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خشکسالی يا تر سالی، نتيجه 
 در ھر حال فاجعه است

 
ھای برجسته عقب ماندگی  يکی از شاخصه

کشوری مثل ايران در اين است که ھر حادثه 
طبيعی و غير طبيعی، به يک فاجعه برای مردم  

اگر در نتيجه کمبود .  گردد اين کشور تبديل می
بارش باران و برف، خشک سالی پيش آيد، پی 
آمد آن فاجعه  قحطی  يا  کمبود محصوGت، 

ھای قابل  تبديل شدن زمين و گرانی مايحتاج مردم
اگر برعکس، وفور برف .  کشت به بيابان  است

و باران يا به اصطNح تر سالی باشد، آن ھم 
سيل، .  ای بزرگتر از خشکسالی است فاجعه

ويرانی شھرھا و روستاھا، تلفات انسانی، بی 
خانمانی، آوارگی ،بيکاری، تخريب و بسته شدن 

ھا، از حرکت بازايستادن وسايل نقليه، قطعی  جاده
اما نه .  ھا معضل ديگر آب، برق، تلفن و ده

خشک سالی فی نفسه فاجعه است و نه وفور 
سياسی حاکم   -اين نظم اقتصادی.  برف و باران

می .  سازد بر ايران است که از آن ھا فاجعه می
شود ھم با خشک سالی مقابله کرد و ھم از وفور 

برداری را برای  برف وباران بھترين بھره
 .پيشرفت کشور و رفاه مردم کرد

ای که گذشت کافی بود در مناطق شمالی  در ھفته
ای از گيNن تا  ايران دو روز برف ببارد تا منطقه

ھا مسدود  راه ھا و جاده.  آذربايجان، فلج شود
گردند، آب و برق و تلفن و گاز قطع شوند، 
گروھی جان خود را از دست بدھند و مصدوم 
شوند، نه فقط رابطه روستاھا با شھرھا، بلکه با 
روستاھای ھمجوار، آن ھم در استان گيNن و نه 
فرضا در بلوچستان دور افتاده قطع شود، بلکه 

ھای شھرھا نيز به مدت چند روز  تمام فعاليت
متوقف گردد و مردم حتا برای تامين نان و ديگر 

 .مايحتاج روزانه خود دچار مشکل شوند
نتيجه دو روز بارش برف در گيNن برای مردم 

. ھا بسته شد ھا و جاده منطقه چه بود؟ تمام راه
برق و .  مردم در ميان برف و سرما گرفتار شدند

اين واقعيت بر ھيچ کارگری پوشيده نيست که به 
رغم افزايش ساGنه دستمزد ھای اسمی، اما 
قدرت خريد کارگران و درواقع دستمزدھای 

درصد ناچيزی که .  واقعی مدام کاھش يافته است
به حداقل دستمزد اضافه شده ھرگز باسطح 
معيشت و ھزينه ھای خانوارھای کارگری تناسب 

 قانون کار رژيم ۴١حتی در ماده .  نداشته است

 اطNعيه مشترک نيروھای چپ و کمونيست 
 "!رای ما سرنگونی انق)بی جمھوری اس)می است

 
 

سازمان  پيام سازمان راه کارگر به سازمان اتحاد فدائيان کمونيست و
 به مناسبت سالگرد رستاخيز سياھکل) اقليت(فدائيان 

 
 

 پيام ھسته ی اميرپرويز پويان
 ۴٩بھمن ١٩به مناسبات فرا رسيدن سال ياد نبرد حماسی سياھکل در

 
 

 آلمان –پيام تشکي)ت خارج کشور حزب کمونيست ايران 
             به مناسبت سالروز حرکت مسلحانه سياھکل

  ٨درصفحه 

١٢درصفحه   

۴درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨۵٨شماره    ٩٨  بھمن   ٢٨ –سال  چھل و يکم 

تعيين حداقل دستمزد و 
 گزينه طبقه  کارگر

 بھمن، حامد نائيجی، مدير کل ٢٠روز يکشنبه 
الملل سازمان پزشکی  روابط عمومی و امور بين
"قانونی کشور اعNم کرد تعداد مرگ و مير : 
 ماھه نخست سال ٩ناشی از حوادث کار در 

 ١٣۵٧ھا   نفر بوده که در ميان آن١٣۶٣جاری 
اما در سال گذشته .   زن ديده شده است۶مرد و 

 کشته در ١٢۵۶در ھمين محدوده زمانی ما با 

حوادث کار مواجه بوديم که اين به معنای رشد   
۵  / وی علل ."   درصدی در اين زمينه است٨ 

با "  سقوط از بلندی"مرگ و مير کارگران را 
 ٣۴۶با "  اصابت جسم سخت" قربانی، ۵۶٠

 قربانی ٢٠٣با "  گرفتگی برق"قربانی و 
 ٣٣٩بندی نيز تھران با  از نظر رده.  برشمرد

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

جمھوری اسNمی در يکی از مفتضح ترين و بی 
 ساله خود ۴١اعتبارترين دوران حاکميت ننگين 

در چنين وضعيتی نابسامان و بی .  بسر می برد
اعتبار برای رژيم که توده ھای مردم ايران طی 

مرگ بر "دو سال گذشته به دفعات با شعار 
در عرصه ھای مبارزاتی "  جمھوری اسNمی

حضور يافته اند، ھيئت حاکمه ايران با نگرانی و 

 من انگشت در "
 " نمی زنمخون

 اقتصادی ويران که بار ويرانی آن بر دوش
  کارگران و زحمتکشان قرار گرفته است

گزارش برگزاری چھل و 
نھمين سالگرد حماسه 

سياھکل  روز بنيانگزاری 
 سازمان چريکھای
  فدائی خلق ايران

 کاھش حوادث کار در
 ھای مستقل کارگری است  گرو ايجاد تشکل

٩درصفحه   

٧درصفحه   
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١از صفحه   

 خشکسالی يا ترسالی، نتيجه در ھر حال فاجعه است

.  ھا ھزار تن از مردم، چندين روز قطع شد آب ده
  ٨۵برطبق ادعای استاندار گيNن، برف،  

درصد خطوط انتقال برق استان را تحت تاثير 
 ھزار مشترک بر ٢۵٠برق بيش از .  قرار داد

سه روز گذشت و پس .  اثر بارش برف قطع شد
از آن بود که تازه وزير نيرو وعده داد که با 

ھای ديگر، مشکNت  استفاده از امکانات استان
"گفته شد.  مردم را حل خواھد کرد نمی توان : 

انتظار داشت اين وضعيت خيلی زود به طور 
معاون ."  کامل به شرايط عادی بر گردد

پيشگيری و مقابله سازمان مديريت بحران کشور 
 روستا ١٩۴ ھزار مشترک در ١۶۵برق :  گفت

معاون روحانی .  در استان گيNن قطع شده است
 روستا درگير ۴٠٠ھم اکنون بيش از :  گفت

در نقاط "به گزارش ايرنا .  مشکل قطع آب ھستند
 نفر ١٣۵٠حدود .  مختلف گيNن جاده ھا بسته شد
در ميان برف و و از مسافران در راه ماندند 
 ٢۵٠٠نزديک به .   سرما و کوGک گرفتار شدند

ھا و مسيرھای  دستگاه خودرو در طول جاد
در اکثر محورھای .  سازی شدند مسدود شده رھا

 ٢٠تا ١۵منتھی به رشت ترافيک خودرويی 
کيلومتری در جاده ھا شکل گرفت و خودروھا 

ھای خود  مردمی که با اتومبيل"  .زمينگير شدند
ھا ماندند چند روز وسط برف و سرما  در جاده

ايسنا .  گرفتار شدند و از کمک رسانی خبری نبود
از قول يکی از مسافران گزارش داد که به غير 
از يک خودروی امدادی که در ميان مسافران 

کرد، نيروی امداد ديگری  نان و پتو توزيع می
حضور نداشت و مردم پشت سر ھم در برفی که 

رسيده حرکت  متر می  سانتی٨٠ارتفاعش به 
 نفر جان خود را از دست ١٠ تا ٧بين .  کردند می

 ..دادند و صدھا تن نيز مصدوم شدند
برق :  ايرنا روز شنبه نوشت.  يک ھفته گذشت

بسياری نقاط کNنشھر رشت تا روز جمعه قطع 
 بھمن، برق حدود چھار ٢۶بود و تا روز شنبه 

 .ھزار مشترک روستايی قطع است
مشکل در کجاست؟ معاون پيشگيری و مقابله 

متأسفانه :  سازمان مديريت بحران کشورگفت
امکانات و تجھيزات Gزم برای کاھش حجم برف 

 . را نداريم
به گزارش ايرنا، استاندار گيNن روز پنجشنبه 

 بھمن در جلسه ستاد مديريت بحران  با ٢۴
موضوع بررسی آخرين وضعيت آب و برق 
استان با حضور رييس سازمان برنامه و بودجه، 
وزير نيرو و مديران عضو ستاد بحران گيNن با 

 درصد از شبکه برق گيNن بيش ٣٣بيان اينکه 
به اين سبب با :   سال عمر دارد، افزود٣٠از 

وقوع ھر اتفاق طبيعی ،  قطعی برق و در پی آن 
مشکNت ديگری ھمچون قطعی آب و ارتباطات 

 .در گيNن بوجود می آيد
ھرج و مرج و ناتوانی مقامات محلی از کنترل 

ای بود که بازرس کل استان  بحران به درجه
 : گيNن گفت

به عنوان مسئول نظارتی از شرايط موجود 
مند ھستم و به نظرم اگر ستاد بحران ھم  گله

شد، تفاوتی در شرايط موجود ايجاد  تشکيل نمی
اما فقط در گيNن نبود که مردم گرفتار .  شد نمی

 .مشکNت ناشی از بارش برف شدند

وضعيت در گيNن به حدی وخيم بود که 
روستاھای محاصره شده در برف آذربايجان 

 . فراموش شدند
ای  مديرکل راھداری و حمل و نقل جاده

 بھمن پس از گذشت نزديک ٢۵شرقی  آذربايجان
ھای روستاھای اين  به يک ھفته از بسته شدن راه

کنيم پس از کوGک  تNش می:  استان اعNم کرد
 .  روستای استان بازگشايی شود٧٠٠برف، راه 

مديرکل مديريت بحران استانداری اردبيل روز 
جمعه در جلسه فوق العاده مديريت بحران خلخال 

ھای  نتيجه بودن تNش با توجه به بی:  گفت
ھای مسدود  صورت گرفته برای بازگشايی راه

العبور خلخال ، نان اين  روستای صعب٩شده 
روستاھا از طريق بالگرد  به اين روستاھا حمل 

 .خواھد شد
ای استان  مديرکل راھداری و حمل و نقل جاده

ھای صورت گرفته  برغم تNش:  اردبيل نيز گفت
روبی برای  آGت برف و افزايش امکانات و ماشين

تسريع در بازگشايی مسيرھای مسدود روستايی، 
روبی  برف و کوGک مانع از بازگشايی و برف

 روستای منطقه به ۶٠اين مسيرھا شده و راه 
علت ادامه بارش برف ھمراه با کوGک شديد 

 .ھمچنان مسدود است
علت اين ھمه مصيبت و بدبختی برای مردم 
چيست؟ علت اين است که جمھوری اسNمی در 
طول چھل و يک سال موجوديتش، کمترين گامی 

حتا .  برای مقابله با چنين شرايطی برنداشته است
. امکانات در حد وسايل برف روبی ھم نيست
گيNن و آذربايجان اولين بار نيست که با اين 

گيNن، در سالھای .  معضNت رو به رو ھستند
 دو بحران برف را با ھمين معضNت ٨۶ و ٨٣

. اما ماجرا ھمچنان تکرار شده است.  داشته است
تا وقتی که جمھوری اسNمی بر ايران حاکم 

 .باشد، ھمواره ھمين وضع ادامه خواھد يافت
چند ماه پيش، سيل ويرانگر را در تعدادی از  

ھا داشتيم که فاجعه ديگری برای مردم  استان
ھيچگونه .  دليل آن ھم آشکار بود.  ايران بود

تمھيداتی از قبل برای مقابله با آن تدارک ديده 
 .   نشده بود

زلزله نمونه ديگری است که ھر چند علم و 
تکنيک ھنوز به آن درجه پيشرفت نکرده که 
بتوان فرضا مثل ھواشناسی وقوع آن را دقيقا 
پيش بينی کرد، اما تا آن حد پيشرفت کرده است 

ھای  که مناطق و شھرھائی را که بر روی گسل

فعال قرار دارند مشخص ساخته و در عين حال 
ھای  اين امکان فراھم شده است که بتوان ساختمان

ھا بنا  ترين زلزله تری را دربرابر پرقدرت مقاوم
در ايران اما برای طبقه حاکم، اھميتی ندارد .  کرد

که کدام شھرھا بر روی گسل قرار دارند، چون 
. گيرانه انجام بگيرد قراری نيست اقدامی پيش

زلزله ھمواره برای مردم يک فاجعه بزرگ 
ھای غير  ای ساختمان است، چرا که با ھر زلزله

شوند و  مقاوم بر سر صاحبان آن ھا ويران می
ھا ھزار تن از مردم جان  ھر بار ھزاران و ده
از زلزله بم سال ھا .  دھند خود را از دست می

