههههمهههان و  
بههازنشههسههتههگههان و زنههان و سههایههر  

بخشهای جامعه در شهکهل دادن  
به این کحوالت اختصاع داشهت.  
او گفت در چنهد سهال اخهیهر  بهر  

و دوره یبل از آن     ١١ خال  سال  
حرکتهای اعتراضی کهوده ای از  
شکل شورب و طغیان نهاگهههانهی  
خارج شهده و شهکهههی مهتهعهیهن   
متشکل و مداوم یهافهتهه اسهت و  
در ایهن حهرکهتهههای اعهتهراضهی   
جنبش کارگهری دارای نهقهش و  
جایگاه بهرجسهتهه ای اسهت. وی  
این روند را سیر کریستالهیهزه شهدن  
جامعه خواند و گفت ایهن نهوعهی  
پوالریزه شدن طبقهاکهی جهامهعهه و  
کدارک اجتهمهاعهی انهقهالب آکهی  
است. او همچهنهیهن کهاکهیهد کهرد  
کههه حههزب در ایههن رونههد نههقههش  
مهمی ایهفها کهرده اسهت و بهایهد  
نقش و جایگاه خهود را بهدرسهتهی  
بشههنههاسههد کهها بههتههوانههد در سههطهه   
وسیعتر و به شکل فهعهالهتهری بهر  

سیر کحوالت سیاسی کاثیهر گه ار  
ههههههههههههههههههههههههههههاشههههههههههههههههههههههههههههد.    ب

 
بدنبهال افهتهتهاحهیهه  اعهتهبهارنهامهه  
نههمههایههنههدگههان کههنههگههره و صههحههت  
انتخابات مورد کائید یرار گهرفهت  
و پ  از انتخاب ههیهات رئهیهسهه   
دستور جهسه به کصویب رسهیهد و  
کنگره وارد دستهور شهد. دسهتهور  
کنگره پهیهام مهههمهانهان  گهزارب  
هیات اجرائی  گزارب مسهئهولهیهن  
کمیته ها و عرصه های مختههف  
مبارزات و کمهپهیهنهههای حهزب و  
بههحههث حههول گههزارشههات  شههش  
یطعنامه با عنوان "جهنهبهش ههای  
اجتماعی و چشهم انهداز انهقهالب  
آکهی در ایهران" و "رشهد گهرایههش  
چهههر در جههههنههههبهههش هههههای  
اعتراضی"  "مویعیت ویژه جنبهش  
کههارگههری"  "کههنههربههه کههردسههتههان  
عههراق و راه حههل مسههالههه مهههههی  

کرد"  "عروج راسهت افهراطهی در  
غههرب" و "خههطههر نههاسههیههونههالههیههسههم  
درمقابل اکحاد مبارزاکی مهردم" و  
چهههارده یهرار حهول مههوضهوعههات  
  مختهههف را در بهر مهیهگهرفهت. 

 
در بخش پیامها خبات مهنهیهد از  
حزب کمونیست کارگهری چهر  
عراق  صهاله  سهرداری از حهزب  
  -کهههمهههونهههیهههسهههت کهههارگهههری  

حکمتیست  وریا احمدی از حهزب  
کههمههونههیههسههت ایههران  پههیههکههارجههو  
رحهههههمهههههانهههههی از سهههههازمهههههان  
سههوسههیههالههیههسههتهههههای کههارگههری  
افغانستان و منهوچهههر یهزدیهان از  
سازمان سهکهوالر دمهوکهراکهههای  
ایران پیام سازمهانهههای مهتهبهوعهه  
خههود را یههرائههت کههردنههد. حههاکههم  
الویههنههی و مههحههمههد هههکههیههش از  
فعالین سیهاسهی و اکهحهادیهه ای  
کههونهه  و مههراکههش و اعضههای  

شبکه همبستگهی کهارگهری در  
خاور میانه و شهمهال آفهریهقها نهیهز  
پیام های کهوکهاههی بهه کهنهگهره  
ارائههه دادنههد. پههاسهه  سههازمههان راه  
کارگر به دعهوت از آنههها بهرای  
شرکت در کنگره و پهیهام بصهیهر  
نصیبی و همچنین فشرده ای از  
پههیههامهههههای کههادرههها و اعضههای  
حههزب از داخههل ایههران و خههارج  
کشور و پیام کعدادی از فهعهالهیهن  
سیاسی و اجهتهمهاعهی بهه اطهالع  
  کهههههههنهههههههگهههههههره رسهههههههیهههههههد. 

 
در مبحث گزارب  اصغر کریمهی  
رئی  هیات اجرائی حزب کصهویهر  
فشرده ای از فعالیتهای حهزب و  
پهیههشههروی حههزب در فهاصهههههه دو  
کنگره ارائه داد. در ایهن گهزارب  
به کحوالت جهامهعهه و پهیهشهروی  
 جنبش کارگری و جنبش های  

 

 اطالعیه پایانی کنگره دهم حزب کمونیست کارگری ایران
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دادخواهی از کشتارهای دهه شصت و کلیه اعدامها و جنایات رژیم خود یکی از جنبشهای اعتراضی رو به گسوتور  
و بخشی از جنبش سرنگونی طلبانه مردم است. خانواده ها و بازماندگان قربانیان دهه شصت، وابسوتوگوان کولویوه 
افرادی که بدست جالدان حاکم اعدام و شکنجه شده یا بزندان افتاده و زندگیشان تباه شده است، همه زندانویوان 
سیاسی، ف الین جنبش علیه اعدام، ف الین جنبش برای آزادی زندانیان سیاسی، و همه مردم آزاده ایران خوواهوان 
روشن شدن پرونده جنایات حکومت و محاکمه کلیه آمرین و عاملین این جنوایوات هسوتونود. ایون جونوبوش هور روز 
گسترده تر میشود و تحت فشار این جنبش است که کشمکش میان دارودسته های حکومتی باال گرفته و ناگزیر بوه 

 پالتفرم جنبش دادخواهی از کشتارهای دهه شصت.                       افشای گوشه ای از جنایات خود شده اند

 
حق طهبهانهه دیهگهر اشهاره شهد و  
فعالیت حهزب و کهمهیهتهه هها و  
ارگان های مختهف آن بهر مهتهن  
ایههن کهههحهههوالت بهههررسهههی شهههد.  
کشهههخهههیهههص درسهههت از اوضهههاع  
سیاسهی و رونهدههای جهاری در  
جامعه و عک  العمل سهریهع در  
یبال کحوالت ایران  خاور میانهه و  
جهان  کار مهیهدانهی گسهتهرده و  
موثر در جنبش های اعهتهراضهی   
استفاده موثر از کهههویهزیهون کهانهال  
جدید و مدیای اجتماعی و کهداوم  
این جهتگیری و کهمهرکهز بهر امهر  
سازمانیابی در جنبهش کهارگهری  
و سایر جنبش های اعتراضهی از  

 نکات مهم این گزارب بود.  
بدنهبهال گهزارب اصهغهر کهریهمهی  
مسههئههولههیههن کههمههیههتههه سههازمههانههده   
کمهیهتهه خهارج کشهور  کهمهیهتهه  
کهردسههتهان  کهمههیههتهه آ ربهایههنههان   
سازمان جوانان کمونیسهت  مهدیهر  
کهویزیون کانهال جهدیهد  سهردبهیهران  
نشریات و مسهئهولهیهن سهایهتههها و  
صفحات حزب و مسئولین حهزبهی  
در نهههههادههها و کههمههپههیههنهههههای  
اعتراضی شهامهل کهمهیهتهه بهیهن  
المههی عهههیهه اعهدام  فهدراسهیهون  
پناهندگان ایرانی  کمیته مهبهارزه  
برای آزادی زنهدانهیهان سهیهاسهی   
کهمههپههیههن بهرای آزادی کههارگههران  
زندانی  نهاد کودکان مهقهدمهنهد   
کمیته همبستگی بین المهههی بها  
کهههارگهههران ایهههران و شهههبهههکهههه  
همبستگی کارگری خاور میهانهه  
و شمال آفریقا  هر کهدام گهزارب  
کوکاهی از عرصه فعالهیهت خهود  
به کنگره ارائهه کهردنهد. په  از  
استمهاع گهزارشهات  نهمهایهنهدگهان  
کنهگهره حهول گهزارب بهه بهحهث  
پرداختند و ن رات و ارزیابی خهود  

را از عههرصههه هههای مههخههتهههههف  
  فعالهیهت حهزب مهطهرن کهردنهد. 

 
از اسناد ارائهه شهده بهه کهنهگهره   
پنج یطعهنهامهه درمهورد "جهنهبهش  
های اجهتهمهاعهی و چشهم انهداز  
انههقههالب آکههی در ایههران"  "رشههد  
گرایش چهر در جهنهبهش ههای  
اعتراضی"  "مویعیت ویژه جنبهش  
کههارگههری"  "کههنههربههه کههردسههتههان  
عههراق و راه حههل مسههالههه مهههههی  
کرد" و "عروج راست افهراطهی در  
غرب" بعد از بحث و اظهههار نه هر  
نمایندگان به کصهویهب رسهیهد. از  
میان یهرارههای پهیهشهنهههادی بهه  
کنگره نیز یرارهای زیهر کصهویهب  
شد: اهمیهت جهنهبهش دادخهواههی  
بازماندگان یتهل عهامهههای دههه  
شههصههت  جههنههبههش کشههکههل یههابههی  
کارگری  اعتراو عهیه امنیتهی  
کردن مبارزات کارگران  معههمهان  
و فعالین اجتمهاعهی  حهمهایهت از  
شبکهه ههمهبهسهتهگهی کهارگهری  
خاورمیانه و شمال آفهریهقها  نهقهش  
مخهرب نهاسهیهونهالهیهسهم کهرک و  
ضرورت مقابهه با آن  ورزب زنهان  
در ایههران  و دو یههرار در مههورد  
شیوه کصویب کغییهرات در بهرخهی  
از بندهای برنهامهه حهزب. بهعهههت  
کمهبهود ویهت  کهنهگهره فهرصهت  
نیافت یطعنامه خطر ناسیونالیهسهم  
درمقابل اکحاد مبارزاکهی مهردم و  
چههنههد یههرار بههایههیههمههانههده را مههورد  
بررسی یرار دهد و بررسی آنها را  
به کهمهیهتهه مهرکهزی انهتهخهابهی  
 کهههههههنهههههههگهههههههره سهههههههپهههههههرد.  

 
در طول دو روز کنگره بیانیهه ای  
کحت عنهوان "عهههیهه راسهیهسهم و  
فاشیسم به مهیهدان بهیهایهیهد" کهه  
کوس  میهنها احهدی بهه کهنهگهره  

ارائه شده بود و همچنین پهیهامهی  
خطاب به مردم آزاده جهان یهرائهت  
شد و مورد کایهیهد پهرشهور حضهار  
یرار گهرفهت. مصهوبهات و پهیهام  
های کنهگهره و گهزارب ههیهئهت  
اجرایی حزب در نشریات و سهایهت  
  های حهزب مهنهتهشهر مهیهشهود. 

 
در مبحث انتخابات  کنگهره دههم  

نفر را بهعهنهوان اعضهای    ١٦ حزب  
کمیته مرکزی انتخاب نمود کهه  
عبارکنهد از: فهریهده آرمهان  فهراز  
آزادی  پههیههام آ ر  کههیههان آ ر   
مههحههمههد آسههنههگههران  مههحههسههن  
ابراهیمی  مینا احهدی  مهحهمهود  
احمدی  عهبهدالهه اسهدی  نهاصهر  
اصغری  غهالم اکهبهری  نهازنهیهن  
برومند  بهروز بهاری  سهیهامهک  
بههاری  سهیهمها بهههاری  شهههاب  
بهرامی  فاک  بهرامی  آ ر پهویها   
حمیهد کهقهوائهی  امهیهر کهوکهههی   
کیوان جاوید  جهیل جهیهی  عههی  
جههوادی  طههه حسههیههنههی  شهههههال  
خباززاده  شهههال دانشهفهر  مهیهتهرا  
دانشی  پاسکال دکهامهر  پهتهی  
دبونیتهاس  نسهریهن رمضهانهعهههی   
 هرمز رها  بهرام سروب  هوشیار  

 
سروب  سعید سهههحهشهور  کهریهم  
شههامههحههمههدی  عصههام شههکههری   
محمد شکوهی  شیهریهن شهمه    
مصطفی صابر  سوسن صهابهری   
حسهن صهالهحهی  جهمهیهل فههرزان   
سههیههروان یههادری  سههرور کههاردار   
اصهغههر کهریههمههی  مههحههمهد امههیههن  
کمانگهر  خهههیهل کهیهوان  عهبهدل  
گهپریان  عباس مهانهدگهار  شهیهوا  
محبوبی  یدی محمودی  سعهیهد  
مهدانههههو  شههههنهاز مهرکهب  بههههروز  
مهرآبادی  کهاوب مهههران  نهویهد  
مینائی  نسان نهودیهنهیهان  سهمهیهر  

نوری  کهاظهم نهیهکهخهواه  رحهیهم  
  یههزدانههپههرسههت و بههابههک یههزدی. 

 
در سخنرانهی اخهتهتهامهیهه حهمهیهد  
کقوائی با اشاره بر اهمهیهت اسهنهاد  
مصههوب کههنههگههره و در مههورد  
جنبشهای اعتهراضهی و جهایهگهاه  
آنها در سهرنهگهونهی حهکهومهت و  
همچهنهیهن مهقهابهههه بها جهریهانهات  
مختهف ناسیونالهیهسهم یهومهی در  
ایران و راسهیهسهم و فهاشهیهسهم در  
غرب  کاکید کرد کهه کهل ایهن  
جریانات به کهمهر سهرمهایهه  بهه  
اردوی یک درصدیها و به صهف  
مقابل کوده مردم کعهههق دارنهد. او  
گفت مصوبات کنگره راه مقابهههه  

از    -بهها کههل ایههن جههریههانههات  
جمهوری اسالمهی کها نهیهروههای  
اپوزیسیون راسهت و کها جهریهانهات  

را نشهان    -فاشهیهسهتهی در غهرب 
میدهد و هموار میکند. او اسهنهاد  
و یرارهای مصوب کنگره نه هیهر  
یرار در مورد جنبهش دادخهواههی   
رشد گرایش چر در جنبشهههای  
اعهههتهههراضهههی  نهههقهههش مهههخهههرب  
نههاسههیههونههالههیههسههم کههرک  جههنههبههش  
کشکهیابی کارگران  ورزب زنهان   
مویعیت ویژه جنبش کارگهری و  
غههیههره را نشههانههه دخههیههل بههودن و  
درگهههیهههری فهههعهههال حهههزب در  
جنبشهای جاری دانست و اظهههار  
امههیههدواری کههرد کههه حههزب بههر  
مبنای جهتگهیهری و بهحهثههها و  
مصوبات کنگهره و بها اکهکها بهه  
دسهتهاوردههای کها کهنهونهی خهود  
بتوانهد بهیهش از پهیهش بهه یهک  
نیروی موثر و پرنفهو  اجهتهمهاعهی  
کبدیل بشود. کنهگهره په  از دو  
روز کار فشهرده در فضهائهی پهر  
شور و صمیمانه  که از آغهاز بهر  
جهسات آن حهاکهم بهود  بهه کهار  

  خههههههههود پههههههههایههههههههان داد. 
 

در حاشیه جهسات کنگره جهههسهه  
سخنرانی حمید کقوائی با عهنهوان  
"عروج فهاشهیهسهم  زمهیهنهه هها و  

 پیامدها"  برگزار شد.  
 

در نشست کوکاه اعضای کمیهتهه  
مرکزی کهه بهالفهاصهههه بهدنهبهال  
کنگره برگزار شد  حمید کهقهوائهی  
به اکفاق آرا بعنوان دبهیهر کهمهیهتهه  

نفر زیر بهه عهنهوان    ٤٩ مرکزی و  
عضهو دفههتههر سههیههاسههی انههتههخههاب  
هههههههههههههههههههههههههههد:    شهههههههههههههههههههههههههههدن

 
کیان آ ر  فهریهده آرمهان  مهحهمهد  
آسنگران  محسن ابراهیمی  میهنها  
احدی  عهبهدالهه اسهدی  نهازنهیهن  
برومند  سیامک بهاری  سهیهمها  
بهاری  فهاکه  بهههرامهی  کهیهوان  
جههاویههد  عهههههی جههوادی  شهههههال  
دانشفر  نسرین رمضانعههی  بهههرام  
سروب  مصطهفهی صهابهر  حسهن  
صالحی  اصغر کهریهمهی  خهههیهل  
کیهوان  عهبهدل گهههپهریهان  شهیهوا  
محبوبی  نسان نودینیان و کهاظهم  
نیکخهواه. ههمهچهنهیهن یهراری بهه  
پیشنهاد حمید کهقهوایهی کصهویهب  
شهد کههه بههر اسهاس آن اعضههای  
هههیههئههت اجههرایههی حههزب را دفههتههر  

بهدنهبهال   سیاسی انتخاب میهکهنهد. 
ایههن نشههسههت  دفههتههر سههیههاسههی  
مصطفی صابر را بهعهنهوان رئهیه   

  دفتر سیاسی انتخاب نمود. 
 

