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سااا ر ر ز ا  ااش را سشاات ساار  
نگذاشاتاه باود کاه هااماناه ای  
"مشت محامامار بار دهاان  اا ه  
گو ان" ا نبار اما بر دهاان "د  ات  
محترم" کوبید! که رئیس اش در  

  ٢ سیام عیدش حار   از بارجاام  
زده بود. هنوز ا ام عید باه اناتا اا  
نرسایاده باود کاه رهابار ،ارزاناهر  
استوانه سابق نظام  عنر هاشامار  
ر،سنجانار را رساماا ماتا ا  باه  
هیانت کارد. ا ای  اعانار حاما   
مرگش آماده است. د  ت محاتارم  
از دهاان  زرا    ماعاا ناان  ز ار  
گفتند چیزی هال  برجام اتافاا   
نیفتاده اما هار چاه آ اا باگاو اد  
همان حم  است! ا ی هاماه باد ای  
هاطار باود کاه هااماناه ای باا  
درا تر که دارد ) بایاداود رهابار  
،رزانه هاواناده نامایاشاود!  چاناد  
موشک هاوا کارد کاه تااکایاد  
کرده باشد که جم وری اسالمار  
بااد ن بااحااران حاامااومااتاار د ااگاار  
مااوعااوعاایاات ناادارد. ا اای هاامااهر  
 عنر برجام به ،رجام کاه ناه باه  
،اجعه رسیده. "عصر بارجاامایاان"  
به عصر احتضار حمومت تباد ال  
شده است.   ا ی از همان ر ز ا    
ب ار امساا  مشاداد شاد. ا ای  
حمومت چنان درمانده است کاه  
هر جور است میدواهد هاودش را  
به تی بیمار شجر ان بچسبااناد تاا  
شا د کمر برای هودش اعاتاباار  

 بدرد. 
از آن سوی آب ا باراک ا باما باه  

جم وری اسالمر  عنر در  ا ا   
به حضرت آ ا سیام داده کاه ر    
برجام را درک کند. باه گازارش  
راد و ،ردا باراک ا باماا تااکایاد  
کااارده اساااته" )جااامااا ااااوری  
اسااالماار  طاایاافاار از ا اادامااات  

دهادر    اناجاام مار  «آمایاز   تحار اک 
هاای    آزما ش ماوشاک »ازجملهر  

با یستیکر سر دادن شاعاارهاای  
عد اسرائیلرر   ارسا  ماوشاک  

کااه ا اای   «ا االااه  ااباانااان   بااه حاازب 
گاذاران باا ا اوه را    ها سرماا اه   ا دام 

کند." ا باماا  اادآ ر    مر  «نگران »
شده ه" ا اران باا اد بافا اماد کاه  

ر ناد کاه    تاجران به جاها ار مار 
احساس امانایات کاناناد.   اتار  

ا االاه مااوشااک    ا اران باارای حاازب 
،رستد   اسارائایال را تا اد اد    مر 

کااانااادر  اااک ر ساااک    مااار 
آ د که باا     جود مر   ژئوسلتیک به 

 شود."   ا ی کارها تشد د ه  مر 
ظاهرا  راربود با توا،ق هستاه ای  
ا ااران از نااظاار ا ااتااصااادی بشااود  
"آ مان ها رمیااناه"ا ا ای را بارای  
صدمیی بار استاد ا تصاد سااکای  
ساار اس  اادآ ر شاده   مایاا ارسااد  
 عنر ا ن در درک ا ای مشامال  
است که برای کمر راسات کاردن  
ا ااتااصاااد در ا ااران حاامااوماات از  
بعضر کارها با د دست باماشاد.  
ا شان  مبار د گار بار "کایافایات  
مردم" ا ران تاکیاد کارده اسات    
همینطور بر  جاود اناد شاه هاای  

 برجسته  

 "سالی که نکوست از بهارش پیداست!"
برگزاری مجمع عمومی کارگران ساختمانی با شرکت  یاشار سهندی

 نفر از کارگران و استادکاران! ٠٦٦
میلیون نفر کار ٨.٣١دولت یازدهم و چالش بیکاری! 
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 مسئو يت مطا ب با نويسندگان آن است.  
درج م االت در کارگر کمونيست  ز ما به معني 

 تائيد مضمون آن ا از جانب نشريه نيست.

