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وید! د  ور  ه  ان ھ  کار

 اعالميه كميته مركزي حزب توده ايران به مناسبت اول ماه مه
پيروز باد پيكار كارگران و زحمتكشان ميهن 
در راه رهايي از ستم طبقاتي، تحقق حقوق 

 سنديكايي، آزادي و عدالت اجتماعي! 

  8ادامه  در صفحه 

برنامه آزاد سازي 
اقتصادي، و ميزان حداقل 

 دستمزدها

 6ادامه  در صفحه 

 كارگران و زحمتكشان ايران!
 

كميته مركزي حزب توده ايران      
فرا رسيدن جشن اول ماه مه (        

ارديبهشت)، روز جهاني         11
كارگر، روز گرامي داشت پيكار       
تاريخي بيش از يك سده اخير        
طبقه كارگر و زحمتكشان جهان     

هاي   و روز تجديد عهد با آرمان      
واالي كارگران براي رهايي از       
بندهاي استثمار و ستم، و براي       
دست يابي به حقوق سنديكايي      
را به شما پيكارگران ثابت قدم        
راه آزادي، استقالل، صلح،          
دموكراسي و عدالت اجتماعي       

 126گويد.    ميهن شادباش مي   
سال پيش، روز اول ماه مه           

، كارگران نساجي شيكاگو،    1886
با نبرد قهرمانانه، در راه تحقق        

هاي بر حق خود،            خواست
دار مبارزه پيگير طبقه          طاليه

كارگر با سرمايه داري شدند كه       
 تا كنون ادامه داشته است.

امسال كارگران جهان در         
شرايطي به استقبال روز جهاني      

روند كه بحران         كارگر مي  
اقتصادي همه جانبه اي تمامي       

مشكالت كارگران و 
 زحمتكشان

 5و  4در صفحات 

 هاي اعتباري،  كارت
ادامه طرح هايي كه به 
 مرحله اجرا نمي رسد

در قالب برنامه ضد مـردمـي آزاد سـازي          
اقتصادي نه تنها حداقل دستمزد كـارگـران     
مطابق با نرخ واقعي تورم تعيين نمي شـود،    
بلكه قدرت خريد وسطح دستمـزدهـا نـيـز       
كاهش مي يابد. مبارزه براي افزايش عادالنه  
دستمزدها جداي از مخالفت و مقابله با برنامه 

آزادسـازي  -هدفمند سازي يارانه هـا   
 نبوده و نيست. -اقتصادي

از    1391تعيين ميزان حداقل دستمزد سـال      
سوي شوراي عالي كار، محك و معيـار قـابـل      
اتكايي به منظور ارزيابي و تشخيص وضعـيـت   
زحمتكشان با توجه به اجراي برنامه آزاد سـازي  
اقتصادي است. به عبارت دقيق تر، تصـمـيـم       
شوراي عالي كار جمهوري اسالمي مبتنـي بـر     

 389تعيين حداقل دستمزد كارگران به ميـزان    
تومان بيانگر اثر بسـيـار مـخـرب        754هزار و 

برنامه هدفمندي يـارانـه هـا (آزادي سـازي            
اقتصادي) بر زندگي و امنيت شغلي طبقه كارگر  

 2ادامه  در صفحه 

 “فدراسيون دموكراتيك جهاني زنان”برگزاري پانزدهمين كنگره 
  9پيام تشكيالت دموكراتيك زنان ايران به كنگره                              در صفحه 

! ی کار ھا ، روز   نده با روز اول ماه 

كارگران و زحمتكشان ميهـن در حـالـي بـه           
مي روند كه از هميـن   “ روز جهاني كارگر“استقبال 

ابتداي سال جاري تاكنون حجم زيادي از خبرها و 
هاي رسانه هـاي مـجـازي، ديـداري، و            گزارش

شنيداري، به وضعيت كارگران و زحمتكشان ميهن 
 اند.   اختصاص يافته

هاي كـارگـران،      ها و مشكل عمده شدن معضل
بازتاب واقعيت هاي عيني جامعه در رابـطـه بـا          

ها به دليل طرح  مسايل اين طبقه است. اين مشكل 
ضد مردمي حذف يارانه ها و شدت پـيـدا كـردن      
فشار تحريم هاي اقتصادي، كارگران را در صـف    
مقدم قربانيان اين سياست ها قرار داده است. ما در  

هـاي     همين يك ماه گذشته، صادر شدن حـكـم    
هاي كارگران  زندان براي فعاالن كارگري، اعتراض

به پرداخت نشدن حقوق هاي عقب افتاده، اخـراج    
هاي مستمر، و نگراني هاي فزاينده  نسـبـت بـه      

اي    امنيت شغلي، به خصوص با روند نگران كننـده 
اند و    كه  تعطيلي مركزهاي توليدي به خود گرفته

به تبع آن بيكار شدن كارگران در ادامه اين رونـد،  
ايم. همان طور كه انتظار مي رفت، و     را شاهد بوده
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همچون روال ساليان پيشين، در پايان سال گذشته، افزايش حـداقـل دسـتـمـزد        
كارگران، بدون توجه به تورم لجام گسيخته، در نهايت نتوانست حـتـي حـداقـل        
خواست هاي كارگران و مزد بگيران ميهن را برآورده سازد، و بنابرايـن، دغـدغـه      
هاي كارگران براي رويارويي با افزايش هزينه هاي زندگي را دو چـنـدان كـرد.        

ها و خبرهاي مربوط به وضع  كارگران و مـزد   نگاهي عميق تر به برخي از گزارش
بگيران ميهن، به خودي خود نشانگر وضعيت واقعي آنان است.  اين نوع بـررسـي    

هـاي     در عين حال تمامي تالش حكومتيان به منظور سرپوش گذاشتن بر معضل
ماه، خـبـري را        فروردين 30موجود را نيز آشكار و افشا مي كند. خبرگزاري مهر،  

تـا     250منتشر كرد مبني بر خريد و فروش كارت اعتباري كارگري با مبلغي از     
محدوديت در اسـتـفـاده از      ” هزار تومان. خبرگزاري مهر در اين باره نوشت:    300

كارت هاي اعتباري خريد كارگران و كارمندان، عدم آشنايي با فـروشـگـاه هـاي       
مجاز، محدوديت انتخاب كاال در اين مراكز و نقد نشدن كارت ها باعث ايجاد بازار 

“ خريد و فروش كارت هاي اعتباري يك ميليون و پانصد هزار توماني شده اسـت.  
خبرگزارب مهر در ادامه آورده است كه، واگذاري كارت هاي اعتبـاري كـارگـران      

هزار نفر تا پايان سال گذشته برنامه ريزي شده بود، اما تالش شد كـه     100براي 
 هزار كارت افزايش يابد.  230اين ميزان به 

در اكثر كشورهاي دنيا دريافت كارت هاي اعتباري براي تمامـي قشـرهـا بـه         
راحتي امكان پذير است و آنان را قادر مي سازد تا خـريـدهـاي خـود را بـدون            
محدوديت از اين طريق انجام دهند. باوجود نقش بسيار مهم اين كـارت هـا در        
زندگي مردم، در همان حال ما موردهاي بسياري را شاهد بوده ايم كه داشتن ايـن  

هاي گوناگون، با انباشت بـدهـي    ها، به دليل كارت ها باعث گرديده تا دارندگان آن
رو شوند، و اين معضل به خصوص بـا پـيـدايـش بـحـران            هاي كمر شكن روبه

اقتصادي اخير، نمود بيشتري هم پيدا كرده است. با تمامي اين احوال و در يـك       
جمع بندي كلي، دسترسي به اين كارت ها  چندان دشوار نيست. ما در اينـجـا در      
صدد اين نيستيم كه موضوع خوب يا بد بودن كارت هاي اعتباري براي كارگـران  
و مزد بگيران ميهن را مورد بررسي قرار دهيم. هدف ما موشكافي وضعيتي اسـت     

اند. طبق گزارش خبرگزاري مهر، پس از يك سـال    كه كارگران ميهن با آن مواجه
هزار كارت اعتباري در اخـتـيـار       250تا  100ها، تاكنون تعداد  كش و قوس رفتن

رو اسـت.       كارگران قرار گرفته است، كارت هايي كه با محدوديت هايي نيز روبـه 
براي مثال، خريد با اين كارت ها در سطحي گسترده ميسر نيست و به فروشـگـاه   
هاي معيني منحصر مي شود. مسئوالن مجري اين طرح به خوبي آگاه بـوده انـد      
كه ميزان درآمد كارگران و مزد بگيران ايران در حدي نيست كه بتواننـد مـبـلـغ       
كارت هاي اعتباري خود را بازپرداخت كنند، و به همين دليل در مرحله اجـرا بـه     

ها، اعتبار مـالـي    اين نتيجه رسيده اند كه در اختيار مزد بگيران گذاشتن اين كارت
رو مي سازد. نگاهي به سير ايـن طـرح       اين طرحِ به اجرا در نيامده را با خطر روبه

هاي گوناگون آن    پرطمطراق براي كارگران از سال گذشته تاكنون به خوبي زاويه
، در گزارشي به ايـن مـوضـوع        90ماه  مرداد 4را آشكار مي سازد. روزنامه ابتكار،  

هزار توماني خريد،  500واگذاري كارت اعتباري يك ميليون و “  پرداخت و نوشت: 
موضوع مصوبه اي بود كه شوراي عالي اشتغال در سال گذشته بـراي جـامـعـه         
كارمندي و كارگري و البته در مراحل بعدي براي ساير گروه هاي اجتماعي پيـش  

 9موضوع واگذاري كارت هاي اعتباري بـه      ”...  ابتكار در ادامه آورد:  “  بيني كرد. 
ميليون كارگر كشور، زمزمه هاي آماده نبودن بستر الزم كار، فراهم نبودن شرايـط  
تامين منابع مورد نياز طرح، اولويت بندي نكردن و خالصه مخالفت براي اجرايـي  

بنـا بـر هـمـيـن گـزارش، در               “  نشدن مصوبه شوراي عالي اشتغال نواخته شد. 
، در يك مراسم نمادين واگذاري كارت هـاي اعـتـبـاري        90ارديبهشت ماه سال 

توسط وزير كار رونمايي و پس از آن اين طرح به كما رفـت. در خـبـري كـه              
، آن را مخابره كرد، اوليا علي بيگـي، رئـيـس       90ماه  مرداد 10خبرگزاري فارس، 

كانون شوراهاي اسالمي، اظهار داشت كه، بر اساس برنامه ريزي ها توسط وزارت 
بازرگاني، اين وزارتخانه وعده داده است با فراهم كردن مقدمات و بسـتـر سـازي      
طرح، در هفته اول شهريور بر اساس اولويت و مرحله به مرحلـه كـارت خـريـد         
اعتباري كارگران اجرا و توزيع خواهد شد. در همان تاريخ، روزنامه دنياي اقتـصـاد    
نوشت كه، وزير كار به دنبال كشمكش هاي صورت گرفته ميان بانك مركزي و   
وزارتخانه هاي بازرگاني و كار و امور اجتماعي بر سر نحوه تامين اعتـبـار كـارت      
خريد اعتباري كارگران، اعالم كرد كه دولت به بانك ها مـجـوز داده اسـت بـا           
استفاده از يكي از عقود اسالمي نسبت به تامين منابع اين طـرح اقـدام كـنـنـد.          

 21خبرگزاري مهر، 
، بـه       90ماه  مرداد

ــخ       ــقــل از شــي ن
ــي،  ــالمـــ االســـ

در خصوص ”نوشت: 
آخريـن اقـدامـات      
صورت گرفـتـه در     
زمـيـنـه واگــذاري      
ــاي       ــارت هـ كـ
اعتباري، با اعـالم    

اينكه مسايل اداري و قانوني اين طرح هم اكنون حل شـده اسـت ،         
اظهار داشت كه بانك هاي عامل به زودي توزيع آن را در دستور كـار    

به دنبال اين وعده هاي توخالي، عباس قلي زاده، “  خود قرار مي دهند. 
قائم مقام فناوري اطالعات وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گفتگو با 

، و چند روز پيش از هفته دولت، در   90ماه  مرداد 28خبرگزاري فارس، 
مشكل اصلي در كارت اعتباري كـارگـران بـحـث         “  اين ارتباط گفت: 

“ ضمانت مالي است كه بايد وزارت كار با كارفرمايان به نتيجه بـرسـد.   
مشكل ضمانت از دو طـريـق،       ” وي در جايي ديگر ادامه داد و گفت:  

ضمانت كارفرمايان و يا برداشت از محل يارانه هاي نقدي بايـد حـل     
جالب اينكه وي در هـمـان   “  بشود كه هر كدام روش جداگانه اي دارد. 

مصاحبه اعالم كرد كه، كارت اعتباري كارمندان در حال توزيع است[!]  
همين اظهار نظر به خوبي نشان مي دهد كه دغدغه اصلي مسـئـوالن،   

هاي مالي است. در     نحوه بازگشت پول كارت هاي اعتباري به موسسه
هاي قبلي مسئوالنِ درگير در اين طرح بر ايـن مـبـنـا          حالي كه گفته

استوار بود كه مشكل در تامين منابع مالي اين طرح بوده است، روزنامه 
، از قول محمد حسين فـروزان فـر،        90شهريورماه  5مردم ساالري، 

خوشبختانه پـس از      “  معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، نوشت: 
تصويب عقد مرابحه توسط دولت براي تامين اعتبار مورد نيـاز كـارت     
هاي اعتباري خريد كارگران و كارمندان، مشكالت اين طرح حل شـده  

جالب اينكه روزنامه “  و به زودي بايد شاهد واگذاري گسترده آن باشيم. 
تهران امروز، همان تاريخ، در همين باره، خبري متفاوت را ارايه داد و     

در حالي كه فروزان فر روز گذشته اعالم كرد كه بـه بـانـك      “  نوشت: 
مركزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها يك هفته مهـلـت داده     
شده است تا ساز و كار اجرايي طرح كارت اعتباري كارگران را تعريـف  
كند، وزير اقتصاد در آغاز هفته دولت اعالم كرد كه بانك مركزي قـادر  
به دادن خط اعتباري نيست چون اين خط هم بر تورم دامن مي زند و   

يك ماه بعد از اين اظهارات ضد و ”   هم پايه پولي را افزايش مي دهد.  
، خبر داد كه، باالخره پـس  90مهرماه  5نقيض، روزنامه مردم ساالري، 

از كش و قوس هاي فراوان از سوي بانك مركزي دستورالعمل اجرايي 
كارت اعتباري  براي كاركنان دولت و كارگران به بانك هاي خصوصي 
و دولتي ابالغ گرديد. به دنبال اين بخشنامه بانك مـركـزي، شـيـخ          

 27االسالمي وزير تعاون، كار و رفاه در سخناني كه روزنامه آرمـان،      
اگر مسئوالن وزارت صنعت معدن ” ، آن را انتشار داد، گفت:  90مهرماه 

و تجارت معتقدند در صورت ارائه ليست از سوي اين وزارت خانه كارت 
بـه  “  خريد كارگران را اجرايي كنند ما حاضر هستيم ليسـت بـدهـيـم.       

“ ، وي در همين ارتباط نيز گفت: 90ماه  آبان 1گزارش خبرگزاري مهر، 
ليست كارگران مشخص است چون آنها وضعيت كاري مشـخـص و       
شفافي دارند. ليست بيمه اي همه كارگران موجود است و به راحـتـي      

 29خبرگزاري مـهـر،     “  مي توان به اطالعات كارگران دست پيدا كرد. 
، “ كارت اعتباري خريد، هياهو براي هيچ“ ، در خبري با عنوان: 90آذرماه 
ماه پيش شوراي عالي اشتغال طرح واگذاري كارت هـاي     22“  نوشت: 

اعتباري را براي كارمندان و كارگران تصويب كرد اما تا به امروز به جز 
كارگر هيچ كار ديگري انـجـام نشـده اسـت.          13واگذاري نمادين به 

طرحي كه به دليل وابستگي مستقيم با منابع بانكي و تسهيالتي همان 
راهي را رفت كه پيش تر از آن بسياري از طرح ها مانند زود بازده هـا،  

 30روزنامه ايـران،    “ خود اشتغالي و بعد از آن هم مشاغل خانگي رفت. 