 حزب کمونیست کهارگهری ایهران 
   ٦٩٣٩ اسفند    ٤٩ 
 ٤١٦٢ مارس    ٦٩   
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در مههیههتههیههنهه  و کههنههمههعههات   
اسهفهنهد    ٦٣ اعتراضی معهمان در  

خههواسههتهههههای "بههودجهههه    ٦٩٣٩ 
عهههادالنهههه  آمهههوزب رایهههگهههان"   
کحصیل رایگان حهق بهچهه ههای  
ماست"  معهم بپاخهیهز بهرای رفهع  
ستم"  "نه به کبعی "  "خه  فهقهر  
سه میهیون حقوق ما یک و نهیهم  
میهیون"  "پولی کردن آمهوزب را  
متویف کنید"  "فقهر و کهبهعهیه   
دیگر به  اسهت"  "یهک درصهد  

درصهد گهرسهنهه"  در    ٣٣ کامین  
دست معهمان بود. این خهواسهتههها  
اگر چه برای اولهیهن بهار نهیهسهت  
مطرن مهیهشهونهد امها در شهرایه   
سیاسی هههه اعهتهراضهی کهنهونهی  
جایگاه خاع و نوینهی در ادامهه  
رادیکال شدن اعتراضهات را پهیهدا  

 کرده اند. 
 

روند رادیکال شهدن مهطهالهبهات و  
اعتراضات در فضای سیاسی در  
ایههران  جههدیههد اسههت. اعههتههراضههات  
"صنفی" هستند. مهعهههمهان بهرای  
حقهوق بهیهشهتهر و عهههیهه فهقهر و  
معیشت زیر خه  فهقهر دسهت بهه  
کحهمهع و بهرگهزاری مهیهتهیهنه   
اعتراضی مقابل منه  اسالمهی  
  زده اند. اعتراضات صنفهی امها  
در محدوده مطالبات صنفی اسیهر  
نشده انهد  خهواسهتههها و بهنهرههای  
بزرگی که ههر عهابهر و بهیهنهنهده  
میتین  و خهبهرنهگهار را بهخهود  
جهب میکند  کصویر اعتهراضهاکهی  
هستند که عهیه شکا  طبقهاکهی  
و عهیه شرای  سخهت و نهاامهنهی  
معیشتی بهر افهراشهتهه شهده انهد.  
صداها و سخنرانی ها هم در ایهن  
راستها هسهتهنهد. مهردم در سهطه   
میهیونی از کهارگهر و مهعهههم و  
پههرسههتههار و دانشههنههو بشههرایهه   
ایتصادی و اجهتهمهاعهی کهنهونهی  

 ناراضی هستند.  
 

اعتراو بزندگهی زیهر خه  فهقهر  
پدیده اجتماعی وسیع و پهردامهنهه  
ای شههده اسههت. هههمههه جهها در  
مههیههتههیههنهه  و کههنههمههعههات و  
اعتصابات مطالبات رادیکهالهتهر و  
مههقههاومههت و کههداوم اعههتههراو و  

 اعتصاب  بیشتر شده است.  
 

شههرایهه  کههنههونههی کههحههت کههاثههیههر  
رادیهههکهههال شهههدن اعهههتهههراضهههات  
خواستهایی را در جامهعهه مهطهرن  
کرده است که بهه مهانهیهفهسهت و  
مطالبات همه گیر و مهیهههیهونهی  
کارکنان جامعه کبدیل شهده انهد.  
شههعههار"بههودجههه عههادالنههه  آمههوزب  
رایگهان"  کهحهصهیهل رایهگهان حهق  
بههچههه هههای مههاسههت" خههواسههت  
میهیونی مردم در ایران است. ایهن  
خههواسههت یههکههی از امههیههال و  
آرزوهای  عمیقا طهبهقهاکهی مهردم  
کارکن در جامعه  است. ههزیهنهه  
کحصیل کودکان و جوانان یهکهی  
از مسائل مههم طهبهقهاکهی اسهت.    
کامین هزینه کحصیل کهودکهان و  
جوانان در خانواده های کهارگهری  
و مزدبگیران  کار شاق و سختهی  
شده است.  اعتهراضهات کهنهونهی  
ایهههدامهههی اسهههت در راسهههتهههای  
انههعههکههاس مههیهههههیههونههی مصههائههب  
اجتماعی و گامهایی به  یهوی  
و محکم هسهتهنهد بهرای ارکهقها و  
شکل دادن بمبارزه ای طهبهقهاکهی  
عهههههیههه وضههع سههرمههایههه داری و  
استثهمهار وحشهی آنههها و عهههیهه  

 هیئت حاکم و در یدرت. 
 

مردم در ایهران بهه وضهع مهوجهود  
نهاراضهی هسهتهنهد. حهقهوق ههای  
کههنههومههی  اخههتههالس و دزدی و  
چپاول   با بیکاری میهههیهونهی و  

برابر زیر خ  فهقهر  ٠ دستمزد های  
با شعارههای  "فهقهر و کهبهعهیه   
دیگر به  اسهت"  "یهک درصهد  

درصههد گههرسههنههه"     ٣٣ کههامههیههن  
بمصا  کشیده شهده انهد.  مهردم  
ناراضی عمال میگویند ایهنههها را  
نمیپدیریم و سکوت نهکهرده انهد و  
سرنوشتشهات را بهه یضها و یهدر  

 نمیخواهند بسپارند.  
 

کارکنان میهیونی جامهعهه بها در  
دست گرفتن شعارهای  "بهودجهه  
عهههادالنهههه  آمهههوزب رایهههگهههان"   
کحصیل رایگان حهق بهچهه ههای  
ماست"  معهم بپاخهیهز بهرای رفهع  
ستم"  "نه به کبعی "  "خه  فهقهر  
سه میهیون حقوق ما یک و نهیهم  
میهیون"  "پولی کردن آمهوزب را  
متویف کنید"  "فقهر و کهبهعهیه   
دیگر به  اسهت"  "یهک درصهد  

درصد گرسهنهه" عهمهال    ٣٣ کامین  
عههههیهه شههکها  طهبههقههاکهی صههف  
بندی کرده اند. همچنانکه اشهاره  
شههد رونههد کههنههونههی کههاره اسههت   
جههامههعههه از مههوضههع کههدافههعههی و  
سپردن سرنوشت خود به انهته هار و  
سکهون  وارد فهاز عهبهور جهدی  
شده اسهت   و یها بهعهبهارکهی در  
مسیر کهغهیهیهر ریهل بهرای ایهنهاد  
صف بندی ههای جهدیهدی اسهت  
که کصمیم های کهعهرضهی کهر و  
 کوبنده ای را در دستور بگ ارد. 

 
چشم اندازه ییام خیابانی  انهقهالب  
برای مهعهیهشهت و یهک دنهیهای  
بهتر  انقالب برای پهاک سهازی  
هیئت حاکمه خود نیهر رونهدههای  
یابل بررسی هستند  خارج از ایهن  
احتمهاالت  شهرایه  نهویهن جهدیهد  
خههود پههیههش درآمههد کههحههمههیههل  
خواستهایی صنهفهی هههه سهیهاسهی  
است که در چنهد سهال گه شهتهه  

کارگران  کارمندان و  پهرسهتهاران   
و معهمان برای آنها مهبهارزه کهرده  
اند. دولت و کهارفهرمها در مهوارد  
زیادی کهحهت فشهار اعهتهراضهات  
موجود عقب نشینهی کهرده و یها  
عایبت اندیشی کرده انهد. اخهیهرا  
بههدلههیههل بههرگههزاری بههالههمههاسههکههه  
انتخابات ریاست جهمهههوری طهی  
چند نامه و دستورالعمهل داخهههی   
بههه کههارفههرمههاههها و ارگههانهههههای  
دولتی ابالغ شده که حقوق هها را  
بمویع پهرداخهت کهنهنهد. پهرداخهت  
نکردن حقوق ها از سه کا بیش از  
یکسال روکینی عمهکهرد دولهت و  
کارفرما در برخورد بهکهارگهران و  
کارمندان است. بعهبهارکهی دیهگهر  
مبارزه برای پرداخت حقهوق ههای  
پرداخت نشده عرصهه ای دائهمهی  
از مبارزات کارگرن و کهارمهنهدان  
در چند سال گ شهتهه بهوده اسهت  
که در موارد زیادی بدلهیل کهداوم  
اعتراضات پرداخهت حهقهوق ههای  
معویه بهه دولهت و کهارفهرمهاهها  

 کحمیل شده است. 
 

حضور خهانهواده ههای کهارگهران   
شکل دادن بمنهمهع عهمهومهی در  
محل کارخانه   کارگاه  مهدارس  
و شرکت ها بعنوان ارگهان یهدرت  
کارگران و معهمهان  کهالب بهرای   
بکارگیری میهدیهای اجهتهمهاعهی  
بشکل گسهتهرده  فهااکهتهورههای  
مهمی هستند که به  کحکهیهم و  
گسههتههرب اعههتههراضههات در ابههعههاد  

 سراسری کمک میکنند.  
 

دسههتههاورد یههابههل اکههکهها جههنههبههش  
کارگری دسترسی به سخنگویهان  
و فهعهالهیهنهی اسهت کهه عهههنهی  
هستنهد  مهورد اعهتهمهاد مهردم و  
کارگران هستند  نام و مهویهعهیهت  
آنها برای مردم و جامعه شنهاخهتهه  
شده است  بس  و گسهتهرب ایهن  
دستاورد کماکان بهرای کهحهکهیهم  
رابههطههه جههامههعههه بهها کههارگههران و  
کارکنان میهیونی اهمیت بهاالیهی  

 دارد. 
 

 نسان نودینیان     
 ٦٩٣٩ اسفند    ٤١ 

روند رادیکال شدن خواست ها و اعتراضات در فضای سیاسی در 
 ایران، جدید است. 

 نسان نودینیان 



 ١٦٤ شماره      -  چهارم  دوره     7     کارگر کمونيست 

بعنهوان کسهی کهه از نهزدیهک  
شههاهههد فههعههالههیههتهههههای دلسههوزانههه  
فعالیهن اجهتهمهاعهی در مهدیهای  
اجتماعی بهوده ام مهایهههم دسهت  
مهههریهههزاد بهههگهههویهههم بهههه شهههمههها  
جههوانههان کههارگههران  مههعهههههمههان   
پههرسههتههاران  بههازنشههسههتههگههان  بههی  
خدایان  زنان  دگرباشان جهنهسهی   
سوسیالیستها  طرفداران مهحهیه   
زیست  فعالین اجتماعی مهدافهع  
حقوق انسان  دوستداران کتهاب و  
ادبیات و نویسندگان  هنردوستهان  
و هنرمندان و همه شهمهائهی کهه  
به مدد شبکه ههای اجهتهمهاعهی  
در ایههنهتههرنههت  دیههوار سهانسههور و  
خفقان جمهوری اسهالمهی را در  
هم شکسته اید و مهبهشهر آزادی  
و خرافه زدایی در جهامهعهه بهوده  

 اید. 
 

هههمههه شههمهها مههی دانههیههد کههه  
جمهوری اسهالمهی چهه بهیهم و  
هراسی از ایهنهتهرنهت و مهدیهای  
اجهههتهههمهههاعهههی دارد. فهههنهههاوری  
اینترنتی ساز و برگی اسهت کهه  
شهههههرونههدان بهها اسههتههفههاده از آن  
حاکمان جنایتکار و سهتهمهگهر را  
به چالش می کشند. به ههمهیهن  
خاطر  از یهکهطهر  کهاربهران و  
بالگنویسها را مهورد پهیهگهرد و  
باز داشت یهرار مهیهدههنهد  و از  
طر  دیگر آیت الهه ههای رسیهم  
"غیر شرعهی" بهودن اسهتهفهاده از  
اینترنت با سرعت باال را در بهوق  
می کنند. برای آنها استفهاده از  
خهدمههات ایههنههتههرنهتههی در آن حههد  
مناز است که در جهت اشهاعهه  
دروغ  خرافه و کهههنهه پهرسهتهی  
باشد. متحنرین حهاکهم بهر ایهران  
از شبهکهه ههای اجهتهمهاعهی در  
اینترنت می کرسند چهرا کهه از  
بهر مهال شهدن حههقهیههقهت وحشههت  
دارند؛ هراس آنههها از ایهن اسهت  
که مردم از این دریچه بیشتر بهه  
نقد خرافات مه ههبهی بهپهردازنهد؛  

نهگههرانهی شهان از خهبههر رسههانههی  
دربههاره اعههتههراضههات و مههبههارزات  
مردم و اکهحهاد و سهازمهانهیهابهی  
آنهاست؛ از رشد آگاهی مهردم و  
جههههب کهوجههه روزافهزون آنهههها بههه  
افکار سوسیالیستی و ارزشهههای  

 مدرن و پیشرو واهمه دارند. 
 

ای    انقالب انفورماکیک و رسهانهه 
باعث شهکهسهتهه شهدن انهحهصهار  
طههبههقههات حههاکههم و دولههتههههها بههر  

هها شهده اسهت. امهروزه بها    رسانهه 
استفاده از ککهنهولهوسی جهدیهد و  
شههبههکههه هههای اجههتههمههاعههی در  
اینترنت  نقد نه هری و سهیهاسهی  
وضههع مههوجههود  کههبههادل نهه ههر  
سیاسهی  اشهاعهه افهکهار و آرا   
کاثیرگ اری بر فضای سیهاسهی   
به چالش کشیدن دولتها  شهکهل  
دادن به حهرکهتهههای اعهتهراضهی  
کههوسهه  فههعههالههیههن اجههتههمههاعههی و  
مههتههشههکههل شههدن بههخههش هههای  
مختهف مردم بسیار آسانهتهر شهده  
است.  و این کاریست که شهمها  
مشغول اننام آن هستید. عهیرغهم  
محدویت هایی کهه در ایهران بهر  
سر راه شمها وجهود داردعهههیهرغهم  

بازداشت بالگنویسها و کهاربهران  
فعال  عهیرغم فیهتر شدن شبهکهه  
های اجتماعی  و سرعت پایهیهن  
و کهیهفهیهت بهد ایهنهتهرنهت  شهمها  
خستگی ناپ یر به مصها  ههمهه  
این محدویت ها رفتهه ایهد و بهه  
 کار پر ثمر خود ادامه داده اید.   

 
استفاده از فهنهاوری ایهنهتهرنهتهی   

حق مسهم همه شهروندان اسهت و  
بهههایهههد  بهههه ا یهههت و آزار و  
دسههتههگههیههری کسههانههی کههه بهها  
اسههتههفههاده از  ایههن کههکههنههولههوسی  
حکومت را به چالش کشیده انهد  
هر چه زودکر پایان داد. خهامهنهه  
ای جنایتکهار فضهای مهنهازی  

 «مههیههدان وایههعههی جههنهه  »را  

خوانده و کوصیه کرده روحهانهیهون  
و طههالب مسههههه  و آمههاده ایههن  

ما ایهن چهالهش را    عرصه شوند. 
می پ یریم چرا کهه اسهتهفهاده از  
اینترنت و شبکه های اجتمهاعهی  
بطور یطع نقش موثری در جهارو  
کردن بساط حکهومهت اسهالمهی  

  ایفا خواهد کرد.  
 حسن صالحی 

 

 "فضای مجازی" و هراس حکومت!
 حسن صالحی 

 کارگران به زندگی زیر خ  فقر تن نمیدهند
سرانجام در آخرین روزهای سوال کومویوتوه سوه جوانوبوه 
دستمزد دولت، از باالی سور کوارگوران مویوزان حوداقول 

هوزارتووموان یو ونوی ٠٣٩را م وادل ٠٩دستمزد برای سال 
حدود یک چهارم خ  فقر اعالم. کرد. این جانیان ب د 

 ٩٨٠از کلی غور و تفحص سبد هزینوه دو مویولویوون و 
هزارتومانی خانوار کارگری را ت یین کردنود. خوودشوان 
اذعان کردند که در این سبد بسیاری از اقوالم هوزیونوه 
ها حذف شده است و ب د از "لحاظ " کردن همه ایونوهوا 
با گستاخی تمام حداقل دستمزد کوارگوران بورای سوال 

هزار تومان ت یین کردند. کارگران به ایون  ٠٣٩آتی را 
 بردگی و زندگی زیر خ  فقر تن نمیدهند.