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

ا تصادی از نوع ا رانر اشر کاه  
راه   چاه استثمار کردن را هاوب  

 ،را گر،تند. 
ا شان تضمیی مایادهاد کاه ه "    

در در ن نظام جم اوری اساالمار  
ای  جاود    های برجساتاه   ا تصاددان 

هاا    دارند که از تجرباه ا اران درس 
های ا تصاادی    اند   تجربه   آموهته 

در جاا ااان را ناایااز بااه هااوباار  
شاده    شناسند. ... شمل بومر   مر 

ا اتاصااد  »های مبتنار بار    نظر ه 
ای    در ا اااران باااه گاااوناااه  «آزاد 

چشمگیر ر اج  ا،ته   در باداش  
م مر از تمنوکراسر جما اوری  
اسالمر نایاز نافاود کارده اسات.  
د  ت  ازده    به   ژه ر یاس آنر  
حسی ر حاانارر ...ر از عار رت  
انااجااام تااحااوالت بااناایااادی در  
ساهتارهای ا تاصاادی کشاور    

ا مللر آن هابار دارد."    ،ضای بیی 
اسااتاااد درمااانااده اساات کااه چاارا  
"هسته سدت  درت در جما اوری  
اسالمار" ا ای حار،ا اا را نامار  
تواند بف مد   می رسد  عانار الزم  
است " ا تصاد ا رانر بارای کامار  
راست کردنر با د از هافات هاوان  
محاسباتر ا ی هاماه سایاچایاده    

 بازانه بگذرد؟"    سیاست 
"ا تصاد ا ران"ر  ا به زبان  ا اعار  
تر سرماا اه در ساا اه حاماومات  
اسالمر نمر تواند متعار  شاود  
هاار چاا اادر هاا  انااد شااه هااای  
باارجسااتااه ا ااتااصااادی حاامااوماات  
"تجربه های ا تصادی در جا اان  
را " باه هاوبار بشانااساناد. ا ای  
ا تصاد نامار تاواناد باا  جاود "  
بازار بمر"    ابلیت تاباد ال ا اران  
به "آ مان ها رمیانه" شمل ر تایای  
سرما ه داری را باداود باگایاردر  
چون حاکمیت اسالمر سارماا اه  
شمال ماتاعاار،ار از حاماومات  
داری سرما ه در ج ان نیست. تاا  
آناااجاااا کاااه ا ااای حاااماااومااات  
د متااتاوری سارماا اه را ،اراها   
مر سازد   زمینه ساز اساتاثاماار  
هر ر ز ا،ز ن تر کارگاران ،اراها   
میمند صددر صاد ماورد  اباو   
سرما ه داری ج انر اسات. اماا  
ا ی حماومات تاماام حایااتاش باه  
اساالماش   باحااران آ،ار اانار در  
منط اه   بالاماه جا اان  ابساتاه  
است. ا ی حمومات نامار تاواناد  

ر ی ماااوشاااک باااا ساااتااایاااک  
اسالمر ناناو ساد کاه "اسارائایال  
با د از صحنه ر زگار محو شاود"  
چرا که  آنو ت د گر جاما اوری  
اسالمر نایاسات. ا ای را د اگار  
هامنه ای به چه زبانار باگاو اد  
که همه ،لسفه  جودی شاان باه  
همیی حر، ا بستاگار دارد. اماا  
موشک سارانار بایاش از آناماه  
 صد ترساندن اسارائایال    امار  
مانند هودشان  عانار نااتاانایااهاو  
باشدر هاد،اش ارعااب ماردم در  
داهال ا ااران اساات کااه مااتاارصااد  
،اارصااتاار هسااتاانااد کااه بااز اارش  
کشند. در تابالایاجاات جااده ایر  
ا ی حمومت حتر مجاباور اسات  
بر همیی دستا ردهای ماوشامار  
  ساهت اد ات نظامر   کشاتاار  
جمعر تاکید کنند تا ماباادا در  
 سا  باایاااباان   دشاات   کااو اار  
کسر از اها ر  ادشان بار د کاه  