گذرد و خرابی ھای ناشی از آن ھنوز ترميم  می
گذرد و   از زلزله کرمانشاه می دو سال.  نشده است

 . ھنوز گروھی از مردم مسکن ندارند
واقعيت اين است که در ايران ھيچ اقدام 
پيشگيرانه و زيربنائی برای مقابله با حوادث 
. طبيعی و حتا غير طبيعی صورت نگرفته است

ھائی را که ھر سال ده ھا ھزار تن از مردم  جاده
ايران در آن ھا جان خود را از دست می  دھند 

توليد و فروش اتومبيل که سود .  در نظر بگيريد
داران می کند، ھر  کNنی نصيب دولت و سرمايه

ھا و  گيرد، بدون اين که جاده تر انجام می چه وسيع
نتيجه آن ھم اين می .  ھای امنی ايجاد شود خيابان

شود که ايران در صدر کشورھای جھان به 
ای قرار  لحظات تلفات ناشی از تصادفات جاده

ھمه ساله درآمد اين کشور از گاز و .  گيرد می
حتا در بدترين .  ھا ميليارد دGر است نفت ده

در .   ميليارد دGر می رسد۵٠شرايط به حدود 
 ميليارد دGر از اين ٧٠٠دوره احمدی نژاد حدود 
اگر بخشی از ھمين پول .  بابت عايد کشور شد

ھای زيربنائی و  گذاری ھنگفت صرف سرمايه
شد، مردم با اين ھمه فاجعه  اقدامات پيشگيرانه می

اما در اين کشور .  و مصيبت رو به رو نبودند
تمام اين درآمدھای ھنگفت غارت شد و به جيب 

نتيجه اين .  طبقه حاکم و مقامات حکومتی رفت
شود که در استان گيNن و نه دور افتاده ترين  می

کنند که وسايل برف  ھای کشور، اعNم می استان
استاندار گيNن ھم  که خود يکی .   روبی نداريم
گويد شبکه  ھای ھمين نظام است، می از مھره

برق گيNن فرسوده است و با ھر اتفاق طبيعی ،  
قطعی برق و در پی آن مشکNت ديگری ھمچون 
قطعی آب و ارتباطات در گيNن بوجود خواھد 

به نظرم اگر : "گويد بازرس کل استان ھم می.  آمد
شد، تفاوتی در شرايط  ستاد بحران ھم تشکيل نمی

به بيانی صريح، خانه از ."  شد موجود ايجاد نمی
اند که در پی ھر  اين مردم.  پای بست ويران است

شوند و ھر  ای دچار عذاب و سختی می حادثه
حادثه طبيعی و غير طبيعی به يک فاجعه برای 

 .گردد ھا تبديل می آن
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۵درصفحه   

١از صفحه   
 درصدی نرخ ۵٠ تا ۴٠درواقع اگرافزايش نرخ

تورم سال جاری را منظورو به رقم ھفت ميليون 
 بايد ٩٩اضافه کنيم، ميزان حد اقل دستمزد سال 

 ميليون تومان باشد که بتواند سبد ١٠بيش از 
معيشت يک خانوار چھار نفره کارگری راتأمين 

اما خيلی روشن است که سرمايه داران و .  کند
طور   دولت آن ھا و شورای عالی کارشان ھمان

 ميليون تومان را نپذيرفتند، ٧که پارسال رقم 
 ميليون تومان ٩ ميليون يا ١٠امسال نيز رقم 

پيشنھادی اتحاد بازنشستگان و ساير تشکل ھای 
 بابت که،   نه از اين.  مستقل را نخواھند پذيرفت

گويان   طور که برخی از اقتصاد دان ھا و سخن  آن
بورژوازی می گويند، سرمايه داران توان 
که   پرداخت چنين دستمزد ھايی راندارند يا اين

ازعھده توان اقتصادی خارج است و دولت برا ی 
افزايش دستمزد و حقوق بودجه ندارد، بلکه 
درست به خاطر اين که سرمايه داران ھمواره 
تNش کرده اند و تNش خواھند کرد تا جايی که 
می توانند از افزايش دستمزد ھا خود داری کنند 
. و حتی سعی می کنند دستمزدھا را کاھش دھند
ھرکس با الفبای اقتصاد سرمايه داری آشنا باشد 
اين را نيز می داند که سرمايه دار، ھمواره می 
کوشد بخش ھرچه بيشتری از ارزش نوينی را که 

تری را به   کارگر آفريده بربايد و سھم ھرچه کم
ست   کافی.  کارگر و مزد کارگر اختصاص دھد

سرمايه دار حاضر شود اندکی از سود خود 
ولی ھمه .  کاھد تا دستمزد کارگر اضافه شود  به

کارگران می دانند کاری که سرمايه دار می کند 
او سعی می کند از .  درست عکس اين است

. دستمزد ھا بزند تا سود خود را افزايش دھد
جامه عمل پوشاندن به حرص وآز سرمايه دار 
برای افزايش سود، با کاستن از دستمزد کارگر 

 .مNزم است
درزمينه افزايش حقوق معلمان و بازنشستگان و 

کش  دولتی نيز واقعيت اين   ديگر کارکنان زحمت
است که دولت جمھوری اسNمی به زندگی و 
معيشت اين اقشار زحمتکش کامNً بی توجه بوده 
است، وگرنه حتی دربدترين شرايط اقتصادی که 
درحال حاضر با آن دست به گريبان است بازھم 
می توانست و می تواند حقوق اين اقشاررا 

فراموش نکنيم که درست درھمين .  افزايش دھد
بحبوحه ورشکستگی مالی و ناتوانی اقتصادی 

 دی ماه در ١٧رژيم، يک طرح سه فوريتی در 
مجلس به تصويب رسيد و با اذن رھبر، مبلغ 

 ميليون يورو در راستای حمايت از سپاه ٢٠٠
اين البته .  قدس دراختيار اين نيرو قرار گرفت

ست که ساليانه به   عNوه بر بودجه ھای ھنگفتی
اين ارگان و ساير ارگان ھای سرکوب و تحميق 

 .توده مردم  اختصاص می يابد
ست که سطح معيشت کارگران   اين درحالی

طور دھشتناکی سقوط نموده و دستمزدھای   به
کارگری تابدان حد ناچيز و فاجعه بار است که 

گان مجلس ارتجاع نيز به آن اعتراف   حتی نماينده
وزير کار و کل کابينه چه در دوره .  می کنند

کنونی چه دوره ھای پيشين، ازآن جا که خود می 
دانند کارگران با اين دستمزدھای اندک و ناچيز 
قادر نيستند امورات خود را بگذرانند و نيازھای 

اند به روش ھميشگی  تعيين   عالی کارآن مصمم
نمايش تکراری .  حداقل دستمزد ادامه دھند

شورای عالی کار و کميته دستمزدآن به زودی 
درحالی که نرخ تورم .  روی صحنه خواھد رفت

 درصد است و درحالی که نرخ ۵٠واقعی باGی 
 درصد اعNم شده است، شورای ۴٠تورم رسمی 

عالی کار درصدداست درصد ناچيزی نه معادل 
نرخ تورم واقعی که اگر اين ھم می شد باز ھم 
شکاف بزرگ ميان ھزينه ھا و دستمزد ھارا که 

تر شده است پر نمی کرد،   طی سه دھه مدام عميق
و نه حتی معادل نرخ تورم اعNم شده توسط 

 درصد، بلکه رقم ۴٠بانک مرکزی يعنی 
ناچيزی بين بيست تابيست و پنج درصد به حد 
اقل دستمزد ھا اضافه نمايد که تنھا تيره روزی 

امواج پی .  بيشتر کارگران را رقم خواھد زد
 حتی امکان تھيه خورد و ٩٨درپی گرانی درسال 

خوراک بسيار معمولی و با کيفيت نازل را 
خانوارھای .  ازکارگران سلب نموده است

کارگری را درتنگناھای شديد معيشتی فروبرده و 
فقر و نداری و گرسنگی کشنده ای را برآنان 

سه برابرشدن قيمت بنزين و .  تحميل نموده است
تأثيرمستقيم آن برسايرکاGھا، امکان ادامه زندگی 
در وضعيت موجود را که مدت ھاست غيرقابل 

کارگران .  تحمل شده ازکارگران سلب نموده است
به معنای واقعی کلمه ازاين ھمه ظلم و ستم و 
استثمار به ستوه آمده اند وبرای بھبود شرايط کار 
و زندگی خود، دست به اعتراض خيابانی و 

آن ھا سال ھاست بر سينه .  اعتصاب زده اند
قانون کار رژيم و شورای عالی کارآن دست رد 

به تعيين حد اقل دستمزد در دايره بسته .  زده اند
ای که ھربار قدرت خريد کارگر و سطح معيشت 
خانواده ھای کارگری را بيش از پيش کاھش 
داده، شکاف عميقی ميان دستمزد ھا و ھزينه ھا 
بوجودآورده و طبقه کارگر را به اعماق فقر و 
گرسنگی و تيره روزی رانده است اعتراض 

کارگران براين باورند که حد اقل دستمزد .  دارند
بايد ازاين چرخه معيوب خارج و بامشارکت 
  تشکل ھای مستقل کارگری و نمايندگان واقعی

 . کارگران تعيين شود
ھمراه با تعداد "  اتحادبازنشستگان ايران "  

ديگری از تشکل ھای مستقل، بيانيه مشترکی را 
 ١٣٩٩در رابطه با افزايش دستمزد و حقوق سال 

اين بيانيه با .    انتشارداد٩٨ بھمن ١٢درتاريخ 
استناد به نرخ تورم و افزايش قيمت ھا و برمبنای 

 ميليون ٩خواھان "  سبد معيشت خانوار"برآورد 
. تومان به عنوان حد اقل مزد و حقوق شده است
سال گذشته نيز ھمين تشکل به اتفاق سنديکای 
کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و 

شکر ھفت تپه و   حومه، سنديکای کارگران نی
کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای 
کارگری، بيانيه مشترکی را در رابطه با تعيين 

 ميليون ٧حداقل دستمزد انتشارداد و خواھان 
.   شد٩٨تومان به عنوان حداقل دستمزدسال

نيز تصريح شده است که شورای عالی کار 
موظف است ميزان حداقل دستمزد را با توجه به 
نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی اعNم می 
شود و به نحوی تعيين کند که ھزينه زندگی يک 

اما درعمل، معيار .  خانوارکارگری تأمين شود
تعيين حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار نه 
فقط ھيچ زمانی نرخ تورم واقعی نبوده، بلکه 
حتی معادل نرخ تورم اعNم شده از سوی بانک 

تکرار و استمرار قريب .  مرکزی نيز نبوده است
به سی سال اين شيوه تعيين حد اقل دستمزد،

 برای ۶٩ تصويب و سال ۶٨قانون کار سال (
سبب ايجاد شکاف بسيار عميقی )  اجرا ابNغ شد

ميان دستمزدھا و ھزينه ھا و مخارج خانواده 
اکنون وضعيت معيشتی .  ھای کارگری شده است

کارگران به قدری وخيم و دستمزدھای ناچيز 
کارگری به حدی اسف بار و ناچيز است که حتی 
دست اندرکاران حکومتی نيز به آن اذعان دارند 
و در جريان رقابت ھای جناحی و به قصد 

فريبی، به اين واقعيت ھای تلخ اعتراف و   عوام
 .گاه حتی از آن انتقاد می کنند
 از قول ٩٨ بھمن ٢٣درھمين رابطه ايلنا مورخ 

علی ابراھيمی نماينده شازند و عضو کميسيون 
مدت ھاست ميزان "  کشاورزی مجلس می نويسد

با دستمزد تعيين شده ازسوی شورای عالی کار 
ھای جامعه و  وضعيت اقتصادی، تورم، واقعيت
عضو کميسيون "  گرانی ھيچگونه تناسبی ندارد

قيمت کاGھای " می گويد کشاورزی مجلس
اساسی درداخل کشور با قيمت جھانی تفاوت 

ھزينه ھای زندگی "و در حالی که "  چندانی ندارد
درکشور ما براساس دGر است اما ميزان دستمزد 
و حقوق برمبنای لایر محاسبه و پرداخت می 

و باGخره درمورد دستمزدھای کارگری و "  شود
حقوق و "  مقايسه آن باساير کشورھا می گويد

دستمزد يک نيروی کار در داخل کشور يک پنجم 
تا يک ھشتم دستمزد کارگری است اکنون در ھر 
نقطه از جھان که حقوق کارگران را بررسی 

 ۶٠٠کنيم، در کمترين حالت، حداقل دستمزد 
چه "  وی البته قبNً ھم گفته بود".دGر است

بخواھيم چه نخواھيم مNک تعيين قيمت ھا دGر 
 " است بايد مNک تعيين دستمزد نيز دGرباشد

واقعيت ھای تلخی که بخشاً نماينده مجلس ارتجاع 
نيز به آن اعتراف نموده است، گويای وضعيت 

بار دستمزدھای کارگری و   بسيار وخيم و اسف
بارترمعيشتی خانوارھای   اوضاع اسف

ست که قريب به اتفاق آن ھا سال ھاست   کارگری
 .به زندگی درزيرخط فقر رانده شده اند

برطبق اظھار نظر اين نماينده مجلس، حداقل 
 دGر است اما ۶٠٠"  ترين حالت  درکم"دستمزد 