 
کارگران از قبل با بیانیه هایشان، با تجم ات هزاران 

مویولویوون، حوقووق موا یوک  ٩نفره و با ش ار خ  فقور 
میلیون اعتراض خود را به دستمزدهای زیور خو  فوقور 
اعالم کرده و در تجم اتشان اولتیماتوم داده انود، کوه 
به مبارزاتشان برای افزایش دستمزدها در قدم اول بوه 
باالی خ  فقر ادامه میدهند. هوم اکونوون طووموارهوای 
اعتراضی بر سر همویون خوواسوت در مویوان مو ولوموان و 

 کارگران در جریان است. 
جم ی از م لموان عودالوتوخوواه در اعوتوراض بوه سو و  
دستمزدهای زیر خ  فقر بیانیه ای داده و از هموکواران 
خود حصوصا م لمانی که مشمول قانون کارند و نیز از 
دانشجویان، پرستاران، کارگران، ف الین زن، فو والویون 
محی  زیست، ف الین دفاع از حقوق کوودک و حوامویوان 
این حرکت خواستار شده اند که فرم نگار آنان را امضا 

 کنند. 
نمونه دیگر طومار اعتراضی کارگران سونودیوکوای واحود 
در اعتراض به دستموزدهوای زیور خو  فوقور اسوت کوه 

 جریان دارد. 
همچنین اتحادیه آزاد کارگران ایران نویوز چونود سوالوی 
 ٩٩است که برای این خواست اعوالم کورده و طوومواری 

هزار نفره جمع شده و تا کنون به ابتکار این اتحادیوه 
 تجم ات اعتراضی ای در مقابل مجلس به پا شده است. 
بدین ترتیب جنبش برای خواست افزایش دستمزدها کوه 
اساسا یک جنبش اجتماعی و علیه فقور اسوت و در آن 
کارگران، م لمان، بازنشستگوان، پورسوتواران در صوفوی 
متحد ایستاده و به جلو می آیند، قویتر از هر وقت در 
میدان است. کارگران دسوتوموزدهوای زیور خو  فوقور را 

 نخواهند پذیرفت.
 شهال دانشفر

هزار ٠٣٩حداقل دستمزد 
 تومان ت یین شد.

 شهال دانشفر 
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یاضی محمد شهریاری سهرپهرسهت  
دادسهههرای کهههههههران بهههزر  بهههه  
خهبههرگههزاری سهپههاه در بهاره عهههههت  
فاجعه پالسکو گفته است: ههیهتهر  
بریی کارگران عهههت ایهن حهادثهه  
بوده است.پ  از کحقیقات نهههایهی  

سهههوزی از    مشههخهههص شهههد آکههش 
 «نستهرن »فروشگاه کولید پوشاک  

وایههع در طههبههقههه دهههم سههاخههتههمههان  
پالسکو آغهاز شهده و دو کهارگهر  
همان مویع از هیتر بریی اسهتهفهاده  
می کردند که باعث ایهنهاد آکهش  

 سوزی شده است. 
وی در ادامه گفته است: مهالهک  

کارگر وی شناسایی شدند و    ٤ و  
کارگر در    ٤ مشخص شد که این  

این مهغهازه مشهغهول بهه فهعهالهیهت  
اند.دو کارگر پالسکو اعهتهرا     بوده 
انههد کهه از مههههتههابهی داخههل    کهرده 

سقف یک سیم روکهار بها مهتهراس  
متر کشهیهده و    ٦٩ الی    ٦١ حدود  

آن را ابتدا به یک یهخهچهال وصهل  
کرده و برخی روزها ههم بها اکصهال  
به یک هیتر بریهی خهود را گهرم  

 کردند.   می 
روز از    ٩١ بعد از گ شت بیش از  

حادثه ریزب ساختمان پهالهسهکهو و  
آکههش نشههان و    ٦١ کشههتههه شههدن  

چهار شههرونهد عهادی  حهکهومهت  
این حادثه را پهیهدا کهرده  ”  مقصر “ 

است!دادسرای کهههران اعهالم کهرده  
که این دو کارگر بها اسهتهفهاده از  
هیتهر بهریهی عهامهل ایهنهاد آکهش  

 سوزی بوده اند. 
در طههول ایههن مههدت نهههههادههها و  
ارگانهای حکومتی نهایهت کهالب  
را برای خهارج کهردن خهودشهان از  
اکههههامهات وارده کههه از مههتههههمههان  
اصهی فهاجهعهه بهودنهد  بهه عهمهل  
آوردند. یالیبا  شهههردار کهههران  و  
بنیاد شهید حکومت کهه مهالهک  
پالسکو بود و از متهههمهان اصهههی  

این فاجعه هستند را از اکهههامهات  
 وارده شان کبرئه کردند. 

بنابراعترا  مقامات آکهش نشهانهی  
و کهمهیهسهیهون کهحهقهیهق بهانهدههای  
مهنهههههسهی کههه یههک مهاه پههیههش  
عهنی شد سیهسهتهم یهدیهمهی سهیهم  
کشی ساختمان   خیر بیش از حهد  
مواد سوختی در یکی از طهبهقهات  
سهاخههتهمههان  نهبههود ابهتههدایههی کههریههن  
امکانات ایمنی و نهنهات  بهاعهث  
این فاجهعهه شهد ه اسهت.مهقهصهران  
اصهی این حادثه شههرداری کهههران  

 و بنیاد شهید می باشند. 
اعههتههرا  گههیههری از کههارگههران و  
وادار کردنشان به اعترا  به دسهت  
داشتن در آکهش سهوزی پهالهسهکهو  
محکهوم اسهت. بهه ایهن سهیهاسهت  
کثیف حکومت مبتهی بهر مهتهههم  
کردن کارگران به آکش سهوزی در  

باید اعهتهراو   ساختمان پالسکو    
از     کرد. نباید اجازه داد حکومهت 

خودب و نهادهای مسئول در ایهن  
فاجعه رفع اکهههام نهمهایهد. در ایهن  
میان نقش کارگران و بازمهانهدگهان  
آکش نشانان کشته شده بسیار مههم  

 است. 
 محمد شکوهی 

 ٤١٦٢ مارس    ٦٠ ٦٩٣٩ اسفند   ٤٠ 
  

بههه گههزارب جههداری فههروغههی  
وکیهل کهارگهران بهافهق یهزد در  

اسفند ماه  حهکهم کهنهدیهد    ٤٩٩ 
نه هر مهربههوط بهه ههفههت نهفهر از  
کههارگههران ایههن مههعههدن  حههکههم  
وحشیانه شالق ح   شده اسهت.  
او در این بهاره چهنهیهن کهوضهیه   
مههیههدهههد: "در دادنههامههه صههادره  

ماه حهبه   ٢ بدوی  حکم صادره   
ضربه شالق بود که بهرای    ٩١ و  

سال کهعهههیهق شهده بهود     ٩ مدت  
اما در دادنامه کندیدنه هر مهدت  
کعهیق به سه سال کقهیل یافهتهه و  

ضربه شالق به یک میهیهون    ٩١ 
کههومههان جههریههمههه نههقههدی بههرای  

هههفههت نههفههر کههبههدیههل   هههرکههدام از 
اسهت." جهداری فهروغهی در    شده 

خاکمه سخنانش چنین میگهویهد:  
"از ن ر مهن در پهرونهده دالیهههی  
مبنی بر محکومهیهت کهارگهران  
وجود نداشت  ولی عهیهرغهم ایهن  
مساله  کقهیل مدت کعهیق حهکهم  
و نیز کهبهدیهل شهالق بهه جهریهمهه  
نقدی  کغیهیهرات مهثهبهتهی اسهت  

 اسهههت.".   کهههه اکهههفهههاق افهههتهههاده 
  ٢٢ بدین کرکهیهب کهقهههیهل حهکهم  

کارگر بافق یزد و حه   حهکهم  
شههالق آنههان خههود یههک عههقههب  
نشینی از جانب حکهومهت اسهت  
که به طهور وایهعهی زیهر فشهار  
کهههارزاری گسهههتهههرده صهههورت  
گههرفههتههه اسههت. امهها کههارگههران  
خههواسههتههار لههغههو کههامههل احههکههام  

کههارگههر    ٢ صههادر شههده بههرای  
معدن بافق یزد و خاکمه دادن بهه  
پرونهده امهنهیهتهی کشهکهیهل شهده  
  بههههرای آنههههان هسههههتههههنههههد. 

دادگاه کهنهدیهد نه هر کهارگهران   
بافق یزد در وایهع زیهر فشهاری  
که یرار داشته  حهکهم شهالق را  
لغو کرده است  اما در یهبهال آن  

این کارگران را به یک میههیهون  
کومان جهریهمهه نهقهدی مهحهکهوم  
کرده است. صدور این حکم بایهد  
با اعتراو وسیع ما روبهرو شهود  
و بایهد کها لهغهو کهامهل احهکهام  

کارگر بهافهق    ٢ صادر شده برای  
یزد به کهارزار اعهتهراضهی خهود  
 ادامهههههههههههه دههههههههههههیهههههههههههم. 

کههارگههر بههافههق یههزد بههخههاطههر    ٢ 
ههزار کهارگهر    ٩ مبارزات جانانه  

این معدن در دو سال و نیم یهبهل  
که با حمایت وسیع مهردم شهههر  
روبرو شد  مهحهاکهمهه شهده انهد   
پرونهده امهنهیهتهی کشهکهیهل شهده  
  برای آنان باید کمام بستهه شهود. 

کارگران بهه احهکهام وحشهیهانهه   
شههالق کههه مصههداق یههوانههیههن  
منازات اسالمی است و متعهههق  
به عهد بهربهریهت اسهت اعهتهراو  
دارنههد و در بههرابههر آن جههانههانههه  

ایسههتههاده و ایههن اعههتههراو بههه  
کارزاری در سط  جامعه کبهدیهل  
شده است. همچنین مبارزه عهیهه  
امهههنهههیهههتهههی کهههردن مهههبهههارزات  
کههارگههران  مههعهههههمههان و کهههههیههه  
فعالین اجتماعی کمپینهی اسهت  
کهه بهدنهبههال بهیهانههیهه مشهتههرک  
اسماعیل عبدی و جعفر عه هیهم  
زاده بههه راه افههتههاده و در ایههن  
کارزار صف کارگران و معههمهان  
کهنههار هههم ایسههتههادنههد و اکههنههون  
میرود که به جنبشی اجتمهاعهی  
کههبههدیههل شههود. وسههیههعهها بههه ایههن  
هههههدیهههههم.  هههههپهههههیهههههون   کهههههارزار ب
شهالق زدن مههمههنهوع و کهمههامههی  
 احهههکهههام امهههنهههیهههتهههی لهههغهههو 
کمپهیهن بهرای آزادی کهارگهران  

 زندانی 
 Free Them Now 

 ٣٩ اسفند    ٤٩ 

دادسرای تهران دو کارگر 
” مقصر غیرعمدی” را 

 حادثه پالسکو اعالم کرد!
 محمد شکوهی

حکم وحشیانه شالق کارگران بافق یزد پس 
 گرفته شد

 
 تمامی احکام صادر شده برای آنان باید لغو شود 

 شهال دانشفر 
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هزار تومانی لکه  ٠٣٩بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون حداقل مزد سال آینده: حداقل مزد ماهیانه 
 ننگی است بر دامن دولت و نهادهای دست ساز کارگری 

پ  از چند ماه خیمه شب بهازی  
و هههمههکههاری نهههههادهههای ضههد  
کارگری با دولت و کارفهرمهایهان  
برای کحمیل حدایل مزد چهنهدیهن  
بههرابههر زیههر خهه  فههقههر بههه طههبههقههه  
کارگر ایران  صب  امهروز حهدایهل  

هههزار کههومههانههی بههه  ٣٩١ مههزد  
امضای طرفین رسهیهد و یهکهبهار  
دیگر سالی پر از رنهج و مشهقهت  
برای میهیونها خانهواده کهارگهری  

 ریم خورد. 
 

کعیین چنین مزد خفهت بهاری از  
سوی شورایعالی کار و امضهای  
آن کوس  نماینده های دست سهاز  
کارگری چیزی نبود که بهر مها  
کارگران پوشیده باشهد. چهرا کهه  
دهه هاست با بکهارگهیهری چهنهد  
مهاشهیهن امضها بههه نهام نهمهایهنههده  
کارگر بهه جهای نهمهایهنهده ههای  
وایعی ما کارگران در نهادی بهه  
نههام شههورایههعههالههی کههار  چههنههیههن  
وضعیتی جاری است و سهال بهه  
سال فقر و فالکتی روز افزون بهر  
مههیهههههیههونههههها خههانههواده کههارگههری  

 کحمیل میشود. 
با این حال امسال  نهادههای ضهد  
کارگری همچون کهانهون عهالهی  
شههوراهههای اسههالمههی و دیههگههر  
نهادهای دست ساز  کحهت فشهار  
جهنهبهش کهارگهری ایهران  چههههره  
های کمتر شناخهتهه شهده ای را  
به معرکهه مسهائهل کهارگهری و  
کعیین حدایل مزد وارد کهردنهد و  
آنههان بهها اعههالم سههبههد هههزیههنههه دو  
میهیون و چهههار صهد و هشهتهاد  
هزار کومانی و کبهیغات ریاکارانهه  
بر روی آن  دست آخر با گ اشهتهن  
امضایشان بهر پهای حهدایهل مهزد  

هههزار کههومههانههی  چشههم در    ٣٩١ 
چشم میهیونها خانواده کهارگهری  
بههه آنههان اعههالم کههردنههد فههقههر و  
گرسنگی بی پایان  کهنههها سهههم  

میهههیهون نهفهر انسهان در ایهن    ٩١ 
 ممهکت از زندگی است. 

کارگران و ههمهکهاران در سهراسهر  
 کشور 
 

هههیههچههکهه  بههه انههدازه خههود مهها  
کارگران نمیداند که حدایهل مهزد  

هزار کهومهانهی یهعهنهی چهه؟  ٣٩١ 
کعیین چنهیهن مهزدی یهعهنهی لهه  
شدن و لهگهد مهال شهدن شهان و  
مههنههزلههت مهها کههارگههران  یههعههنههی  
محروم شدن بیش از پیش فرزنهدان  
خردسال ما از کهحهصهیهل و رانهده  
شههدن صههدههها هههزار کههودک بههه  
خیابانها برای شیشه پاک کهنهی  
و دستفروشهی و کهکهدی گهری   
یعنی خودکشی بیشتر و بهیهشهتهر  
ما کارگران بدلیل درماندگهی از  
گ ران زندگی  یعنی طوالنی کهر  
شدن صف کهیه فروشی  یهعهنهی  
گسترب پهدیهده گهور خهوابهی و  
کارکن خوابی  یعهنهی فهروپهاشهی  
بیش از پیش خانواده ههای مها و  
از دست رفهتهن دخهتهران و پسهران  
جوان مان و کهبهاه شهدن زنهدگهی  
آنان  یعنی مر  از گهرسهنهگهی  
و کن فروشی گسترده کهر زنهان و  
یعنی نهابهودی آخهریهن  ره ههای  

 انسانیت. 
 

از طر  دیگر هیچکه  نهیهز بهه  
اندازه خود ما نمی کهوانهد مهبهشهر  

پایان دادن به این همه فهالکهت و  
بدبختی باشد. همه مها بهههتهر از  
ههر کسهی مهیهدانههیهم کهه کهنهههها  
چیزی که در این ممهکت وجهود  
ندارد احساس مسئولهیهت دولهتههها  
در یههبههال زنههدگههی و هسههتههی  
مههاسههت. ایههنههرا مهها هههر روزه بهها  
پوست و گوشت خهود در مهراکهز  
کولیدی و صنعتی لم  میکنهیهم  
و میدانیم کهه حهتهی آنهنها کهه  
همین دستمزد چهنهدیهن بهرابهر زیهر  
خ  فقر ما را نیز نمی پردازنهد و  
مها بهنهاچهار دسهت بهه اعهتهراو  
مهیهزنهیههم از اسهتههانهدار و شههورای  
کامین و نیروی انت امی و گهارد  
ویژه همگی در مقابهل مها صهف  
میکشند و با کهدید و ارعهاب از  
ما میخهواههنهد کها صهدایهمهان در  
نیاید. این آن چیزی است کهه از  
برنامه و یانون برای اداره زنهدگهی  
و بودن و زیستن ما کهارگهران در  

 این ممهکت وجود دارد. 
به همین دلیل ساده و با کوجهه بهه  

هههزار  ٣٩١ کههعههیههیههن حههدایههل مههزد  
کومانی به مثابه کحمیهل یهطهعهی  

فقر و گرسنگی روز افزون کهر بهر  
ما کارگران و خانواده هایهمهان در  

  دیگر نباید بهه امهیهد  ٦٩٣١ سال  
چیهزی جهز اعهتهراو و نهیهروی  
متحد خودمان برای خهالهصهی از  
وضههعههیههت مشههقههت بههار مههوجههود  
بنشیهنهیهم. بهایهد در جهای جهای  
کشور و به عنهوان امهری بسهیهار  
حیاکی  دستهایهمهان را در دسهت  
همدیگر بهگه اریهم و در ابهعهادی  
سراسری بها خهواسهت رههائهی از  
فقر و فهالکهت  نهیهروی بهه ههم  
پیوسته خود را به جنبشی ع هیهم  
کبدیل کنیم و متحد و ههمهراه بها  
بازنشستگان و معهمان  گامهههای  
کعیین کننده ای را بهرای پهایهان  
دادن به مصائب موجهود بهرداریهم.  
این یهگهانهه راههی اسهت کهه در  
سال آینده پیش روی ما کهارگهران  

 یرار دارد و الغیر. 
 