 با چه حمومتر درگیر هستند. 
آشفتگر   سر شانر را در هاماه  
سااطااو  کااارباادسااتااان حاامااوماات  
ماایااتااوان مشاااهااده کاارد.  ااک  
بابای به نام "عیا مصاباا " کاه  
هود  را "دبیر کانون اداری ا اران"  
مااعاار،اار ماایااماانااد در ر زنااامااه  
حاامااومااتاار شاار  بااه زبااان باار  
زبانر هشدار میدهد کاه تا اد اد  
جااادی از ساااوی کاااارگاااران  
حمومت را ت د د میمند. ا شاان  

درصادی    ٤١ با اشاره به ا،زا ش  
ا ای    ٥٩ ح و  کارگران در ساا   

ا،اازا ااش دسااتااماازد را ناااچاایااز  
ماایااشاامااارد   تاااکاایااد ماایااماانااد  

هاای    "...ا زاماا باا ساتار حادا ال 
زندگر نیر ی کاار را ،اراها     
ا اای جااامااعااه ) ماانااظااور طااباا ااه  
کارگر  را راعار کانایا ..." از  
سر شان گو ر ا شان هامایای باس  
که اشاره کنی  ا   ناوشاتاه هاود  
تاکید میمند ا،ازا اش دساتامازد  
هایار رباطار باه تاورم   رکاود  
تو ید ندارد که برعماس ماوجاب  
"تحرک ت اعا" مایاشاود. ا شاان  
اعترا  میمند ه" آهار ای هاز اناه  

ش رهاار    شده زندگر در کالن   اعالم 
 نی  میالایاون تاوماان در    حد د د  

ماه برای اداره زندگر ماعاماو ار  
نافاری باوده     ک هااناواده چا اار 

است. " اماا ا شاان آهار ناوشاتاه  

هااودر  ااادش ماایاار د کااه ا    
 ااادداشاات هااود چاار گاافااتااه    
باارهااال  آن ماار نااو سااده" ...  
ا،اازا ااش ساانااواتاار حاا ااو     
دسااتااماازدهااار گااراناار کاااالهااا    

ها باه    هدمات را در تمامر بدش 
هاای    دنبا  دارد   ا ی راه   ر ش 
هااا را    غاایااراصااو اارر نااابساااماااناار 

تشد د   ا،زا ش ن د نگارر تاورم  
کاه در    چنان   تسلسل را آن     د ر    

ا ا ر    سا یان متمادی شاهد آن باوده 
آ رد....)!! " همیای    به ارمجان مر 

نوشته کوتاه به ما  ادآ ر میاشاود  
با  جود نما ش حمومات مابانار  
بر ا ناماه سایار زماناد از تاعایایای  
دسااتااماازدهااا باایاار ن آمااده امااا  
اعاطااراب هامااه  جاودش را ،اارا  
گر،ته. ا ی حمومت حتر نامار  
تااوانااد  ااک حاارکاات کااوچااک  
هنرمندان هودش را برای حماا ات  
از حیوانات تاحامال کاناد. چاون  
میتواند درک کند  ک حرکات  
ا اانااچااناایااناار در صااورت تاادا م  
میاتاواناد عالایاه کال حاماومات  

 تبد ل شود. 
جم وری اسالمر بر هاال  ناظار  
ا بااامااا ر   باارجااام را درک  
میمند اما نمر تاواناد از آناچاه  
هساات دساات باامااشااد. چااون  
کااوچاامااتاار اای ر زنااه ای حااتاار  
برای متعار  شادن ا اتاصااد در  
دا ره سرما ه داری ج انر شیارازه  
آنرا از ه  مر ساشاند. بار هاال   
نظر استاد ا تصاد ساکای ساار اس  
جم وری اسالمر حمومت چیای  
نیست کاه از "ماائاو سا " دسات  
بمشاد   بشاود  ادرت ناوظا اور  
ا تصادی  ا آ مان ها رمیانهر ا ای  
حمومت با ت اد اد بسایاار جادی  
توده مردم گارساناه ر بار  اسات.  
ا ی را ب اتار از هار کسار هاود  
حماومات درک مایاماناد. ا ای  
حاامااوماات بااه عاارب اعاادام    
شمنجه   مرگ بار امار اماا    
اسرائیل سر ساست. به سار   ساای  
ه  سیچیدن سران ناظاام   ها     
نشااان کشاایاادن باارای کشااتاای  
همد گر حما ت از جنبش عمایاق  

 اعتراعر در بطی جامعه دارد. 
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کارگر کمونیست 
 میپرسد؟

محمد رضا پوویواس سوال 
برای کارگران سالوی  ٥٩

متوفواوش شوده! جونوبوش 
کارگری در دوره بعد از 
برجام بمویودان آموده و 
مطاالبت خوود را لولو  
میکند شورایوط بوعود از 
برجام چه تاثویوری بور 
روی فضووای ارووتووراضووی 
جنبش کارگری گوذاشوتوه 
اسوت! کودام موطووالوبوواش 
مووحوووری و هوومووه گوویوور 

 خواهد بود.
 