 كارت هاي اعتباري ... ادامه 

 3ادامه  در صفحه 
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 ادامه  كارت هاي اعتباري ...

، به نقل از ماشاء اهللا عظيمي، مدير عـامـل بـانـك       90آذرماه 
هزار كارت اعتباري خـريـد      100توزيع “  توسعه تعاون، نوشت: 

كارگران طي ماه هاي باقيمانده با عامليت بانك توسعه تعـاون،  
رفاه، موسسه مالي و اعتباري مهر ايران و مهر امام رضا آغـاز    

، خبري در همين باره منتشـر  90دي ماه  25ايلنا، “  خواهد شد. 
دو بانك توسعه تعاون و رفاه كارگـران اعـالم     “  كرد و نوشت: 

هزار كارت خريد اعتباري  25كردند كه هر كدام قادر به صدور 
هستند و صندوق مهر اعالم كرده است در حال حاضر آمادگـي  
صدور كارت براي كارگران را ندارد و در اين خصوص هـنـوز     

در آخرين اظهاراتي از ايـن دسـت،     “  تامين اعتبار نكرده است. 
مـاه،     فروردين 26يي كه با فارس،  اوليا علي بيگي، در مصاحبه

در سال جديد بـا  “  داشت به روال همان سخنان تكراري گفت: 
همكاري ديگر نهادهاي پولي و بانك ها مي توان اميدوار بـود  
كه قشرهاي كارگري از اين طرح حمايتي و تشويقي كـه در      

“ راستاي حمايت از توليد ملي و كار ايراني است عملياتي شـود.  
هاي بانكي و پولي در به اجرا درآوردن    رغبتي موسسه شايد بي

اين طرح را بشود واقع بينانه ارزيابي كرد. به گزارش اعـتـمـاد،     
نفره بـراي     4، حداقل نياز ماهانه يك خانواده 90ماه  بهمن 23

هزار تومان است. اگر بخـواهـيـم بـا نـگـاهـي              750زندگي، 
خوشبينانه به همين برآورد نظر بيفكنيم، به خوبي روشن اسـت  

هزار تومان كـه از سـوي          400كه با حداقل حقوقي كمتر از 
دولت تعيين شده است، نسبت درآمدهاي واقعي مردم با حداقل 
نياز ماهيانه فاصله زيادي دارد. حتي اگر شخص شـاغـل ايـن       
امكان را داشته باشد كه در كنار شغل اصلي اضافه كاري و يـا  
شغل دوم را هم به دست بياورد بعيد است كه بتواند بـه ايـن       
حداقل نيازهاي ماهيانه دسترسي پيدا كند. به عالوه، هيچ گونه  
تضميني وجود ندارد كه همين حقوق هاي حداقل را هـم بـه     

هـاي     موقع و يا كال دريافت كند. رشد و گسترش اعـتـراض     
كارگري كه در آن موردهاي مرتبط با درخـواسـت پـرداخـت         
حقوق هاي عقب افتاده به وفور مشاهده مي شود، خود گويـاي  

هزار كارت اعتباري براي  250تا  100اين حقيقت است. صدور  
كارگران كه بايستي با دقت و وسواس كامل انـتـخـاب شـده       
باشند تا مطمئن باشند از نظر درآمد و امنيت شغلي در آينده بـا  
مشكلي مواجه نخواهند گرديد، به خوبي نشانگر وضعيت واقعي 
زحمتكشان ميهن است. اين بدين معني است كه ميليـون هـا      
نفر از زحمتكشان ميهن يا امنيت شغلي ندارند، يا درآمـدهـاي     

شان با  آنان ناچيز است، و يا امكان پرداخت حقوق هاي ماهيانه
شود. به نظر مي رسد كه وزارت كار تاكنـون    مشكل مواجه مي

هزار نفر كـارگـر را وارد          250تا  100تنها توانسته است بين 
هاي مالي را  بـا ارايـه        ليستي كند كه با آن مي توان موسسه

اسناد و مدارك محكم متقاعد كرد تا اين كارت هاي اعتبـاري  
را به كارگران بدهند. حتي در همين حالت هم استفاده از كارت  
هاي مزبور با محدوديت هاي متعددي روبه رو گرديـده اسـت     

ها را رواج داده اسـت.         كه در نهايت پديده خريد و فروش آن
صرف نظر از مثبت يا منفي بودن اين طرح، بعيد اسـت كـه       
تعداد زيادي از كارگران از خدمات اين طرح نيم بند بـرخـوردار   
شوند، اما همين امر به خوبي نشان مي دهد كه وضعيت واقعي 
كارگران و مزد بگيران ميهن آن چـنـان وخـيـم اسـت كـه             

هاي مالـي، بـه پـذيـرش          مسئوالن حاكم بر دولت و موسسه
گونه ريسكي به منظور در اختيار گذاشتن تسهيالت مـالـي    هيچ

در همين سطح هم حاضر نيستند. توجه به خـواسـتـه هـا و          
نيازهاي عيني كارگران ايران به منظور پيشبرد و به نـتـيـجـه       
رساندن جنبش مردمي در برابر چپاولگران، اهـمـيـت بسـيـار        

 بااليي دارد .  
 

 پيگرد و بازداشت فعاالن سنديكايي، محكوم است!
 كارگران زنداني را آزاد كنيد!

با شدت يافتن وخامت اوضـاع  
اقتصادي كشـور و گسـتـرش          
جنبش اعتراضي كارگران، ارگان 
هاي امنيتي هماهنگ با دادگـاه    
هاي انقالب اسالمـي، اعـمـال      
فشار، پيگرد، و بازداشت فعـاالن  
جنبش كارگري را افزايـش داده    

دادگاه  15اند. چندي پيش شعبه  
انقالب اسالمي تهران به رياست 
قاضي صلواتي، رضا شهابي عضو 
هيات مديره سنديكاي كارگـران  
شركت واحد تهران و حومه را به 
شش سال حبس تعزيري و پنـج  
سال محروميت از فعاليت هـاي    
اجتماعي محكوم ساخت. قبل از    
صدور حكم، اين فعال شنـاخـتـه    

 23شده سنديكايي نزديك بـه      
ماه بالتكليف در زندان بـه سـر     
برده است. به گفته خانواده رضـا   
شهابي، مسئوالن قوه قضـايـيـه    

تبليغ عليه نظام و تباني به قصد اقدام عليه امنيت ” علت صدور حكم شش سال حبس را 
نابخشودني رضا شهابي از ديـد  “  جرم” اعالم كرده اند. اين درحالي است كه يگانه  “  ملي

 مرتجعان حاكم، فعاليت سنديكايي او به قصد آگاهي دادن به زحمتكشان بوده است.  
جالب است اشاره كنيم كه ابراهيم مددي، نايب رييس سنديكاي كارگـران شـركـت      
واحد اتوبوس راني تهران و حومه، بعد از گذشت بيش از سه سال زندان، سرانجام پـس    
از يك كارزار گسترده بين المللي از سوي اتحاديه هاي كارگري و فعاالن حقوق بشر از   

 زندان آزاد شود.
بهنام ابراهيم زاده، شاهرخ زماني، پدرام نصرالهي، و علي نجاتي، ديگر كارگران فعـال  
و شناخته شده جنبش سنديكايي زحمتكشان ميهن ما هستند كه كماكان در بند بوده و   

 در معرض آزار و اذيت دژخيمان رژيم واليت فقيه قرار دارند.
عالوه بر اينان، در هفته هاي اخير و در آستانه روز جهاني كارگر فعـاالن و اعضـاي       
سنديكاهاي مستقل نظير سنديكاي نيشكر هفت تپه، سنديكاي كارگران شركت واحـد    
اتوبوس راني تهران و حومه، انجمن صنفي كارگران برق و و فلزكار كرمانشاه، و هـيـات   
بازگشايي سنديكاي كارگران نقاش تبريز و تهران، به شكل محسوسي در معرض تهديد 

اند. هدف از اين تهديدهاي هدفمند، ترساندن كارگران و جلوگيري از تحرك و     و ارعاب
 فعاليت سنديكاهاي مستقل و فعاالن كارگري است.  

هاي ناعادالنه برضد سنديكاهاي مستـقـل و      اعمال فشار، پيگرد، و صادر كردن حكم
مبارزان جنبش سنديكايي زحمتكشان، بخشي از برنامه سركوب سيستماتيك جـنـبـش      
كارگري ايران است كه در دستور كار و اولويت ارگان هاي امنيتي رژيم قـرار دارد. در       
كنار سنديكاهاي مستقل، افزايش اعمال فشار بركانون صنفي معلمان و ديگـر تشـكـل      
هاي صنفي آموزگاران ودبيران كشور را نيز شاهد هستيم. عده يي از معلمان شريـف و     
مردمي و فعاالن صنفي عضو تشكل هاي آموزگاران نظير رسول بداغي، و عـلـي پـور        
سليمان هم در كنار ده ها معلم شريف به بند كشيده شده، مورد  آزار و شكنـجـه قـرار      
دارند. هدف ارتجاع حاكم از شدت بخشيدن به اعمال فشار به تشكل هـاي صـنـفـي          

 معلمان، دور كردن اين تشكل ها از جنبش سنديكايي زحمتكشان كشور است.  
با فرارسيدن روز جهاني كارگر، ميليون ها كارگر و زحمتكش ميهن ما در كنـار طـرح     
خواسته هاي سياسي و صنفي خود، خواستار پايان يافتن پيگرد و بازداشت سنديكاليسـت  
ها و آزادي كارگران زنداني وحق بديهي و مشروع به رسميت شناختـه شـدن حـقـوق         

 اند.   سنديكايي خود
 كارگران زنداني را آزاد كنيد!
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 حذف تدريجيِ بن كاالهاي اساسي كارگران
  

موضوع پرداخت غير نقدي به كارگران براي جبران هزينه هـاي    
درصدي  18زندگي پس از مصوبه شوراي عالي كار و تعيين افزايش 

حداقل مزد براي سال كنوني با حرارات بسيار از سوي وابستگان ريز 
و درشت رژيم، به خصوص كانون عالي شوراهاي اسـالمـي كـار،        
مطرح مي گردد. دراين تبليغات فريبكارانه اعالم مـي شـود كـه،           
كارگران با توجه به افزايش نرخ تورم مي توانند براي جبران تفـاوت  
دستمردها و نرخ تورم از كمك هاي غير نقدي به ويژه بن كارگـري  
استفاده كنند، براي نمونه، ايلنا، در اسفند ماه پارسال، از قـول يـك     

با توجه به اجـراي فـاز دوم         ” مسايل كارگري نوشت:  “  كارشناس” 
هدفمندي يارانه ها ضرورت پرداخت غير نقدي به كارگران در سـال  

) وجود دارد ... به منظور تامين نيازهـاي مـعـيـشـتـي             1391آينده ( 
خانوارهاي كارگري سال آينده دولت بايد ميزان كمك هـاي غـيـر      

 “نقدي كارگران را افزايش دهد.
تبليغ و مانور حساب شده روي بن كاالها و پرداخت غير نقدي بـه  
كارگران باهدف و انگيزه معيني صورت مي گيرد كه عبـارتسـت از:     
تالش براي كاستن از ميزان نارضايتي زحمـتـكـشـان از حـداقـل           
دستمزدهاي تعيين شده در سال كنوني! به بيان ديگر، تشكل هـاي   
زرد و ارتجاعي با عمده ساختن بن كارگري درصدد فريب كارگران و 
جلوگيري از رشد جنبش اعتراضي به ويژه در مورد دسـتـمـزد هـا         
هستند. اين تبليغات در حالي با شدت جريان دارد كه بـه گـواهـي         
گزارش ها و برآوردهاي رسمي در طول ساليان اخيـر، بـه مـوازات        
اجراي برنامه هاي اقتصادي ارايه شده از سوي نهادهاي قدرتـمـنـد    
سرمايه داري نظير بانك جهاني و صندوق بين المللي پول، پيوسـتـه   

 از ميزان و كيفيت بن كاالهاي اساسي كارگران كاسته شده است. 
خبرگزاري ايلنا، در اواسط اسفند ماه سال قبل، و در گرماگرم طرح 

در ” هاي مرتبط با تعيين حداقل دستمزدها گزارش داده بـود:      مسئله
حال حاضر قوانين حمايتي كارگران كمرنگ شده و به طـوري كـه     
برخي از كمك هاي غيرنقدي كه با مشاركت دولت و كارفرمايان به 
كارگران پرداخت مي شد متاسفانه در دولت نهم و دهم كمتر شد كه 
دراين خصوص مي توان به بن كاالهاي اساسي كه هـر مـاه بـه          
كارگران و بازنشستگان به صورت يارانه اي توزيع و پرداخت مي شد 

 “اشاره كرد كه به تدريج حذف شد.
بن كارگري اكنون در حد نازلي قرار دارد و كارگران با اين بن هـا  

 اند.   فقط قادر به خريد كاالهاي غير اساسي و نامرغوب
به عالوه، يادآوري اين نكته نيز اهميت دارد كه، مقايسـه مـيـان      
ميزان و سطح دستمزدها با بن كارگري اقدامي فريبكارانه از سـوي    
ارتجاع است. بن كارگري حق قانوني كارگران و موضوعي جـدا از       
چگونگي تعيين دستمزدهاست.  كارگران كشور خواهان دسـتـمـزد       

اند، و اين خواسته با كـاهـش يـا         عادالنه مطابق با نرخ واقعي تورم
افزايش بن كارگري نبايد مقايسه و توام شود. افزايش بن كارگري و  
خريد كاالهاي اساسي با آن نيز يك خواسته مشروع و كامال منطقي 
و قانوني است كه تاكنون از سوي ارتجاع حاكم مورد تـوجـه قـرار      

 نگرفته است. 
بن كارگري به موازات اجراي برنامه هايي نظير هدفمندسازي يارانه ها كاهـش  

 يافته است، و به تدريج كاالهاي اساسي از آن حذف شده است. 
 

 اند! زحمتكشان با خصوصي سازيِ آموزش عالي مخالف
 

همزمان با اجراي فاز دوم آزادسازي اقتصادي، طرح خصوصي سـازي آمـوزش     
عالي در دستور كار رژيم واليت فقيه قرار گرفته است. دولت احـمـدي نـژاد از           
ابتداي سال جاري زمزمه خصوصي سازي آموزش را آغاز  و زمينه هاي اوليه آن   

فروردين ماه، در مطلبي به قلم  15را فراهم كرده است.  دراين باره روزنامه شرق،  
سعداهللا نصيري، عضو كميسيون آموزش مجلس شـوراي اسـالمـي، نـوشـت:            

خصوصي سازي مغاير با اصل تحصيالت رايگان نيست ... خصوصي سـازي در       ”
آموزش عالي يكي از پديده هاي نويني است كه خصوصا در كشورهـاي جـهـان      
سوم به دليل افزايش تقاضا براي آموزش عالي طي دهه هاي آخيـر رايـج شـده        

با مسـالـه      1373است ... بحث خصوصي سازي (آموزش) براي اولين بار در سال      
خصوصي سازي و واگذاري دانشگاه پيام نور به بخش خصوصي مطـرح شـد ...         
نوعي خصوصي سازي كه درآن دانشكده ها و دانشگاه ها توسط بخش خصوصـي  
تاسيس واداره شده و مداخله دولت درآن بسيار كم و مـحـدود اسـت. و ايـن                
موسسات از لحاظ مالي مستقل هستند. اين نوع خصوصي سازي هنوز در كشور ما  
محقق نشده است. شكل دوم آن عبارتست از غير دولتي كردن موسسات آمـوزش   

 “عالي از طريق ايجاد دانشگاه ها و دانشكده هاي غير انتقاعي.
چنين ديدگاهي كه در واقع طرح هاي موجود خصوصي سازي آموزش عالي را   
بيان مي كند، نتيجه و پيامدهاي ويرانگر براي سطح علمي كشور و بـرخـورداري     

هاي يكسان آموزشي دارد. با اين گونه طـرح هـا         توده هاي وسيع مردم از امكان
 شاهد طبقاتي شدن آموزش در ايران خواهيم بود.