يک ميليون و (  حداقل دستمزد کارگران ايران 
 دGراست ١٠٨معادل حدود )  پانصد ھزارتومان

ترين دستمزد درساير   که ازيک پنجم کم
. تراست  کشورھای سرمايه داری جھان ھم، کم

رغم اين واقعيت اما طبقه حاکم و شورای   علی

 تعيين حداقل دستمزد و گزينه طبقه  کارگر

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 



 ۴ ٨۵٨ شماره  ٩٨  بھمن ٢٨    ۴

١از صفحه   

  ۵درصفحه 

 " نمی زنمخونمن انگشت در "

استيصال در انتظار نمايش انتخاباتی دوم اسفند  
نمايشی انتخاباتی که نه فقط اينبار، .  نشسته است

بلکه از ھمان ابتدای روی کار آمدن جمھوری 
اسNمی تا به امروز ھرگز نشان و ُمھری از 
حداقل ويژگی ھای يک انتخابات معمول در نظام 
با .  ھای متعارف بورژوايی را ھم نداشته است

اين ھمه و به رغم آشکار بودن تمامی ترفندھای 
نمايشی و خيمه شب بازی ھای انتخاباتی ھيئت 
حاکمه ايران در نزد سازمان ھای مترقی، چپ و 
کمونيست، سال ھا زمان Gزم بود تا عموم توده 
ھای مردم ايران نيز بر اين امر آگاھی يابند که 
در نظام جمھوری اسNمی پديده ای حتا به نام 
شبه انتخابات ھم ھرگز وجود نداشته و نخواھد 
داشت تا چه رسد به وجود يک انتخابات نسبتا 

 " .آزاد"و " سالم"
 سال گذشته، مضحکه ای به ۴١آنچه در تمامی 

نام انتخابات به خورد مردم ايران داده شد، به 
. واقع چيزی بيش از يک انتصابات حکومتی نبود
ھمان انتصاباتی که اخيرا حسن روحانی چه در 

 بھمن امسال و چه در سخنان دو ٢٢سخنرانی 
ھفته پيش خود با استانداران کشور بدان اعتراف 

انتصاباتی از پيش تعيين شده که ھر بار .  کرد
شورای نگھبان منتخب رھبری نظام، تعدادی از 
مزدوران، سرکوبگران و آدمکشان رژيم را 
گزينش می کرده و با ليست کردن اسامی آنان در 
حوزه ھای رای گيری از عموم توده ھای مردم 
ايران خواسته می شد تا از ميان مجموعه 
مزدوران، قاتNن و سرکوبگران برگزيده نظام، 
يکی را به عنوان رئيس جمھور و يا تعدادی از 
آنان را به عنوان قانون گذاران مجلس ارتجاع 

افراد و عناصری که .  اسNمی انتخاب کنند
ھمواره يک مسئوليت خطير بر دوش داشته اند و 
آن ھم اجرا و قانونی کردن شيوه ھای سرکوب، 
قتل، جنايت و کشتار توده ھای مردم ايران جھت 
. استمرار بيشتر جمھوری اسNمی بوده است
مجموعه ای از ترفندھا و فريبکاری و 
شارGتانيزم انتخاباتی که طی چھل سال در بازه 
زمانی ھر چھار سال يک بار ادامه داشته و ھر 
بار نيز با تاثيرگذاری بر بخش ھای از توده ھای 
مردم ايران و کشاندن آنان به پای صندوق ھای 

روندی .  رای، بقای نظام را استمرار بخشيده اند
فاجعه بار که دست کم طی بيست سال گذشته با 
فريبکاری و توھم پراکنی مضاعف نيروھايی از 

اصNح "درون طبقه حاکم تحت عنوان نيروھای 
فاجعه بارتر از دوره ھای پيشين تکرار "  طلب

 .شده است
اکنون اما شرايط  ھم برای توده ھای مردم ايران 
و ھم برای حاکمان جمھوری اسNمی به گونه ای 

جوانان محروم، زنان .  ديگر رقم خورده است
ستمديده و عموم توده ھای مردم ايران با خيزش 

 و طرح شعار ٩۶سلحشورانه خود در دی ماه 
" ديگه تمام ماجرا  -اصNح طلب، اصولگرا"

عمN خط بطNن بر چھار دھه فريبکاری ھای 
ماجرا اما در قيام آبان ماه .  انتخاباتی رژيم کشيدند

.  باز ھم شکل متفاوت تری به خود گرفت٩٨
 بر دو ٩۶ھمان توده ھای مردمی که در دی ماه 

دھه توھم پراکنی نيروھای اصNح طلب و بر 
دغلکاری شان در اصNح پذيری رژيم خط 

 با ٩٨بطNن کشيده بودند، اينبار در قيام آبان ماه 
عمN از "  مرگ بر جمھوری اسNمی"شعار 

موضوعی به نام انتخابات عبور کرده و 
سرنگونی رژيم را در دستور کار خود قرار 

 .دادند
حرکت اعتراضی دانشجويان و توده ھای مردم 
ايران در روزھای پس از سقوط ھواپيمای 
مسافربری اوکراينی که توسط شليک موشکی 

 ١٧۶پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 
خدمه و سرنشين آن جان باختند، اينبار با خواست 
ھا و مطالبات باز ھم راديکال تری نسبت به 

طرح .  دفعات پيشين در متن جامعه جاری شد
دروغ   -اونکه می گه رفراندم"شعارھايی نظير 
رمز   -اصNحات، رفراندوم"و "  می گه به مردم
عمN نشان داد که توده ھای مردم "  فريب مردم

ايران در شرايط کنونی نه تنھا از تحريم خيمه 
شب بازی ھای انتخاباتی رژيم عبور کرده اند، 

 -نه رفراندوم، نه اصNح"بلکه با سر دادن شعار 
، نشان دادند در رويکردی "اعتصاب، انقNب

کامN متفاوت با گذشته، به سرنگونی جمھوری 
اسNمی و برپايی يک انقNب اجتماعی روی 

 .آورده اند
وضعيت موجود و رويکردی که توده ھای مردم 
ايران طی دو سال گذشته در مقابل رژيم پيشه 
کرده اند،  اوضاع را برای بخشی از ھيات 
حاکمه ايران به گونه ای متفاوت با دوره ھای قبل 

عبور توده ھای مردم ايران از .  رقم زده است
تحريم خيمه شب باز ھای انتخاباتی و جھت 
گيری آنان به سمت انقNب، باعث شده تا 
گرايشاتی از درون ھيئت حاکمه ايران از جمله 
حسن روحانی اينبار به صراحت از شکل گيری 

در جمھوری "  انتخابات"به جای "  انتصابات"
 . اسNمی سخن گفته اند

 بھمن امسال نسبت ٢٢حسن روحانی در مراسم 
در جمھوری "  انتصابات"به روند شکل گيری 

اسNمی و روی آوری توده ھای مردم به انقNب 
"به ھيئت حاکمه ايران ھشدار داد و گفت اگر : 

رژيم فاسد گذشته به مردم ايران اجازه انتخاب 
اگر رژيم گذشته .  می داد، نيازی به انقNب نبود

مردم را آزاد می گذاشت تا در نوع حکومت، 
حکومت خود را برگزينند و انتخاب کنند، در نوع 
قانون اساسی، قانون اساسی مورد نظر خود را 

اگر رژيم گذشته تن می داد به يک ...انتخاب کنند
. انتخابات سالم، آزاد و ملی، انقNبی نمی شد
. انقNب بر مبنای آن بود که دِر انتخابات بسته بود
انسداِد درب و دروازه انتخابات، مردم را ھدايت 
کرد تا از مسير يک انقNب بزرگ اين زنجيره 

 ". را پاره کنند و راه را برای انتخابات باز کنند
که روحانی شارGتان و   صرف نظر از اين

فريب ھنوز اين را نفھميده است که انقNب   عوام
ست، اما ترجمان روشن   يک ضرورت جبری

سخنان حسن روحانی در شرايط کنونی، چيزی 
جز اعتراف صريح و استيصال گونه او به عدم 

در جمھوری "  سالم"و "  آزاد"وجود انتخابات 
اعترافی دير ھنگام که اکنون نه .  اسNمی نيست

صرفا يک اعتراف، بلکه به صورت ھشداری 
جدی در شکل گيری يک انقNب اجتماعی قريب 

در واقع .  الوقوع در ايران تجلی يافته است

ترجمان ساده و ھمه فھم سخنان حسن روحانی 
اگر رژيم فاسد جمھوری اسNمی .  اينگونه است

به مردم ايران اجازه " سال گذشته ۴٠طی 
، نيازی به خيزش انقNبی توده "انتخاب می داد

 و طرح شعار ٩۶ھای مردم ايران در دی ماه 
" اصNح طلب اصولگرا ، ديگه تمام ماجرا"

مردم را آزاد "اگر رژيم جمھوری اسNمی .  نبود
می گذاشت تا در نوع حکومت، حکومت خود را 
برگزينند و در نوع قانون اساسی، قانون اساسی 

، ديگر نيازی به "مورد نظر خود را انتخاب کنند
مرگ بر " و طرح شعار ٩٨قيام آبان ماه 
" اگر جمھوری اسNمی .  نبود"  جمھوری اسNمی

، "به يک انتخابات سالم، آزاد و ملی تن می داد
انسداد "توده ھای مردم ايران برای رھايی از 

 -نه رفراندوم، نه اصNح"با طرح شعار "  موجود
عمN به  رويکردی انقNبی "  اعتصاب، انقNب

جھت سرنگونی جمھوری اسNمی روی نمی 
 .آوردند

سخنان استصال گونه حسن روحانی اما تماما بر 
اگری .  ناممکن و ناشدنی استوار است"  اگر"يک 

که با توجه به ماھيت استبدادی، ارتجاعی و 
سرکوبگرانه رژيم سلطنتی گذشته انجام ھر يک 
از آن ھا به تنھايی خود امری محال و غير ممکن 
بود، تا چه رسد به اينکه ھمه آن اقدامات به 

ھمين .  يکباره در رژيم گذشته عملی می شد
ناممکن سخنان روحانی، در مورد نظام "  اگر"

در جمھوری .  جمھوری اسNمی ھم صدق می کند
اسNمی ھم با توجه به ماھيت ارتجاعی رژيم، 
استبداد مطلقه، ادغام دين و دولت، اعمال سياست 
سرکوب عريان و مھمتر از ھمه شکل ساختار 

تن دادن رژيم به يک "ھرم قدرت، اساسا راه 
از ھر نظر بسته "  انتخابات سالم، آزاد و ملی

آزاد "افزون بر اين، امکان ھر گونه .  است
خود حکومت خود را "در اينکه "  گذاشتن مردم

و يا اينکه در مورد قانون اساسی مردم "  برگزينند
قانون اساسی مورد نظر خود را خود "بتوانند 

به ھمان اندازه که در رژيم گذشته "  انتخاب کنند
نا ممکن بود، در جمھوری اسNمی ھم عملی غير 

 .ممکن و ناشدنی است
 ساله جمھوری ۴٠تمامی اين ناشدنی ھای 
حسن روحانی "  اگر"اسNمی، که اکنون با ھمان 

 بھمن تجلی يافته است، به ھمراه ٢٢در سخنان 
آنچه در دو سال گذشته از تداوم کشتار و 
سرکوبی که بر سر کارگران و عموم توده ھای 
بپاخاسته مردم ايران آمده است، آنان را بر آن 
داشته تا راه برون رفت از وضعيت موجود را 
. در برپايی يک انقNب اجتماعی جستجو کنند
ھمان انقNبی که حسن روحانی را به استيصال 
رسانده و او را بر آن داشته تا با تاکيد بر 

ناشدنی در جمھوری "  سالم"و "  آزاد"انتخابات 
اسNمی، وقوع يک انقNب بزرگ را به ھيئت 

انقNبی قريب الوقوع که . حاکمه ايران ھشدار دھد
با براندازی جمھوری اسNمی و بر قرار 
حکومت شورايی کارگران و زحمتکشان ، 
دوران نوينی از آزادی و برابری در تمام 
شئونات سياسی، اجتماعی را برای توده ھای 

 .مردم ايران به ارمغان آورد
اکنون ديگر بر کسی پوشيده نيست، که جامعه 
ايران در تب و تاب شکل گيری يک انقNب شعله 

توده ھای بپا خاسته مردم ايران، ھنوز .  ور است
با بغضی فرو خورده سوگوار قتل عام فرزندان 
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٣از صفحه  ۴از صفحه    

 من انگشت در "
 " نمی زنمخون

مادران و پدران .  برومند خود در قيام آبان ماه اند
داغدار ماھشھر خوزستان، ھنوز با چشمانی 
اشکبار نظاره گر نعش خونين فرزندان خود در 
. آب ھای به خون نشسته نيزار جراحی ھستند
توده ھای مردم ايران ھمراه با ھزاران خانواده 
ھای داغدار، ھنوز در سوگ و ماتم کشتار 

، قتل عام ٩۶جوانان سلحشور خود در دی ماه 
 و کشته شدن ٩٨ نفر از معترضان آبان ١۵٠٠
 تن از سرنشينان ھواپيمای سرنگون شده ١٧۶