مووحووموود رضووا 
 پویا

در ابتدای برجام بنظر میرسایاد  
که حا تر از انتاظاار در جااماعاه  
بوجود آمده است. هر چند حااکا   
شدن  شارا ا  "اناتاظاار" کاماک  
چانادانار باه ساایاشابارد مابااارزات  
جاری در جاماعاه نامایاماردر اماا  
حتر همیی ها  باگاوناه ا ار بار  
گرده رژ   اسالمار  ساناگایانار  
نمود که مجبور شد بال،اصلاه باا  
جم    تفر ق اعادادر ماباا اجار را  
بااعاانااوان در اماادهااای آتاار هااود  
اعالم نماا اد. هار ارگاانار باناابار  
میزان اهتالس های " اابال سایاش  

 بینر" هودر مبلجر را بعنوان  
امااا ا اای شاارا اا  بساایااار  
ز دگذر   ماو اتار باود    
بز دی هماه چایاز باه ر ا   
عاای باازگشاات. مااردم باار  

اساس تجربه هود در ا،تاناد  
کااه ازاد شاادن سااو اا ااای  
بلوک شده نانار باه سافاره  
ان ا اعا،ه ناداواهاد کارد.  
ا ی مردم بزرگتر ی ماعاجازه  
 رن را در د ره احمدی نازاد  

  ٥٩٩ تجارباه کاردناده  ر د  
ماایاالاایاااردر دالر بااه کشااور  
بجای ر،اهر ، ر   نایاساتار  
به ارمجان آ رد. اما شارا ا   
بعد از بارجاام د  ،ااکاتاور  
جد د را به ا عاع سایااسار  
اعا،اه ناماوده ا   ا اناماه  
رژ اا  اسااالماار  ااماار از  
ابزارهای هود برای م اابالاه  
با جنبش مطا باتر مردم را  
از دست داد. مسله تاحار ا   
در  ک دهه اهایار چاماا   
ساارکااوباار بااود کااه رژ اا   
اسالمر برای عا اب رانادن  
هواسته های مردم دائما بار  
سر جامعه کو،ته شد. ا ای  
ابزار از دست رژ   گار،اتاه  
شااد. از جااانااب د ااگاار هاار  
درجه نزد مر رژ   اسالمر  
به د   غربر بال،اصالاه در  
داهاال کشااور بااه ا ااجاااد  
شما، ای بزرگتر در در ن  
جم وری اساالمار تارجاماه  
مااایاااشاااود. جاااناااباااشااا اااای  
اعااتااراعاار در ن جااامااعااه  
بدوبر شیوه استفاده از ا ای  
 ععیت را میادانانادر   در  
انت ا ا نمه مردم در "سانااه"  
کل ا ی شرا    باارانار از  
هواسته های هاود را ر ی  
میز کار جم وری اسالمار  
گذاشته اند. همیی آناچاناان  
به سران رژ   ،شار آ رد که  
در چاانااد نااوباات ر اایااس  
جم ورشان باه هامامااراناش  
هشدار داد کاه ز ااده ر ی  

ناامااناایااد تااا هااماایاانااجااا هاا   
تاو ااعااات مااردم بااال ر،ااتااه  

 است.  
سر سه ع ب نشایانار رژ ا   
اسالمر در مسالاه هساتاه  
ای   نزد مر آن ا باه د    
غربرر سواالتر کلیدی از  