پيرامون خصوصي سازي آموزش عالي، ديدگاه دبير كل اسبق بورس جمهـوري  
، بسـيـار        70اسالمي و از طراحان و مدافعان برنامه تعديل اقتصادي در دهـه      

افشاگرانه بوده است و ماهيت ضد مردمي طرح خصوصي سازي آموزش را هويـدا  
گـام لـرزان خصـوصـي         ” مي سازد.  دبير كل اسبق بورس در مطلبي با عنوان:     

فروردين مـاه، يـادآوري مـي كـنـد:             15، منتشر شده در روزنامه شرق، “ سازي
اقتصادها جهاني شده اند. اقتصاد نوين به سرمايه فكري و انسان هـايـي ارزش      ” 

مي دهد كه اين سرمايه را توليد مي كنند. معناي اين تحول افزايش وسيع تقاضـا   
براي آموزش عالي است ... بازار چنين آموزشي نيز بين المللي شده است. چـنـيـن        
نرخ رشدي مورد توجه بخش خصوصي قرار گرفته است. بخش خصوصي به بـازار   
آموزش با نگاه بازار در حال رشد و سودآوري مي نگرد ... درعصري زندگـي مـي        
كنيم كه خصوصي سازي آموزش عالي غير قابل اجتناب است و موسسات انتفاعي 
با شتاب وارد عرصه آموزش عالي مي شوند ... در ايران اداره آموزش عـالـي در          
قالب بخش خصوصي اين مزيت را نيز خواهد داشت ... هر دستگاه يا مـوسـسـه         
عالي، نهادي مستقل و انتفاعي است كه دولت نه در استخدام و نه در حوزه هـاي  
فعاليت آن دخالت مي كند ... دانشگاه ها از شكل سنتي طراحي و برنامه آموزشـي     
و ارزيابي خارج شوند و سرشتي دو زيستي بگيرند. دراين وضعيت ... بـا صـنـايـع           
مشاركت دارد ... و سازماندهي آموزش عالي بيشتر شكل شركتي به خود مي گيرد    

 “  تا دولتي ... آموزش عالي رايگان ديگر كمتر مورد عالقه دولت هاست.
طرح بيان شده در باال، به خوبي بيانگر منافع اليه هاي متمول و ثروتمند جامعه 
است. با خصوصي سازي آموزش اين فرزندان طبقه هاي محروم جامعه به ويـژه     
طبقه كارگرند كه از دسترسي به آموزش تا سطح عالي بازمانده و امكان تحصيـل  

 عالي براي آنان كامال بسته مي شود.  
طرح خصوصي سازي آموزش در ارتباط مستقيم با برنامه آزاد سازي اقتـصـادي   
قرار دارد، و در كنار خصوصي سازي صنعت نفت، صنعت بيمه، و خصوصي سـازي  

اجتماعي رژيم واليت فقيه بـه     -بهداشت، از اجزاي اصلي سمت گيري اقتصادي
شمار مي آيد. مردم ميهن ما به ويژه كارگران با اين طرح ها مـخـالـف بـوده و          

 هستند!
 

 رشد نرخ تورم، و كاهش قدرت خريد كارگران
  

مطابق آخرين برآورد رسمي اداره آمار بانك مركزي جمهوري اسـالمـي، نـرخ      
 درصد بود.  21/  5) معادل1390تورم در سال گذشته (

براسـاس  ” فروردين ماه، اعالم داشت:   20روابط عمومي بانك مركزي، يكشنبه 
خالصه نتايج بدست آمده از شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي در مـنـاطـق    

شاخص بـهـاي    1390در اسفند ماه  1383= 100شهري ايران بر اساس سال پايه 
رسيد كه نسبت  309/   3كاالها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران به عدد 

 مسايل كارگران و زحمتكشان
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درصد رشد يافت. در مقايسه با ماه مشـابـه     3/    4به ماه قبل، 
درصد افزايش داشته است.   21/    8سال قبل، شاخص مذكور 

(دوازه مـاه        1389نسبت به سـال     1390نرخ تورم در سال 
نسبت به دوازده ماه منتـهـي بـه       1390منتهي به اسفند ماه 

 “درصد مي باشد. 21/  5معادل  1389اسفند ماه 
اين آمار رسمي نيز به خودي خود گوياي وضعيت نـاگـوار     
زندگي اكثريت مردم به ويژه كارگران و زحمتكـشـان اسـت.      
مقايسه ميزان دستمزد كارگران با نرخ رسمي تورم نشـانـگـر      
يك تفاوت فاحش ميان سطح دستمزدها و درآمد ميليون هـا    
كارگر باهزينه هاي سنگين زندگي است. در هفته هاي اخـيـر    

هاي دامنه داري راجع به تورم، علل آن، و نقش دولـت     بحث
هاي مختلف جمهوري اسالمي در رشد نرخ تورم، در رسـانـه   
هاي همگاني جريان داشته است. پايگاه اينترنتي فرارو، دراين  

دولت ها اراده كـنـتـرل تـورم را             ” زمينه گزارش داده بود:  
ندارند ... يعني هم منافع گروه هايي حكم مي كند كه اصـال       
به مساله كنترل تورم پرداخته نشود، براي اينكه دراين شرايط 

در ايجاد تورم عـده  ” در ادامه مطلب تاكيد مي شود:  “  برده اند. 
اي برنده هستند و عده اي ديگر بازنده اند و اين نشان دهنده 
قدرت و نفوذ برنده ها در تصميم گيري هاي اساسي در كشور 
است. به همين دليل عنايتي از سوي دولت ها به مساله تـورم   
نشده است. در تورم يك توزيع ناعادالنـه درآمـد بـه نـفـع             
ثروتمندان و به زيان فقرا صورت مي گيرد. اين اتفاقي اسـت     
كه بي جهت رخ نمي دهد و ما درهيچ يك از برنـامـه هـاي      
دولت هاي پس از جنگ از جمله اين دولت (دولت احـمـدي      
نژاد) كنترل تورم را شاهد نيستيم ...مالحظه مي كنيد سياست     
هاي ليبرالي كه در كشورهاي اروپايي اجرا مي شود، چـقـدر     
نسبت به كنترل تورم حساس هستند. اما در مـدل لـيـبـرال          
ايراني منافع طبقات خاصي حكم مي كند كه دولت ها برنامـه  

 “خاصي براي كنترل تورم نداشته باشند.
افزايش قيمت ها، گراني كاالها و خدمات عمومي، و رشـد    

 -نرخ تورم، نتيجه مستقيم اجراي سياست هـاي اقـتـصـادي      
يي است كه درآن منافع وحقوق محرومان جـامـعـه       اجتماعي

پايمال مي شود. نمونه مشخص اين سياست ها، برنامه حـذف   
 يارانه ها از سوي دولت احمدي نژاد است.  

يك از برنامه هاي رژيم واليت فـقـيـه در عـرصـه             هيچ
اجتماعي در برگيرنده منافع زحمتـكـشـان كشـور        -اقتصادي

نيست. در وضعيت موجود و با توجه بـه رشـد نـرخ تـورم،            
برخالف صاحبان سرمايه و مشاغل آزاد، مـزدبـگـيـران، بـه        
خصوص طبقه كارگر، قدرت خريد خود را از دست مي دهنـد.  
نتيجه اين وضع رشد هزينه هاي زندگي نسبت بـه مـيـزان        
 دستمزدهاست و افزايش فقر درابعادي دردناك و نگران كننده!

هاي مالي كالن  هاي تورم، قرار گرفتن امكان يكي از نتيجه
در چنگ يك اليه كوچك اجتماعي است.  بنابراين، برخـالف   
تبليغات مسئوالن ريز و درشت جمهوري اسالمي، رشد نـرخ    
تورم و نبود سيستم كنترل آن، موجب ثروت اندوزي يك اليه 
انگلي ثروتمند و متكي به رانت شده است، ودر مقابل، فـقـر     
ميليون ها تن از زحمتكشان شهر و روستا را به دنبال داشـتـه   

 است!
 

لغوِ قراردادهاي موقت، خواسته همه 
 كارگران است!

سال گذشته را سال رواج كم سابقه قراردادهاي موقت بـه    
ويژه قراردادهاي سپيد امضا مي توان ناميد. گرچه سابقه عقـد   

يـوغ  ” اين نوع قراردادها، كه به حق از سوي كارگران كشـور    
خوانده مي شود، به بيش از دو دهه اخير مي رسد، اما “  بردگي

با برگماري دولت ضد ملي احمدي نژاد از سوي ولي فـقـيـه،    
قراردادهاي موقت به شكل گسترده و در ابعادي حـيـرت آور     
افزايش پيدا كرده است. طي دو سال اخير، بـه خصـوص بـا        
اجراي برنامه حذف يارانه ها به دستور صندوق بين الـمـلـلـي     

عقد ايـن    “  تثبيت” پول و بانك جهاني و در قالب اصالحيه قانون كار به زيان زحمتكشان،  مسايل كارگران و زحمتكشان ... ادامه 
 قراردادها را به مثابه روال اصلي بازار كار كشور شاهد هستيم.  

 20   -ايـلـنـا      -برپايه يكي از آخرين آمارهاي منتشر شده از سوي خبرگزاري كار ايران
درصد كل كارگران قرارداد مـوقـت در        30فروردين ماه، حداقل (تاكيد مي كنيم: حداقل)    

ابتداي سال جاري اخراج شده اند، روندي كه طي هفته هاي اخير با شدت ادامه يافـتـه و     
درصد كارگران قرارداد موقت حكايت مي كند. پيـش    70برخي برآوردهاي رسمي از اخراج 

اسفند ماه سال قبل، گزارش داده بود كه، درپي تداوم ركود تورمـي و بـا        22از اين ايسنا، 
درصـد     50توجه به پيامدهاي اجراي برنامه آزادسازي اقتصادي (حذف يارانه ها)، بيش از     

كارگران قرارداد موقت با آغاز سال اخراج شده و قراردادهاي آنان تمديد نـخـواهـد شـد.         
درخصوص وضعيت اسف بار كارگران قرارداد موقت، ايلنا در گزارشي به نقـل از ريـيـس        

با نزديك شدن به تعطيالت نـوروز،    ” اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني، يادآور شده بود:  
عالوه بر اضطراب افزايش چند برابري قيمت كاالها، كارگران قراردادي فشار رواني پايـان  

 “قرارداد يكساله و احتمال عدم تمديد قرارداد و بيكاري را نيز متحمل مي شوند.
اجتماعـي رژيـم      -قراردادهاي موقت كه مي توان آن را محصول سمت گيري اقتصادي

واليت فقيه از ابتداي دهه هفتاد خورشيدي ناميد، بخش جدايي ناپـذيـر بـرنـامـه هـاي           
هـدفـمـنـدسـازي      ” و “  اصالح ساختاراقتصادي”، “سياست تعديل اقتصادي”اقتصادي نظير 

است. نكته پراهميت د رمبارزه براي لغو قراردادهاي موقت، توجه به عامل اصلي  “  يارانه ها
پيدايش و رواج اين نوع قراردادهاست. زيرا بدون آشنايي و سپس افشاي اين عامل بنيـادي  
به هيچ روي نمي توان مبارزات اعتراضي به منظور الغاي قراردادهاي موقت را سازمان داد   

درنگ و حياتي گرد آورد. بنابر اين، هنگام بحث و     و زحمتكشان را پيرامون اين خواسته بي
هاي رواج قراردادهاي موقت به ويژه در طول دوران دولـت مـاوراء راسـت             بررسي علت

احمدي نژاد، نكته گرهي درك و تشخيص رابطه بي واسطه و مستقـيـم بـرنـامـه هـاي           
اقتصادي دولت هاي جمهوري اسالمي با افزايش قراردادهاي موقت است. در تمامي برنامه  

آيد، هدف سران  هاي اقتصادي دو دهه اخير كه اجراي برنامه تعديل مبدأ آن به حساب مي
و گردانندگان رژيم واليت فقيه در خصوص جلب و جذب سرمايه و پيوند با سرمايـه داري    

 جهاني مهيا ساختن نيروي كار ارزان ومطيع بوده و هست. 
اين واقعيت اينك خود را در قالب اصالحيه قانون كار به خوبي نشان مي دهـد. عـامـل       

اي قراردادهاي موقت، در برنامه اقتصادي و راه رشد رژيم واليت فـقـيـه       نخستين و ريشه
است كه برناكارآمدترين وضد مردمي ترين ديدگاه هاي اقتصادي ليبراليستي استوار اسـت.  
بي جهت نيست كه تبليغات و مانورهاي تشكل هاي وابسته به رژيم نظير خانـه كـارگـر،      

حـتـي   “  لزوم ساماندهي قراردادهاي مـوقـت  ” ها، پيرامون  شوراهاي اسالمي كار، و جز اين
گوش شنوايي در حاكميت نداشته و به طور كلي اقدام هايي بي ثمر و عوام فريبانه بـاقـي     
مانده اند.  فراموش نكرده ايم كه در ميانه سال گذشته خورشيدي، رييس كـانـون عـالـي        

، اعتراف كرده بـود كـه،     1390ماه  آبان 28شوراهاي اسالمي كار، در گفت و گويي با ايلنا، 
در پـيـش     “  ساماندهي قراردادهاي سفيد امضـاء   ” بررغم مذاكره با وزارت كار در خصوص 

لزوم ساماندهي قراردادهـاي  ” يي به  ترين نكته و يا اشاره نويس اصالحيه قانون كار كوچك
نشده است. به عالوه، يادآوري اين نكته حائز اهميت فراوانـي اسـت كـه، لـغـو             “  موقت

قراردادهاي موقت و ميزان كاميابي كارگران در مبارزه با اين نوع قراردادها بستگي تـام و      
تمام با احياي حقوق سنديكايي و شكل گيري وبازسازي سنديكاهاي مستقل كارگري دارد. 

كه طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان ميهن ما از بديهي ترين حقوق صنـفـي خـود،        مادامي
اند، قراردادهاي موقت بازهم گستـرش   يعني حق برخورداري از سنديكاهاي مستقل محروم

و رواج خواهند يافت. ايلنا در گزارش پيرامون رواج قراردادهاي موقت طي يك سال اخيـر،   
با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بخش زيادي از واحدهاي توليـدي  ” از جمله نوشته بود:  

كشور با بحران تامين نقدينگي مواجه شده اند ... با اصالح قانون كـار شـاهـد تـرويـج               
قراردادهاي سفيد امضا در واحدهاي توليدي هستيم. به علت افزايش قراردادهاي مـوقـت      

اين وضعيت با ادامه ضـعـف   “  درصد موارد اجراي قانون كار فعلي حذف شده است.  50كار 
سنديكايي و نبود سنديكاهاي مستقل كارگري بازهم بيشتر رو به وخامت  -جنبش كارگري

خواهد گذارد. به اين ترتيب، در مبارزه براي لغو قراردادهاي موقت نخست الزم اسـت بـه      
دهي كرد، و  ريشه اين معضل توجه كرد، و جنبش اعتراضي كارگران را بر زمينه آن سازمان

نكته دوم و بسيار پراهميت، لزوم احياي حقوق سنديكايي و احيا و ايجاد سـنـديـكـاهـاي        
 مستقل كارگري است كه برپايه صحيح طبقاتي پي ريزي شده باشند.