  ٤٩   -اکحادیه آزاد کارگران ایران  
 ٦٩٣٩ اسفند ماه سال  

   

 ٠٩بیانیه مشترک کارگران خباز سنندج و مریوان در راب ه با دستمزد سال 

کارگران، مردم شوریو  
 ایران!

کههحههرکههات مههربههوط بههه کههعههیههیههن  
از    ٣١ دستمزد کارگران برای سال 

چند روز پهیهش بهه ایهن سهو بهه  
جههریههان افههتههاده اسههت. مههقههامههات  
دولتی  کشکههای کهارفهرمهایهی   
اطاق بازرگانی و کشهکهل ههای  
اسههمههها کهههارگهههری از شهههورای  
اسالمی کار که بی ربه  کهریهن  
کشکل بهه طهبهقهه کهارگهر مهی  
باشد کا خانه کهارگهر و غهیهره و  
غیره همگی بهه ایهن بهحهث وارد  
شههده انهههد. ایهههن اجهههمهههاع ضهههد  
کههارگههری در یههک سههمههفههونههی  
گوب خراب در صهدد اسهت بها  

دسهت آویههز یههرار دادن " شههرایهه   
نابسامان ایتصادی " و با کهکهیهه  
بر بودجه ریاضتی دولهت  امسهال  
هههم مههانههنههد سههالهههههای گهه شههتههه  
دسههتههمههزد کههارگههران را چههنههدیههن  
مرکبه زیر خ  فقر کعیهیهن کهنهد.  
برای رسیدن به این مههم و آمهاده  
نمودن  هنیت کارگران و خهانهواده  
های آنان و برای کهحهمهیهل یهک  
دستمزد غیر وایع؛ دولت چهنهدی  
پیهش حهقهوق کهارکهنهان خهود را  

درصهد    ٦١ حهدود    ٣١ برای سال  
 افزایش  اعالم نمود. 

همچنهیهن مهحهمهد بهایهر نهوبهخهت  
سههخههنههگههوی دولههت در نشههسههت  
خههبههری اخههیههرب دربههاره حههدایههل  
دستمزد گفته است " دولهت خهود  

را مقید به افزایش دستمهزدهها بهر  
اساس نرو کورم می داند " چنیهن  
اظهههههار نهه ههرهههایههی در شههرایههطههی  
صورت مهی په یهرد کهه مهرکهز  
آمههار ایههران نههرو کههورم بهههههمههن  

درصههد اعههالم کههرد. چههنههیههن  ١.١ 
نرخی از کورم با پهرواز نهاگهههانهی  
ییمت ایالم و / مهاه را بها یهک  
دهم درصد کاهش نسبت بهه مهاه  
گهه شههتههه  کههاالهههای ضههروری  
خانوارهای کارگری در آسهتهانهه  
سال نو به صورت سرسهام آور  در  
حالی است که دستمزد مهاههیهانهه  
کارگران جوابگوی گه ران کهنههها  
چند روز از ماه را دارد. عالوه بهر  
آن دولت بها اعهمهال مهالهیهات بهر  
ارزب افههزوده بههر روی کهههههیههه  

کههاالههههای مصهههرفههی  عههمهههال  
درصدی از ههمهان دسهتهمهزدههای  
زیهر خهه  فههقههرمههان را بههه جههیههب  
مبارک سرازیر می کند. دیهگهر  
ناهنناری های اجتماعی نهاشهی  
از بیکاری  اخهراج سهازی  عهدم  
پرداخت دستمزدها  عهدم امهنهیهت  

 شغهی و.... هم پیشکش 
.در ایهههن شهههرایهه  اسههفهههنهههاک  
اجتماعی که زنهدگهی اکهثهریهت  
یریب به اکهفهاق کهارگهران کهحهت  
کاثیرات منفی آن یهرار دارد  مها  
کههارگههران خههبههاز بههه دلههیههل عههدم  
افهههزایهههش دو سهههال و نهههیهههم  
دستمزدمان  بسی بی حهقهوق کهر  
از هههم طههبههقههه ای هههای خههود  
زنهههدگهههی مشهههقهههت بهههاری را  

گ رانیدم. بطهوری کهه دسهتهمهزد  
ما کهارگهران خهبهاز طهی حهدود  
شش سال گ شته کنهها دو بهار و  
آن هم بنا به عرفی غیر یانهونهی   
همزمان با افزایهش یهیهمهت آرد و  
نان؛افزایش پیهدا کهرده اسهت. بهه  
همین خاطر مها کهارگهران خهبهاز  
بار دیگر مهنهوط کهردن افهزایهش  
دستمزدها به افزایش نهرو نهان را  
غیر یانونی دانسته و ضمن آنهکهه  
خههواسههتههار عههدم افههزایههش یههیههمههت  
ضههروری کههریههن کههاالی سههفههره  
کارگران یعنی نان مهی بهاشهیهم   
می خواهیم دسهتهمهزدههایهمهان در  
اولههیههن روز فههروردیههن هههر سههال  
همزمان با افزایش دستمزد دیهگهر  

 کارگران  افزایش پیدا کند. 
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 ٤٤ صفحه         

 روسیه ٥٠٩١در سالگرد انقالب 
 قسمت آخر           ناصر اصغری

 مقابله با انقالب
کزار در نامه ای به مادرب مهی  
نویسد: "ویتی كه ویهتهه را بهرای  
بررسی و سپردن نهخهسهت وزیهری  
دعوت كردم  کا دیر ویهت بها ههم  
بحهث كهردیهم. ویهتهه دو راه حهل  
جهویم گه اشهت. اول ایهنهكهه یه   
فرمانده پر انرسی ارکهش را بهرای  
سركوب خونین این ییام و انهقهالب  
انتخاب كنیم. این ایهدام كهمهكهی  
به ما می كند كه بهرای مهدکهی  
نفسی بكشیم؛ اما بهعهد از چهنهد  
ماه باید دوبهاره بهه زور مهتهوسهل  
شویم. معنی این ایدام ایهن اسهت  
كهه بههار دیههگهر دریههای خههون راه  
بیندازیم. نهایتا سر از ههمهیهن جها  
در خههواهههیههم آورد. و یهها حههقههوق  
مههدنههی بههه مههردم اعههطهها كههنههیههم.  
آزادی بیان  مطبهوعهات  کهنهمهع   
شخصیت فرد  جدا از همه ایهنههها  
یوانین را بهه دومها بسهپهاریهم كهه  
معنای آن همهان یهانهون اسهاسهی  

نهویسهد:    است." کزار در ادامه مهی 
"ویته با حهرارت از انهتهخهاب دوم  

كهرد و گهفهت كهه    طرفداری مهی 
اگر مهی خهواههی مهن نهخهسهت  
وزیر بشوم  باید این شرط را یبهول  
كنی و در كهار مهن ههم دخهالهت  
نهكهنهی." "در ایهن مهدت بها ههر  
كسی كهه حهر  زده ام  راه دوم  
ویته را اجتناب ناپ یر می دانهد."  
کزار شروط ویته را یبول می كنهد  
و بعد از چهنهد روز سهنهدی كهه  

دههد را بها    ویته به او ارائهه مهی 
كهنهد. کهزار دربهاره    اكراه امضا می 

این سهنهد كهه بهنهام "مهانهیهفهسهت  
اكتبر" شهنهاخهتهه شهده اسهت  بهه  
مادرب می نویسد: "مادر عزیهز   
نمی دانهی انهگهار کهمهام روسهیهه  
 برای این سند فریاد می كشید." 

 
 مانیفست اكتبر

"مانیفست اكتبر" كه با کهیهزبهیهنهی  
خاع ویته نوشته شده بود یهدرت  
دو شقه كهردن مهردم مهعهتهرو و  
کضعیف انقالب را با خود داشهت.  
ایههن بههیههانههیههه بهها زبههان یههدرت و  
سركوب با مخاطبین حهر  مهی  

زند و مویعیت لرزان امهپهراطهوری  
کزار را به طبقه ای كهه در وایهع  
در منافع درازمدت کرب مهتهحهد  
کزار است گوشزد مهی كهنهد. در  

بهنهد دارد  آمهده    ٩ این بیانیه كه  
( آزادیهههای مهدنهی كهه  ٦ است:  

شامل مصونیت شخصهی  آزادی  
بیان و کنمع و کشكل می بهاشهد  
به رسمیت شناختهه خهواههد شهد   

( دادن حهههق رمی نهههههههایهههتههها  ٤ 
( اینهاد  ٩ همگانی برای مردان و  

مههنههههه  دومهها كههه اعضههای آن  
مههنههتههخههب مههردم خههواهههنههد بههود.  
"مانیهفهسهت اكهتهبهر" در وایهع کها  
حدودی به مهطهالهبهات بهورسوازی  
لیبهرال و مشهخهصها كهادکههها كهه  
نیروی اصهی نماینده ایهن بهخهش  
از بههورسوازی بههود  جههواب داد.  
لنین به درست این بیانیه را رد و  
محكوم كرد و گفت كهه چهیهزی  
جز ی  سری یول و یرار دروغهیهن  
که از سر نهاچهاری و در عهقهب  
نشینی در برابر انقالب نیست  در  
خود ندارد. کروکسكی ههم كهه در  
آن زمهان یهكهی از نهویسههنهدگههان  
اصهههههههی خهههبهههرنهههامهههه شهههورای  

  بههود در  Izvestiaپههتههروگههراد   
وایع همین موضهع را نسهبهت بهه  
مانیفست اكتبر گرفهت. بها ههمهه  
اینها این بیانیه با انداختن شكها   
در بین اعتراضات و اپهوزیسهیهون   
به دولهت کهزار بهه انهدازه كهافهی  
فرصت داد كه انقالب را سهركهوب  
كند و کازه بهعهد از ایهن سهركهوب  

بهنهدههای    ٦٣١١ بود كه در آوریل  
سر و دم بریده این بهیهانهیهه کهحهت  
عنوان "یهانهون اسهاسهی" عهمهههی  
شههدنههد. مههی گههویههم "سههر و دم  
بریده"  برای اینكه کزار هیچهویهت  
آزادی بیهان و کشهكهل و کهنهمهع  
وایعی را به رسهمهیهت نشهنهاخهت.  
هیچویت یهدرت را بهه مهنههه   
انههتههخههابههی واگهه ار نههكههرد. و  
هیچویت رمی همگهانهی وایهعهی  
به رسمیت شناخته نشهد. بها ایهن  
حال کغییراکی در شیوه حهكهومهت  
و یكه کازی کزار ههم ایهنهاد شهد  

كه مستحق این است كهه عهنهوان  
"سهههههطههنههت مشههروطههه" را بههر آن  

 بگ اریم. 
 

گرچه "مانیفست اكتبر" در ابهتهدا  
با ش  و کردید بهخهش زیهادی از  
جامعه روبرو شهد  امها بهه انهدازه  
كافی بورسوازی لیبرال را متهزلهزل  
كرد كه در ادامه انهقهالب دودلهی  
به خود راه بدهد. و نهكهتهه دیهگهر  
اینكه بخش محاف ه كار و پهر و  
پا یرع استبداد  از ایهنهكهه کهزار  
بدون مشورت با آنها حهر  ویهتهه  
را پهه یههرفهتههه اسههت  نههاراضههی از  
امضا "مهانهیهفهسهت اكهتهبهر" بهود.  
همین نارضهایهتهی ایهن بهخهش از  
طرفداران کزار  دلیل دیگهری بهود  
كه بخش زیادی از لهیهبهرالههها بهه  

 این سند خوشبین باشند. 
 

خاموشی تدریجی فضای 
 انقالبی

واكنش اولیه شورای پتروگراد بهه  
"مانیفست اكتبر" کأكید بهر ادامهه  
اعتصاب عمومهی بهود. مهنهتههها  
پایه این شورا  از آننا كه بخشهی  

هههای داده    هههای آزادی   بههه وعههده 
شده رضهایهت داده بهود و بهخهش  
بیشتری یدرت مهالهی و مهادی  
ادامههه اعههتههصههاب را در خههود  

رفهت.    دید  راه دیهگهری مهی   نمی 
نهوامهبهر خهاکهمهه    ٩ این شورا روز  

اعتصاب عمومی را اعهالم كهرد.  
گههفههتههه مههی شههد كههه ایههن یهه   
کاكتی  است و شهورا خهودب را  
برای ی  یهیهام مسهههحهانهه آمهاده  
  ٦٠ می كند  اما ویتی كهه روز  

نههوامههبههر ایههن شههورا بههار دیههگههر  
فراخوان اعتصاب عهمهومهی داد   
جواب بسیار سردی از مخاطبهیهن  
خود گرفت؛ چنانهكهه چهنهد روز  
بعد منبور شد كه لهغهو فهراخهوان  
اعتصاب عمومی اعالم كند. در  

نههوامههبههر بههار دیههگههر    ٩١ جهههههسههه  
مسئهه اعالم اعتصاب عهمهومهی  
در جهههههسههه رهههبههری شههورای  
پتروگراد به بحث گ اشته شهد و  
از آننا كه حدس زده شد بها عهدم  

حمایهت روبهرو خهواههد شهد  ایهن  
 پیشنهاد رد شد. 

 
شورای پتروگراد همچنیهن یهكهی  
از مهمترین مطالبات خود را  كهه  

سهاعهتهه بهود     ١ مطالبه روز كار  
از دستور خارج كهرد. ویهتهه مهی  
گوید كه در ایهن زمهان بهود كهه  
متوجهه شهد شهورای پهتهرورگهراد  
اکوریته خهود را بهر روی طهبهقهه  
كارگر از دست داده است و شهروع  
به حمهه به این شورا مهی كهنهد.  
دستهور دسهتهگهیهری رئهیه  ایهن  

  كهه یه   Nosarشورا  نهوسهار  
وكیل مهنهشهویه  بهود  داده مهی  
شود. شورای پهتهروگهراد كهمهیهتهه  
سه نفره دیگهری كهه کهروکسهكهی  
یكی از این سه نفر بود انهتهخهاب  
كرد  اما مثل گه شهتهه جهههسهات  
زود زود برگزار نمی شدند. ویهتهه  
می گوید كه دیهگهر اجهازه نهداد  
این شهورا مهثهل گه شهتهه یهدرت  

 بگیرد. 
 

 ش بان بی مخ های روسیه

در دوره بعد از صدور "مانهیهفهسهت  
اكتبر" جامعهه روسهیهه بهرای یه   
دوره كوکاهی دچار ههرج و مهرج  
شههد. مههرکههنههعههیههن و لههمههپههنهههههای  

صهدههای  »طرفدار کهزار كهه بهه  
 (Black Hundred) «سهههیهههاه 

معرو  بودند و از طر  كهیسا و  
پهی  حمایت مهی شهدنهد  دسهت  
بههه ا یههت و آزار انههقههالبههیههون و  
دانشنویان زدند. این جماعهت كهه  
ناسیونالیستهای افراطی طهرفهدار  
کهزار و اسهتهبهداد بهودنهد  بهه هههر  
كسی كه غیهرروسهی و انهقهالبهی  
بود حمهه كرده و مهورد ضهرب و  
شتم یرار مهی دادنهد. در بهخهش  
یههههودی نشههیهن امهپههراطهوری بههه  
كشتار و ا یت و آزار یهههودی هها  
دسههت زدنههد و در شهههههر اودسهها  
اوكرائیهن گهفهتهه مهی شهود كهه  

نههفههر را بههه یههتههل    ٩١١ حههدود  
رساندند. هیچك  بهههتهر از کهزار  
این ماجرا را کعریهف نهمهی كهنهد.  
در نامه ای به مادر می نویسهد:  
 "اکفایات در کومس   سیمفرپول   
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 ٤١ صفحه   

 مرگ بر جمهوری اسالمی!  
 زنده باد جمهوری سوسياليستی!    