ھنور ھزاران نفر از .  اوکراينی نشسته اند
دستگيرشدگان قيام آبان ماه در زندان ھای 
جمھوری اسNمی زير فشار و شکنجه بازجويان 

ھنوز .  آدمکش جمھوری اسNمی قرار دارند
جانيان جمھوری اسNمی از اعNم آمار تعداد 

ھنوز .  کشته شدگان آبان ماه پرھير می کنند
آخرين نجوای قتل عام شدگان آبان ماه از دل 
خونين سنگفرش خيابان ھای شھرھای مختلف 

نجوای قتل عام شدگانی .  ايران به گوش می رسند
که با اميد به رھايی توده ھای مردم ايران از 

 ساله جمھوری اسNمی با ۴٠سرکوب و کشتار 
به خيابان ھا "  مرگ بر جمھوری اسNمی"شعار 
زنان و مردانی که برای رھايی از شر .  آمدند

حکومت فاسد و تبھکار جمھوری اسNمی از 
جان خود نيز گذشتند، تا برپايی جامعه ای عاری 
از ستم و استثمار و استبداد، جامعه ای عاری از 

تا بر .  ظلم و فساد و تبعيض جنسيتی را اميد دھند
قراری جامعه ای آزاد و رھا و برخوردار از 
تمامی آزادی ھای سياسی، اجتماعی، رفاه 
عمومی، تحصيل و درمان رايگان را برای 
عموم توده ھای مردم ايران بر تارک انقNب آتی 

توده ھای بپا خاسته و قتل عام شدگانی .  بنشانند
مرگ بر "که به صد سخن رای خود را با شعار 

 . به ھمگان اعNم کردند" جمھوری اسNمی
توده ھا و قتل عام شدگانی که نه فقط در دو سال 
گذشته، که طی چھار دھه به دست آدمکشان 
جمھوری اسNمی سرکوب شدند، زندان و 
شکنجه ديدند، در خون خود غلتيدند و اکنون در 
پس سال ھا کشتار و جنايت، قطره قطره خونشان 
در سراسر کشور، در ھر کوی و برزن، در 
خيابان و ميادين شھرھا، در مدارس و دانشگاه، 
در فضای مجازی و شبکه ھای اجتماعی با 
نمادی سرخ و خونين درمقابل نظام جمھوری 

من انگشت در خون ".  اسNمی تجلی يافته است
 نمادی برخاسته از اراده انقNبی ".نمی زنم

کارگران، زنان، جوانان، معلمان، دانشجويان، 
نويسندگان، توده ھای زحمتکش و تمامی قتل عام 
شدگانی است که طی چھار دھه به دست 
آدمکشان جمھوری اسNمی کشتار و سرکوب 

 . شده اند
 

حتی اوليه زندگی خويش را تأمين کنند، گاه و 
و تأمين "  بسته ھای حمايتی"  بيگاه موضوع 

کاGھای اساسی مورد نياز کارگران به 
را به ميان کشيده اند "  ترميم دستمزد ھا"منظور

که عمدتاً جنبه تبليغاتی داشته و در بھترين حالت 
روی کاغذ مانده اند که ھرآينه حتی اگر روی 
کاغذ ھم نمی ماندند، مشکلی از کارگران را حل 

حد اقل دستمزد کارگران ايران نه .  نمی کردند
فقط درمقايسه با کشور ھای سرمايه داری اروپا، 
بلکه حتی درمقايسه با بسياری از کشورھای 

درعين حال صدھا .  منطقه نيز پايين تراست
شرکت و بنگاه صنعتی وجود دارد که ھمين 
حداقل ناچيز نيز به کارگران پرداخت نمی شود و 
کارگران با دستمزد ھای يک ميليون تومان، 
پانصد ھزارتومان و حتی کمتر از اين به کار 

 .اند مشغول
درتصميمات شورای عالی کار چنان که تا کنون 
نيزمکرر به اثبات رسيده است، نه فقط ھرگز به 

ھای طبقه کارگر و تشکل ھای مستقل   خواست
کارگری توجھی نشده بلکه اين تصميمات ھمواره 
مبتنی برتأمين منافع حد اکثری طبقه سرمايه 

سال ھاست که شورای عالی کار .  داربوده است
ھنگام تصميم گيری درمورد تعيين حداقل 
دستمزد، خواست ھای  کارگران را دراين زمينه 

ترين توجھی به نيازھا و   به کلی ناديده گرفته و کم
. سطح معيشت خانوارھای کارگری نداشته است
حتی معيارھای نيم بند مندرج در قانون کار رژيم 
نيزرعايت نشده و طبقه کارگر را به فقر و فNکت 
 .و گرسنگی و زندگی در زير خط فقر رانده است

بنابراين خيلی روشن است که نمی توان و نبايد  
 اکتفا کرد ٩٩به اعNم رقم حداقل دست مزد سال 

تنھا .  و درانتظار افزايش دستمزد ھا نشست
زمانی می توانيم به بھبود جدی وضعيت 
دستمزدھا اميدوارباشيم که صفوف خود را متحد 
ترسازيم و جنبش اعتراضی و اعتصابی گسترده 
ای رابرای افزيش حداقل دستمزبه باGی خط فقر 

ھيچ راه ديگری جز اتحاد و تشديد .  سازمان دھيم
طور که در بيانيه   مبارزه وجود ندارد و ھمان

مشترک تشکلھای مستقل در رابطه با افزايش 
نيز تأکيد شده، ١٣٩٩حداقل دستمزد و حقوق سال 
کشان به اعتراضات   بايد کارگران و عموم زحمت

تجربه چھل و يک سال .  ھمه جانبه روی آورند
گان نشان داده   حاکميت ارتجاع اسNمی به ھمه

است که اين رژيم جز فقر و بدبختی وبيکاری و 

تحميل گرسنگی برميليون ھا خانواده کارگری و 
جز کشتار و سرکوب وزندان، ھيچ ثمر ديگری 

. کشان نداشته است  برای کارگران و زحمت
وضعيت معيشتی کارگران و زحمتکشان درتمام 
دوران حاکميت رژيم سرمايه داری جمھوری 

تر شده و اکنون به   اسNمی، پيوسته بدتر و وخيم
مرحله غيرقابل دوام و غير قابل تحملی رسيده 

تورم و گرانی فزاينده، فقر و نداری را .  است
. درميان کارگران بيش ازپيش گسترش داده است
درحالی که دستمزد کارگر به حسب لایر محاسبه 
و پرداخت می شود، اما اوقيمت کاGھای مورد 

يک کارگر .  پردازد  نيازخود را بايد به دGر به
 ٨ تا ۵ايرانی که مشمول قانون کار است، بايد 

ماه کار کند که معادل يک ماه دستمزد کارگران 
. درسايرکشورھای سرمايه داری دريافت کند
رژيم حاکم که پول ھای کNنی را صرف گروه 
ھای اسNم گرای شيعی در لبنان و سوريه و 
عراق و يمن می کند و ھمين يکماه پيش يک قلم 

 ميليون يورو را تقديم سپاه قدس کرد، اما ٢٠٠
حاضر نيست حتی درحد و اندازه سايرکشورھای 

نيازی به .  سرمايه داری به کارگران رسيدگی کند
گفتن نيست که مانع اصلی برسر راه کارگران و 
بھبود شرايط کار و دستمزدھای کارگری، رژيم 

اين وضعيت قابل .  و نظم ضدکارگری حاکم است
مبارزه برای افزايش .  دوام نيست و بايد تغييرکند

دستمزد در شرايط کنونی با تشديد مبارزه عليه 
بايد با تمام .  تماميت نظم حاکم گره خورده است

توان مبارزه عليه رژيم جمھوری اسNمی را 
بايد با ايجاد و تکثير کميته ھای .  تشديد کرد

اعتصاب درتمام کارخانه ھا و مؤسسات توليدی 
و خدماتی، اعتصابات کارگری را گسترش داد و 
با ايجاد کميته ھا و شوراھای ھماھنگی متشکل 
از کارگران پيشرو و آگاه کارخانه ھا و مؤسسات 
مختلف، به استقبال اعتصابات فراواحدی و 
اعتصابات اقتصادی و سياسی سراسری شتافت و 
زمينه ھای برپائی اعتصاب عمومی سياسی 

درچھارچوب نظم .  سراسری را فراھم ساخت
موجود ھيچ تحول جدی به سود طبقه کارگر رخ 

کارگران بايد با اعتصابات اقتصادی .  نخواھد داد
و سياسی سراسری، زمينه ھای اعتصاب عمومی 
سياسی و قيام مسلحانه توده ای را فراھم سازند، 
تمام نظم موجود را به زير کشند و حکومت 

جز اين، ھيچ .  شورائی خويش را مستقرسازند
 .گزينه ديگری دربرابر طبقه کارگر وجود ندارد

 تعيين حداقل دستمزد و گزينه طبقه  کارگر
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 ھای مستقل کارگری است کاھش حوادث کار در گرو ايجاد تشکل
١از صفحه   

٧درصفحه   

 و خراسان ٨٢قربانی، رتبه نخست، مازندران با 
ھای دوم و سوم را به   نفر رتبه٧٧رضوی با 

 .اند خود اختصاص داده
در ھمين خبر تعداد معاينات مربوط مصدومين 

 ١ /  ١ نفر و با يک افزايش ٢١٨٩۶حوادث کار 
ست که در  اين در حالی.  درصدی اعNم شده است

/  ٩مرداد ماه، اين سازمان از افزايش   ١٧ 
 درصدی ۵/۵درصدی حوادث کار و افزايش 
 نسبت به ٩٨حوادث منجر به مرگ در بھار 

مدت مشابه در سال گذشته، و در آبان ماه از 
 درصدی حوادث کار، اما افزايش ٣کاھش 

 ۶ درصدی حوادث منجر به مرگ در ٧ /  ۵
 نسبت به سال گذشته ٩٨ماھه نخست سال 

 .خبر داده بود
آمار سازمان پزشکی قانونی در مورد 
حوادث کار، تنھا بخشی از آمار مصدومان و 

يکی از علل آن .  قربانيان اين حوادث است
است که ھنگام وقوع حادثه بايد برای کارگر 
برگه حوادث پر شود و اين برگه ھمراه 
مصدوم به مرکز درمانی منتقل شود، اما 

شود، چون کارفرمايان برای آن که  چنين نمی
وارد ليست سياه نشوند، از بردن مصدوم به 

خواھند،  مراکزی که برگه سانحه می
 .کنند خودداری می

با آن که در ھمين آمار رسمی، استان تھران 
رتبه اول در حوادث کار را داراست، اما به 
گفته مدير اشتغال و کارآفرينی وزارت 

 ھزار ۶٠٠تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
کارگر در واحدھای صنعتی، خدماتی و 

. ھای خصوصی اين استان بيمه نيستند کارگاه
در اين آمار، کارگران شاغل در واحدھای 

اند، زيرا اين   نفر به شمار نيامده١٠زير 
. اند ھا از اجرای قانون کار معاف کارگاه

ترين دليل مرگ و مير در  گرچه عمده
و در ميان "  سقوط از بلندی"حوادث کار 

کارگران ساختمانی است، با احتساب 
کارگران ساختمانی که دولت به بھانه کمبود 

کند و  ھا خودداری می نقدينگی از بيمه آن
ھا توسط سازمان تأمين اجتماعی به  بيمه آن

بندی استانی صورت  صورت سھميه
گيرد، آمار واقعی حوادث کار با آمار  می

اگر .  يابد ھای معناداری می رسمی تفاوت
آمار بخش غير رسمی، يعنی کارگران 
مھاجر و بدون مجوز کار، کارگران خانگی، 

ھا، کودکان کار و  پزخانه کارگران کوره
بسياری ديگر از کارگران غايب در 
آمارھای رسمی را نيز بر اين مجموعه 

 .شود تر می بيافزاييم، ابعاد فاجعه گسترده
ترديدی نيست که آمار پزشکی قانونی از 
آمار واقعی به دور است، اما وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی حتا اين آمار را 

کند که آمار  پذيرد و ھمواره اعNم می نمی
مرگ و مير ناشی از حوادث کار در ايران 

علی مظفری، مدير .  رو به کاھش است

بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه 
 ٩در :   بھمن، مدعی شد٢٠اجتماعی در 

ماھه نخست سال جاری نرخ حوادث منجر 
/  ۵به فوت  چنين   درصد کاھش يافته، ھم١ 
 درصد کاھش ١١ھای شغلی نيز  نرخ آسيب
ھا را تفاوت  وی دليل اين تفاوت.  داشته است
ھای ارزيابی حوادث ھنگام کار  در شاخص
کند که به ادعای وی مطابق با  اعNم می
. المللی کار است ھای سازمان بين شاخص

واقعيت اين است که آمار سازمان تأمين 
اجتماعی نه تنھا از استانداردھای جھانی، 
بلکه از ھمان قانون کار جمھوری اسNمی 

کند، زيرا به اعتراف بسيای  نيز پيروی نمی
از فعاGن دولتی در ميان کارگران، آمار اين 

شود که در محل  سازمان شامل حوادثی می
اند و حوادثی را که در  کار به وقوع پيوسته

حين رفت و آمد بين محل سکونت و محل 
کار يا ساعات صرف نھار و موارد مشابه 

 .گيرد دھند، ناديده می روی می
با آن که تعداد حوادث منجر به مرگ در 
ميان کارگران ساختمانی بسيار باGست، اما 
نه تنھا ھيچ اقدامی برای ممانعت، يا حداقل 