در اوضاع كنوني رواج قراردادهاي موقت ضمن آنكه حقوق و منافع كارگران را از بنـيـاد   
دهي و سطح همبستگي در جنبش  تخريب مي كند، در همان حال بخشي از ضعف سازمان

 سنديكايي نيز محصول اين پديده شوم تلقي مي گردد.  -كارگري
ترين خواسته هاي طبقه كـارگـر و        لغو قراردادهاي موقت در اوضاع كنوني يكي از مهم

ديگر زحمتكشان كشور است، به ويژه آنكه در پيش نويس اصالحيه قانون كار و با حـذف    
قانون كار فعلي، قراردادهاي موقت و سپيد امضا جايگزين قـراردادهـاي    7از ماده  1تبصره 

دايم مي شوند. درچنين اوضاعي تقويت صف هاي جنبش سنديكايي، آگـاهـي رسـانـي،          
هاي پراكنده كـارگـري، بـه خصـوص بـرضـد رواج                دهي اعتراض افشاگري، و سازمان

قراردادهاي موقت، از اهميت درجه اول برخوردار است. فقط و فقط با مبارزه يي مـتـحـد،       
سازمان يافته، و در چارچوب سنديكاهاي مستقل، مي توان قراردادهاي موقت را لـغـو و         

 امنيت شغلي كارگران و زحمتكشان را تامين كرد!
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كشورهاي سرمايه داري جهان را فرا گرفته است. بحران عميق               
سرمايه داري كه اتحاديه اروپا را در آستانه فروپاشي و ورشكستگي             

اجتماعي سيستم جهاني   -اقتصادي قرار داده است پايه هاي اقتصادي      
سرمايه داري را بيش از پيش به لرزه درآورده است. سرمايه داري               
جهاني در حالي كه براي رهايي از چنگال بحران عميق و همه جانبه             

هاي ملي در     هاي اخير  هزاران ميليارد دالر دارايي        اقتصادي، در سال  
كشورهاي مختلف را به سيستم بانكي و انحصار هاي بزرگ سرازير            

كند.   گيرانه اي اعمال مي     هاي سخت   كرده، در قبال كارگران سياست    
هاي دموكراتيك طبقه كارگر و زحمتكشان جهان            حقوق و آزادي   

هاي   بيش از پيش در معرض تهاجم سرمايه انحصاري و سياست             
مخرب و ضد انساني آزادي بي قيد و شرط سرمايه براي استثمار                
خشن توده هاي محروم قرار گرفته است. در آماري كه مركز آمار               
اروپا (يورو استت) منتشر كرده است شمار لشكر بيكاران در اروپا در              

ميليون نفر گذشته است و در شرايط اعمال          24/5، از مرز    2012سال  
تحميل شده از   “  هاي اقتصادي   سخت گيري ”هاي مخرب     سياست

سوي اتحاديه اروپا، درصد بيكاران در برخي از كشورهاي اروپايي              
درصد نيروي كار فرا تر رفته است.       20همچون اسپانيا و يونان از مرز       

كشورهاي ”همچنين بر اساس آمار منتشر شده از سوي سازمان               
) شمار بيكاران    OECD-(او.اي.سي.دي  “  هاي اقتصادي   همكاري

ميليون   45،  از مرز     2012در كشورهاي عضو اين سازمان، در سال         
نفر فرا تر رفته است. در مقابل اين تهاجم خشن سرمايه داري، طبقه             

داران پيكار براي     كارگر در كشورهاي گوناگون جهان، از جمله طاليه       
هاي مخربي بوده است كه          و مقابله با سياست     “  جهاني بهتر ”

سرنوشت بشريت را با مخاطرات جدي رو به رو كرده است. مبارزه               
طبقه كارگر در كشورهاي اتحاديه اروپا، از جمله در يونان، اسپانيا،              
پرتغال و حركت كارگران و زحمتكشان فرانسه در جريان انتخابات             
رياست جمهوري اين كشور كه صدها هزار فرانسوي را به ميدان               

هاي انحصارهاي سرمايه داري كشاند، در كنار            مبارزه با سياست   
حركت كارگران و زحمتكشان در كشورهاي آمريكاي التين، آسيا و           
خاورميانه در عرصه هاي گوناگون نشانگر اوج گيري دوباره جنبش            
جهاني طبقه كارگر و تأثير عميق اين مبارزات بر زندگي مردم سراسر            

 جهان است.  
بحران همه جانبه سرمايه داري جهاني افزون بر كشاندن صدها             
ميليون انسان به زير خط فقر، و تشديد فشارهاي اقتصادي بر گرده              

هاي   زحمتكشان، بار ديگر ابرهاي تيره برخوردهاي نظامي و سياست         
جويانه امپرياليسم را در مناطق گوناگون جهان، از جمله منطقه            مداخله

خاورميانه، گسترده است. مردم صلح دوست جهان به درستي نگران           
تحوالتي هستند كه در شرايط تشديد بحران اقتصادي، همانند               
مقاطع مشخص در يك قرن گذشته كشورهاي سرمايه داري با به              
راه انداختن جنگ و برخورد نظامي و از طريق فعال كردن                     

هاي كنوني بنمايند.     انحصارهاي توليد اسلحه سعي به غلبه بر بحران       
هاي مداخله گرانه امپرياليسم در منطقه خاورميانه از يورش             سياست

نظامي و تغيير رژيم در ليبي، مداخله براي سرنگوني دولت سوريه تا             
توطئه بر ضد مبارزه مردم بحرين و در حمايت از رژيم وابسته و ضد               
مردمي اين كشور بار ديگر ضمن تأييد بي اعتباري مدعيات                   
كشورهاي امپرياليستي در زمينه دفاع از دموكراسي و حقوق بشر              
تأكيدي است بر ضرورت توجه نيروهاي ترقي خواه جهان به امر               

 جويانه امپرياليسم.   هاي مداخله مبارزه براي صلح و بر ضد سياست
 

 كارگران و زحمتكشان ميهن!
سالي كه گذشت بر خالف همه مدعيات دروغ احمدي نژاد، رئيس            
جمهور برگمارده نظاميان، و ولي فقيه و ديگر سران ارتجاع سال               
ژرفش بحران اقتصادي،  سال افزايش بيكاري و فقر، در كنارِ شدت             

امنيتي   -هاي نظامي   يافتن جو سركوب و اعمال فشار از سوي ارگان         
مان   ها تن از هم ميهن       بود كه در مجموع وضعيت را براي ميليون         
هايي كه، در سال گذشته،       بيش از پيش دشوار كرد. در زمينه دشواري       

اند كافي است اشاره كنيم كه        اكثريت هم ميهنان ما با آن مواجه بوده       
حتي بر اساس ارزيابي هاي مركز آمار ايران، بيش از ده ميليون                 
ايراني زير خط فقر مطلق و نزديك به سي ميليون ايران در زير خط               

واقعيت اين است كه طبقه كارگر و ديگر         برند.    فقر نسبي به سر مي    
نشيبي را پشت سر       زحمتكشان ميهن ما سال دشوار و پرفراز و           

 ادامه  اعالميه كميته مركزي ...

گذاردند. سالي كه سپري شد از سويي توأم با پيگرد و سركوب شديد جنبش                     
و از ديگر سو پيامدهاي     كارگري و زنداني كردن شماري از فعالين سنديكايي بود            

ها   اقتصادي زندگي و امنيت شغلي ميليون         ناگوار برنامه ضد مردمي آزاد سازي       
كارگر را تحت تأثير قرار داد. همچنين كارگران و زحمتكشان كشور بيش از هر                  

هاي   هاي ارتجاع حاكم و تحريم        زمان ديگري نتايج تلخ و دهشتناك سياست         
جويانه امپرياليسم را در زندگي خود تجربه كردند. برنامه ضد مردمي آزاد                  مداخله

المللي پول و بانك جهاني،        سازي اقتصادي، بر اساس نسخه هاي صندوق بين          
پيامدهاي دهشتناكي بر زندگي و امنيت شغلي كارگران و زحمتكشان باقي گذاشته             
است. اجراي مرحله دوم اين برنامه نيز در سال كنوني منجر به گسترش فقر و                    

ها و    محروميت در ابعادي دردناك خواهد شد. كارگران ميهن ما بيش از ساير طبقه             
كنند.  از     ها را احساس كرده و مي       اليه هاي اجتماعي اثرهاي فاجعه بار اين برنامه        

جمله مسايل مهم ديگري كه در سال گذشته و هم اكنون در مقابل طبقه كارگر                  
هاي ارتجاع براي تغيير قانون كار در راستاي منافع سرمايه            ميهن ما قرار دارد تالش    

داران بزرگ است. پيش نويس اصالحيه قانون كار كه از جمله اهدافش محروم                 
ساختن زحمتكشان از حقوق سنديكايي و پايمال نمودن حقوق بنيادين كار است در             

هاي   ترين موضوع   ماده قانون كار فعلي را هدف قرار داده است و مهم             74مجموع  
مرتبط با منافع آني و آتي طبقه كارگر به ويژه حقوق سنديكايي و امنيت شغلي                   

دهد. روح حاكم بر اين پيش نويس شديداً ضد              مورد دستبرد و تعرض قرار مي       
دهد   كارگري در واقع دستاوردهاي تاريخي طبقه كارگر ايران را مورد هدف قرار مي            

قانون كار شاهنشاهي از نكات برجسته اين اصالحيه ارتجاعي             33و احياي ماده     
شود. مطابق اين اصالحيه قراردادهاي موقت جايگزين قراردادهاي             محسوب مي 

ترين مانعي قادر به اخراج كارگران در هر            دايم شده و كارفرمايان بدون كوچك       
زمان هستند. پيش نويس اصالحيه قانون كار نمايانگر خصلت و ماهيت برنامه هاي          

-اجتماعي رژيم واليت فقيه است. از اين رو مبارزه جنبش كارگري               -اقتصادي
تواند و نبايد از مبارزه با         سنديكايي بر ضد پيش نويس اصالحيه قانون كار نمي           

اجتماعي رژيم  -برنامه آزاد سازي اقتصادي و بطور كلي سمت گيري اقتصادي              
 واليت فقيه جدا تلقي شود.  

  
 كارگران و زحمتكشان!

آشنا ساختن توده هاي وسيع كارگران با ماهيت و مضمون برنامه هاي ضد                   
مردمي اقتصادي رژيم واليت فقيه، به ويژه برنامه آزاد سازي اقتصادي، كه اصالح              

ترين وظايف مبارزان راه طبقه       قانون كار در چارچوب آن قرار دارد،  بخشي از مهم           
دهد. روشن است كه گسترش بحران در واحدهاي          كارگر در ميهن ما را تشكيل مي      

ها صنعتي و افزايش بيكاري تأثير منفي مهمي بر مبارزات              توليدي، ركود كارخانه  
كارگري داشته و خواهد داشت. به عنوان نمونه اگر چه در سال گذشته در شماري                 

هايي رخ داد اما به داليل        از واحدها و كارخانه هاي بزرگ و راهبردي رشته اعتصاب         
ها   معين عيني و ذهني از جمله سركوب شديد، بحران توليد و خطر تعطيلي كارخانه             

ها گسترش مطلوب و تداوم ضرور را            و نبود سنديكاهاي مستقل، اين اعتصاب       
نداشتند. به هر روي ضعف و پراكندگي و جنبه تدافعي اعتراضات از جمله                      

شوند كه بايد با      هاي كنوني جنبش سنديكايي زحمتكشان كشور محسوب مي         چالش
ها    ها، اعتصاب   ها كوشيد.  ارزيابي اعتراض      صبر و شكيبايي و درايت براي حل آن        

حركات متعدد صنفي كارگران و زحمتكشان در يك سال گذشته بيانگر اين واقعيت             
است كه احياي حقوق سنديكايي و احيا و ايجاد سنديكاهاي مستقل كه بر پايه                  
صحيح طبقاتي شكل گرفته باشند اولويت و نياز انكار ناپذير در مقطع زماني كنوني              

گونه كه هست     است. به اعتقاد ما جنبش سنديكايي زحمتكشان كشور را بايد همان          
به دور از اراده گرايي و ذهني گرايي شناخت و در راه رشد، گسترش و شكوفايي آن                 

 7ادامه  در صفحه 
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مبارزه كرد. وجود يك سازمان سنديكايي نيرومند،             
مردمي و متشكل كه درهايش به روي همه مزدبگيران          

هاي انكار ناپذير مبارزه جنبش          باز باشد از ضرورت     
مردمي عليه استبداد واليي و مداخله و تهديد                  
امپرياليستي است. يكي از جنبه هاي مهم و حياتي              
تشكل صنفي طبقه كارگر، عالوه بر تأمين خواسته هاي         

رفاهي، نياز مبرم كارگران و زحمتكشان به            -صنفي
تأمين خواسته هاي عام دمكراتيك يعني تأمين آزادي          

ها و ديگر     ها، سنديكاها و احزاب و سازمان       فعاليت انجمن 
هاي دمكراتيك فردي و اجتماعي نظير آزادي            آزادي

بيان، انديشه، قلم و مطبوعات و اجتماعات بوده و               
سنديكايي يك  -هاي جنبش كارگري   هست. تقويت صف

 وظيفه عاجل در مرحله كنوني است. 
  

 كارگران، زحمتكشان و هم ميهنان مبارز!
سنديكايي جداي از   -سرنوشت و آينده جنبش كارگري    

خواهانه مردم نيست و        مبارزات دمكراتيك و آزادي     
تواند باشد. پيوند با جنبش همگاني ضد استبدادي از           نمي
-ترين وظيفه هاي جنبش كارگري       ترين و فوري    اصلي

آيد. طبقه كارگر ايران به        سنديكايي كشور به شمار مي     
داليل عيني و از نقطه نظر منافع طبقاتي خود در تقابل            
با اقتصاد انگلي و غير مولد و روبناي سياسي آن، يعني             
حاكميت رژيم واليت فقيه قرار دارد. اين نقطه اشتراك          

ها و طبقه     و فصل مشترك طبقه كارگر با ديگر اليه          
شود. به باور ما در مرحله        هاي اجتماعي نيز محسوب مي    

ها و    مشخص كنوني، تضاد اصلي، تضاد اكثريت طبقه        
اليه هاي جامعه ايران با روبناي سياسي ديكتاتوري و           
زيربناي اقتصادي به غايت ضد ملي آن است. طبقه             

ها منافع مشترك در طرد و نفي            كارگر با ديگر اليه    
استبداد واليي و مقابله جدي و موثر با مداخله و تهديد             

 خارجي دارد.  
جنبش كارگري ايران داراي سنن درخشان مبارزاتي         
است، مبارزه امروز كارگران و زحمتكشان كشور ادامه و          

هاي   امتداد پيكار ديروز بوده و تجربيات گران بهاي نسل        
پيشين چراغ راهنماي نسل كنوني است. از اين رو               
جنبش كارگري ضمن مبارزه براي احياي حقوق               
سنديكايي و احيا و ايجاد سنديكاهاي مستقل در راه             
تحكيم پيوند با جنبش سراسري ضد استبدادي نيز پيكار         

ها   گونه كه گسترش جنبش مردمي زمينه        كند. همان   مي
و امكانات رشد جنبش كارگري را فراهم ساخته و               

سازد، جنبش كارگري در تقويت و استحكام و                مي
سرانجام كاميابي مبارزات سراسري نقش بي بديل و            
تعيين كننده داشته و دارد. توجه به رابطه ديالكتيكي             
ميان مبارزه سراسري و جنبش كارگري اهميت و               
ضرورت تلفيق مبارزه صنفي و سياسي و تقويت حضور           

 دهد. زحمتكشان در نبرد با استبداد واليي را نشان مي
طبقه كارگر ايران به عنوان بخش جدايي ناپذير              
جنبش جهاني كارگران و زحمتكشان همراه و همدوش         
برادران و خواهران خود عليه ستم، استثمار، بي عدالتي،          
جنگ و تجاوز مي رزمد. كارگران ايران گردان رزمنده           
جنبشي هستند كه امروز در چهارگوشه جهان سرمايه           
داري، استبداد، ارتجاع و جنگ افروزي را به مصاف              

 دهد! طلبيده و آينده اي نو را براي بشريت نويد مي
 فرخنده باد روز اول ماه مه، روز جهاني كارگر!