 
کههور و اودسهها نشههان داد كههه  
مردمی كه از كوره در رفته انهد   
چه كارهائی می کوانند بهكهنهنهد!  
خانه هائی را كهه انهقهالبهیهون در  
آننا مخفی شده بودند را به آکهش  
كشیدند و اجازه ندادند حهتهی یه   
نفر هم از آنهنها خهارج شهود." در  
بخش یفقاز امپهراطهوری  ارامهنهه  
را مورد ا یت و آزار یهرار دادنهد.  
دلیل این امهر را عهمهومها کهعهداد  
انههقههالبههیههون ضههد کههزاری كههه از  
پیشینه ارمنی و یهههودی بهودنهد   

ای بهه    انهد. کهزار در نهامهه   دانسته 
مادرب اکفایا به همین نكهتهه كهه  
"نه دهم سوسیالهیهسهتههها یهههودی  
هسهتهنهد" از "طهرفهداران بهاوفههای  
امههپههراطههوری" مههی گههویههد كههه  
چههگههونههه "بههه داد امههپههراطههوری  
رسههیههده انههد." و در ادامههه مههی  
گوید: "البته کنها یهودیها نبهودنهد  
كه مورد حمهه یرار گرفتنهد  ههر  
كسی كه در این دوره به مها بهی  
لطفی كهرده  از دسهت طهرفهداران  

بههاوفههای امههپههراطههوری در امههان  
نمانده اسهت." و از دانشهنهویهان   
وكال  كارگران  مهندسین و غهیهره  

 اسم می برد. 
 

 …انقالب ادامه دارد، اما 
همان شب دستگهیهریههها و الهبهتهه  
یههبههل از وایههعههه دسههتههگههیههریههههها   
شورای پتروگراد بیانیه ای رو بهه  
مههردم صههادر كههرد كههه جههنههگههی  
ایتصادی را بر عهیه دولت شهروع  
كنند. از مردم خواستهه شهده بهود  
كههه از دادن مههالههیههات بههه دولههت  

ههای    خودداری كنند و كههیهه پهول 
ههای بهانهكهی    موجود در حسهاب 
هها خهارج كهنهنهد.    خود را از بهانه  

دولت کزار هر هشت روزنهامهه ای  
كه این بیهانهیهه را مهنهتهشهر كهرده  
بودند بست و برای سردبیران آنههها  

 های یانونی ایناد كرد.   مزاحمت 
با دستهگهیهری اعضهای شهورای  
پتروگراد  رهبران دسهتهگهیهر نشهده  
شورا بها ههمهاههنهگهی بها احهزاب  
سههیههاسههی فههراخههوان اعههتههصههاب  
عهمهومههی سههیهاسههی دیههگهری را  

صههادر كههردنههد. فههراخههوان جههواب  
مثبت خوبی گرفت و بهار دیهگهر  
كههارگههران راه آهههن جهههههو آمههدنههد.  
پتروگهراد صهحهنهه اصهههی نهبهرد  
نبهود. صهحهنهه اصهههی نهبهرد در  

دسامبر  كهل    ٤١ مسكو بود. روز  
صنهایهع مسهكهو وارد اعهتهصهاب  
شدند. مدارس و ادارات کهعهطهیهل  
شدند. خطوط راه آهن از كهار بهاز  
ایسهتهاد. ویهتههه مهی گهویههد كههل  
مسكو  حهتهی كسهان نهزدیه  بهه  
کزار و کهنهار بهزر  شهههر چهه  
عهههههنههی و چههه ضههمههنههی در  
اعتصاب بودند. ماكسیم گوركهی  
و روابطی كه با هنرمندان داشهت   
در جمع آوری كم  مالهی كهمه   

 شایانی به این اعتصاب كرد. 
ویههتههه كههه "راه حههل دوم و غههیههر  
خونریزی" را انتخاب كرده بود  بهه  
کزار مهی نهویسهد كهه فهرمهانهدار  
مسكو به انهدازه كهافهی در اداره  
امور یاطع نهیهسهت. بهههرحهال بهه  
جهسه شورای مسكو حمهه شد و  

شهونهد.    کعداد زیادی دستگیر مهی 

ها در سط  شهههر شهروع    درگیری 
شههود و ویههتههه و فههرمههانههدار    مههی 

مسههكههو بههه ارکههش مسههتههقههر در  
كنهنهد.    پادگان مسكو اعتماد نمی 

بخش كارگرنشین شهههر بهاریهكهاد  
كند. کزار  با کوصیهه و    بندی می 

پیشنهاد ویته نیروی سهركهوب بهه  
فهرسهتهد. اعهتهصهاب    مسكهو مهی 

عههمههومههی و اعههتههراضههات شهههههر  
مسكو باالخره بها کهوسهل بهه "راه  

 حل اول" خاکمه می یابد. 
طبقه كارگر كه در ابتدا جزئهی و  
بزرگترین جزء انقالب بود  بعد از  
صدور "مانیفسهت اكهتهبهر"  کهنههها  

ای كهههه    مهههانهههده بهههود. ویهههتهههه 
خههواسههت "یهههههرمههان راه حههل    مههی 

مسالهمهت آمهیهز" بهاشهد  بهاالخهره  
نتوانست كارگران را با مانیهفهسهت  
یالبی خهود بهفهریهبهد. شهههرههای  
دیههگههر امههپههراطههوری روسههیههه هههم  
شاهد اعتراضاکی بود  اما شعهههه  
آکششان زیاد گر نگرفت. گهرچهه  
دهههقههانههان هههنههوز ایههنههنهها و آنههنهها  

كردند  اما در مهاه    ییامهائی می 

دسامبر دیگر روشن شده بهود كهه  
اعتصاب كارگهران كهارخهانهنهات   
ههیههچههگههونهه جهه ابههیهتههی بههرایشههان  

 ندارد. 
 

كههارگههران و انههقههالبههیههون مسههكههو  
هههای زیهادی از خههود    یههههرمههانهی 

نشان دادنهد  امها در نهههایهت بها  
شكهسهت سهخهتهی روبهرو شهدنهد.  
شورای شهر مسهكهو اعهالم كهرد  
اعتصاب عمومی در پهایهان مهاه  

یهابهد. صهدهها    دسامبر خاکمه مهی 
نفر جهانشهان را از دسهت دادنهد.  
هزاران نهفهر بهه سهیهبهری کهبهعهیهد  
شدنهد. بهخهش بهزرگهی از شهههر  
مسهكهو بهه ویهرانهه کهبهدیهل شههد.  
سهركههوب و شههكههسههت اعههتههصههاب  
عمومی مسهكهو  پهایهان انهقهالب  

  ٦٣١٩ بهههود! انهههقهههالب    ٦٣١٩ 
خههورد  امهها بههقههول    شههکههسههت مههی 

رهههبههران حههزب بهههههشههویههک  ایههن  
انقالب کمرینی بهود بهرای وایهعهه  

 .  ٦٣٦٢ ای مهمتر! برای انقالب  
 ٤١٦٢ سانویه  

 

قرار در حمایت از شبکه همبستگی کارگری خاورمیانه 
 و شمال آفریقا

 مصوب کنگره دهم
 

با توجه به اینکه همبستگی بین المللی کارگری یک امر مهم و حیاتوی اسوت و بوا 
توجه به اینکه من قه خاورمیانه و شمال آفریقا به یکی از کانونهای جنو  هوا و 
جنایات و تفرقه افکنی های ملی و قومی تووسو  نویوروهوای اسوالموی و دولوتوهوای 
سرمایه داری تبدیل شده، کنگره از تشکیل شبکه همبستگی کارگری خواورمویوانوه و 
شمال آفریقا استقبال میکند و مورد حمایت قرار میدهد. کنگره از رهبوری مونوتوخوب 

 حزب میخواهد در تقویت و گستر  این نهاد ب ور جدی تال  کند  
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تجمع اعتراضی کارگران خ  لولوه ی    
 پاالیشگاه گاز فراشبند با خانواده!

اسفندماه  کارگران خ  لولهه ی پهاالیشهگهاه گهاز  ٤٢ جمعه 
فراشبند باهمراهی خانواده در اعهتهراو بهه عهدم پهرداخهت  
بمویع حقوق عیدی ومطهالهبهات دیهگهر  نهداشهتهن یهرار داد  
کههاری عههدم ارائههه فههیههش حههقههویههی و اخههراج بههدون دلههیههل  

 کارگران دست به کنمع در مصهی فراشبند زدند. 
کارگران با بیان اینکه در محی  کار ههیهچهگهونهه آرامهش  
روحی نداریم و کمامی ماه ها بایهد بها شهکهایهت و کهنهمهع  
حقوق خود را بگیریم گفتند: چند روز دیهگهر عهیهد نهوروز  

ههزار کهومهان    ١١١ الی    ٢١١ است و ما نیز هرکدام بیش از  
به مغازه ها بدهکاریم و دیگر کسی به ما یرو نهمهیهدههد  

ههزار    ١١١ الهی    ٩١١ و پیمانکار نیز میخواهد بها مهقهدار  
 کومان عیدی و سنوات ما را رد کند. 

 
تجمع اعتراضی نسبت به اخراج کارکنوان 

 بیمارستان شهر کتالم رامسر
اسههفهنههد( جههمههعههی از کههارکههنههان بههیهمههارسههتههان واهههالههی  ٤٩ ) 

نهفهر ازکهارکهنهان  ٩١ شهرکتالم رامسردراعتهراو بهه اخهراج  
 وکادر درمانی دست به کنمع دراین بیمارستان زدند. 

مسؤوالن ارشد شهرستانی در بهیهمهارسهتهان کهتهالهم حضهور  
اند. مردم و کارکنان بیمارستان نهیهز از خهروج دکهتهر    نیافته 

صهواکی معهاون اداری مهالهی دانشهگهاه آزاد جهههوگهیهری  
کنند و درب ورودی بیمارستان یفهل شهده اسهت کها بهه    می 

گفته خودشان ککهیهف ایهن کصهمهیهمهات و کهارکهنهان ایهن  
 منموعه روشن شود. 

به گزارب منابع خبری محهی در آستانه شب عهیهد و فهرا  
رسیدن ایام کعطیالت نوروزی  در شهرسهتهانهی گهردشهگهری  
همچهون رامسهر حهوالهی ظهههر روزگه شهتهه دانشهگهاه آزاد  

نفهرازکهارکهنهان و کهادر درمهانهی  ٩١ کنکابن ایدام به اخراج  
 بیمارستان شهر کتالم در شهرستان رامسر کرده است. 

این کصمیم عمال به کعطیهی بیمارستان شهر کهتهالهم خهواههد  
 اننامید. 

 
تووجوومووع کووارگووران سوونوودیووکووای واحوود در 

 اعتراض به دستمزدهای زیر خ  فقر
اسفهنهد کهعهدادی ازرانهنهدگهان وکهارگهران شهرکهت    ٤٩ روز  

واحداکوبوسرانی بنا بر یراری یبهی در اعتراو بهه کهعهیهیهن  
دستمزد کارگران چند برابر زیر خ  فهقهر درمهقهابهل وزارت  
کار حضوریافهتهنهد. ایهن درحهالهی بهود کهه بها کهوجهه بهه  
کنمعات اعتراضی کارگران شرکت واحد در سهال جهاری   
پ  از فراخوان سندیکا برای حضور در مقابهل وزارت کهار  
فشارهای مدیریتی و حراست بر کارگران افزایش یهافهت و  
مرخصی کارگران و رانهنهدگهان لهغهو گهردیهد. ههمهچهنهیهن  

استقرار نیروهای پهیسی و امنیتی در مهقهابهل وزارت کهار  
مانع از برگزاری کنمع اعتراضی کارگران گردیهد. حضهور  
اعتراضی کارگران شهرکهت واحهد کهه بهه دلهیهل کهعهیهیهن  

در    ٣١ دستمزد ناعادالنه و چند یرابر زیهر خه  فهقهر سهال  
مقابل وزارت کار صورت گرفته بودپ  از ساعاکهی پهایهان  

 یافت. 
 

دومیون روز توجوموع اعوتوراضوی کوارگوران 
پیمانوکواری کوارگواه مورکوزی پواالیشوگواه 

 آبادان
اسفند کارگران پیمانکهار شهرکهت  ٤١ از صب  روز پننشنبه  

"بهساخت فراز جنوب" که در کارگاه مهرکهزی پهاالیشهگهاه  
آبادان کارمیکنند  بواسطه کعویهق پهرداخهت دو مها مهزد    
سنوات خدمت و نیز پهاداب و عهیهدی پهایهان سهال دسهت  
ازکار کشیده ودر مقابل محل کارگاه مرکزی پهاالیشهگهاه  
آبادان دست به کنمع اعتهراضهی زدنهد. ایهن کهارگهران روز  
گ شته نیز در اعتصاب بودند و زیر فشار ایهن اعهتهراضهات  

کومان به صورت عهی الهحهسهاب    ٩٢١ کارفرما منبور شد  
به کارگران پرداخت کند. امروز نیز یک میهیون دیگهر بهه  
حساب کارگران واریز شد. ولی کارگران کمام طهههبهههایشهان  

 را میخواهند.  
 

کارگران پیمانکاری کهارگهاه مهرکهزی پهاالیشهگهاه آبهادان  
همچنین به سهطه  نهازل حهقهویهههایشهان اعهتهراو دارنهد و  
میگویند با وجود اینکه بیشتر آنها کارگهر فهنهی هسهتهنهد  
اما به آنان حدایل دستمزد پرداخت میشود. در حهالهی کهه  
سقف دستمزد کارگهران فهنهی و مهتهخهصهص بهیهن هشهت  

مهیهههیهون ریهال اسهت . کهارگهران خهواسهتهار  ٦٤ میهیون کا  
 دستمزد مساوی در برابر کاری مساوی هستند. 

 

تجمع اعتراضی پیمانکاران برق کردستان 
 مقابل اداره برق

آنها به عمهکردشرکت کوزیع برق استان درانهنهام کهعهههداکهش  
 اعتراو كردند 

 
نفر از کارگران کارخانه روغن نباتوی ٥٩٩

 قو دست به تجمع زدند
نهفهر از  ٦١١ اسهفهنهد در حهدود    ٤١ صب  روز    ٣ از ساعت  

کارگران کارخانه پارس یو کولید کنند روغن نباکی یهو بهه  
کارگر ایهن کهارخهانهه در اعهتهراو بهه    ٤٩١ نمایندگی از  

عدم پرداخت دستمزد مهاههههای دی  بهههمهن   اسهفهنهد و  

  ٣٩ عیدی آخر سال و عدم واریز حق بیمه )دی و بهههمهن(  
آنها مقابل شرکت نهان گل  سهم دار عمده کارخانه روغهن  

اند. به گفته کارگران کارفرمها کهنههها    نباکی یو کنمع کرده 
برای کعدادی از کارگران مزد و مزایای دی مهاه را واریهز  

ماه حهق بهیهمهه ههم مهوجهب شهده    ٤ کرده است. عدم واریز  
مان کهمهدیهد یها کهعهویه     های کامین اجتماعی   دفترچه بیمه 

 نشود. 
 

پووایووان اعووتووصوواب چووهوواروزه کووارگووران 
شهرداری بروجرد بدنبال پرداخت یک ماه 

 حقوق وعیدی!
اسفند اعتصاب چهارده روز کارگران شههرداری بها    ٤١ روز  

پرداخت یک ماه حقوق و عیدی آنها مویتا پایان گهرفهت.  
مههاه دسههتههمههزد طهههههب دارنههد. کههارگههران    ١ ایههن کههارگههران  

شهرداری بروجرد در آخرین کنمعی کهه مهقهابهل سهاخهتهمهان  
اسفند ماه( برگزار شهد بهه  ٦١ شورای شهر )روز چهارشنبه  

نشانه اعتراو به صورت نمهادیهن سهفهره خهالهی را مهقهابهل  
ساختمان شورای شهر پهن کردنهد و پهیهگهیهر طهههبهههایشهان  

 اخبار کارگری
 بخش ایران:  نسان نودینیان 

 بخش بین المههی: داوود رفاهی  
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 شدند 
 

ویوووپه پووویووواموووهوووای 
 نوروزی

 
پیام اکحادیه آزاد کارگران ایران به مناسبت فرا رسیهدن سهال  

 ٦٩٣١ 
 

بار دیگهر سهر سهبهزی و طهراوت در حهال سهر بهرآوردن از  
واپسین روزهای زمستان است و مام طبهیهعهت آغهوب خهود  
را برای زایشی نو باز کرده اسهت کها نهویهد بهخهش آغهازی  
برای زندگی و حیات در پهنه زمین بهاشهد. امها سهههم مها  
کارگران از این کولد ع یم و شکوهمند چیزی جز  فهقهر و  
فالکت  عدم پرداخت مزد و اخراج سازیهای خانمان بهرانهداز  
کا واپسین روزهای سال نبوده است و شادی چهنهد روزه ی   
بودن در کنار خانواده به مناسبت ایهام نهوروز چهیهزی اسهت  
که به سرعت سپری و در پ  آن کوهی از رنج و مهحهنهت  

 کا پایان سالی دیگر همراه مان خواهد شد. 
با این حال و عهیرغم ایهن چهرخهه ضهد انسهانهی حهاکهم بهر  

زندگی ما کارگران  امید به برپائی دنیایی بهتر و مهبهارزه  
برای رهائی از ستم  آن چیزی است که به ما انهگهیهزه ای  
باال برای زندگی و بودن می بخشد و مها بها ایهن امهیهد   
امسال نیز همچون سالهای گ شته یدم در سال نهو خهواههیهم  
گ اشت و مبارزات بی ویفه ای را که کا واپسین روزههای  
سال گ شته در جای جای کشور ادامه دادیم بها اکهحهاد و  

 یدرت عمل بیشتری از سر خواهیم گرفت. 