دھد، بلکه  کاھش، چنين حوادثی روی نمی
اين گونه حوادث برای کارفرمای سودجو 

به گفته رييس کانون .  نيز ھيچ پيامدی ندارد
ھای صنفی کارگران ساختمانی  عالی انجمن

تنھا اگر روی چاله آسانسور يا "گاھی 
اما .  شود مشکل حل می"  پرتگاه پوشانده شود

." کند کارفرما ھيچ اقدامی برای ايمنی نمی"
در صورت بروز حادثه نيز، با مقصر اصلی 

ھايی اشاره  او به پروژه.  شود برخوردی نمی
ھا ھر دو ماه يک بار  در آن"کند که  می

دھد، در  کارگری جان خود را از دست می
حالی که کارفرما حتا يک ساعت ھم 
بازداشت نشده در حالی که مقصر اصلی 

کارفرما در صورت بروز حوادث ."  است
منجر به مرگ کارگر تنھا بايد ديه بپردازد 

و حتا پروانه ساختمان نيز )  اگر بپردازد(
 . شود باطل نمی

گذشته از آن، وزارت کار حتا در مورد آمار 
يک نمونه چنين .  گويد رسمی نيز دروغ می

 دی، يعنی طی ٣٠از ابتدای پاييز تا :  است
 کارگر معدن در ١٨ ماه، خبر مرگ ۴تنھا 
ھا منتشر شد، اما مدير کل بازرسی  رسانه

 ٢۶وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 
دی ماه مدعی  شد حوادث ناشی از کار در 

 درصد ۶٠معادن ايران در سال گذشته 
 کارگر ١٠کاھش يافته و در سال جاری نيز 

معدن در حوادث ناشی از کار جان خود را 
 ۴٠٠در ايران، پنج ھزار و .  اند از دست داده

معدن وجود دارد که به گفته معاون روابط 
 ھزار کارگر ١٢٠کار وزارت تعاون، حدود 

 ميليون نفر به صورت مستقيم و ٢مستقيم و 

در اين .  ھا فعاليت دارند غير مستقيم در آن
چند ھزار معدن با اين تعداد از شاغNن، به 
گفته غNمحسين عشقی، کارشناس ايمنی و 

"بھداشت کار سازوکاری برای کنترل و : 
نظارت بر معادن کوچک وجود ندارد و 

ترين  پيمانکاران بدون کمترين کنترلی سخت
… کنند شرايط را بر کارگرانشان تحميل می

معادنی در کشور وجود دارند که پروانه 
کارگران اين معادن بيمه . برداری ندارند بھره

ھا  ھای اداره کار در مورد آن نيستند و حداقل
وی در عين حال اشاره ."  شود رعايت نمی
اخبار حوادث کار در معادن دقيق "کرد که 

داران که پس از  نيست زيرا برخی معدن
سازی معادن را در اختيار  خصوصی

اند آن قدر نفوذ و قدرت دارند که آمار  گرفته
 ."را پنھان نگھدارند
سازوکاری برای کنترل و "به عدم وجود 

نه تنھا بر معادن بلکه بر تمام "  نظارت
واحدھای توليدی و خدماتی، مسئوGن 
نھادھای مربوطه نيز به نوعی معترف 

علی مظفری، مديرکل بازرسی کاِر .  ھستند
 ١۴وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

مرداد درباره عدم نظارت بر کار واحدھای 
"گويد توليدی و خدماتی می حدود يک : 

ميليون و سيصد ھزار بنگاه اقتصادی دارای 
کد کارگاھی در سازمان تامين اجتماعی به 
ثبت رسيده است و استعداد بازرسی کار 

."  بازرس کار است٩٠٠کشور نيز حدود 
يعنی ھر واحد توليدی در بھترين حالت ھر 

تواند مورد بازرسی  بار می چھار سال يک
 .قرار گيرد

ای، مسئوGن  با وجود اين، در پی ھر حادثه
جمھوری اسNمی بی درنگ مسئوليت را 

کنند و آنان را به  متوجه کارگران می
، ٩۶در ارديبھشت .  کنند احتياطی متھم می بی

پس از بروز حادثه انفجار در معدن يورت 
 کارگر و ۴٣آزادشھر، که به مرگ 

 کارگر انجاميد، در زمانی که ٨٣مصدوميت 
عمليات امداد ھنوز جريان داشت، وزير 

اعNم "  احتياطی کارگران بی"کار، علت را 
"کرد و گفت بازرسان کار نيم ساعت قبل : 

. از حادثه از محل معدن بازديد کرده بودند
." احتياطی موجب وقوع اين حادثه شد بی

"معاون وزير صنعت نيز مدعی شد معدن : 
ھايی که در آذر  زمستان يورت در بازرسی

ماه سال گذشته انجام شده بود و بر اساس 
ھای ميزان ريسک، در فھرست  ارزيابی

اين ."  معادن کم ريسک کشور قرار داشت
ھا  ھمه در حالی بود که کارگران از مدت

پيش بارھا و بارھا عدم ايمنی مناسب معدن 
را به اطNع مسئوGن معدن رسانده بودند، 

اين .  ھا انجام نشده بود اما اقدامی از سوی آن



 ٧ ٨۵٨ شماره  ٩٨  بھمن ٢٨    ٧

۶از صفحه   

 ساعت ١۶ھمه در حالی بود که کارگران با 
 ھزار تومان ٨٠٠  تا ٧٠٠کار در روز، 
گرفتند، چندين ماه دستمزد معوقه  دستمزد می

. شد داشتند و حق بيمه آنان نيز پرداخت نمی
اعتراضات مکرر کارگران به ناايمنی 
معدن، کمی دستمزد و مطالبات معوقه نيز با 
سرکوب و حتا صدور احکام زندان برای 

در گزارش .  ھا پاسخ گرفته بود تعدادی از آن
کميسيون صنايع مجلس، يک ماه و نيم پس 
از حادثه، به نبود فضای کافی برای خروج 
ذغال سنگ و فقدان ساز و کار مناسب برای 
مواجھه با حوادث احتمالی در معدن اشاره 

در پی انتشار اين گزارش مسئوGن .  شده بود
اعNم کردند، معدن يورت با حکم قضايی به 

 روز ٢٠شود، اما تنھا   ماه تعطيل می۶مدت 
پس از انفجار، بدون اقدام جدی در جھت 
بھبود وضعيت ايمنی و معيشت کارگران، 

 .معدن مجددا آغاز به کار کرد
ی  اين تنھا يک نمونه از حوادث کار و نحوه

برخورد مسئوGن با اين گونه حوادثی است 
که ھر بار تعدادی از کارگران را به کام 
مرگ و از کارافتادگی و صدمات گاه 

 .فرستد العمر می مادام
نکته حائز اھميت ديگر در افزايش آمار 
حوادث کار و حوادث منجر به مرگ و مير 
کارگران، توجه به انتشار اخبار متعدد 
درباره تعطيلی واحدھای توليدی و کاھش 

در .  ھای صنعتی است سطح فعاليت شھرک
 ۵۵از تعطيلی "  اقتصاد آنNين"، ٩٧سال 

ھای صنعتی  درصد واحدھای توليدی شھرک
آمارھای ارائه شده توسط : "خبر داد و نوشت
صنايع کوچک و نواحی [مسئولين سازمان 
 ٣٣٠١٢دھند که  نشان می]  صنعتی ايران

ھا و نواحی فعال  واحد توليدی در اين شھرک
 واحد توليدی به دGيل گوناگون ٧٨٧۵و 

ھمچنين از .  غير فعال و تعطيل ھستند
 واحد ١١٨٠٧مجموع واحدھای فعال و 

 درصد ۵٠تر از   درصد با کم٣۵ /  ٧معادل 
/  ۵ واحد معادل ١۴٠۵۵ظرفيت و   ۴٢ 

 درصد و تنھا ٧٠ تا ۵٠درصد با ظرفيتی بين 
 ٧٠ درصد با بيش از ٢٨ /  ٨ واحد معادل ٧١۴٠

، ٩٨در مھر ماه .  درصد مشغول فعاليت ھستند
در ميان موارد ديگر، به تعطيلی "  رسالت"نيز، 

 ۶کشی، تعطيلی  کامل ھفت کارخانه روغن
 کارخانه لوازم ١٠٠کارخانه بزرگ سيمان، 
ھای   درصد کارخانه٧٠خانگی، تعطيلی بيش از 

ھا و  با توجه به اين تعطيلی.  قزوين اشاره کرد
رود، حوادث کار  کاھش ظرفيت توليد، انتظار می

کاھش يابند، در حالی که، برعکس، با افزايش آن 
 .ايم مواجه

بروز حوادث کار مختص به ايران نيست، اما 

نکته مھم، باG بودن اين آمار نسبت به 
ھمين امر موجب .  المللی است استانداردھای بين

گرديده، با وجود ارائه آمارھای غيرواقعی از 
ھای دولتی ايران در سازمان جھانی  سوی ھيئت

ھای مستقل و  ھای تشکل کار، به علت گزارش
ای در رابطه با حوادث  فعاGن کارگری، پرونده

در .  کار در ايران در اين سازمان تشکيل شود
نتيجه قرار است در اجNس امسال در ژوئن، 
ھيئت ايرانی درباره وضعيت ايمنی محيط کار در 

 .ايران توضيح دھد
درباره آمار باGی حوادث کار در ايران، به جز 

ھای  عدم وجود کنترل و نظارت و بازرسی محيط
گرانه  کار، عدم وجود قوانين بازدارنده و مجازات

داران در سودجويی و  و دست باز سرمايه
اعتنايی به جان و ايمنی کارگران، به مواردی  بی

از جمله خستگی کارگران بر اثر ساعات طوGنی 
کارگيری   ساعت، به١٨کار در روز گاھی تا 

داران و  نيروی ناماھر بر اثر سودجويی سرمايه
عدم استخدام نيروی کار ماھر، عدم آموزش 

 .شود مناسب به کارگران نيز اشاره می
ترين عامل را بايستی در عدم وجود  اما شايد مھم

نظام .  ھای مستقل کارگری جست تشکل
ھای خود را  داری از ھمان اوان رشد، پايه سرمايه

اين نظام .  در خون و رنج کارگران مستحکم  کرد
کارگران را با ساعات طوGنی کار، دستمزدھای 

ترين شرايط ايمنی به کار  ناچيز و در وخيم
اما با رشد مبارزات کارگران و .  داشت وامی

ھای مستقل، کارگران توانستند بر  تشکيل تشکل
نه تنھا بر .  داران لگام زنند سودجويی سرمايه

دستمزد خود بيفزايند، ساعات کار را کاھش 
دھند، از بيمه برخوردار شوند و ساير شرايط 
ھا  کار را بھبود بخشند، بلکه به کمک اين تشکل

توانستند از جان و سNمت خود در برابر 
ليکن در ايران تحت .  داران دفاع کنند سرمايه

کاھش حوادث کار در گرو 
 ھای  ايجاد تشکل

 مستقل کارگری است

داران  حاکميت جمھوری اسNمی که دست سرمايه
در استثمار وحشيانه کارگران کامN باز است، 
دولت حامی اين طبقه نيز در سرکوب کارگران 

اعتراضات .  از کاربرد ھيچ ابزاری ابايی ندارد
کارگران به دستمزدھای چند برابر زير خط فقر، 

ای و تNش  دستمزدھا و معوقات مزدی و بيمه
ھای مستقل، با شديدترين  برای ايجاد تشکل

ھا از سوی پليس و نيروھای امنيتی  سرکوب
شود؛ قوه قضاييه اين رژيم ارتجاعی  روبرو می

داران شتافته و در کنار  مذھبی به کمک سرمايه
ھا از جمله دستگيری و زندان، حتا  ساير مجازات

از شNق زدن به کارگران ابايی ندارد؛ دولت و 
ھای مستقل و به جای  مجلس  با ممنوعيت تشکل

ھای دولتی در واحدھای توليدی  ھا، ايجاد تشکل آن
افکنی در ميان کارگران  و خدماتی ھم به تفرقه

ھای دولتی و  اند و ھم به پيشبرد سياست مشغول
 .کاری در ميان کارگران فريب

اگر تجربه تاريخی کارگران جھان در نظام 
ھای مستقل  داری لزوم ايجاد تشکل سرمايه

کارگری برای بھبود شرايط کار و زندگی 
کارگران را به اثبات رسانده است، شرايط 
دھد  کارگران ايران، امروزه، بار ديگر نشان می

ای مؤثر برای افزايش دستمزدھا، برای  مبارزه
گرفتن دستمزدھا و مطالبات معوقه، برای رھايی 
از قراردادھای موقت و سفيد امضا، برای 
برخورداری از بيمه و حقوق بيکاری و از ھمه 

تر برای حفظ امنيت و سNمت و جان در  مھم
نه .  ھای مستقل کارگری است گروی ايجاد تشکل

دولت، نه مجلس، نه قوه قضاييه و نه 
ھای کارگران  يک از خواسته داران به ھيچ سرمايه
ھای خود را متحقق  يک از وعده دھند، ھيچ تن نمی
ی متشکل  کنند، مگر به زور مبارزه نمی