 درود بر خاطره تابناك شهداي جنبش كارگري ايران!  
پيروز باد پيكار كارگران و زحمتكشان ميهن در راه            
رهايي از ستم طبقاتي، تحقق حقوق سنديكايي، آزادي و         

 عدالت اجتماعي!  
 كميته مركزي حزب توده ايران 
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كارخانه هاي بزرگ  است. به عالوه،  با سياست تبعيض جنسيتي شانس زنان براي اسـتـخـدام       
دركارخانه هاي بزرگ بسيار پايين است، و زناني كه از قبل در اين گونه كارخانه هـا كـار مـي        

اند كه اخراج مي شوند.  همان طـور كـه در         كردند با سياست تعديل اقتصادي نيز اولين نيروئي
ترين راهكار اقتصادي و اجتماعي زنان را اشتـغـال و      كنفرانس پكن به صراحت آمده است، مهم

افزايش مشاركت اقتصادي آنان تشكيل مي دهد، و در اين راه دولت ها ملـزم بـه اصـالحـات         
گـرا   اند، اما رژيم واپس هاي اقتصادي قانوني و اداري براي دستيابي مساوي زنان و مردان به منبع

و ارتجاعي ايران با سياست تبعيض جنسيتي در همه زمينه ها، از جمله در عرصـه اقـتـصـادي،       
دامنه انتخاب شغل را براي زنان محدودتر ساخته و سياست خانه نشيني زنان را بـا تصـويـب          
قوانين مختلف در اين زمينه دنبال مي كند، كه اين امر در دولت ارتجاعي احمدي نـژاد شـدت       

 1355سال گذشته (از سال     30بيشتري يافته است. بنا بر آمارهاي رسمي، در حالي كه در طول  
باال رفته است، اما نرخ اشتـغـال    %500برابرشده و ميزان آن  5) شمار زنان باسواد  1385تا سال 

%    4/    4رسيده كه تنها  1385% در سال  16/  4،  به 1355% در سال  12زنان در اين مدت از 
 درصد افزايش داشته است .

هاي حقوقي، زنان خواهان لغو قوانين زن ستيز در قانون اساسـي و قـوانـيـن          در حوزه مسئله
اند، يعني قوانيني كه زنان را شهروندان درجه دو محسوب مي دارد و پايمال كردن حـقـوق    مدني

زنان را زير پوشش قوانين شرعي مجاز مي شمرد. متاسفانه زنان ايران براي رسيدن دوبـاره بـه      
برخي دستاوردهايي كه از راه مبارزات خود  در گذشته به دست آورده بودند مثل: داشـتـن حـق       

ها، نيز بايد مبارزه كنند. زنان ايران خواستار حـق    طالق، لغو چند همسري، حق قضاوت، وجز اين
اشتغال، حق شهادت برابر، حق برابر در ازدواج، حق ارث، حق مسافرت بدون اجازه همسر، حـق    

سال، و به طـور كـلـي         18حضانت از فرزند، لغو چند همسري، وتعيين سن كيفري دختران به 
اند. خواسته هاي زنان كارگـر    خواهان پيوستن ايران به كنوانسيون منع هرگونه خشونت وتبعيض

هاي عام كارگري، حق برابر در    هاي جنسيتي نام برده شده در باال و خواسته عالوه برلغو تبعيض
هـايـي كـه          اي، و لغو همه تـبـعـيـض       پرداخت دستمزد، استخدام، برخورداري از آموزش حرفه

 گيرد.   كشي مضاعفي را به آنان تحميل مي كند را نيز دربر مي بهره
زنان ايران از تشكيل هرگونه تشكل صنفي و سياسي خود محرومند و تشكل هاي مدني آنان 
به طرز وحشيانه اي سركوب شده است و هرگونه حركت مسالمت آميز آنـان از سـوي رژيـم          
كودتائي با شكنجه و زندان پاسخ داده مي شود. همان طور كه اطالع داريد، اعضاي تشكـيـالت    

به شدت سركوب شدند. مبارزات قهرمانانه آنان در زنـدان هـاي       1360دمكراتيك زنان در دهه 
هاي درخشان تاريخ مبارزات مردم ميهن ما را  رژيم، همراه با ديگر زندانيان سياسي زن، از صفحه

هاي زن ستيز، و    دهد. مبارزات سال هاي اخير زنان با قوانين قرون وسطائي و اليحه  تشكيل مي
ها، ادامه دارد. هم اكنون  زنان و دخـتـران       همچنين برضد رژيم كودتائي، با وجود همه دشواري

نفر اعالم شده است، در بد ترين شرايط  ضد  34يي كه فقط در تهران شمار آنان  زنداني سياسي
گرا به سر مي برند  كه در بين آنان از پـيـر و      انساني در زندان هاي قرون وسطائي  رژيم واپس

جوان، فعال حقوق زنان، فعال صلح گرفته تا  مبارزان شجاع دانشجوئي، وكـيـل دادگسـتـري،         
كه فرزندان مبارزشان به وسـيلـه      -دختران خبرنگار، زنان كارگر، خانه دار، و حتي مادران عزادار

ديده مي شود. نقش موثر زنان ميهن ما در سال هاي اخيـر از      -اند رژيم واليت فقيه اعدام شده
جمله برپائي كارزارهاي مبارزه براي صلح و تاسيس سازمان مادران صـلـح، شـركـت فـعـال             

دهي كارزار يك ميليون امضا بـر ضـد        شان در كارزارهاي ضد جنگ و نيز سازمان جويانه مبارزه
هاي ارتباطي با جنبش كارگري و دانشجـوئـي،    تبعيض جنسيتي در كنارِ تالش براي برقراري پل

 هاي درخشاني از مبارزات پيگير و حماسي زنان كشور ماست . نشانگر نمونه
 رفقا و دوستان عزيز!  

ابر سياه و شوم جنگ بر ميهن ما سايه افكنده است، و به منظور دور كردن اين تهديد، تـوده    
ها  به ويژه  زنان شجاع و مبارز كشورمان  نبردي سخت را در شرايطي دشوار به پيش مي برند. 

هاي اقتصادي و اجـتـمـاعـي      در اين شرايط، از طرفي رژيم به منظور سرپوش گذاشتن بر معضل
اش به سياست تشنج آميز خارجي پناه مي بـرد     گرايانه داخلي و سياست هاي ضدمردمي و واپس

كه مطلوب امپرياليسم است، و از سوي ديگر امپرياليسم در جهت دست يافتن به هـدف هـاي       
اش  با تحريم اقتصادي كشورمان زندگي زحمتكشان و به خصوص زنان را روز به  جنگ افروزانه

روز وخيم تر مي سازد. در نتيجه، مردم ما و زنان بايد در دو جبهه، هم با سياست هـاي جـنـگ       
طلبانه و مخرب امپرياليستي و هم با سياست هاي ارتجاعي  رژيمي ضد مردمي كه  بـا اجـراي     
سياست هاي اقتصادي  نوليبرالي تبعيض طبقاتي و جنسيتي را شدت بخشيده است، مبارزه كنند، 

خواه جهاني زنـان   و در اين راه به پشتيباني و حمايت افكار عمومي مترقي و به ويژه جنبش ترقي
 نيازمندند.  

ما از شما مي خواهيم كه با همبستگي خود با مبارزات مردم ايران و رساندن صداي اعـتـراض   
مان يـاري دهـيـد. مـا           زنان ايران به گوش جهان، ما را در دستيابي به خواسته هاي دمكراتيك

خواهان حمايت فعال و متقابل از سوي كارزارهاي  تشكل هاي دمكراتيك و مسـتـقـل زنـان         
فدراسيون جهانـي زنـان     “هستيم. با آرزوي موفقيت هرچه بيشتر در برگزاري پانزدهمين كنگره  

، همبستگي پرشورمان را با مبارزات زنان مبارز و مترقي سراسر جهان برضد جـنـگ و     ”دمكرات
 ”فقر، و محو هرگونه خشونت و ستم جنسي و طبقاتي اعالم مي داريم. 

 
 

 ادامه برگزاري پانزدهمين كنگره ...
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 ادامه  برنامه آزاد سازي اقتصادي ...

و ديگر زحمتكشان كشور است. تعيين دستمزد بر مـبـنـاي بـرنـامـه            
هدفمندي يارانه ها و نارضايتي ناشي از آن مي تواند امكان و قـدرت      

دهي جنبش  سنديكايي ميهن ما را براي سازمان -مانور جنبش كارگري
اعتراضي زحمتكشان، در صورت برخورد هوشيارانه و جانبـدارانـه، بـه      

ترين  ميزان قابل توجهي تقويت كند. مساله دستمزد كماكان از محوري 
خواسته هاي كارگران كشور است. پيش از مصوبه شوراي عالـي كـار      

درصدي حداقل دستمزدها، رسانه هاي همـگـانـي     18مبني بر افزايش 
هـاي شـوراي      خبر داده بودند كه دولت ضد ملي احمدي نژاد در جلسه

درصدي را مـطـرح سـاخـتـه اسـت.              18عالي كار پيشنهاد افزايش 
، به طور دقيق چند ساعت پيـش از     90اسفند ماه  24خبرگزاري مهر، 

در نشست امـروز    ” اعالم رسمي مصوبه شوراي عالي كار، گزارش داد:  
... دولتي ها     91اسفندماه) اين شورا براي تعيين دستمزد   24چهارشنبه ( 

در تالش هستند تا حد ممكن نظرات كارفرمايان و كارگران ... را بـه         
درصدي حداقل  18هم نزديك كنند ... پيشنهاد ... دولت افزايش حدود       

البته پس از ساعاتي شوراي عـالـي   “  دستمزد سال آينده كارگران است. 
كار به طور رسمي همين پيشنهاد را در حكم مصوبه اعالم داشت. بـه     

كارگران ميهن ما در واقع نـظـرات    91اين ترتيب حداقل دستمزد سال 
رسمي دولت ضد ملي احمدي نژاد در توافق مستقيم با كـارفـرمـايـان     

، 91است. نكته پراهميت در تعيين ميزان حداقل دستمزدها براي سال    
ارتباط اين موضوع با برنامه آزاد سازي اقتصادي است. در حـقـيـقـت        
مصوبه شوراي عالي كار براي حداقل دستـمـزدهـا در سـال جـاري            

) در چارچوب هدفمندي يارانه ها قرار داشتـه و بـر        1391خورشيدي ( 
مبناي اصول اين برنامه ضد مردمي و ويرانگر تعيين، تصويب، واعـالم  

درصدي دستمزدها براي سال كنـونـي دور از        18شده است. افزايش  
انتظار نبود. اصوال در چارچوب برنامه هدفمندي يارانه ها يـا هـمـان         
آزادسازي اقتصادي موضوع افزايش حداقل دستمزدها به طور ساليـانـه   
منتفي است. ارتجاع حاكم تالش بسياري به كار برد تا با توجه به جـو     
شديد نارضايتي در جامعه، به خصوص در ميان طبقه كارگر و ديـگـر       
زحمتكشان، به طور مستقيم و آشكارا مخالفت با افزايش دستمزدها را   

 علني و اعالم نكند. 
به همين علت با جوسازي كوشيد از همان ابتدا هدف نهايي خـود كـه     

“ يگانه راه مـمـكـن       ” درصدي است را  18همين به اصطالح افزايش 
براي زحمتكشان در سال جاري جا بيندازد. از ابتداي اسفند مـاه سـال      

شاهد ترفندهاي متعدد براي مقابله با نارضايتي زحـمـتـكـشـان از         90
 ميزان دستمزدها بوديم. 

چند روز مانده به برگزاري انتخابات فرمايشي اخير مجلس (در اسـفـنـد    
هايي در خصوص تعيين دستمزدها در سـطـح        ) خبرها و شايعه 90ماه 
هزار تومان انتشار يافت كه در واقـع بـه صـورت             400هزار تا  350

هدفمند براي آماده ساختن رواني جامعه و كارگران و زحمتكشان رواج   
ماه پـارسـال، گـزارش داد:           اسفند 8داده مي شد. به طور مثال، ايلنا،  

 400شايعات مطرح شده مبني بر افزايش دستمزد كارگران تا سقـف    ” 
هزار تومان ... اين مبلغ به دليل افزايش تورم ناشي از هـدفـمـنـدي            
يارانه ... تنها نياز خوراكي كارگران در سطح تخم مرغ، سيب زمينـي و       

 “نان را تامين مي كند.
با محاسبه دقيق صورت مي ”  ها  شايعه” و “  خبرها” پخش و انتشار اين 

گرفت، و زمينه سازي ارتجاع براي تحميل همين حدود دستـمـزد بـه      
يي در حقيقت نوع و  زحمتكشان بود. با چنين جو سازي و شايعه پراكني 

ميزان واكنش كارگران تست مي شد. موضوع بسيار پراهميت ديگر در    
كنار اين شايعه پراكني و آزمايش برخورد و واكنش كارگران، تـرسـيـم    

هاي شوراي عالي كـار   يي غير واقعي، كاذب، و ساختگي از جلسه منظره
“ داغ” پس از انتخابات فرمايشي مجلس بود. ارتجاع با گزارش هـاي       

هاي شوراي عالي كار را به شكل نشـسـت هـايـي          مي كوشيد جلسه
پرمناقشه ميان نمايندگان شوراهاي اسالمي كار و مـجـمـع عـالـي            
نمايندگان كارگري از يك سو و نمايندگان كارفرمايان از ديـگـر سـو        

جلسه انتهايي شوراي عالـي   4هاي رسمي از  جلوه دهد. تمامي گزارش 
بـر  “  مذاكرات فشرده، سنگين و جـدي ” كار مملو  از خبرهايي مبني بر 

سر تعيين ميزان حداقل دستمزدها است. در حالي كـه در چـارچـوب         
برنامه آزادسازي اقتصادي، دولت احمدي نژاد در پي تحميل نظر خـود    

درصدي حداقل دستمزدها به شوراي عالي كـار   18تا  15يعني افزايش 
بود و سرانجام نظرات خود را نيز در توافق و هماهنگي با كارفرمـايـان   
وتشكل هاي گوش به فرمان ارتجاع نظير كانون عـالـي شـوراهـاي         

اسالمي كار بركرسـي  
نشاند. ازديگـر مـورد      
هاي قابل تـوجـه و       

هاي اسفند  مهم جلسه
شوراي عالـي   90ماه 

كار، طوالنـي شـدن     
اين نشـسـت هـا و        
اعالم ديـر هـنـگـام       
ــل      ــداق ــه ح ــوب مص
دستمزدها در مقايسـه  
با ساليان قبل اسـت.    
علت اين امر نيـز در    
سياسـت مشـخـص      
ارتجاع حاكم نهفـتـه   
اســـت. پـــارســـال     

هـاي     همزماني جلسه
تعيين دسـتـمـزد در      

شوراي عالي كار با انتخابات فرمايشي مجلس سبب گرديد تا ارتجاع در هراس از 
، زمـان    “ انتخابات مجلس” نارضايتي هاي اجتماعي و تاثير آن برنمايش رسواي 

اعالم ميزان حداقل دستمزدها به پس از اين نمايش موكول شود. در عين حـال     
واپس گرايان با علم به واكنش خشم آگين ونارضايتي گسترده زحـمـتـكـشـان        
درست چند روز مانده به تعطيالت نوروزي مصوبه شوراي عالي كـار را اعـالم       

دهـي   هاي اعتراضي خود را سازمان كردند تا به اين ترتيب كارگران نتوانند امكان
كرده و جنبش اعتراضي بروز پيدا كند. به هر روي، با ترفندهايي چند يـكـي از        
بدترين مصوبات اخير شوراي عالي كار اعالم گرديد كه معنايي جز تحميل فـقـر   

 سياه به طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان ميهن ما ندارد.  
تومان حداقل دستمزد در حالي  754هزار و  389درصدي يعني مبلغ  18افزايش 

اعالم گرديد كه مطابق برآورد رسمي كميته مزد استان تهران، نرخ فقر شديد در 
 تومان برآورد شده است. 400هزار و  577كشور 
طبق معيارهاي بهداشت جهاني، نـرخ  ” ، گزارش داده بود:   90اسفند ماه  14ايلنا، 

تومان برآورد شده است ... نرخ سـبـد         400هزار و  575خط فقر شديد در كشور 
كالري براي افـراد بـزرگسـال و         2000هزينه خانوار كارگري با در نظر گرفتن 

كالري براي كودكان وهمچنين حذف كاالهاي يارانه اي از قـبـيـل آب،       1800
تومان تعيـيـن شـده       595هزار و  795)  1391برق، گاز و نان براي سال آينده ( 

درصدي قيمت مسكن و خوراك نرخ سبد هزينـه   44است ... با احتساب افزايش    
با توجه به اين برآورد رسمي، با حداقل دستمزدي “  هزار تومان است.  920خانوار 

هزار تومان كارگران و خانواده هاي آنان چـگـونـه بـايـد         754و  389به ميزان 
 زندگي كنند؟!