کوام بها کهحهمهیهل فهقهر و فهالکهت    ٦٩٣٩ هر چند  در سال  
بیشتر  سرکوب اعتراضات حق طهبانه کارگران ایهران ابهعهاد  
گسترده کری پیدا کرد با این حال ایسهتهاگهی مهتهحهدانهه و  
جسورانه ما کارگران در سال گ شته بیش از پهیهش یهدرت  
سرکوب را به چالش کشهیهد و کهارگهران ههپهکهو  روغهن  
نباکی جهان  پهی اکریل اصفهان و...  با راهپیهمهائهی ههای  
باشکوه و بازنشستگان لشکهری و کشهوری بها کهنهمهعهات  
متحدانه و بی ویفه خود نشان دادند که هیهچ نهیهرویهی را   
یارای وادار کردن طبقه کارگر ایران به کمکیهن بهه شهرایه   
مصیبت بار کنونی نیست. گ شته از ایهن اعهتهراضهات رو  
به پیش  اعتصاب غ ای مشترک جعهفهر عه هیهم زاده  و  
اسماعیل عبدی و به چالش کشیدن رویکهرد امهنهیهتهی بهه  
فعالیهتهههای صهنهفهی و مهدنهی  کهه مهوج عه هیهمهی از  
حمایتهای کارگران و معههمهان در داخهل کشهور و طهبهقهه  

کارگر جهانی را به همراه داشت نشان داد که از ایهن په   
سرکوب فعالیتهای صنهفهی و مهدنهی و امهنهیهتهی کهردن  
اعتراضات کارگران و معهمان چیزی نیسهت کهه دسهتهگهاه  

 سرکوب براحتی یادر به پیشبرد آن باشد.   
در سالی که گ شت  راهپیمائی ها و اعتراضات کهارگهران  
مراکز مختهف کولیدی و صنعتی و پیوستن خانواده هها بهه  
این اعتراضهات  شهکهل گهیهری اعهتهراضهات بهیهکهاران در  

بخشهایی از کشور  به میدان آمدن جنبهش عهدالهتهخهواههانهه  
دانشنویی  شکل گیری  اعتراضهات سهراسهری در مهیهان  
بخشهایی از کارگران همچون مخابرات و بهرق  کهنهمهعهات  
متحدانه بازنشستگان لشکری و کشهوری و ههمهبهسهتهگهی  
کارگران و معهمان  همه و همه  نقطه عطفهی در اعهتهالی  
جنبش عدالتخواهانه مردم ایران بود که بی کهردیهد بها آغهاز  
سال نو وارد مراحل کعیین کننده ای در مصا  با وضعهیهت  
مصیبت بار موجود خواهد شد. مصافی که بهویهژه عهههیهه  
فقر و فالکت و دستمزدهای چندین بهرابهر زیهر خه  فهقهر   
اکحاد و همبستگی هر چه بیشتری را در مهیهان کهارگهران  
و معهمان و بازنشستگان به ارمغان خواهد آورد و جهنهبهشهی  
ع یم و سرکوب ناپه یهر را در بهرابهر شهرایه  فهالکهت بهار  

 موجود شکل خواهد داد. 
ما در اکحادیه آزاد کارگران ایران  خود را بهخهشهی از ایهن  
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مبارزه و رشد و اعتالی آن میدانیم و با کاکهیهد بهر کهنهدیهد  
و فهراخهوان بهه    ٦٩٣١ ن ر فهوری در حهدایهل مهزد سهال  

کارگران برای اعتراو به آن  عید نوروز را به عهمهوم مهردم  
شریف ایران  بویژه به خهانهواده ههای کهارگهران و مهعهههمهان  
دربند و کمامهی زنهدانهیهان آزادیهخهواه صهمهیهمهانهه کهبهریهک  
میگوییم و به همه عزیزانی که در دفاع از حهقهوق انسهانهی  
مردم ایران  عید نوروز را پشت مهیهههه ههای زنهدان سهپهری  

 میکنند درود میفرستیم . 
ما کالب و مبارزه و اکحاد  و همهبهسهتهگهی بهیهشهتهر بهرای  
پایان دادن به وضهعهیهت مشهقهت بهار کهنهونهی را سهرلهوحهه  
آغازی دگرگون کنهنهده در سهال نهو یهرار خهواههیهم داد و  
همدوب و همراه با همه کارگران و معهمان و بهازنشهسهتهگهان  
در سراسر کشور  لح ه ای از مبارزه برای دست یهابهی بهه  

 حقوق انسانی مان باز نخواهیم ایستاد. 
 ٦٩٣٩ اسفند ماه    ٤٣  –اکحادیه آزاد کارگران ایران  

 
 با شادبا  سال نو

ما زندانیان سیاسی بهنام )اسد( ابراهیم زاده  امیر امیهریهههی  
را بهه ههمهگهان    ٣١ و زانیار مرادی فرا رسیدن سال نو  سال  

کبریک میگوییم. سال سهخهتهی را پشهت سهر گه اشهتهیهم.  
متاسفانه در این روزها که طبیعت نهویهد بهههار دیهگهری را  
میدهد  باز هم باید از اینکه چه سهخهتهی ههایهی را پشهت  
سر گ اشتیم  سخن بگوییم. میدانیم که در آستانه سهال نهو  
بسیاری از شما مردم بخاطر اینکه فرزندکان و یها یهکهی از  
عزیزان و بستگان نزدیکتان  در زندانند و کهنهارکهان نهیهسهت   
درد دارید. میدانیم بسیاری از شما که عزیزی را از دسهت  
داده اید و یا عزیزی را در زیر احکام وحشیانه اعهدام داریهد   
جایشان را در این ایام شادی و جشن گرفتنهها خهالهی مهی  
بینید و درد دارید. میدانیم بسهیهاری از شهمها کهه مهاهههها  
حقوق و دستمزدکان را نگرفته اید  شما که با دستهمهزدههای  

ههزار کهومهانهی کهه    ٣٩١ چند بار زیر خ  فقر  دسهتهمهزد  
کعیین کرده اند  زنهدگهی و مهعهیهشهتهتهان در    ٣١ برای سال  

خطر است و شما که دغدغه هزینه ههای سهرسهام آور ایهام  
عید را هم دارید  فرارسیدن نوروز  برایهتهان کهمهرنه  کهر و  
کمرن  کر میشود. و خالصهه ایهنهکهه بهرای بسهیهاری از  
شما مردم  این ایام شهادی بها غهبهاری از غهم نهیهز ههمهراه  

 است.  
ما را در کنار خود بدانید و بیاییهد کها ههمهه بها ههم عهههد  
ببندیم و اجازه ندهیم کهه غهبهار غهم ودرد   شهادی نهویهد  
بخش برای زندگی ای بهتر را از دلهایهمهان دور کهنهد. بهه  
فریاد اعتراو عهههیهه فهقهر چهنهد ههزار نهفهر از مهعهههمهان   
بازنشستگان و معترضینی که در ههمهیهن اسهفهنهد مهاه در  

مهیهههیهون      ٠ مقابل منه  با شعارهایی چون خه  فهقهر  
حقوق ما یک میهیون طنین انداخت  فریادی کهه ههر روز  
گسترده کهر مهیهشهود  فهکهر کهنهیهم. بهه مهارب اعهتهراو  
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کارگران هپکو فکر کنیم که با سرود زیر بهار سهتهم نهمهی  
کنیم زندگی  سرود همبهسهتهگهی ههمهه مها مهردم را سهر  
دادند. به طنین شعار زندانی سیاسی آزاد بهایهد گهردد  در  
کنمعاکی که در برابر منه  و زندان اوین به پا شهد فهکهر  
کنیم. به اعتراضاکی که در دانشگهاهههها بهه راه افهتهاد و  
بیانیه فراگیرب را هم دادند و گهفهتهنهد نهه بهه کهفهکهیهک  
جنسیتی فکر کنیم. به مبارزین اعتهراو عهههیهه اعهدام و  
برای حق حیات فکر کنیم. به همه اینها فکر کنیهم و در  
کنار هم متحد و پرامید بهار را جشهن بهگهیهریهم. نهوروز را  
جشن بگیریم. ما بر این باوریم کهه ههمهه چهیهز از بهههاری  
خنسته حکایت دارد. به اسهتهقهبهالهش بهرویهم. سهال نهو بهر  

 همگی شاد. نوروزکان پیروز 
بهنام ابراهیم زاده  امیر امیر یهی پهور و زانهیهار مهرادی از  

 زندانهای رجایی شهر و اوین 
 ٣٩ اسفند  
 

  پیام نوروزی کانون نویسندگان ایران
 

کانون نویسندگان ایران با انتشار پیام فرا رسهیهدن سهال نهو   
را به "مردم ایهران  اههل انهدیشهه و یهههم و اعضهای خهود"  
کبریک گفت و برای آنها "رسیهدن بهه جهههانهی عهاری از  
سرکوب و ستم" را آرزو کرد. متن کهامهل پهیهام : بهههاری  
 دیهههههههههههههههگهههههههههههههههر آمهههههههههههههههده اسهههههههههههههههت 

 هههها کهههه گههه شهههت   امههها بهههرای آن زمسهههتهههان     آری 
ههههههههههههههههیههههههههههههههههسههههههههههههههههت  ههههههههههههههههامههههههههههههههههی ن  ن
ههههههههههههههههیههههههههههههههههسههههههههههههههههت  ههههههههههههههههامههههههههههههههههی ن  ن
هههههههههاد!  هههههههههو فهههههههههرخهههههههههنهههههههههده ب  سهههههههههال ن

هوایی کازه می آید و فصهی دیگر فرا مهی رسهد  بهههار   
می آید کا مفهوم عشق را بازبنویسد و بهر جهانههها و دلههها  
عطرافشانی کند. پیامدار عشق و شهادی و نهویهد دههنهده  
ی روزهههای نههو  بههرای ههمههه ی انسهانههههها و جهان هههای  
  عهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاشهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههق. 

در جهانی که بر اثر رنج و هراس و یاس  کاخهتهه بهر انسهان   
های ستمدیده و بی پناه از یهک سهو و از سهوی دیهگهر  
اشتهای سیری ناپ یر خودکامه گهان در کسهب یهدرت و  
ثروت  به عرصه ای بالخیز بدل شده  آنچه هرآینه کهههی کهر  
و سرگشته کر می شود  مفهوم انسان و آزادی اوسهت. در  
چنین شرای  غمباری برای انسان بهالدیهده و مهانهده درغهم  
های جانفرسا  هر رویش و خیزشی نوید بیداری می دههد.  
 نوید پایداری و پیمودن مسیر رهایی از بندگهی و اسهارت. 

امید داریم که این بهار و سال نو برای همه ی انسان هها    
پیام آور عشق و انساندوستی و گسترب آرامهش و رفهاه و  
هههههههههههههههههههههههههههههههاشهههههههههههههههههههههههههههههههد.   آزادی ب

امید و آرزویمان رسیدن به جههانهی عهاری از سهرکهوب و   
ستم بر انسان است. امهیهد و آرزویهمهان در سهال پهیهش رو   
رهایی زندانیان سیاسی و عقیدکی  از میان رفتن سهانسهور   
گسههتههرب آزادی و آزادیههخههواهههی  عشههق و بههرابههری و  
شکوفایی لبخهنهد بهر جهان و دل مهردم ایهران و ههمهه ی  
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاسهههههههههههههههههههههههت.    انسهههههههههههههههههههههههان
کانون نویسندگان ایران با آرزوی کهنهدرسهتهی  سهرفهرازی و  

را به مهردم ایهران  اههل    66911پیروزی  فرارسیدن سال  
 گههویههد.   انههدیشههه و یهههههم و اعضههای خههود کههبههریههک مههی 

ههههههههویسههههههههنهههههههههدگههههههههان ایهههههههههران  ههههههههون ن  کههههههههان
 ٦٩٣٩    اسفند   ٤٢ 

 گزار 
شوهورداری  ٩کارگر خدماتوی نواحویوه  ٨٩

خود را دریوافوت  ٠١اهواز م البات مزدی 
 اند  نکرده
شهههرداری اههواز    ٠ نفر از کارگران خدمهاکهی نهاحهیهه    ١١ 

مطالبات مزدی دی  بهههمهن  اسهفهنهد و عهیهدی خهود را  
 اند.   دریافت نکرده 

 
ماه حقوق وعیدی کوارگوران ٩عدم پرداخت

 اداره کل ورز  و جوانان استان همدان!
ماه حقوق وعیدی کهارگهران اداره کهل ورزب و جهوانهان  ٠ 

استان همدان پرداخهت نشهده اسهت. کهارگهران و نهیهروههای  
شرکتی اداره کهل ورزب و جهوانهان اسهتهان ههمهدان ههنهوز  

 منت ر دریافت چهارماه حقوق و عیدی خود هستند. 
 

موواه حووقوووق کووارگووران ٥٩عوودم پوورداخووت
 کارخانه سپید نام زاگرس!

ماه حهقهوق کهارگهران سهپهیهد نهام زاگهرس بهزرگهتهریهن  ٦١ : 
کارخانه کولید اکصاالت الکهتهروفهیهوسن گهازوآب وایهع  در  

 پرداخت نشده است. ٤ شهرکرد منطقه صنعتی سامان  
کارگران کارخانه سهپهیهد نهام زاگهرس:بهعهد از اعهتهراضهات  

ای کهه    کارگران  بازرسانی که از اداره کار آمدند با رشهوه 
از کارفرما دریافهت کهردنهد از ایشهان حهمهایهت کهردنهد و  

 ها را اخراج کنید".   آوریم و این   گفتند "ما خودمان نیرو می 
 
عوووودم پوووورداخووووت حووووقوووووق،عوووویوووودی  

ودیووگوورموو ووالووبووات کووارگووران شووهوورداری 
 شاندرمن!

یک ماه حقوق  سه ماه اضافه کهار  عهیهدی و سهنهوات  
 کارگران شرکتی شهرداری شاندرمن پرداخت نشده است. 

به گزارب منابع خبری محهی  در حالی که اسهفهنهد مهاه  
به بیسهت و هشهتهمهیهن روز خهود رسهیهده اسهت کهارگهران  
شرکهتهی شهههرداری شهانهدرمهن حهقهوق نهگهرفهتهه انهد.ایهن  

مهاه اضهافهه کهار     ٩ کارگران عالوه بر حقوق اسفند مهاه   
 عیدی و سنوات پایان سال را دریافت نکرده اند. 

در شرایطی که حقوق کهارگهران شهرکهتهی شهههرداری هها  
میهیون کومان و حهدایهل ههزیهنهه یهک    ٦ چیزی در حدود  

  ٤٢٠٠١١١    ٣٩ خانوار کارگری در شهههرهها بهرای سهال  
کومان کقریب زده می شود  چگونه میتهوان بهدون دریهافهت  

 همین حقوق اندک زندگی کرد؟ 
 

ت یویون  ٠٩حداقل دستمزد خفت بار سال 
 شد

  ٣٩١ درصد افهزایهش بهه    ٦٠.٩ حدایل دستمزد کارگران با  
 هزارکومان در ماه رسید. 

په  از    ٣١ به گزارب خبرنگار ایههنها  مه اکهرات مهزدی  

اسهفهنهد(    ٤٠ صب  امهروز )   ٩ چهارده ساعت حدود ساعت  
 خاکمه یافت. 

  ٦٠.٩ در نتینه این م اکرات  حدایل دستمزد کارگران بها  
 هزارکومان در ماه رسید.   ٣٩١ درصد افزایش به  

درصد به عالوه ریهم ثهابهت روزانهه    ٦٤ سایر  سطون مزدی  
 ریال افزایش پیدا کرد   ١٢١١ 

هزار کومان کهعهیهیهن    ٩٦ براساس این م اکرات  پایه سنواکی  
 شد. 