ھای  پس پيش به سوی ايجاد تشکل.  کارگران
 .مستقل کارگری

 
 

 پيام به مناسبت سالروز حرکت مسلحانه سياھکل
 

 ) اقليت(رفقای گرامی سازمان فدائيان 
 

در چھل و نھمين سالگرد حرکت مسلحانه سياھکل ياد جانباختگان اين حرکت قھرمانانه و کليه 
 .جانباختگان راە آزادی و سوسياليسم را گرامی ميداريم

امروز در شرايطی سالگرد جانباختگان سياھکل را گرامی ميداريم که جمھوری اسNمی کليه 
 را سرکوب کردە است و شرايط بسيار دشواری را به طبقه کارگر، زنان و ٥٧دستاوردھای انقNب 

در مقابل چنين شرايطی موج وسيع اعتراضات کارگری را مشاھدە .  جوانان تحميل کردە است
ميکنيم که ھر روز ابعاد آن وسيعتر ميشود و جامعه را به سوی يک قيام و انقNب تودەای سوق 

در چنين شرايطی است که ھمکاری و اتحاد عمل ميان ھمه نيروھای چپ و کمونيست به .  ميدھد
 .يک ضرورت مبارزاتی تبديل شدە است

از اين رو، در سالگرد گراميداشت جانباختگان حرکت مسلحانه سياھکل تاکيد ميکنيم که، بدون 
تNش صميمانه و مسئوGنه احزاب و سازمانھای چپ و کمونيست برای ايجاد يک قطب قدرتمند 
چپ و سوسياليستی و غلبه بر پراکندگی صفوفمان، بدون تNش برای سازماندھی يک انقNب 
اجتماعی متکی بر نيرو و ارادە طبقه کارگر، بدون ناظر کردن يک افق و رھبری سوسياليستی بر 
مبارزات کارگری و تودەای، ھر قيام و انقNب ديگری نميتواند منجر به لغو استثمار سرمايهداری و 

 .بنيان نھادن جامعهای عاری از ھرگونه نابرابری شود
يکبار ديگر ياد رفقای جانباخته حرکت مسلحانه سياھکل و کليه جانباختگان راه آزادی و سوسياليسم 

 .را گرامی ميداريم
 

 آلمان –تشکي)ت خارج کشور حزب کمونيست ايران 
 ٢٠٢٠فوريه 
 



 ٨ ٨۵٨ شماره  ٩٨  بھمن ٢٨    ٨

 ١٩نزديک به نيم قرن از .  رفقای گرامی شادباش ھای مارا بمناسبت سالروز رستاخيز سياھکل بپذيريد
ھايی درخشان در آسمان مبارزه   ميگذرد و ھمچنان جانفشانان سياھکل ھمچون ستاره١٣۴٩بھمن ماه 

اقدام چھل ونه سال پيش رزمندگان دلير در سياھکل، در شرايطی صورت .  مردمان ايران ميدرخشند
حاکم بود و دشواری مبارزه برای "  جزيره ثبات شاھنشاھی" پذيرفت که سرکوب، سانسور و سکوت در 

آزادی و برابری و ترقيخواھی، با ساواک و زندان و شکنجه و اعدام پاسخ ميگرفت، در شرايطی که 
خواندند و راھی برای برون رفت از وضعيت دشوار مبارزه  حاشيه نشينان صحنه سياست آيه ياس می

مسلحانه و با  پيدا نميکردند، رفقای رزمنده سياھکل، تNش برای تغيير شرايط را با اتخاذ مشی مبارزه
مبارزه مسلحانه چريکی، برای  گرچه تاريخ نشان داد که مشی.  آغاز کردند شان ايثار جانھای شيفته

سازمان دادن انقNب مردم و تقويت مبارزه ترقيخواھانه و پيشرو  نميتواند راھکار مناسبی برای سازمان 
دادن اراده و آگاھی اجتماعی طبقه کارگر و توده کار و زحمت باشد و اين طبقه را برای رھبری جامعه 

بی سبب نبود که عليرغم  .  وتغيير تناسب قوای اجتماعی و طبقاتی و تحقق آزادی و برابری آماده کند
ھا و اعدامھای گسترده پيشروان جنبش چپ،  ھا و شکنجه ھای انسانی بسيار و دستگيری ھا و ھزينه رنج

، در مقابل ھيوGی روحانيت و جنبش اسNمی بايستد و مانع از شکست ۵٧اين جنبش نتوانست در انقNب 
  .انقNب مردم ايران شود

 
 رفقا ،

 
بريم که سرمايه داری جھانی در بحرانی عميق بسر ميبرد و سياست -ما اکنون در شرايطی به سر می

حاکم بر جھان ما، برپايه غارتھای عظيم، مداخNت نو استعماری، زبان زور و تحريم و جنگ و 
در عين حال نيروی چپ در زير .  محاصره، برای حفظ منافع يک درصدی ھای حاکم برجھان ماست

برای بقای ھويت خود تNش )  فروپاشی بلوک شوروی، انقNب بھمن(ھای سھمگين-آوار ناشی از شکست
شرايطی که در آن، جستجو برای برون رفت از موقعيت کنونی به مراتب دشوارتر و وظايفی که .  ميکند

در .  رو بوده است-تر از ھر زمانی است که جنبش چپ با آن روبه-پيشاروی ما قرار دارد سخت پيچيده
اين شرايط چپ بيش از ھر زمان ديگر نياز دارد که دستگاه مفھومی خود را با روح انقNبی رزمندگان 
سياھکل و با اتکا به دانش مبارزه طبقاتی صيقل دھد تا با آمادگی بيشتر در نبردھای پيشارو انجام وظيفه 

 .کند
 

 رفقا،
 

 نشان داد که پيروزی نيروی آزادی و ٩٨ و آبانماه ٩۶ و ديماه ٨٨ و خيزشھای بزرگ ۵٧ انقNب 
سنگر .  چپ بايد خود را برای تحوGت بزرگ آماده کند.  برابری، جنبش چپ و ترقيخواه، محتوم نيست

ای در ميان مردم محروم و پيوند خوردن با آنان و تجديد آرايش در چپ را بعنوان يک  بندی توده
ھای اجتماعی در ايران و جھان، تجارب جنبش  تجارب جنبش.  ضرروت به الويت اصلی خود تبديل کند

در عين حال از پيشگامان .  کمونيستی، جنبش کارگری و جنبش سوسياليستی را بياموزد و بکار گيرد
جنبش فدايی، که نامشان گويای وفاداری به آرمان رھايی مردم، سازش ناپذيری در مقابل ديکتاتوری و 

و شجاعت در تNش در جھت پيداکردن راھھای تازه    و فداکاريھای بی نظير از خود گذشتگی بيدريغ 
يادبود رستاخيز سياھکل اگر نخواھد به يک امر آيينی تبديل شود و    .نبرد و مبارزه است، ياد بگيرد

پاسداری از سنن انقNبی ياران اگر نخواھد به يک امر فرمايشی تبديل شود، راھی جز خانه تکانی و 
 .تجديد آرايش چپ وجود ندارد

سازمان ما سالروز رستاخيز سياھکل را به رفقای فدايی و ھمه رزمندگان راه آزادی و سوسياليسم 
چپ و  خوشبختانه در چند سال گذشته، تNشھای مشترک برخی از جريانات.  گويد شادباش و تھنيت می

، اتحاد فدائيان کمونيست، ھسته اقليت، حزب حکمتيست، )اقليت(کمونيست، از جمله سازمان فدائيان 
حزب کمونيست ايران و سازمان راه کارگر، توانسته است با درس گيری از تجارب گذشته و تاکيد بر 
مبارزه برای آزادی وسوسياليسم و سرنگونی رژيم سرمايه داری اسNمی، اقدامات مشترک و صدای 

با احترام به سنن فداکاری وجانفشانی .  نسبتا واحدی را در راستای تقويت آلترناتيو سوساليستی طرح کند
و دGوری پيشگامان جنبش سياھکل و فدايی، به ترسيم سيمای يک چپ جديد باورمند به سوسياليسم که 
آزادی و برابری وحاکميت مستقيم و بی واسطه انسان و دفاع از محيط زيست در مرکز توجه آن است، 

بار ديگر به ھمه شما سالروز رستاخيز سياھکل را تبريک ميگوييم و دستتان را برای نزديکی .  تNش کند
 .ميفشاريم ھای بيشتر و گسترده تر  و ھمکاری

 
 جاودان باد ياد و خاطره رزمندگان سياھکل
 زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم

 ١٣٩٨سازمان راه کارگر بھمن ماه 
 

 پيام ھسته ی اميرپرويز پويان
به مناسبات فرا رسيدن سال 
ياد نبرد حماسی سياھکل 

 ۴٩بھمن ١٩در
 

با درود ھای کمونيستی به تمامی رفقا، کادرھا،  
و با  )  اقليت (دوستان و ھواداران سازمان فدائيان  

گرامی داشت ياد و نام تمامی رفقايی که در مبارزه  
برای اھداف و آرمان ھای واGی سوسياليستی و  

آن رفقا گرچه امروز ديگر  .  فشاندند    انسانی جان 
درميان ما نيستند اما در قلب بزرگ طبقه ی کارگر،  

ھا و انقNبيون ايران  جای    ستمديدگان، کمونيست 
شان ھمواره گرما بخش مبارزات    دارند وياد و نام 

برای آزادی و رھائی و ھمبستگی ما فعالين و  
ھواداران داخل برای پيروزی نھايی سوسياليسم در  

 .ايران ھستند 
با تبريک چھل و نھمين سالگرد تولد سازمان ، بار  

)  اقليت (ديگر ما فعالين و ھواداران سازمان فدائيان 
متشکل در ھسته ی امير پرويز پويان، عھد و پيمان  
می بنديم که تا پيروزی نھايی طبقه ی کارگر ايران  
بر بورژوازی اسNمی حاکم  و نابودی تمام نظم  
موجود، با وجود تمامی موانع و مشکNت و رنج  

گيرانه به مبارزه ادامه داده و يک گام به پس    ھا، پی 
 .نگذاريم  

ھسته ی اميرپرويز پويان ضمن آروزی موفقيت و   
سNمتی و پيروزی برای تمامی اعضا، کادرھا و  

اقليت ، خاطر نشان   -فعالين و ھوادار سازمان فدائيان 
 می سازد؛ 

در شرايطی که رژيم فاسد و پوسيده جمھوری   
اسNمی غرق در بحران ھای متعدد سياسی،  

ست و از ھمه سو با بن    اقتصادی، مالی و اجتماعی 
 بست روبرو شده است، 

درشرايطی که نظم گنديده سرمايه داری حاکم به   
پايان عمر خود نزديک تر شده است ، جنبش ھای  

کشان ايران،     اجتماعی و طبقاتی کارگران و زحمت 
. روز به روز درحال رشد و تکامل بيشتراست 
ھمبستگی طبقاتی کارگران و روحيه اتحاد و  

شان برای به زير کشيدن و    ھمکاری ميان زحمتک 
نابودی حاکميت جھل و سرمايه  بيش از پيش  

 . درحال تقويت شدن است 
رفقا ی عزيز بدانيد و آگاه باشيد ، به رغم فاصله ی  
جغرافيائی ما با شما ، رزم شما رزم ماست و قلب  

وجودشما ومبارزه شما  .  ما با قلب شما می تپد  
رفقای سازمان گرمابخش محافل، تشکل ھا و  

 . ھمبستگی ھای انقNبی و کارگری ما است  
برای شما رفقا ومبارزات خستگی ناپذيرتان در راه  
تحقق آرمان ھای سوسياليستی و کارگری و ھمچنين  

ھايتان در راستای تقويت ھمکاری ميان    برای تNش 
گرايش ھای چپ و سوسياليست آرزوی پيروزی  

 .داريم  
که به زودی در کنار ھم در ايران سرود    بدان اميد   

آزادی ، رود، فدائی و آفتابکاران جنگل را در  
 .کنگره ای بزرگ کنارھم، ھم آوايی وھمخوانی کنيم 

 
 گرد حماسه سياھکل  گرامی باد چھل و نھمين سال 

برقرار باد   –سرنگون باد رژيم جھموری اس)می  
 حکومت شورايی 

 زنده باد سوسياليسم  –زنده باد آزادی  
 حکوميت شورائی  –کار نان آزادی  

 ٩٨  بھمن  ١٩ -ھسته ی اميرپرويز پويان 

 
 

پيام سازمان راه کارگر به سازمان اتحاد فدائيان کمونيست 
 به مناسبت سالگرد رستاخيز سياھکل ) اقليت(سازمان فدائيان  و



 ٩ ٨۵٨ شماره  ٩٨  بھمن ٢٨    ٩

 اطNعيه مشترک نيروھای چپ و کمونيست 
 

 "!رای ما سرنگونی انق)بی جمھوری اس)می است
 

  
. جمھوری اسNمی در بدترين شرايط تاريخ خونبار خود، روز دوم اسفند به استقبال مضحکه انتخابات مجلس يازدھم ميرود
عليرغم جار و جنجال لفظی جناحھای حکومت برسر سھم شان از کرسی ھای مجلس اختNسگران و استثمارگران، ھمه ميدانند 