با ” ، خاطر نشان ساخته بود:   1390اسفند ماه  8در يك برآورد رسمي ديگر، ايلنا، 
درصدي ارزش پول ملي منجر بـه     50اجراي قانون هدفمندي يارانه ها كاهش 

درصدي قدرت خريد ... كارگران كشور شد ... درحال حاضر كارگـران         50كاهش 
بخش قابل توجهي از حقوق دريافتي خود را صرف افزايش هزينه حامـل هـاي     
انرژي مي كنند، اين در حاليست كه نرخ تورم در كالن شهرهاي كشور همچنان 

 “درحال افزايش است.
تمامي آمارها و گزارش هاي اقتصادي نشانگر اين واقعيت است كـه دسـتـمـزد       
طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان كشور بسيار پايين تر از نرخ واقعي تـورم قـرار       

زنـدگـي   ” اسفند ماه سال گذشته، يادآوري كرده بود:     17دارد. دراين زمينه ايلنا،  
در يك گزارش افشاگرانه آمده “  كارگران هميشه يك سال از تورم عقب تر است. 

دردهه هاي گذشته نيز هيچگاه مزد بر اساس نرخ واقعي تورم افـزايـش     ” است:  
با يك ماه حقوق، كارگر مي توانست دو سكه تـمـام      57نيافته است ... در سال    

نيز با همين مقدار حقوق مـي شـد        84ويك نيم سكه خريداري كند و در سال 
  90يك سكه تمام و يك نيم سكه خريد اما با افزايش نرخ ارز و طـال درسـال       

با يك ماه حقـوق مـي      57فقط مي شود يك نيم سكه خريداري كرد ... درسال    
كيلو گوشت گوسفند خريداري كرد ... با اين مقايسه مشـخـص اسـت          160شد 

 “دستمزد كارگران چقدر بايد افزايش پيدا كند تا به نرخ واقعي خود برسد.
پيش از مصوبه شوراي عالي كار، خبرگزاري ايلنا از قول برخي فعاالن كـارگـري   

افزايش قيمت اقالم كاالهاي مصرفي و تورم موجود بـاعـث     ” گزارش داده بود:  
 700شده است شرايط زندگي كارگران سخت تر شود ... تعيين دستمزد كمتر از      

هزار تومان زير خط فقر است ... اگر حداقل دريافتي كمتر از ايـن رقـم بـاشـد            
هايي مبني بـر   به عالوه، هنگام انتشار شايعه“  كارگران در فقر مطلق خواهند بود. 

اسفنـد   10درصدي حداقل دستمزدها براي سال جاري، ايلنا،  20افزايش كمتر از 
درصد نياز يك خـانـوار      20هزار توماني تنها  400مزد ”ماه پارسال، گزارش داد: 

 11ادامه در صفحه 
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ما از قيام مردم و زنان مصر، تونس، و يمن حمايت مي كنيم، و نيروهاي ضد ” 
انقالبي را كه از سوي اياالت متحده و رژيم هاي ارتجاعي عربي حمايـت مـي     

 “شوند، محكوم مي كنيم.
 بيانيه در انتها تصريح مي كند:

مند كردن زنان به منـظـور    براي دستيابي به برخوردي عادالنه و برابر، و توان” 
دست يافتن به حقوق خود، همكاري تمامي جنبش هاي مردمي و نـيـروهـاي        

يـي عـاري از          ترقي خواه در سطح ملي و بين المللي به هدف ايجاد جـامـعـه   
دهي شـده و       مبارزه سازمان” كشي، ضروري است.  در اين راستا، تنها راه    بهره

 “استوار زنان و مردم تنها راه  است.
       
كنگره فدراسيون ” به:  “ تشكيالت دمكراتيك زنان ايران”پيام 

 “ دموكراتيك جهاني زنان
 

 رفقا و دوستان گرامي!
 “ فدراسيون” يكي از قديمي ترين اعضاي   –تشكيالت دمكراتيك زنان ايران 

و به تـك تـك زنـان         “ فدراسيون” درودهاي گرم خود را به كنگره پانزدهم  –
نماينده شركت كننده در اين كنگره تقديم مي دارد. هر چند كه مايل بوديـم در     

ها  اين امـر     داشتيم، اما به سبب برخي مشكل جلسه كنگره حضور و شركت مي
در راه جهانـي عـاري از       “  فدراسيون” ميسر نگرديد. ما ضمن ستايش از مبارزه  

كشي، و نيز به منظور همبستگي بين الملـلـي بـا       جنگ و خشونت و فقر و بهره
هاي خشونت، بـه خصـوص خشـونـت          گري و همه شكل مبارزه برضد سركوب

در  “ فدراسيون“دولتي نسبت به زنان، پشتيباني خود را از كارزارهاي مختلف اين 
حمايت از مبارزات زناني كه با ارتجاع و امپرياليسم و سياست هاي نوليبرالي آن   
مبارزه مي كنند، اعالم مي داريم، و در اين جا، به طور خيلي خالصه، نظر شما را 
به وضعيت مبارزات زنان در ايران جلب مي كنيم، كه در شرايطـي سـخـت بـا         
رژيمي تاريك انديش وسركوبگر و  زن ستيز مبارزه مي كنند، رژيمي كه با وجود 

فريبانه)، و با پيروي از نسخه هاي اقتصـادي    (عوام سر دادن  شعارهاي پوپوليستي
و اجتماعي بانك جهاني، صندوق بين المللي پول، و ديگر نهادهاي غارتگر بيـن  

ها، شرايط فاجعه باري را به مردم ميهن ما بـه     المللي، و اجراي كامل اين نسخه
       ويژه زنان تحميل كرده است  كه تشديد فقر وبيكاري، فحشا و اعـتـيـاد وسـوء
تغذيه، در كنارِ قراردادهاي موقت كاري و تالش در تغيير قوانين كـار و اخـراج       

 هاي بارز آن است. هاي بي رويه، از نمونه
اولين قربانيان سياست هايي كه در باال نام برده شد، مطابق مـرسـوم، زنـان      

، يعنـي   40% شان در كشورمان   ايران اند، كه بنا بر آمارهاي رسمي، نرخ بيكاري
هاي حقوقي و    دو برابر نرخ بيكاري مردان است. فاجعه بارتر اينكه، در كنار مانع 

مدني و عدم توجه به اشتغال زائي براي زنان از سـوي دولـت، و تصـويـب               
هاي شرعي، در عمل  بخش پرشمـاري از     گون ضد زن با توجيه هاي گونا اليحه

هاي كوچك و يا به بازارهاي غير رسمي  زنان زحمتكش و كارگر ايران به كارگاه
كار، كه خارج از شمول قوانين كارگري اند، سوق داده مي شوند. بـراي مـثـال،       

هاي كوچك كه كمتر از ده نفر كارگر دارند، مشمول نظارت قانـون كـار      كارگاه
تواند كارگران را اخراج كـنـد و از مـزايـاي              شوند و كارفرما به راحتي مي نمي

ها، كارفرمايـان   ها، نيز خبري نيست. در اين نوع كارگاه  كارگري و بيمه، وجز اين
كنند و حتي به طور علني ازدواج زنان و دخـتـران را      زنان مجرد را استخدام مي

ممنوع اعالم مي دارند. زنان در صورت بچه دار شدن شانس بسيار كمي بـراي     
هاي رفاهي، اگر وجود داشته باشند، فقـط در     بازگشت دوباره به كار دارند. امكان 

برگزاري پانزدهمين كنگره 
 “فدراسيون دموكراتيك جهاني زنان”

 24تـا       20برازيليا، پايتخت رسمي كشور برزيل، درفاصله روز هـاي      
ترين تشكل مستقل و مبارزه  فروردين ماه، ميزبان پانزدهمين كنگره بزرگ

كشوردر پنج قاره   49جوي زنان دموكرات جهان بود. صدها نماينده زن از  
هم آمده بودند تا با جمع بندي نتيجه كـارزارهـاي      جهان در اين شهر گرد

خود در دفاع از حقوق زنان و برابري جنسي، و نيز در رابطه بـا ضـرورت     
درپيش گرفتن سياست هائي كه بتواند در شرايط امـروزيـن جـهـان و           

گيري كننـد.   رويارويي با چالش هاي عمده بر سر راه مردم جهان، تصميم
، عضـوِ مـؤسـس        “ تشكيالت دموكراتيـك زنـان ايـران       “ازكشورمان، 

براي شركت در اين اجالس مـهـم    ،“ فدراسيون دموكراتيك جهاني زنان“
تشكيالت دموكراتـيـك   “هاي اصلي پيام  بين المللي دعوت شده بود. نكته 

نـامـه   ” ، در اين شماره “ فدراسيون” خطاب به كنگره پانزدهم  ”زنان ايران
منتشر شده است.  در جريان برگزاري كنگره، به موازات تشـكـيـل      “ مردم
برانگيز جنـبـش     هاي ويژه، در باره عرصه هاي كليدي و توجه  گروه -كار

هـاي     هاي زنان، و همچنين در باره شيوه هاي مبارزاتي زنان درجـامـعـه   
ها، بحث و  تبادل نظر شد. تظاهرات و راه     مختلف و تجربه اندوزي از آن

پيمايي با شكوهي در برازيليا سازمان داده شد كه نمايندگان پانزدهـمـيـن    
گـروه     -هاي تصويب شده در كـار    كنگره در آن شركت داشتند. قطعنامه 

منتشر خواهند شد. كنـگـره،     “ نامه مردم” هاي آينده  هاي كنگره در شماره
را با رأي نمايندگان حاضر و بر پايه نماينـدگـي    “ فدراسيون“رهبري آينده 

هاي مختلف جهان، انتخاب كرد. رفيق مارسيا كامپوس از   قاره ها و منطقه
، و رفقا: مايادا عباسي از فلسطين، آني  “ فدراسيون” برزيل، به سمت رئيس 

راجا از هندوستان، اليزابت تورتوزا از ونزوئال، اسكوي كوكوماس از قبرس، 
در  “ فـدراسـيـون   “و لوئيزا اينگا از آنگوال، به سمت مـعـاونـان رئـيـس          

 هاي مختلف جهان، انتخاب شدند.  منطقه
ماه با تصويـب   فروردين 24روز بحث و فعاليت، در روز  4كنگره پس از 

در رابطـه   ”بيانيه نهايي كنگره“بيانيه پاياني كنگره، به كار خود پايان داد.  
مـا در شـرايـط        ” گويد:   با شرايط بحراني كنوني در جهان به صرحت مي

بحران عميق و  ساختاري نظام سرمايه داري به سر مي بـريـم كـه بـر         
زندگي اليه هاي گوناگون زنان در سراسر جهان، و به ويژه زنان كـارگـر،   
تاثير مشخصي دارد. ما به اين نتيجه دست يافتيم كه مسئله، بدهي و يـا     
مديريت بحران نيست، بلكه اين بحران سيستم سرمايه داري اسـت، و        
هيچ فرقي نمي كند كه دولت نوليبرال مصدر قدرت باشد و يا سـوسـيـال    
دموكرات طرفدار امپرياليسم. اين بحران به بيكاري وسيع انجاميده اسـت،   
و با تحميل انعطاف پذيريِ غيرمعقول نسبت به شرايط اشتغال، امـنـيـت      
كاري را از بين برده است، و به دستمزدهاي كمتـر، كـاهـش مـزايـاي          
اجتماعي، و حقوق بازنشستگي براي زنان، انجاميده است، و حقوق زنـان    

“  در مورد بهداشت، آموزش، و مادري را مورد سختگيري قرار داده اسـت.    
ما در باره عمق يافـتـن بـحـران       ” بيانيه در بخش ديگري اشاره مي كند:  

يي كه خطر جنگ را افـزايـش      ناشي از تضادها و تجاوزهاي امپرياليستي
 “داده اند، نگراني خود را ابراز مي داريم.

بين المللي در     امروزه خطرجنگ افزايش پيدا كرده است، چرا كه قانون
موافقتنامه جـديـد   ” عمل همان قانون حفظ منافع امپرياليستي شده است:  

) در ليسبون بـه امضـا         2010(نوامبر سال   1389پيمان ناتو كه در آبان 
رسيد خطر جنگ به واسطه اين سازوكار(مكانيزم) خونريز امپرياليـسـم را       
افزايش مي دهد. زنان در سراسر جهان از اولين قربانيان جـنـگ هـا و           

 “اند. اشغالگري
ما خواستار برچيده شدن تمامي پايگاه هاي نظامي اياالت متحـده و    ”  

ناتو در سراسر جهان هستيم، و مخالفت خود با استقرار سيستم سـپـرضـد    
 “  موشكي در نقاط مختلف اين سياره را اعالم مي كنيم.

اي هستيـم و     ما مدافع جهاني صلح آميز و عاري از سالح هاي هسته” 
بنابراين، حذف و از بين بردن اين گونه تسليـحـات را خـواهـانـيـم، و             

 “امپرياليسم را به سبب نظامي كردن اين سياره، محكوم مي كنيم.
هاي تبعيض و خشونت نسبت به زنـان،   ما از ميان برداشتن همه شكل” 

محروميت آنان از دستيابي به آموزش و اشتغال مناسب، قاچـاق زنـان و       
كودكان و سوء استفاده جنسي از آنان، فحشا، قاچاق مواد مخدر، همچنين 

هاي مالي و اشتغال  ها به منظور دسترسي به منبع از بين بردن تمامي مانع
 7ادامه در صفحه  “   با شرايط برابر، كه استقالل اقتصادي زنان را ممكن مي كند را خواهانيم.
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 شوراي جهاني صلح:
ما از مبارزه مردم ايران براي صلح و ”

 “دموكراسي حمايت مي كنيم.
اي خاورميانه و اروپايي شوراي جهاني صلح، كه در  اجالس منطقه

آوريل) در شهر ساحـلـي     8  -6فروردين ماه (  20تا  18روز هاي 
در قبرس برگزار شد، از مبارزه مردم ايران براي صلـح،   “ الرناكا” 

دموكراسي، و عدالت اجتماعي حمايت كرد، و مخالفت خـود بـا       
سياست هاي تحريك آميز كشورهاي امپرياليستي و مـتـحـدان      

 ارتجاعي آن ها در منطقه خاورميانه را اعالم  داشت.
 