از یرار معهوم  مزایای مزدی ثابت مانده و کغییری نهکهرده  
 است.  

درصهد بهرای حهدایهل    ٦٠.٩ کهارگهران/   ٣١ افزایش حقهوق  
درصد برای سایر سطون /بهن خهواربهار و حهق    ٦٤ بگیران و  

 مسکن ثابت ماند 
بها  ٣١ حدایهل دسهتهمهزد کهارگهران بهرای سهال    ٣١ دستمزد  
هزار کومان رسهیهد امها    ٣٩١ درصدی به ریم    ٦٠.٩ افزایش  

درصهدی بهعهالوه روزانهه    ٦٤ برای سایهر سهطهون افهزایهش  
 ریال مورد کصویب شورایعالی کار یرار گرفت.   ١٢١١ 

درصهدی دسهتهمهزد    ٦٠.٩ شورای عالی کار بها افهزایهش  
درصهد بهرای سهایهر سهطهون    ٦٤ برای حدایهل بهگهیهران و  

 موافقت کردند. 
در راستای مصوبه شورایعالی کار  سایر سطون مهزدی از  

درصد آخهریهن مهزد)ثهابهت یها    ٦٤ به میزان    ٣١ ابتدای سال  
بهه اضهافهه    ٣٩ یانهون کهار( سهال    ٩١ مبنا موضوع ماده  

ریال)شش هزار و هفتصد و شهصهت و هشهت    ١٢١١ روزانه  
 یابد.   ریال( افزایش می 

با اعمال افزایش ایهن بهنهد مهزد شهغهل کهارگهران مشهمهول  
بندی مشاغل مصوب وزارت کعاون  کهار و    های طبقه   طرن 

رفاه اجتماعی و نیز مزد ثهابهت سهایهر کهارگهران نهبهایهد از  
ریال )سیصد و نه ههزار و نهههصهد و    ٩١٣٣٢٢ مبهغ روزانه  

 کمتر باشد.   ٦ هفتاد و هفت ریال(بند  
 بن خواربار ثابت ماند 

در مهورد کهارگهران دارای    ٣١ نرو پایه سنهوات در سهال  
یرارداد دائم و مویت مشمول یانون کهار کهه دارای یهک  
سال سابقه کار هستند و یا یهک سهال از دیهافهت آخهریهن  
پایه سنوان آنان در همان کارگهاه گه شهتهه بهاشهد. اعهم ازا  
ینکه حق سنهوات یها پهاداب پهایهان کهار خهود را کسهویهه  

ریال )ههفهده ههزار    ٦٢.١١١ حساب کرده باشد یا خیر روزانه  
 یال( کعیین می گردد. 

کبصره: نرو پایه سنوات کارگران مشمول طرن های طهبهقهه  
مشاغل برای گروه یک مبهغ م کور و سقف آن در گهروه  

ریال همانندسال گ شته خواهد بهود و    ٤٤١١١ به میزان    ٤١ 
برای سایر گروه هها بهر اسهاس جهدول اعهالمهی اداره کهل  

 رواب  کار و جبران خدمت ایدام خواهد شد. 
به کارگران فصهی به نسهبهت بهه مهدت کهارکهردشهان در  

( آن حسهب    ٦ میزان مقرر در این بند یا کبصره )   ٣٩٩ سال 
 مورد ایدام خواهد شد. 

مبهغ کمک ههزیهنهه ایهالم مصهرفهی خهانهوار بهه عهنهوان  
  ٩١ مهاده    ٩ مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع کهبهصهره  

هزار کومان از سوی کهارفهرمهایهان    ٦٦١ یانون کار ماهیانه  
 پرداخت می شود. 

میزان بن خواربار و حق مسکن ماننهد سهال گه شهتهه بهدون  
 کغییر بایی ماند 



٤٩٣٦ فروردین  ٤  کارگر کمونيست  16 

 
دادگاه تجدید نظر رسیدگی به اتوهواموات 

اسوفونود  ٥١محمود بهشتی روزچهارشنبوه، 
 برگزار شد. ٣٩در ش به 

محمود بهشتی لهنهگهرودی  سهخهنهگهوی کهانهون صهنهفهی  
سهال زنهدان    ٩ معهمان استان کههران  در دادگهاه بهدوی بهه  

محکوم شده بود که این حهکهم مهورد اعهتهراو وی یهرار  
گرفت. این سومین حکم سخنگوی کهانهون اسهت وی کها  

سال حبه  مهحهکهوم شهده  ٦٠ کنون طی سه حکم منزا به  
است که آخرین حکم وی مربوط به پرونهده کهنهمهعهات سهال  

 می باشد.  ٣٩ 
شاکی این پرونده یرارگاه ثارالهه است و در صهورت کهایهیهد  
این حکم در دادگاه کندید ن ر  حکم م کور یهابهههیهت اجهرا  

 خواهد داشت. 
 

 کارگران
 

بیانیه مشترک کارگران خبواز سونونودج و 
 ٠٩مریوان در راب ه با دستمزد سال

 کارگران  مردم شریف ایران! 
  ٣١ کحرکات مربوط به کعیین دستمزد کهارگهران بهرای سهال 

از چند روز پیش به این سو به جریان افتاده است. مقهامهات  
دولتی  کشکههای کارفرمایی  اطاق بازرگهانهی و کشهکهل  
های اسما کارگری از شورای اسالمی کار که بهی ربه   
کرین کشکل به طبقه کارگر می باشد کا خهانهه کهارگهر و  
غیره و غیره همگی به این بحث وارد شده انهد. ایهن اجهمهاع  
ضد کارگری در یک سمهفهونهی گهوب خهراب در صهدد  
است با دست آویز یرار دادن " شرای  نابسامان ایهتهصهادی "  
و با ککیه بر بودجهه ریهاضهتهی دولهت  امسهال ههم مهانهنهد  
سالهای گ شته دستمزد کارگران را چهنهدیهن مهرکهبهه زیهر  
خ  فقر کعیین کند. برای رسهیهدن بهه ایهن مهههم و آمهاده  
نمودن  هنیت کارگران و خانواده های آنان و برای کهحهمهیهل  
یک دسهتهمهزد غهیهر وایهع؛ دولهت چهنهدی پهیهش حهقهوق  

درصهد افهزایهش     ٦١ حدود    ٣١ کارکنان خود را برای سال  
 اعالم نمود. 

 
همچنین محمد بایر نوبخت سخهنهگهوی دولهت در نشهسهت  
خبری اخیرب درباره حدایل دستمهزد گهفهتهه اسهت " دولهت  
خود را مقید به افزایش دستمزدها بر اساس نهرو کهورم مهی  
داند " چنین اظهار نه هرههایهی در شهرایهطهی صهورت مهی  

درصهد اعهالم  ١.١ پ یرد که مرکز آمار ایران نرو کورم بهمن  
کرد. چنین نرخی از کورم با پرواز ناگهههانهی یهیهمهت ایهالم  
و / ماه را بها یهک دههم درصهد کهاههش نسهبهت بهه مهاه  
گ شتهه  کهاالههای ضهروری خهانهوارههای کهارگهری در  
آستانه سال نو به صورت سرسام آور  در حهالهی اسهت کهه  
دستمزد ماهیانه کارگران جوابگوی گ ران کنهها چهنهد روز  
از ماه را دارد. عالوه بر آن دولت با اعمال مالیات بهر ارزب  
افزوده بر روی کهیه کاالهای مصرفی  عمال درصهدی از  
همان دستمزدهای زیر خ  فقرمهان را بهه جهیهب مهبهارک  
سرازیر می کند. دیگر ناهنناری های اجهتهمهاعهی نهاشهی  

از بیکاری  اخراج سازی  عدم پهرداخهت دسهتهمهزدهها  عهدم  
 امنیت شغهی و.... هم پیشکش 

.در این شرای  اسفناک اجتماعی کهه زنهدگهی اکهثهریهت  
یریب به اکفاق کارگران کحت کاثیرات منفهی آن یهرار دارد   
ما کارگران خباز به دلهیهل عهدم افهزایهش دو سهال و نهیهم  
دستمزدمان  بسی بی حقوق کر از هم طبقه ای ههای خهود  
زندگی مشقت باری را گ رانیدم. بطوری که دستهمهزد مها  
کارگران خباز طی حدود شش سال گ شته کنهها دو بهار و  
آن هم بنا به عرفی غیر یانونی  همزمان با افزایهش یهیهمهت  
آرد و نان؛افزایش پیدا کهرده اسهت. بهه ههمهیهن خهاطهر مها  
کارگران خباز بار دیگر منوط کردن افزایش دستمهزدهها بهه  
افزایش نرو نان را غهیهر یهانهونهی دانسهتهه و ضهمهن آنهکهه  
خواستار عدم افزایش ییمهت ضهروری کهریهن کهاالی سهفهره  
کارگران یعنی نان می باشیم  می خواهیم دستمهزدههایهمهان  
در اولین روز فروردین هر سال همزمان با افهزایهش دسهتهمهزد  

 دیگر کارگران  افزایش پیدا کند__ 
 

 ٠٩در مورد دستمزد 
ههمههانهگههونهه کهه هههمهگههان مههی دانههیههم هههر سههال دولههت و  
کارفرمایان بسته به اوضاع و احوال خودشان دسهتهمهزدهها را  
کعیین می نمایند نه بر اساس یدرت طبهقهه کهارگهر  چهون  
اساسی کرین فاکتوری کهه در کهحهمهیهل مهزدی بهرابهر بها  
باالکرین استانداردههای امهروزیهن بشهر نهقهش مهوثهری ایهفها  
میکند  همانا سازمانیابی طبهقهاکهی کهارگهران بهه صهورت  
مستقل از دولت و کارفرما در سطحی سراسری اسهت کهه  
متاسفانه غایب است  نه در کعیین ککهیهف شهورای عهالهی  
کار یا هر سازمان و کشکل دیگری... ما کارگران شهاغهل  
در خبازی های سنندج و مریهوان سهازمهانهیهابهی طهبهقهاکهی  
کارگران را امری ضروری دانسته که باید برای کهحهقهق آن  
گام های مستحکمی بهرداریهم کها از مهوانهع پهیهش رو  از  
برخوردهای انحصارطهبانه گرفته کا نگاه های فریهه ای و  

 گرایشات خرده بورسوایی و... عبور کنیم. 

 
ما ضمن حمایت از خواست و مهطهالهبهات ههمهه کهارگهران   
معهمان  پرستاران و... خود را در کنار آنان می بینیهم و بها  
رد سیاست سه جانبه گرایی در کعیین دسهتهمهزد کهارگهران   

  طهبهق نهرو کهورم و    ٣١ خواهان افزایش دستمزدهای سال  
مهیهههیهون کهومهانهی    ٤٠ سبد معیشتی هستیم کهه حهقهوق  

 مدیران کشور بر اساس آن به کصویب رسیده است. 
 

 اننمن صنفی کارگران خبازی های سنندج و حومه 
 

 اننمن صنفی کارگران خبازی های مریوان و سروآباد 
 ٦٩٣١ اسفند ماه 

 

بوویووانوویووه مشووتوورک شوووراهووای صوونووفووی 
 دانشجویان کشور به مناسبت پایان سال

ههایهی    گه اری   ن ام آموزشی کشهور کهحهت فشهار سهیهاسهت 
کنهنهده یهرار دارد. مهتهاسهفهانهه شهاههدیهم    ناعادالنه و محروم 

شهود و    ههایهی افهزوده مهی   هرسال بر حنم چهنهیهن سهیهاسهت 
های محروم  زنان و ساکنین شهرهای پهیهرامهونهی ههر    گروه 

ههای    هها و رشهتهه   روز بیشتر امکان ورود خهود بهه دانشهگهاه 
ها با سهرعهت    دهند. دانشگاه   موردعالیه شان را از دست می 
سهازی در حهرکهتهنهد؛ در    به سمت کشدید و کهعهمهیهق پهولهی 

کوضی  این وضعیت همین ب  که بهدانهیهم  فهقه  درحهدود  
هفت درصد دانشنویان کنونی در کهل کشهور از آمهوزب  
) ونه امکانات رفاهی( رایگان بهرخهوردارنهد. نهگهاههی بهه  

سهازد:    کهر مهی   های اخیر وضعیت را روشن   چندی از سیاست 
ههای پهولهی و    گزیهنهی  افهزایهش صهنهدلهی   از کشدید بومی 

هها و    ها  اعهمهال مهحهدودیهت   کاهش ظرفیت رایگان دانشگاه 
هها بها    سهازی دانشهگهاه   ها در جهت همگهام   ح   برخی رشته 

ی فضاهای دانشگاهی )بهه بهخهش    بازار  واگ اری و اجاره 
خصوصی( و در نتینه کاهش حق استفاده ی دانشهنهو از  
فضاها )مسکونی  ورزشی  کفهریهحهی و غهیهره(  افهزایهش  
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کها    ١١ های رفاهی )برای مهثهال از سهال    انفنارآمیز هزینه 
  ٦٩ ی هر پهرس غه ای دانشهنهویهی حهدودا    هزینه   ٣٩ سال  

برابر شده است(  و طرن هدایت کحصیهی که کبعی  بهیهش  
از پیش عهیه زنان را نیز شامهل مهی  شهود و ههمهچهنهیهن  

کههردن خههدمههات مههخههتهههههف دانشههگههاهههی ) یههواعههد    پههولههی 
طنزآمیزی مانند اجبار به پرداخت پهول بهه ازای ههر واحهد  

از      حه   یهارانهه »هایی ههمهچهون    درسی افتاده( کا مصوبه 
 «کیف پول الهکهتهرونهیهک دانشهنهو  »   «غ ای دانشنویی 

)مکانیسمی برای پولی سازی کل امکانات خرد و کهالن  
دانشگاه(  و سایر سیاست های خرد و کهالنهی چهون ایهن  

ایم که مبرههن اسهت کهثهبهیهت ایهن    موارد. بارها کاکید کرده 
ها جز به معنای انحالل کام وکمام دانشگهاه در بهازار    سیاست 
سازی ایشار فرودست و کهبهعهیه  عهههیهه زنهان در    و محروم 

آموزب نیست. ما و کمام دانشنویان و ایشار آگاه  در کهمهام  
ایهم؛ صهدای    ها مقاومت کهرده   ها درمقابل این هنمه   این سال 

خود را در دفاع از ساحت آموزب و دانشهگهاه بها ابهزارههای  
هها    ایم: نشریات  نهامهه   مختهف به گوب مسئولین امر رسانده 

ههای جهنهسهیهتهی  یهوانهیهن    ها  کنمعات عهیه کبعهیه    بیانیه 
 سنوات و .... 

چه واض  است متولیان آموزشی پاسخی منطهقهی بهرای     آن 
حق ما نداشته و ندارنهد؛ چهرا کهه    مطالبات و اعتراضات به 

بهتر از هر ک  می دانهنهد سهیهاسهتهههایشهان خهال  یهانهون  
ای و محروم جهامهعهه    های حاشیه   اساسی کشور و ضد گروه 

جها خهتهم    است و یهابهههیهت دفهاع نهدارد. امها مسهالهه بهدیهن 
خواهند این مهطهالهبهات را    شود. آنان گویی نه کنها نمی   نمی 

بشنوند بهکه به زعم خهود بها مهدد گهرفهتهن از نهههادههای  
کهوانهنهد خهدشهه ای در    امنیتی داخل و بیرون دانشگاه  می 

 مقاومت دانشنویان عهیه این سیاست شوم ایناد کنند. 
ی فشارهای امنهیهتهی و انضهبهاطهی مهی    در آخرین نمونه   

کوان به احضهار و بهرخهورد گسهتهرده فهعهالهیهن صهنهفهی در  
دانشگاه های کهران  صنعتهی شهریهف   عهههم و صهنهعهت   

صنعتی نوشیروانی  کحصیالت ککمیهههی کهرمهان  عهالمهه  
طباطبایی  شهید بهشتی و کشهدیهد فضهای امهنهیهتهی در  

ها اشاره کرد. هر چند در مورد دیگر دانشهگهاه هها    دانشگاه 
و کشکل های دانشنویی نیز اخهبهار ضهد و نهقهیهضهی بهه  

 گوب می رسد. 