مرتجعترين مذھبيون جنايتکار از .  که ھدفشان برگزاری نمايشی مضحک است که آنرا به پشتوانه چماق و سرکوب بدل کند
سرمايه گذاری "  رای"ميگوبند و روی تمايNت ارتجاعی ناسيوناليستی برای بسيج "  ايرانيت"ای تا روحانی حال از  خامنه
ميگويند؛ "!  ما به جنايتکاران و قاتلين فرزندانمان رای نمی دھيم"در مقابل، صفی وسيع در جامعه بروشنی ميگويد؛ .  ميکنند

 "! رای بی رای، مرگ بر جمھوری اسNمی"

 
 !کارگران، زنان و مردان آزاديخواه، جوانان انق)بی

 
بدنبال خيزش ھای توده ای و انقNبی آبانماه و در شرايط بشدت متفاوتی برگزار "  انتخابات"چه کسی نميداند که اين باصطNح 

جوانان ما در پيکر ھای خونين آبانماه و نيزار جراحی، بدنبال پيدا شدن مستمر  اين باصطNح انتخابات روی سنگفرش.  ميشود
دادن به خون است، "  رای"برای "  انتخاباتی"اين .  سدھا و جنگلھا و بNتکليفی ھزاران زندانی تحت شکنجه برگزار ميشود

ھدف سياسی اين .  برای تائيد حکومت قاتلين کارگران و جوانان بيکار و بی آينده، حکومت زن ستيز و کودک کش است
فرمال حقوقی "  مشروعيت"از قربانيانشان برای کسب "  رای"مضحکه حکومتی با تکيه به انواع گروکشی و ترفندھا، گرفتن 

 در ابعاد توده ای ٩٦داستان جدالھای لفظی دو جناح را به خودشان واگذاريم، ما تکليف مان را با اينھا در ديماه .  نظامشان است
سرنگونی ھمه جانبه "رای و انتخاب ما خيلی وقت است روشن است؛ .   آمديم که سرنگونشان کنيم٩٨روشن کرديم و در آبانماه 
ھيچوقت برای اردوی آزاديخواه و انقNبی اين نوع نمايشھای حکومتی ذره ای مشروعيت نداشته و "!  و قاطع جمھوری اسNمی

امروز بطريق اولی و در شرايط و تناسب قوای بسيار متفاوتی بی پايه است و شرکت در اين مضحکه اعم از کانديدا شدن تا 
محاسبات فردی خرد، انعکاسی از منفعت مشترک شرکت کنندگان با منفعت بقای نظام اسNمی و Gجرم آگاھانه يا ناآگاھانه، 

 !  به حکومت قاتلين فرزندان مردم و مسببين فقر و فNکت اکثريت آن جامعه است" رای"
 

دعوت ميکنيم تا قاطعانه با ابتکارھای مختلف در جريان ما شش حزب و سازمان چپ و کمونيست، ازمردم آزاديخواه ايران 
ما کارگران و مردم زحمتکش را فراميخوانيم عليه بانيان فقر و .  مضکحه انتخابات، عليه جمھوری اسNمی بميدان بيايند

دخالت در مناسبت انتخابات نه رفتن پای صتدوق رای کشی، که بايد برای تداوم و .  بيکاری مزمن شان دست به اعتراض بزنند
 . گسترش مبارزه انقNبی برای سرنگونی حکومت اسNمی باشد

ھمه جا از جمله در دانشگاھھا عليه اين نمايش که با ھدف تاييد حکومت و قانونيت بخشيدن به قتل و جنايت و شکنجه اجرا می 
کسانی که بعد از اين ھمه جنايت .  در ھر جائی می تواند محلی باشد برای اعتراض"  انتخاباتی"ھر کمپين .  شود ، اعتراض کنيم

نگذاريم اين .   شال و کNه کرده اند، دشمنان وقيح مردم و در کنار و حامی رژيم اسNمی اند،برای شراکت در سفره خون
نگذاريم آن چھره ھای کريه و .  مزدوران تريبون بگيرند، از حکومت دفاع کنند و بر جنايت و استبداد و استثمار مھر تائيد بزنند

را "  انتخاباتی"ھمه جا عليه شان بميدان بيائيم و ھر تحرک .  منفعت طلب روی زخم مادران و بستگان جانباختگان نمک بپاشند
رای به . "مناسبت انتخابات و روز آنرا به صحنه اعتراض توده ای عليه جمھوری اسNمی بدل کنيم.  به اعتراض بدل کنيم

 !، زنده باد انقNب، زنده باد حکومت شورايی!"رای بی رای"، !"جNدان موقوف
 

 !سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری اس)می
 !زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم

 ٢٠٢٠ فوريه ١٣ – ١٣٩٨  بھمن ٢٤
 
 

حکمتيست، سازمان راه کارگر، سازمان   -اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری :  امضا
 .و ھسته اقليت) اقليت(فدائيان 

 



 ١٠ ٨۵٨ شماره  ٩٨  بھمن ٢٨    ١٠

١١درصفحه   

 ماھه ٩ماه انتشار يافته، رشد اقتصادی  بھمن
.  درصد بوده است٧/  ۶سال جاری منفی 

رشد اقتصادی گروه صنايع و معادن منفی  
 درصد، رشد اقتصادی بخش خدمات ١۶/  ۶

 درصد و رشد اقتصادی بخش ٠/  ٢منفی 
 درصد ٣/  ٢کشاورزی و ساختمان به ترتيب 

.  درصد مثبت اعNم شده است٩/  ۶و 
آGت  گذاری در حوزه ماشين چنين سرمايه ھم

.  درصد بوده است١۴/  ٧صنعتی منفی 
ميزان توليد ناخالص ملی نيز براساس 

جاری   ماھه سال٩ در ١٣٩٠ھای سال  قيمت
 ھزار ميليارد تومان رسيده ۵٠٠به حدود 

براساس گزارش مرکز آمار تورم .  است
) شاخص کل قيمت توليد کننده(بخش توليد 

 ۵٠در پاييز امسال نسبت به پاييز گذشته 
درصد بوده که بيشترين آن مربوط به بخش 

 درصد و کمترين آن ۶١/  ۵صنعت با 
 . است٢/ ٣مربوط به بخش برق با منفی 

برای درک ھر چه بھتر آمارھای باG Gزم 
. است تا بر چند نکته انگشت گذاشته شود
اولين نکته اين است که اساسا معيارھايی که 
براساس آن آمارھای اقتصادی از سوی 

يابد تا حدودی  ھای دولتی انتشار می ارگان
برای نمونه مشخص .  گمراه کننده ھستند

) تورم ساGنه(نيست که افزايش بھای کاGھا 
به .  چگونه در اين آمارھا محاسبه شده است

عبارت ديگر اگر ميزان تورم بدرستی 
گاه رشد منفی اقتصادی  محاسبه شود، آن

تواند بسيار بيشتر از ميزان اعNم شده از  می
سوی مرکز آمار باشد که برای نمونه 

توان اين موضوع را در بخش ساختمان  می
ديد که رشد اقتصادی حدود ده درصدی برای 
اين بخش در حالی منظور شده است که اين 
بخش در رکود کامل است و بسياری از 
کارگران اين بخش برای فرار از بيکاری به 
مھاجرت و کار در کشور عراق روی 

براساس گزارشاتی که در .  اند آورده
ھای رژيم انتشار يافته کارگران  رسانه

ساختمانی که در ميادين شھرھا جمع 
 .شوند اغلب روزھا بيکار ھستند می

. گردد نکته ديگر به توليد ناخالص ملی برمی
براساس گزارش مرکز آمار توليد ناخالص 

 ھزار ميليارد ۵٠٠جاری   ماھه سال٩ملی 
تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال 

.  درصد کاھش يافته است٧/  ۶گذشته حدود 
کنند که در  مقامات ايرانی ھمواره ادعا می

 ۵طول حکومت اسNمی توليد ناخالص ملی 
تر به  اما اگر کمی ژرف.  برابر شده است

شويم که اشکال  آمارھا دقت شود متوجه می
که در طول اين  اول اين. اين ادعا در کجاست

مدت توليد ناخالص ملی کشورھای توسعه 

.  برابر افزايش داشته است١٣نيافته جھان 
يک علت مھم آن افزايش جمعيت اين 
کشورھا و به موازات آن کاھش ارزش دGر 

به عبارت .  در طول اين چھل سال است
 ٢٠٢٠ديگر قدرت خريد ھزار دGر سال 

حتا چند برابر نسبت به چھل سال پيش کاھش 
جا ختم  اما موضوع به اين.  يافته است

چون  توليد ناخالص کشورھايی ھم.  شود نمی
ترکيه که چھل سال پيش با ايران برابری 

کرد ھم اکنون دو برابر توليد ناخالص  می
 ٨۵١ به ٢٠١٧ايران است و در سال 

ست که  ميليارد دGر رسيد، اين در حالی
المللی پول  براساس ارزيابی صندوق بين

توليد ناخالص داخلی ايران در سال گذشته 
 درصد کاھش ٩/  ۵حدود )  ٢٠١٩(ميNدی 

 ميليارد دGر ۴۶٣ به ٢٠٢٠يافته و در سال 
ست تا به اين نکته توجه  کافی.  خواھد رسيد

کنيم که سھم اقتصاد ايران از اقتصاد جھان 
در حد ( درصد  ٢در چھل سال پيش 
بود اما ھم اکنون )  عربستان سعودی و ترکيه

 . به زير يک درصد رسيده است
ھای ضد کارگری رژيم  نکته سوم که سياست
سازد ميزان تورم و به  را آشکارتر می

عبارت ديگر شاخص کل قيمت توليد است 
 درصد افزايش ۵٠که نسبت به سال گذشته 

داشته است، اين افزايش در بخش صنعت 
 درصد بوده ۶١/  ۵طور که در باG آمد  ھمان
اين افزايش قيمت و به عبارت ديگر .  است

ست که بھای  تورم در بخش توليد در حالی
ھای توليد  که يکی از ھزينه  –نيروی کار 

. چنين افزايشی را نداشته است  -است 
براساس تصميم شورای عالی کار رژيم 

/ ۵جاری  حداقل دستمزد کارگران برای سال
 درصد افزايش يافت و ساير سطح مزدی ٣۶

 ٢۶١ درصد بعNوه ١٣از اين ھم کمتر يعنی 
اما از اين آمار چه .  ھزار تومان بوده است

نتيجه اين آمار اين !  توان گرفت؟ ای می نتيجه
است که نيروی کار کارگران سال به سال 

شود، سھم کمتری از ھزينه تمام  تر می ارزان
گيرد و اين يعنی سود  شده کاG را دربرمی
 .داران بيشتر برای سرمايه

عليرضا محجوب نماينده مجلس اسNمی و 
، از عوامل سرسپرده "خانه کارگر"دبير کل 

رژيم جنايتکار جمھوری اسNمی در 
 گفته بود در حالی که دستمزد ٩٧ارديبھشت 

ی تمام شده توليد کاG بايد  کارگران در ھزينه
 درصد باشد ھم اکنون ميزان ١٨تا  ١٣بين 

تاثير دستمزد در ھزينه تمام شده کاG در 
در .   درصد رسيده است۵/  ۶۶کشور به 

طول تقريبا دو سال اخير نيز ميزان افزايش 
دستمزد کارگران به وضوح بسيار کمتر از 

تورم واقعی بوده است و اين به آن معناست 
که با کاھش دستمزد واقعی کارگران در 
طول اين دوسال، سھم مزد نيز در قيمت تمام 
 . شده کاG ھم چنان روند نزولی داشته است

بنابراين آمار باG تاييد يک ارگان دولتی از 
اين موضوع است که دستمزد کارگران 

 درصد ھزينه تمام شده ۴احتماG به حدود 
اين مساله اين را ثابت .  کاG رسيده است

کند که حتا چند برابر شدن دستمزد  می
کارگران نه تنھا به چند برابر شدن بھای 

انجامد بلکه تاثير ناچيزی بر بھای  کاGھا نمی
گذارد، چرا که در نھايت با  تمام شده کاG می

 Nبرابر شدن دستمزد کارگران تازه ۵مث 
 ٢٠سھم دستمزد در ھزينه توليد کاG حتا به 

که )   درصد١٨حدود (درصد نخواھد رسيد 
موضوعی کامN معمولی در جوامع 

داری است، حتا سھم مزد در برخی  سرمايه
ھا در کشورھای پيشرفته  از رشته
داری بسيار باGتر از اين ميزان  سرمايه
 . است

 بھمن گزارشی از ٢۴بانک مرکزی نيز 
ھای بانکی دولت و  ميزان نقدينگی و بدھی

براساس اين .  بخش خصوصی منتشر کرد
جاری به  گزارش، نقدينگی در آذرماه سال

 ھزار ميليارد تومان رسيد که نسبت ٢٢۶٢
 درصد رشد داشته ٢٨به آذرماه سال گذشته 

در زمان روی کارآمدن کابينه روحانی . است
 ھزار ميليارد تومان بود ۵۵٠ميزان نقدينگی 

ترتيب در طول اين سال ھا نقدينگی  که بدين
 ھم در  بيش از چھار برابر شده است، آن

ھا اقتصاد با  شرايطی که در اغلب اين سال
 برابر شدن ۵.  رشد منفی روبرو بوده است

 سال در حالی که ۶نقدينگی در طول تنھا 
تورمی است  –اقتصاد غرق در بحران رکود 

و با محاسبات اقتصادی اقتصاددانان بورژوا 
نيز اقتصاد ايران اغلب دارای رشد منفی 

 –گر عمق بحران رکود  بوده است، بيان
دار از  تورمی و ناتوانی طبقه حاکم سرمايه

در واقع نيز اين معضل .  حل بحران است
داری ايران را امروز در ھيچ  اقتصاد سرمايه

کشوری در اين بازه زمانی طوGنی مدت که 
. توان ديد اقتصاد ايران درگير آن است نمی

در اين مقاله البته فضا برای باز کردن 
چرايی اين مساله وجود ندارد ولی پيش از 
اين در مقاGت گذشته نشريه کار به اين 
موضوع پرداخته و دGيل آن را تشريح کرده 