 18، از تاريخ   “ شوراي جهاني صلح” اي خاورميانه و اروپاي  هاي منطقه اجالس 

آوريل)، در حضور رفيق دبيركل اين نهاد بين المللي،   8-6فروردين ماه (    20تا 
، دبير اجرائي، دكتر عاقـل تـقـاظ، مسـئـول          “ هيراكليس تساوداريديس” رفيق 

هماهنگي منطقه خاورميانه، و آقاي جوزف مانوئل الوز، مسئول هـمـاهـنـگـي        
منطقه اروپا، در الرناكا، در قبرس، برگزار شد. در اين اجالس ها، كه به ميزباني  

هاي صلح از كشورهاي دو  شوراي صلح قبرس انجام مي شد، نمايندگان جنبش
آوريل) به منظور تبادل نظـر    6ماه ( فروردين 18منطقه[خاورميانه و اروپا] در روز 

به طور جدا گانه نشست هاي منطقه اي خود را بر گذار كردند، و سپس در روز   
آوريل اجالس مشترك كميته هاي منطقه اي خاور ميانه و اروپـا بـرگـزار           7

هاي نمايندگي فعاالن صلح از فلـسـطـيـن،      گرديد. در اجالس خاورميانه، هيئت 
شـركـت    “ شوراي صلح قـبـرس    ” ايران، اردن، لبنان، سوريه، مصر، و  اسرائيل،

شروع شـد، وسـپـس       “ شوراي صلح قبرس” داشتند. جلسه با خوش آمد گويي  
اي خاورميانه گزارش خود را ارائه داد. اودر       رفيق دكتر عاقل تقاظ، دبير منطقه

هاي امپرياليستي به منظور به دست آوردن كنترل جنبش  از مداخله  اين گزارش
هاي مردمي و رشد بنياد گرايي اسالمي ابراز نگراني كـرد. ريـاسـت اجـالس          

، بـود. در       “ شوراي جهاني صـلـح    ” با رفيق هراكليس، دبير اجرائي   منطقه اي
اي، هيئت هاي نمايندگي جنبش هاي صلح منطـقـه     بخش دوم اجالس منطقه

گزارش خود را از شرايط فعاليت و مبارزه صلح طلبان كشورهـاي خـود ارائـه        
(كودير)، به نمايندگي از    “ كميته دفاع از حقوق مردم ايران” دادند. نماينده ايراني  

هاي امپرياليستي در    فعاالن صلح ايران، گزارش همه جانبه اي در تقبيح مداخله
منطقه خاورميانه و خليج فارس ارائه داد و همبستگي جهاني بـا مـردم ايـران        
دربرابر هر گونه مداخله امپرياليستي در ايران و تحريم هاي اقتصادي تحمـيـل   

مان را خواستار شد.  سخنران تاكيد كرد كه، فقـط    شده بر ضد زحمتكشان ميهن
مردم ايران حق تصميم گيري در تعيين جهت تغييرهاي دمكراتيك در كشـور      
خود را دارند. او در ادامه، ابعاد و دامنه عملكرد سركوبگرانه و ضد دمكـراتـيـك     

ساالر] بر ضد كارگران، زحمتكشان، وروشنفكران مـيـهـن      رژيم تئوكراتيك[دين 
هاي اقتصادي نوليبراليستي و گسترش ميزان فقر در  دوست، و همچنين سياست

مبارزه ما در راه استقراردموكراسـي در    ” كشور را مورد بررسي قرار داد؛ او گفت:  
ايران متوجه ايجاد شرايط ضرور به منظور ساختمان يك جنبش صلح توده اي   
و ضد امپرياليستي است، و اين نيز خود با موضع اصولي ما در مقاومت در برابـر  
طرح هاي كشورهاي امپرياليستي در خاورميانه و بر ضد كشـورمـان مـرتـبـط        
است . . . ما معتقديم كه نقض حقوق بشر و سركوب دموكراسي در ايـران بـه        

يي نظير اتحـاديـه هـاي كـارگـري،           هاي مردمي طور مستقيم توان ايجاد نهاد
سازمان هاي مستقل دفاع از حقوق زنان، جوانان، و دانشـجـويـان، و ديـگـر          
شهروندان، و همچنين پايه گذاري يك كارزار وسيع توده اي به منظور حمايـت  
از صلح و مخالفت با جنگ را از بين مي برد. سياست هاي سركوبگرانـه رژيـم      

ساالر]  در ايران به طور عملي به موفقيت طرح هاي امپرياليسم   تئوكراتيك[دين 
 “  آمريكا و متحدان آن كمك مي كند.

مورد توجه شركت كنندگان قرار گرفت و متن آن بـه   “كودير”سخنراني نماينده 
در خواست رئيس جلسه تكثير و بين حاضران توزيع شد. به پيشنهـاد هـيـئـت        
ايراني، پيش نويس طرحي در رابطه با تهديد جنگ و مداخله نظامي در ايران از 
سوي امپرياليسم و متحدان آن و به ويژه اسرائيل، مورد بررسي، استـقـبـال، و      
تصويب اجالس قرار گرفت. اجالس عالوه بر تصويب اين متن و قرار انـتـشـار     
آن، مقرر كرد كه بخش هاي اصلي اين سند دربيانيه نهايي اجالس گنـجـانـده    

 شود.
ماه فروردين19اي واروپايي، در  اجالس مشترك هيئت هاي نمايندگي خاورميانه

آغاز به كـار كـرد.        “ شوراي صلح قبرس” آوريل)، با خوش آمدگويي رئيس   7( 
استفانو، سخنگوي دولت قبرس، متن خوش آمد گويـي    سپس رفيق استفانوس

رفــيــق دمــيــتــري   
كريستوفياس، رئيس 
جمهوري قبرس، را   
به حاضـران ابـالغ     
كرد. به دنبـال آن،     
گزارش عـمـلـكـرد     
منـطـقـه اروپـايـي        

شـوراي جــهــانــي    ” 
را رفــيــق   “  صــلــح

جوزف مانوئل الوز به 
اجــالس مشــتــرك   
ارائــه كــرد ومــورد     
بحث وتبادل نـظـر     
ــاي        ــت ه ــئ ــي ه
نمايندگي كشورهاي 
منطقه خاورميانـه و    
اروپا قـرار گـرفـت.      
هيئت نمـايـنـدگـي     

، “ جنبش صلح نپال” 
ميزبان كنگره آينده شوراي جهاني صلح، كه در اين اجالس در مقام ناظـر  
شركت داشت، گزارش جامعي از روند تدارك و سازماندهي كنگره ارئه داد. 

، گزارش دقيق و جامـعـي   “ شوراي صلح بلغارستان” رفيق مانچيو مانچو از 
در باره شرايط حاكم بر كشور هاي حوزه بالكان ارائه داد، و از اين طـريـق   
در رابطه با اينكه چگونه سرمايه داري نوپا و امپرياليست ها نـزاع هـاي       
منطقه اي وقومي را دامن مي زنند، روشنگري كرد. نماينده صلح طلـبـان    

را نمايندگي “  سازمان اتحاد و همبستگي بر ضد جنگ” جمهوري چك كه 
و  “ نـاتـو  ” مي كرد، گزارش همه جانبه اي را در باره سازمان دهي جديـد    

ها و برنامه هاي آن ارائه داد. هيئت نمايندگـي پـرتـقـال گـزارش            هدف
و از    تحليلي دقيقي پيرامون بحران هاي اَدواري سرمايه داري ارائـه داد     

بحران كنوني در حكم بحرانِ ساختاري سرمايه داري نام برد كه در هـر      
مرحله، برون رفت از بحران را براي سيستم سرمايه داري مشـكـل تـر          

كند. او همچنين خطر گسترش جنـگ را در رابـطـه بـا بـحـران                   مي
هاي  هاي اين خطر را در منطقه داري خطري جدي شمرد، و كانون سرمايه

غني از منابع زيرزميني، انرژي، و بازارهاي ثروتمـنـد دانسـت. هـيـئـت            
نمايندگي يونان گزارش روشني از اوضاع كشور خود ارائه كرد، و به نقـش  
مخرب سرمايه مالي اروپايي و جهاني در به وجود آوردن بحران عـمـيـق      
ساختاري كنوني اشاره كرد، و در ادامه، عضويت كشور خود را در دو بلوك 
نظامي ناتو و بلوك نظامي اروپايي مورد انتقاد شديد قرار داد.  هـيـئـت           

هـاي     از بلژيك، نيز نقش نـاتـو در مـداخلـه           “ مبارزان صلح” نمايندگي 
امپرياليستي رامورد انتقاد قرار داد. رفيق بلژيكي شيوه مداخله در ليـبـي از     
طرف ناتو، بدون پياده كردن نيروي زميني، وبمباران هاي سنگين هوايـي  

 را دكترين جديدي در نوع مداخله نظامي امپرياليسم ارزيابي كرد. 
هاي ادامه دار ارضي وسياسي  هيئت نمايندگي فلسطين در رابطه با مداخله

رژيم اسرائيل به تفصيل توضيح داد. اوضاع بغرنج سوريه وخطر مـداخلـه      
امپرياليستي در ايران، بر تمامي بحث هاي اجالس اثر گذاشته   بـود. در     

، اجالس تصميم گـرفـت    “ دبيرخانه شوراي جهاني صلح” راستاي تصميم 
كه هيئتي مستقل به منظور تحقيق در اوضاع سوريه به آن كشور بفرستـد  

منتشـر  “  شوراي جهاني صلح” هاي اين هيئت را در نشريه  و نتيجه تحقيق
فدراسيـون  ” با توافق و هماهنگي با  “ دبيرخانه شوراي جهاني صلح” كند.   

هـاي   ، هيئتي را به هدف مطالعه و بررسي تحول“ جهاني جوانان دموكرات
ارديبهشت مـاه گسـيـل خـواهـد             8تا  3اخير سوريه در فاصله روزهاي 

  داشت. 
 “شوراي جهاني صلح ”اي  نشست منطقه 
 الرناكا، قبرس 
  

 بيانيه درباره ايران
 

 6(    مـاه    فـرورديـن  18كه روز    شوراي جهاني صلحاي   نشست منطقه
آوريل) در الرناكاي قبرس برگزار شد، تهديدهاي امپرياليستي برضد ايران  

كند، و حمايت خود را از مبارزه بغرنج مـردم ايـران در راه          را محكوم مي

 11ادامه در صفحه 
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يي با برنامه، مـتـشـكـل از        جامعه، و با هدف ايجاد جبهه
 “هاي دموكراتيك و چپ. حزب

كه از سوي رفيق راجـا بـه        “ بررسي سياسي” گزارش 
كنگره ارائه شد، نگاهي دارد به رخـدادهـاي سـيـاسـي          
هندوستان از زمان كنگره قبلي حزب در حـيـدرآبـاد، از        

ائتالف متحـد  ” جمله: قطع حمايت نيروهاي چپ از دولت  
اي،    در پي معامله با آمريكا بر مسئله هسـتـه     “ خواه ترقي
هاي به دست آمده در انتـخـابـات گـونـاگـون، و            نتيجه
هايي كه از رخدادهاي چند سال اخير بايد گـرفـت.      درس

گزارش سياسي حزب، ضمن تأكيد بر ضرورت توجـه بـه     
ناموفق بودن انتخابات اخير، بر نياز بـه اصـالح شـيـوه           
انتخابات، از جمله انتخاب تناسبي (يعني شمار نمايندگـان   

هـاي     متناسب با آراي كل هر حزب در مجـمـوع حـوزه     
انتخاباتي) به عوض انتخاب بر اساس بيشترين رأي در هر  

“ گزارش تشكيـالت ” حوزه انتخاباتي جداگانه، تأكيد دارد.  
حزب كه از سوي رفيق سودهاكاررِدي ارائه شد، ضـمـن     

هايي كه در چهار سال  هاي سازماني، به گام توجه به نقص
گذشته براي بهبود كاركرد تشكيالت حزب برداشته شـده  

حـزب  “كند. گزارش شعبه تشـكـيـالت          است اشاره مي
هـزار   35تر كردن  بر ضرورت فعال “ كمونيست هندوستان

هاي محـلـي،    حوزه حزبي در سراسر كشور پيرامون مسئله
آموزش سياسي و ايدئولوژيكي اعضا و كادرهاي حزب بـه  

هـا، و       منظور كار در عرصه ارتقاي آگاهي طبقاتي تـوده   
هاي مالي و بـه خـدمـت         آوري كمك عضوگيري و جمع

هـاي     وقت حزبي (و در سـازمـان        گرفتن كادرهاي تمام
مردمي وابسته به حزب)، تأكيد دارد. هر سه سند حـزبـي       

هـا، و     ها اشاره شد، پس از بررسي در كميسيون كه به آن
حك و اصالح به منظور بهبود محتواي آن، و تشـريـح و     
توضيح بيشتر در برخي موردها، به اتفاق آرا تصويب شدند. 

هاي كميسيون بازرسي، كميسيون  كنگره همچنين گزارش
كنترل مركزي، و كميته آمار اعضا را نيز شنيد. در ادامـه       

نويس برنامه حزب را ارائـه   كار كنگره، رفيق باردهان پيش
كرد. بر اساس تصميم كنگره، شوراي مركزي جديد حزب  
موظف شد كميسيوني را براي نـهـايـي كـردن مـتـن             

نويس برنامه، و بحث و گفتگو درباره آن در كنفرانس  پيش
يكمـيـن    و ويژه حزب در يك سال آينده، تعيين كند. بيست 

عضو شـوراي     125، “ حزب كمونيست هندوستان“كنگره 
عضو مشاور را انتخاب كرد. شـوراي      13مركزي حزب و 

مركزي حزب در نخستين نشست خود پس از انتخـابـات،   
دبير حزبي را انتخاب كرد. در     9عضو كميته اجرايي و  31

همين نشست، رفيق سودهاكار رِدي به سمت دبـيـركـل      
جديد حزب برادر برگزيده شـد. رفـيـق ردي از دوران             

هاي اجتماعي و سياسي شـد. در        دانشجويي وارد فعاليت
به سمت دبيركـل فـدراسـيـون سـراسـري            1966سال 

به سـمـت دبـيـركـل         1972دانشجويان هند، و در سال 
فدراسيون سراسري جوانان هندوستان انتخاب شد. رفيـق   

(كنگره نهم حزب) عضو شوراي ملـي     1971ردي از سال 
حزب بوده است. او دو دوره نمـايـنـده مـجـلـس عـوام             
هندوستان، و رئيس كميسيون كار مجلس بوده اسـت. در     
نشست نهايي كنگره، كه با خواندن سرود انترناسيونال بـه  

اي، نسبت به رفـيـق       پايان رسيد، كنگره طي مراسم ويژه
آردهندو بوشان باردهان، كمونيست برجسته و دبـيـركـل      

تا زمان تشكيل كنگره، اداي احـتـرام    1996حزب از سال 
كرد. در جريان برگزاري كنگـره حـزب كـمـونـيـسـت             

قطعنامه در موردهاي گوناگون بـه   50هندوستان در حدود 
بـحـران   ” هـاي       تصويب رسيد، و دو سمينار با عـنـوان    

و يـك     “ سوسياليسم در قرن بيست و يكم” و  “ كشاورزي
 “ همبستگي با مردم جهان در مبارزه با امپرياليسم” جلسه 

نيز برگزار شد. سفيران كشورهاي كوبا و ونزوئال و وابسته  
سياسي سفارت فلسطين جزو شركت كنندگان در نشسـت  

 بودند. “همبستگي”

 ادامه كنگره هاي حزب كمونيست  ...