اکنون یاطعانه اعالم می داریهم ههمهانهگهونهه کهه کهاکهنهون  
ههای دانشهنهویهان    اجازه موج سواری جناحهی بهر مهقهاومهت 

ایهم  اکهنهون نهیهز در آسهتهانهه    ها را نهداده   دربرابر این سیاست 
ای را     انتخابات ریاست جمهوری اجازه چنین سهوء اسهتهفهاده 

نخواهیم داد؛ اما به آنان که باید بشنوند هشدار می دههیهم:  
ی انتخابات ریاست جمهوری  نیروهای امهنهیهتهی و    به بهانه 

خهواههی دانشهنهویهان وارد    انضباطی را به مهیهدان مهطهالهبهه 
داریم مطالبات ما مهربهوط بهه    نکنید؛ ما صراحتا اعالم می 

یک دولت و منه  خاع نیست که بهخهواههد در چهنهیهن  
هایی بروز کند  بهکه ما مصهرانهه و در مهقهابهل ههر    بزنگاه 

آمهیهز و کهویهف    دولتی  خواهان الغای کهیه یوانین کهبهعهیه  
سههازی سههاخههتههار آمههوزشههی کشههور    سههازی و پههولههی   بههازاری 

گ اران بایهد خهود مهتهوجهه بهاشهنهد کهه بها    هستیم. سیاست 
ههر    برخوردهای امنیتی  فضا را به التهههاب نهکهشهانهنهد. بهه 

ی خهود در دفهاع از سهاحهت آمهوزب    روی ما از مطالهبهه 
جهای نهههادههای    های بهی   آییم و در مقابل دخالت   کوکاه نمی 

ی    امنیتی و انضباطی کهه بهنهاسهت بهرای پهیهشهبهرد سهاده 
گ اران فضا ایناد کند  سهکهوت    های غه  سیاست   سیاست 

نمی کنیم و چهنهانهچهه چهنهیهن بهرخهوردههای امهنهیهتهی و  
انضباطی ادامه یابد و متولیان آن عقب ننشیننهد  پهاسهخهی  

 ای برای آن خواهیم داشت.   جدی 
 
 

حمایت از سویوزده کوارگور مو وتورض 
 کارخانه سوئز در مصر

خ ر بازگرداندن این کارگران به 
 زندان

 امضا ها ادامه دارد 
در سوم سانویه پهی  مصر به صف اعتراو کارگران سهوئهز  

کارگر اعتصهابهی را دسهتهگهیهر    ٦٩ در مصر حمهه کرده و  
بها ههد    IFFCOکردند. حمهه خشونت آمیز به کارگران  

شکستن مقاومهت کهارگهران بهه شهرایه  غهیهر انسهانهی و  
وحشیانه کارفرمهایهان و کهحهمهیهل ریهاضهت ایهتهصهادی بهر  

 کارگران اننام گرفته است. 

هزاران نفر از اعضای اکحادیه های کارگری از کهمهپهیهنهی  
که کوس  فدراسیون جهانهی غه ا  کشهاورزی و اکهحهادیهه  
های کارگران هتل ) آی یهو ا  ( در ههمهبهسهتهگهی بها  
فعاالن اکحادیه کارگری روغن سوئژ بهه راه افهتهاده اعهالم  

ای    ٠٩١١ حمایت کرده اند. اکحادیه آی یو ا    بیهش از  
میل اعتراضی به مهدیهر آی ا  کهو ارسهال کهرده و بهه  
کصمیم این شرکت در مورد ممانعت به کار کهارگهران بهعهد  
از اعتصابشان برای دستمزد و شرای  کهار اعهتهراو کهرده  

 است. 
سانهویهه    ٤٣ بدین کرکیب پ  از یک کمپهیهن جهههانهی  در  

کارگران همه این سیزده کارگر کهه در دادگهاه سهوئهز بهه  
کحریک کارگران به اعتصاب محکوم شده بهودنهد  کهبهرئهه  
شدند  اما دادسهتهان بهه ایهن کصهمهیهم اعهتهراو کهرده ایهن  

کارگهر اکهحهادیهه    ٦٩ کارگران دوباره محاکمه خواهند شد.  
غ ا در مصر از جمهه دبیر کل این اکحادیه از بهازگشهت بهه  
کار و فعالیت در اکحادیه منع شده و زیر فشار هستنهد کهه  

 استعفا دهند. 
روغههن هههای خههوراکههی   IFFCOکههارگههران در اکههحههادیههه  

کارخانه در سوئز در مصر برای دفهاع از اکهحهادیهه خهود و  
 خشونت و سرکوب کارفرما و دولت مبارزه میکنند. 

نیاز به پشتیبانی جهانی دارنهد. شهبهکهه   IFFCOکارگران  
هههمههبههسههتههگههی کههارگههری خههاورمههیههانههه و شههمههال آفههریههقهها  

(WSNMN)   همصدا با هزاران کارگر در مصهر حهمهایهت
خود را از سهیهزده کهارگهر مهعهتهرو سهوئهز کهه بهخهاطهر  
مقاومتش در برابر سرکوب ها یرار است مهحهاکهمهه شهونهد   

 اعالم میدارد. 
ما از حق اعتصاب و ک اهرات بهه عهنهوان حهقهوق اسهاسهی  
برای کارگران مصری و خواسهتهه ههای آنهان بهرای یهک  

 IFFCOزندگی بهتر حمایت می کنیم. همهه کهارگهران  

باید از کمام اکهامات کهبهرئهه شهونهد و حهق کشهکهل در ههر  
 سازمان و اکحادیه ای را که میخواهند دارند. 

 زنده باد همبستگی کارگری 
شبکه همبستگی کارگری شرق مهیهانهه و شهمهال آفهریهقها  

(WSNMN) 
 ٤١٦٢ مارس    ٦٢ 
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 بین المللی
راهپیمایی مشترک زنوان  -کرانه باختری 

 اسرائیلی و فلس ینی برای صل 
صدها نفر از زنان فهسطینی و اسرائیهی ههوادار صههه  کهه  
یکی از نزدیکان خود را در منایشه بین دو طر  از دسهت  

مارس در کرانه باختری راهپیهمهایهی    ٦١ داده اند  روز جمعه  
 کردند. 

فعاالن مدنی حاضر در این راهپیمهایهی یهک دیهوار دسهت  
ساخت را به نشانه چیرگی بر اختال  بین اسرائیهههی هها و  
فهسطینیان کخریب کردند. بر روی دست نوشته ههایهی کهه  
ک اهرکنهنهدگهان در دسهت داشهتهنهد شهعهارههایهی بهر ضهد  

 اشغالگری اسرائیل نوشته شده بود. 
اخالع الشاکیهه  فهعهال مهدافهع صههه  مهی گهویهد: "مهن  

مهیهالدی پهدرم در    ٤١١٠ دختری داغدیده هستیم. در سال  
این منایشه به دست یک شهرک نشین اسرائیههی کشهتهه  
شد اما این امر مانع از این نشد که در راه صهه  فهعهالهیهت  
کنم. می دانم که نفرت و حساسیت زیادی بین مسههمهانهان  
و اسرائیهی ها و یهودیان وجود دارد و این به کاریه  مها بهاز  
می گردد  اما می کوانم بگویم که ما یادر خهواههیهم بهود  
این سد را بشکنیم زیرا درد مشترکی داریهم. نهمهی خهواههم  
هیچ دختر اسرائیهی برای از دست دادن پدرب همانهنهد مهن  
که اکنون از این مسئهه رنج می برم غمگهیهن بهاشهد و بهه  

 سو  بنشیند. " 
این راهپیمایی کحت کهدابهیهر امهنهیهتهی اکهخها  شهده کهوسه   
نیروهای امنیتی اسرائیل و کهوسه  یهک انهنهمهن ههوادار  

خهانهواده داغهدیهده اسهرائهیهههی و    ١١١ صه  کهه بهیهش از  

 فهسطینی را گردهم آورده است برگزار شد. 
 

هشودار در موورد خو ور  -سازموان مولول 
قح ی در چهار کشوور سووموالوی، سوودان 

 جنوبی، نیجریه و یمن
سازمان مهل زنگهای خطر را به دلیل یحطی و در پهی آن  
مر  و میر در چهار کشور سهومهالهی  سهودان جهنهوبهی   

 نینریه و یمن به صدا درآورد. 
استیون اوبراین  معاون دبهیهر کهل سهازمهان مهههل در امهور  
بشردوستانه و هماهن  کننده کمکهای اضهطهراری  په   
از بازدید از کشورهای دچار یحطی طی گزارشی گهفهت:  
"ما در یک نقطه بحرانی از کاری  ایستاده ایهم. مها اکهنهون  
با بزرگترین بحران انسانی از زمان کهاسهیه  سهازمهان مهههل  

مهیهههیهون نهفهر در چهههار    ٤١ روبرو هستیم. اکنون بیش از  
کشور با یحطی و گرسنگی روبهرو هسهتهنهد. بهدون کهالب  
های جمعی و ههمهکهاری جهههانهی  مهردم از گهرسهنهگهی  

 خواهند مرد. " 
او کاکید کرد که ویژگی مشتهرک کهمهام ایهن کشهورهها   
درگیری های داخهی است و بر این اسهاس ضهروری اسهت  
که جامعه بین المههی برای پایان دادن به این خشهونهتههها و  
 افزایش سرمایه گ اری در این کشورها وارد عمل شود. 

در یمن اگرچه کمام طرفهای درگیر مهتهعهههد شهده انهد کها  
امکان دسترسی مردم مهنهاطهق درگهیهری بهه کهمهکهههای  
بشردوستانه را فراهم کنند اما در وایع هیچ کاری در ایهن  

 زمینه اننام نشده است. 
عالوه بهر درگهیهری ههای داخهههی  در آفهریهقها بهه دلهیهل  
خشکسالی های طوالنی  منابع کامهیهن آب خشهک شهده  

 اند و هزاران نفر منبور به نوشیدن آبهای الوده هستند. 

سودان جنوبی در بدکرین وضعیتی که کا کنون داشتهه یهرار  
دارد. خشکسالی و نبود آب و غ ا هزاران نفر را از جهوامهع  
روستایی بسوی شهرها کشانده و هر روز بر صهف طهوالنهی  

 مردم گرسنه مقابل مراکز کوزیع غ ا اضافه می شود. 
  ٤١٦٦ وضعیت در سهومهالهی نهیهز غهم انهگهیهزکهر از سهال  

هزار نهفهر از یهحهطهی    ٤١١ میالدی است یعنی زمانی که  
کودک بهه دلهیهل    ٠٢ جان باختند. کنها در دو ماه گ شته  

سوء کغ یه در بیمارستان بنادیر در پایتهخهت سهومهالهی جهان  
کودک در همیهن دوره زمهانهی    ٦٤١١ باخته اند و دستکم  

 در مراکز پزشکی کحت درمان بودند. 
 

عقب نشیونوی دولوت در بورابور  -بالروس 
 اعتراضات مردمی

"الکساندر لوکهاشهنهکهو" کهه خهود را بها افهتهخهار "آخهریهن  
دیکتاکور اروپا" می نامد منبهور شهد در بهرابهر که هاههرات  

 مردمی عقب نشینی کند.  
مارس  اعالم کرد که یهانهون    ٣ دولت بالروس روز پننشنبه  

جدید مالیات فعال اجرایی نخواهد شد. طی روزها و ههفهتهه  
های اخیر هزاران نفر از مردم بهالروس عهههیهه یهانهونهی کهه  
شهروندان فاید شغل و کم درآمهد را مهنهبهور بهه پهرداخهت  

 مالیات می کند ک اهرات کردند. 
براساس این یهانهون کهه بهه "یهانهون عهههیهه پهارازیهت ههای  
اجتماعی" معرو  شده است  یرار بود کهه بهرای کسهانهی  

روز در سال کار می کننهد جهریهمهه ای    ٦١٩ که کمتر از  
 دالر کعیین شود.   ٤٩١ برابر با  

 
 اعتراضات گسترده به "اصالن" یانون بازنشستگی   -برزیل  

مهارس در    ٦٩ هزاران نفر از شهروندان برزیل روز چهارشنبهه  



 ١٦٤ شماره      -  چهارم  دوره     19     کارگر کمونيست 

اعتراو به اصالحیه یانون بازنشستهگهی دولهت مهحهافه هه  
 کار میشل کمر به خیابان آمدند.  

در همین حال صدها نفر از معترضان نیز کوانستند بهه داخهل  
 ساختمان وزارت ایتصاد یورب برده و آننا را اشغال کنند. 

شهر سائو پائولو نیز که مرکز ایتصادی برزیل بشمهار مهی  
رود شاهد اعتراو و اعتصابهههای گسهتهرده بهود. لهوال دا  
سیهوا  رئی  جمهوری سابق این کشور نیز در گهردههمهایهی  
روز چهههارشهنهبهه در اعهتهراو بهه سهیهاسهتهههای ریهاضهت  

 ایتصادی دولت حضور داشت.  
های ریهاضهتهی خهود    میشل کمر در یالب بخشی از سیاست 

پههیههشههنهههههاد کههرده خههدمههات رفههاه اجههتههمههاعههی و مههزایههای  

بهه    ١٩ بازنشستگی محدود شود و سن بازنشستگی نیز از  
 سال افزایش یابد.   ٢١ 

درصد اسهت و نهزدیهک    ٦٤ نرو بیکاری در برزیل بیش از  
 میهیون نفر در این کشور جویای کار هستند.   ٦٩ به  
 

سازمان مولول اسورائویول را بوه  -اسراییل 
 برپایی رژیم آپارتاید متهم کرد

سازمان مهل متحد بهرای نهخهسهتهیهن بهار  اسهرائهیهل را بهه  
هها مهتهههم کهرد.    برپاکردن "رسیم آپارکاید"عهیه فهههسهطهیهنهی 

برپایی رسیم آپارکاید از سوی منتقدان اسرائیل بهارهها عهههیهه  
بهاری اسهت کهه      امها ایهن نهخهسهتهیهن   این دولت ابهراز شهده 

های خود ایهن لهفه     سازمان مهل متحد در یکی از گزارب 
 برد.    را در مورد اسرائیل به کار می 

گزارب یهادشهده مهی نهویسهد کهه "کهقهسهیهم و جهداسهازی  
استراکژیک مردم فهسطیهن" روب اصهههی اسهرائهیهل بهرای  
کحمیل آپارکاید بوده است. بر این مبنا  اسرائیل فهسطهیهنهیهان  
را بهه چهههار گهروه کهقهسهیهم کهرده و بهرای ههر کهدام از  

هها و ایهدامهات مهتهفهاوکهی" در نه هر    "یوانین  سیهاسهت  آنها 
است. به این اعتبار  و بنابر گزارب سهازمهان مهههل       گرفته 

اکنون اسرائیل کبعی  و جداسازی نژادی را نهادینهه کهرده  
 است.   

 

 قرار در مورد جنبش تشکلیابی کارگری
 مصوب کنگره دهم

 با توجه به اینکه 
 
تشکل نه تنها ابزار و سالح مبارزه بلکه ظرف تحقق و تحکیم هویت جم ی و ابراز هویت طبقاتی   -٥

 کارگر است و ازینرو ب نوان یک امر و هدف در خود جایگاه مهم و حیاتی در جنبش کارگری دارد.
 
در شرای  حاضر از یکسو تشکیل مجمع عمومی و فراخوان بوه آن بوه یوک سونوت در اعوتوراضوات    -٥

کارگری تبدیل شده است و از سوی دیگر در بخش هائی از طبقه کارگر اولین جوانه ها و نمونوه هوای 
تشکلهای توده ای و سراسری شکل گرفته است. این نشاندهنده آمادگی شرای  برای ایوجواد و توتوبویوت 

 تشکلهای توده ای کارگری است.
 

کنگره بر ضرورت و امکانپذیری شکل دادن و دامن زدن به جنبش تشکلیابی کارگری در شرایو  حواضور 
تاکید میکند و تال  میکند تا ایجاد تشکل  ب نوان یک اولویت و هدف و امر در خود در دسوتوور کوار 
ف الین جنبش کارگری قرار بگیرد. ف الین این جنبش در هر مبارزه و اعتراض کارگری امور موتوحود و 
متشکل شدن و متشکل ماندن کارگران را دنبال میکنند و این امر را یک شاخص مهم پیشروی کوارگوران 
در هر اعتراض و مبارزه ای میدانند. جنبش تشکل یابی میتواند و بوایود هوموانونود جونوبوش افوزایوش 
 دستمزد  به یک جنبش علنی و گسترده با نهادها و چهره ها و بیانیه های ویپه خود تبدیل بشود.

 
حزب کمونیست کارگری با تال  برای تقویت جنبش مجمع عمومی و تشوکویول موجواموع عومووموی، و بوا 
حمایت از هر تشکل کارگری مستقل از دولت و از هر تال  ف الین کارگری برای ایجاد تشکلهوای تووده 
ای، ف االنه برای شکل دادن به یک جنبش گسترده برای تشکلیابی کوارگوران موبوارزه مویوکونود و هوموه 

 ف الین کارگری را به این جنبش فرامیخواند