 .بوديم
چنين   مرکزی ھم در گزارش جديد بانک

ھا  بدھی دولت و بخش خصوصی به بانک
بر اين .  گيری داشته است نيز افزايش چشم

ھا در آذر ماه  اساس بدھی دولت به بانک
 ھزار ميليارد تومان ٣٨٨سال جاری به 

رسيد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
بدھی !!!  دھد  درصد افزايش نشان می٢٨

 درصدی ١٩بخش خصوصی نيز با رشد 

 اقتصادی ويران که بار ويرانی آن بر دوش 
 کارگران و زحمتکشان قرار گرفته است

١٢از صفحه   



 ١١ ٨۵٨ شماره  ٩٨  بھمن ٢٨    ١١

 ھزار ١۴۴٠نسبت به آذرماه سال گذشته به حدود 
به عبارت ديگر حجم بدھی .  ميليارد تومان رسيد

 ١٨٢٨ھا به  دولت و بخش خصوصی به بانک
ھزار ميليارد تومان رسيده است که نزديک به 

 !!! کل رقم ميزان نقدينگی است
توان در  نتايج اين وضعيت وخيم اقتصادی را می

ھمين روزھا و در گران شدن بھای کاGھا و نرخ 
يک نمونه بارز آن افزايش .  ارز مشاھده کرد

بھای ماشين پرايد .   است آور بھای اتومبيل سرسام
 ميليون تومان بود در ۵٠که در نيمه دوم آذر 

.  ميليون تومان رسيد۶٢مدتی کوتاه حتا به باGی 
 ھزار و پانصد تومان ١١بھای دGر نيز از مرز 

 .به چھارده ھزار تومان رسيد
امروز حتا اقتصاددانان بورژوا و طرفدار 
جمھوری اسNمی نيز از وخامت اقتصادی بويژه 

سالی که نيمی از .  گويند در سال آينده سخن می
درآمدھای دولت در بودجه يا خيالی و يا براساس 

نکته جالب .  فروش اوراق قرضه استوار است
اين است که با توجه به عمق بحران اقتصادی و 
عدم ثبات سياسی رژيم، دولت کمتر اميدی به 
فروش اوراق قرضه دارد و برای ھمين چند روز 

ھمتی رئيس بانک مرکزی با )   بھمن١٨(پيش 
انتشار يادداشتی در فضای مجازی از فعاGن 

ھای  ھا خواسته بود تا دارايی بازار و بانک
البته .  غيرنقدی خود را به اوراق دولتی تبديل کنند

بينی شده است که  در بودجه سال آينده نيز پيش
فروش نرفته )  مشارکت(ھا اوراق قرضه  بانک

  ھا به دليل بدھی که بانک را بخرند و جالب آن
آور و ضررھای صدھا ھزار ميلياردی  سرسام

خود ورشکسته ھستند که يک نمونه آن ھمان 
ھای دولتی و بخش خصوصی به  افزايش بدھی

ھا به  ھا و بدنبال آن افزايش بدھی بانک بانک
بانک مرکزی و در نتيجه افزايش پايه پولی و 

ھا بلکه  به عبارت ديگر نه فقط بانک.  تورم است
ھا و حتا خود  ھای بازنشستگی، بيمه صندوق

دولت از نظر مالی ورشکسته ھستند، ورشکسته 
شان به  شان با درآمدھای ھای بدين معنا که ھزينه

شان  ھای ھيچ وجه خوانايی ندارد، مدام بر بدھی
شود و در نتيجه مدام بر وخامت  افزوده می

 .افزايند اوضاع اقتصادی می
انداز و آينده روشنی در  بنابر اين ھيچ چشم

دار  طبقه سرمايه.  عرصه اقتصادی وجود ندارد
ايران و دولت آن قادر به حل بحران نيستند و 

. افزايند شان بر عمق آن می ھای مدام با سياست
ھا  دار با بھانه بار اين بحران را ھم طبقه سرمايه

ھای گوناگون بر دوش کارگران و  و روش
برای ھمين است که .  اندازد زحمتکشان می

مبارزه برای افزايش دستمزد، مبارزه برای 
دستمزد و حقوق باGی خط فقر، مبارزه برای 
تامين اجتماعی کامل از جمله درمان رايگان و 
حقوق بيکاری اھميت بيش از پيشی پيدا کرده 

ھا را به  دار اين خواست طبقه حاکم سرمايه.  است
عنوان ھديه به کارگران و زحمتکشان نخواھد 

ھا را تنھا  کارگران و زحمتکشان اين خواست.  داد
 .با مبارزه خود بدست خواھند آورد

 
 
 

چھل ونھمين سالگرد حماسه سياھکل روز 
بنيانگزاری سازمان ، بطور مشترک  توسط 

و سازمان اتحاد )  اقليت(سازمان فدائيان 
 ٨ بھمن برابر با ١٩فدائيان کمونيست در 

. فوريه در شھر ھانوفر آلمان برگزار شد
 نفر شرکت ١٧٠ تا ١۵٠دراين مراسم 

برنامه شامل سخنرانی رفيق توکل از .  کردند
در مورد اعتNی )  اقليت(سازمان فدائيان 
، موقعيت انقNبی، ١٣٩٨انقNبی، قيام آبانماه 
ھا و وظايف نيروھا و  انقNب و تاکتيک

سخنران بعدی .   ھای کمونيست بود سازمان
رفيق ساGر حسامی از سازمان اتحاد فدائيان 
کمونيست در رابطه با سياھکل در پويه 

ادامه برنامه .  تاريخ و تاثيرات آن پرداختند
ميزگرد و پرسش و پاسخ، شعرخوانی  
 Nاحسان حقيقی نژاد و موزيک کاک ع

کارگر و  پيام سازمان راه.  صNحيان بود
کميته آلمان حزب کمونيست ايران توسط 

ھا به مناسبت حماسه سياھکل  نمايندگان آن
 .خوانده شد

 
کميته خارج کشور سازمان فدائيان 

 )اقليت ( 
  
 
 

گزارش از برگزاری آکسيون در حمايت و 
ھمبستگی با زندانيان سياسی قيام آبان ماه 

١٣٩٨ 

 
 فوريه با فراخوان کميته حمايت از ١١در 

مبارزات کارگران و زحمتکشان ايران در 
آکسيونی در حمايت از مبارزات مردم    ھلند

زحمتکش و در ھمبستگی با بازداشت شدگان 
 در شھر ١٣٩٨و زندانيان سياسی قيام آبان 

Gھه در مقابل وزارت امورخارجه ھلند 
ھدف از برگزاری اين آکسيون .  برگزار شد

افشاء زد و بندھای سياسی و اقتصادی و 
داری اروپا  حمايت کشورھای سرمايه

بخصوص ھلند با جمھوری اسNمی و 
شرمانه آنھا در رابطه با کشتار  سکوت بی

فعالين .   بود١٣٩٨مردم زحمتکش در آبانماه 
سازمان با حمايت خود از اين حرکت 
. اعتراضی فعاGنه درآن شرکت داشتند
داری  شعارھای سرنگون باد رژيم سرمايه

جمھوری اسNمی، زندانی سياسی آزاد بايد 
ھا و  و پخش موزيک و طرح…  گردد و

شعارھا و پNکاردھا و پخش اطNعيه تاثير 
خوبی برروی مراجعين و کسانی که در 

 .رفت و آمد بودند، داشت
 

 رژيم جمھوری اس)می  سرنگون باد
 برقرار باد حکومت شورايی

 
 ھلند -)اقليت(فعالين سازمان فدائيان

 

 اقتصادی ويران که بار ويرانی 
 آن بر دوش 

 کارگران و زحمتکشان
  قرار گرفته است

١٠از صفحه   

گزارش برگزاری چھل و نھمين سالگرد حماسه سياھکل  
 روز بنيانگزاری سازمان چريکھای فدائی خلق ايران

 زنده باد سوسياليسم 



 ٨۵٨ شماره  ٩٨  بھمن ٢٨    ١٢

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس)می 

١٠درصفحه   

در روزھای گذشته مرکز آمار و بانک مرکزی 
ھايی از وضعيت اقتصادی منتشر کردند  گزارش
گر وضعيت وخيم اقتصادی و تشديد  که بيان

تورمی حتا از منظر   –بحران اقتصادی رکود 
ست، بحرانی که بار آن در جامعه  آمارھای دولتی

داری بر دوش  مبتنی بر مناسبات سرمايه
کارگران و زحمتکشان جامعه قرار گرفته و 

شود،  تر می تر و سھمگين روزانه اين بار سھمگين
ای که ديگر سنگينی آن برای اکثريت  گونه به

 . بسيار بزرگ جامعه غيرقابل تحمل شده است
ھا و  چه که در برنامه در اين ميان اما آن

ھای اقتصادی دولت بورژوايی جمھوری  سياست

١٢ 

ھای  نامZه          ))))ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�((((�ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن برای ارتباط با 

 .  زيرارسال نمائيد خود را به آدرس
 

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 
 

ھای مالی خود را به ش°م°اره حس°اب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھ°م°راه 

ھ°°ای  ک°°د م°°ورد ن°°ظ°°ر ب°°ه ي°°ک°°ی از آدرس
 . سازمان ارسال کنيد

:شماره حساب  
 

Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
NL08INGB0002492097 
Amsterdam, Holland 
 

 :نشانی ما برروی اينترنت
 

http://www.fadaian-minority.org 
 

 : E-Mailپست الکترونيک 
 

info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(
 

karfadaianaghaliyat/me.t://https 
 : آدرس کانال سازمان در تلگرام

aghaliyat_fadaian/me.T://http 
 :آدرس سازمان در اينستاگرام

https://www.instagram.com/
fadaianaghaliyat/ 

 آدرس سازمان در تويتر
fadaiana/com.twitter://https 

 آدرس سازمان در فيس بوک
https://www.facebook.com/
fadaian.aghaliyat 

 آدرس نشريه کار در فيس بوک
/com.facebook.www://https

fadaianaghaliyat.kar 

 
 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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اعتنايی  وضوح قابل مشاھده است بی اسNمی به
محض به فقر و بيکاری اکثريت بسيار بزرگ 

ست که مدام بر  ھايی ھا و سياست جامعه و برنامه
از سياست حاکم .  افزايند ھا می فقر و بيکاری آن

ھای داخلی و خارجی رژيم  بر بودجه تا سياست
ھا بر دوش  که عواقب وخيم تمام اين سياست

که يک  کارگران و زحمتکشان افتاده، در حالی
يعنی طبقه حاکم (اقليت بسيار کوچک 

چنان از باGترين رفاه  ھم)  دار سرمايه
 .برخوردارند

 ٢١براساس گزارش مرکز آمار ايران که در 

 اقتصادی ويران که بار ويرانی آن بر دوش 
 کارگران و زحمتکشان قرار گرفته است

 برابر  با ٢٠١٩ھای تلويزيون دموکراسی شورايی از اول فوريه   برنامه
  بر روی شبکه تلويزيونی١٣٩٧ماه   بھمن١٢

Komala TV / Shora TV شود پخش می. 
 

بدين " وی شورا تی/ وی  کومله تی"ای شبکه تلويزيونی  مشخصات ماھواره
 :قرار است

 ٢٧۴٨٠سيمبل ريت  ١١٩۵٧: فرکانس) yahsat(ياه ست ماھواره 
 عمودیپوGريزاسيون 
 

 :ھای تلويزيون دموکراسی شورايی ساعات پخش برنامه
  شب ١١ تا ٩از ساعت :  دوشنبه

  عصر۵ تا ٣ صبح و ساعت ١١ تا ٩ساعت -بامداد  ۵  تا ٣ساعت بازپخش : شنبه سه

 
   شب ١١ تا ٩از ساعت : چھارشنبه

  عصر۵ تا ٣ صبح و ساعت ١١ تا ٩ساعت -بامداد  ۵  تا ٣ساعت بازپخش : پنجشنبه

 
  شب ١١ تا ٩از ساعت :  جمعه
  شب١٠ تا ٩از ساعت  : شنبه

 
  عصر۵ تا ٣ صبح و ساعت ١١ تا ٩ساعت  -بامداد ۵  تا ٣ساعت بازپخش : شنبه

 
  صبح١٠ تا ٩ بامداد، ساعت ۴ تا ٣ساعات بازپخش : يکشنبه

  بعدازظھر۴ تا ٣ و ساعت 
 

: ، شماره تلفنcom.gmail@tv.Shora: آدرس ايميل
٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧ 