هاي اخير، امـپـريـالـيـسـم        دارد. در ماه  صلح، استقالل، دموكراسي، و عدالت اجتماعي اعالم مي
هـاي   آمريكا و متحد آن اسرائيل، تهديدهاي خود را به بمباران ايران و حمله پيشگيرانه به هدف

مارس)، هيالري كلينتون، وزير خارجه   31ماه(  فروردين 12اند. روز   راهبردي ايران شدت بخشيده
اي ايران رو بـه      فرصت براي ادامه روند ديپلماسي در مورد برنامه هسته“آمريكا، تهديد كرد كه 

سياست ما، سياست پيشگيري است، نه مهار [پس از وقوع]. ما مصمم بـه     “و اينكه  ”پايان است
 ”اي هستيم.  جلوگيري از دستيابي ايران به سالح هسته

ويژه اسرائيـل   هاي روشني در دست است حاكي از آنكه، متحدان آمريكا در خاورميانه، و به نشانه
 و عربستان سعودي، نيز با اين تمايل آمريكا همراهند.

، پس از دخالت در “ ناتو” هاي عضو  هايي است كه قدرت نگران سياستشوراي جهاني صلح 
هـا، و       ها، گفته كنند. سياست  در ايران و سوريه فعاالنه دنبال مي“ تغيير رژيم”ليبي، اينك براي 

هاي مشخص اياالت متحد آمريكا، اتحاديه اروپا، و اسرائيل در منطقه، همگي حـاكـي از        اقدام
هايي جدي اند كه به منظور بر هم زدن توازن قدرت در سراسر منطقه خاورميانه با هـدف   تالش

 شوراي جهاني صلـح  گيرد. ما در   برقراري كنترل كامل امپرياليسم بر اين منطقه صورت مي
هـا از       آن “ نـگـرانـي   ” هاي امپرياليستي در خاورميانه هيچ ربطي به    بر اين باوريم كه، سياست

آن طور كه خودشان ادعـا   -اي يا احترام به دموكراسي و حقوق بشر  هاي] هسته  گسترش [سالح 
ها، تأمين و تضـمـيـن كـنـتـرل          ندارد، و در واقع هدف از طرح و اجراي اين سياست -كنند مي

نخورده اين منطقه راهبـرديِ   بالمنازع بر منابع عظيم انرژي، و دستيابي به بازارهاي تازه و دست
 هاي فراملي نفتي است. ژئوپوليتيكي[جغرافياي سياسي] از سوي انحصارها و شركت

گيري يك جنبش صلح پرقدرت و مستقـل در ايـران        ، شكلشوراي جهاني صلحبه اعتقاد 
خواه  هاي ترقي هاي كارگري و صنفي، و سازمان اهميتي حياتي دارد. ما از فعاليت آزادانه اتحاديه 

هاي سازنده چنان جنبش صلح پرقدرتي كه بتـوانـد در      زنان و جوانان در ايران، در حكم گردان
برابر تهديدهاي امپرياليستي به جنگ و مداخله نظامي در آن كشور مقاومت كـنـد، حـمـايـت        

از مبارزه مردم ايران در راه صلح، دموكـراسـي، و عـدالـت         شوراي جهاني صلح كنيم.   مي
هاي سنگيني كه از سوي  كند، و بار ديگر بر مخالفت شديد خود با تحريم اجتماعي پشتيباني مي

كـنـد. شـوراي        شود، تأكيد مي اياالت متحد آمريكا و اتحاديه اروپا برضد ايران به كار گرفته مي
هاي آتـي ايـران، و          وسوي تحول گيري درباره سمت صلح جهاني معتقد است كه، حق تصميم

دستيابي به صلح و دموكراسي و پيشرفت اجتماعي، منحصر به خود مردم ايران اسـت و بـس.       
هـاي امـپـريـالـيـسـتـي و                هرگونه دخالت در ايران از سوي دولت شوراي جهاني صلح 

ها فقـط پـيـشـبـرد         كند؛ تالش اين دولت يي، به شدت محكوم مي شان را، به هر بهانه متحدان
 است.“ خاورميانه بزرگ”هاي خود در امر كنترل اين منطقه و ايجاد  نقشه

 

 ادامه شوراي جهاني صلح ...

 “چهار نفره كارگري را تامين مي كند.
هـزار تـومـان،         400درصدي و پايين تـر از       18با توجه به اين آمار و ارقام رسمي، افزايش 

كارگران تا چند درصد مايحتاج اوليه خود را مي توانند تهيه و تامين كنند؟! مقايسه ميان آمـار     
 754هزار و    389درصد با دستمزد   26/   5ارايه شده از سوي مركز آمار در باره نرخ تورم يعني

توماني واقعيت هولناك زندگي زير خط فقر را براي زحمتكشان كشور آشكار مي سازد. مطابـق   
آمارهاي دقيق منتشر شده،  در طول بيش از سه دهه اخير، همواره ميزان دستمزد طبقه كارگـر  
و ديگر زحمتكشان پايين تر از نرخ واقعي تورم بوده است و رشد نامتقارن دستمزد و تورم سبب 
كاهش سطح زندگي و افت قدرت خريد خانوارهاي كارگري شده است. برآوردها حاكي از آن      

درصد كاهش يافته  36حدود  1388تا  1358است كه، حداقل مزد رسمي در فاصله سال هاي 
رسيده است. در عـيـن حـال            58به  127است ونسبت حداقل مزد رسمي به درآمد سرانه از 

با نرخ واقعي تورم و هـزيـنـه        91مقايسه حداقل دستمزد مصوبه شوراي عالي كار براي سال 
هاي مسكن، خوراك، پوشاك، و بهداشت و آموزش درشهرهاي كشور، فاصله عمـيـق مـيـان       
هزينه ها و دستمزد كارگران را به خوبي هويدا مي سازد.  با توجه به اجراي فاز دوم هدفمنـدي   
يارانه ها در سال جاري و نيز اثرگذاري تحريم هاي مداخله جويانه براقتصاد كشور، بايد تاكـيـد   
كرد كه،  كارگران و زحمتكشان سال بسيار دشوار و مهمي پيش رو دارند. مبارزه براي تامـيـن    
امنيت شغلي به ويژه دستمزد عادالنه و مطابق با نرخ واقعي تورم، جداي از مقابله، مخالفت، و   

اجتماعي رژيم واليت فقيه، به خصوص بـرنـامـه آزادسـازي       -مبارزه با سياست هاي اقتصادي
 -اقتصادي، نيست. علت اصلي مصوبه كنوني شوراي عالي كار، اجراي برنامه حذف يارانـه هـا     

است. مبارزه براي دستمزد عادالنه در پيوند مستقيم با پيكار با اين برنامـه    -هدفمندي يارانه ها
 ضد مردمي قرار دارد.  
سنديكايي ميهن ما، به خصوص سنديكاهاي مستقل، آگاهي رساني و  -وظيفه جنبش كارگري

دهي جنبش اعتراضي كارگران نسبت به سياست هاي ارتجاع حاكم از جمله تحـمـيـل     سازمان
فقر است. در اين راه بايد جنبش كارگري پيوند هاي خود را با مبارزه برضد استبداد واليـي در     

هاي صحنه سياسي را با دقت رصـد     سال جاري تقويت وتحكيم كرده و تغييرها و فعل وانفعال
 كند. سال جاري، سالي حساس براي ميهن ماست.

 ادامه برنامه آزاد سازي اقتصادي  ...



 مجدداً به عنوان دبيركل حزب انتخاب شد.
پـيـمـايـي        ، كه پس از يك راه  “ حزب كمونيست هندوستان“كنگره 

فروردين گشايش يافت، بررسي و تصويب سه  8اي گسترده در روز   توده
سند مهم و اصلي را در برنامه كار خود داشت: قطعنامه سياسي، گـزارش   
بررسي سياسي، و گزارش تشكيالت حزب. در دومـيـن روز كـنـگـره،           

هاي چپ هندوستان سخنراني كـردنـد، از      شماري از رهبران ديگر حزب
، دبـيـركـل      “ حزب كمونيست هندوستان (ماركسيسـت)   “جمله: دبيركل  

حـزب كـمـونـيـسـت         “، دبيركـل    ”بلوك پيشرو سراسري هندوستان“
حزب سوسـيـالـيـسـت      “و دبيركل  ،”لنينيست) -هندوستان (ماركسيست 

هـاي   شان بر نياز به اتحاد چپ و همكاري ؛ و همگي در سخنان“ انقالبي
 هاي چپ تأكيد داشتند. تر در ميان حزب نزديك

هـاي     نماينده و ناظر از همه استان 800در كنگره حزب برادر بيش از 
هاي مردمي شركـت كـردنـد. در سـنـد              كشور و از بسياري از سازمان

كه به مسئوليت و هدايت رفيق شميم فائز از جانـب    -“ قطعنامه سياسي” 
به بحران فزاينده اقتصادي جـهـانـي       -شوراي ملي حزب تهيه شده بود

داري، بـلـكـه       كند و آن را نه يك بحران ساده اَدواري سرمايه اشاره مي
داند كه نظريه نوليبراليسم اقـتـصـادي     يي مي مالي  بحران خاص سرمايه

سازي را تدوين و  سازي، آزادسازي اقتصادي، و خصوصي مبتني بر جهاني
پس از دو دهه، اكنون اين نظريه به سختي شكـسـت   “ پياده كرده است: 

هايي كه ايـن     خورده است و مردم سراسر جهان در اعتراض به مصيبت
آيند و خـواهـان      هاي براي آنان به بار آورده است به خيابان مي سياست

شوند. هندوستان نيز از   مي -تنها گزينه مطلوب براي آينده -سوسياليسم
نصيب نمانده است. سرمايه مالي فقط به سـود      پيامدهاي اين بحران بي

كند، و در      كند و منابع ملي و طبيعي كشور را غارت مي حداكثر فكر مي
اي را به بار آورده است، با آن     اين راه، طبقه حاكم هم كه فساد گسترده

همراه است. به طور قطع گردشي به راست در اقـتـصـاد و سـيـاسـت            
شود. بنابراين، وظيفه   يي متمايل به آمريكا در هندوستان ديده مي خارجي

هـاي   ترين بخش هاست، با شركت گسترده اصلي ما مبارزه با اين سياست
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هاي كمونيست  هاي حزب كنگره
 هندوستان

هـا     هـا عضـو، ده         دو حزب بزرگ كمونيست هندوستان، كه هر كدام ميليون
هاي مختلف كشور، و چندين وزير در كابينه هاي دولت هـاي     نماينده در مجلس
هاي سراسري خود را در فروردين ماه امسال برگزار كـردنـد.      محلي دارند، كنگره

، با شعار: تقويت سـازمـانـي و         “ حزب كمونيست هندوستان” يكم  و كنگره بيست
مبارزاتي حزب، تالش براي اتحاد گسترده چپ، و هموار كردن راه براي شـكـل     

 12تـا       8يي اسـتـوار از روز          ، با كارپايه“ گزينه چپ و دموكراتيك” دادن يك 
نيـز در     ”حزب كمونيست هندوستان (ماركسيست)  “برگزار شد.   91فروردين ماه 

فروردين ماه، بيستمين كنگره خود را برگزار كرد كه در    21تا  16فاصله روزهاي 
ناظر شركت داشتند. به درخواسـت    74نماينده منتخب از سراسر كشور و  727آن 

مان به هر دو كـنـگـره         هر دو حزب برادر، پيام همبستگي كميته مركزي حزب
 تقديم شد. 

ها، به موازات اهميت ويژه رابطه تنگاتنگ بين دو حزب كمونيسـت   در اين پيام
هاي هندوستـان در شـكـل         هند و حزب توده ايران، بر نقش برجسته كمونيست

هـاي     هاي اين كشور، آسيا، و جهان، تاكيد ورزيـده شـد. حـزب         دادن به تحول
كمونيست پرقدرت هندوستان، در چارچوب جبهه متحد چپ، در عمل و از طريق 

، كه در طول بيش از سه دهه در آن   “ بنگال غربي“اداره ايالت هاي مهمي چون 
اند راه حل هاي موفقي را در چگونـگـي رفـع       قدرت را به دست داشتند، توانسته

ها و معضل هاي پيچيده اجتماعي، اقتصادي، و زيست محـيـطـي، ارائـه        مشكل
كنند. پيام كميته مركزي حزب توده ايران، به نقش فعال كـمـونـيـسـت هـاي            

شان در ارائه راه    هندوستان در حمايت از جنبش جهاني صلح، و ابتكارهاي موفق
ها در قاره آسيا اشاره كرد، و از همبستگي فعاالنـه   حل براي حل و فصل درگيري

دو حزب كمونيست اين كشور با مبارزه مردم ايران و نيروهاي مترقي ايراني و بـه  
ويژه حزب توده ايران، قدرداني كرد. كميته مركزي حزب توده ايران تمايل خـود     

حزب كمونيسـت هـنـد      “و  ”حزب كمونيست هندوستان“را به گسترش روابط با 
 ابراز داشت.     ”(ماركسيست)

، با سخنـان رفـيـق      “ حزب كمونيست هندوستان (ماركسيست)  “كنگره بيستم 
پراكاش كارات، دبيركل حزب، گشايش يافت. در جريان كار كنگره، دو سند مهم:  

، به تصويب كنگره رسيد. “ هاي ايدئولوژيكي قطعنامه مسئله” و “  قطعنامه سياسي” 
هايـي مـانـنـد: حـقـوق             هاي متعددي نيز در ارتباط با موضوع عالوه، قطعنامه به

پناهندگان بنگال، پيماني كردن كارگران، اصالحات ارضي، تأمين اجتماعي بـراي  
همه زحمتكشان، خشونت برضد زنان، محاصره اقتصادي كوبا، و مسئله فلسطين، 

 به تصويب كنگره رسيد.
يي از قـبـيـل: بـحـران            المللي هاي بين در سند سياسي حزب برادر، به مسئله

هـاي     هاي كشورهاي اروپايي منطقه يورو، مـداخلـه     داري و مسئله بدهي سرمايه
هاي جهان و از جـملـه      امپرياليستي و ناتو به هدف تأمين نفوذ و تسلط بر منطقه

هاي سنگين به كار گرفته شده بر ضد ايران از سوي آمريكا و اتـحـاديـه       تحريم
هاي داخلـي   اروپا، چندقطبي شدن قدرت در جهان، محيط زيست، و نيز به مسئله

هاي اقتصادي نوليبرالي از سـوي حـزب          هندوستان از جمله: پيروي از سياست 
ها، اصالحات ارضي و امنيت غذايي، فساد گسـتـرده    حاكم، تورم و افزايش قيمت

در دستگاه حكومت، مسئله جامو و كشمير، سياست خارجي و معامله با آمريكا بـر  
هاي ديـنـي، و        اي، اصالح قانون انتخابات و مسئله زنان، اقليت  سر برنامه هسته

 باالخره، اتحاد نيروهاي چپ، به طور مفصل پرداخته شده است.
تن براي عضويت كميته مركزي انتخاب شدند كه از آن      87در پايان كنگره، 

تن به عضويت هيئت سياسي حزب برگزيده شدند. رفيق پراكاش كارات   15 ميان 

11ادامه در صفحه   
 كمك هاي مالي رسيده

يورو 50ر. كارگر از برلين                                               
يورو 180سالگي حزب از نروژ                      70به مناسبت   