جمله ا نمه آ اا جاما اوری  
اسالمر استحا ه میشودر را  
ر بر ی ا ی رژ ا   ارار داده  
است. سواالتر از ا ی  بیال  
در ساااهاااتااار جاااماا اااوری  
اسالمر ز ز ه ا جاد میمند  
اما هود باداود ماناجار باه  
چاایاازی ناادااواهااد شااد. از  
همینجا بال،اصالاه مایاتاوان  
ا ی سوا  را مطر  کرد که  
جناباشا اای اعاتاراعار از  
جمله جنباش کاارگاری در  
چه  ععیتر بسر میبارناد؟  
مااا بااعاانااوان حاازب چااه  
کااارهااا اار را بااا ااد انااجااام  
بدهی ر رابطه ما با کل ا ای  
ا عاع چه شمل   شما لر  

 دارد؟  
جنبش کارگری بو ژه ساس  

در بدتر ی شرا      ٨٨ از سا   
  در ا ج سرکوب ا دست باه  

اعتصاب زده است. تعدادی  
از رهبران کارگری به زندان  
ا،تادند    ا ماناناد شااهار   
زماااانااار در زنااادان جاااان  
باهتند. در جاها ر جاناباش  
کاااارگاااری  تاااوانساااتاااه  
هواست ای هود را بمرسار  

نشاناده   در جااهاا ار ها   
ساارکااوب شااده اساات. ا اای  
ماابااارزه  ااطااعااا امسااا  هاا   
ادامه سیدا هواهد کرد. همه  
سوا  ا ی است که چگاوناه  
میشود مثال جاناباش بارای  
ا،زا ش دستمزد را باجاا ار  

 رساند؟  
محور تر ی مطا به کناونار  
جااناابااش کااارگااری  ااطااعااا  
مساااااالااااااه ا،اااااازا ااااااش  
دستمزدهاسات. ،ا ار شاا اد  
د گر  اژه مانااسابار بارای  
توعیح  عاعایات کاناونار  
کااارگاار در ا اای مااماالااماات  
نااباااشااد.   ااتاار در مااورد  
دستمزد چ ار برابر ز ر ها   
، ر کارگر حر  مایازنایا ر  
،اارامااوش ناامااناایاا  کااه  
میلیون ا کارگر  بیمارند    
اصاال دساتاامازدی در اا،اات  

هزار    ٨٤٢ نمیمنند. تصو ب  
تومان بعنوان حدا ل دستمزد  
 عنر رسمر کردن ، ار در  
کشور. تازه بارای در اا،ات  
همیی م دار از دستمازد ها   
با د کارگر اعتصاب کند    

 دستگیری بدهد.  

اعااتااصااابااات سااراسااری در  
شارا ا  کااناونار ماایاتاوانااد  
جاما ااوری اساالماار را در  
زمینه تحمیل دستامازدهاای  
ز ر ه  ، ر بع ب نشایانار  
 ادارد. اما برساا ار چانایای  
اعتصابر به سایاش زمایاناه  
هار ماتر ا    از همه م متر  
رهبران همد ر نیاز دارد که  
بتوانند ساازماانادهار  اک  
مبارزه به ا ی  سعات را باه  
ع ده باگایارناد. در غایااب  
ا اایر در سااا اا ااای اهاایاار  
اعتصابات ساراساری رساتاه  
ا ر از جامالاه اعاتاصااباات  
مو،ق طب ه کارگر بوده که  
مو،ق شده با حدا ل تلفاتر  
مطا بات هود را بامارسار  
بنشاندر از جمله میتاوان باه  
اعتصاب ماو،اق کاارگاران  

 ستر شیمر اشاره کرد.  

 

محوریترین مطالبه کنونی جنبش کارگری قطعا مسلهه فزهیفیهش 

دستمیدهاست. زقر شاید دیگر وفژه مناسبی برفی توضیح وضعیهت 

کنونی کارگر در فین مملکت نباشد. وقتی در مورد دستمید چهاهار 

برفبر زیر خط زقر کارگر حرف میینیم، زرفموش نکنیم که میلیونهاها 

 ٢١٨کارگر  بیکارند و فصال دستمیدی دریازت نمیکنند. تصهویه  

هیفر تومان بعنوفن حدفقل دستمید یعنی رسمی کهردن زهقهر در 

کشور. تازه برفی دریازت همین مقدفر فز دستمید هم باید کهارگهر 

 فعتصاب کند و دستگیری بدهد. 
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  1 از صفحه  
 

پدددددددیددددددد  
بدددددددرندددددددی  

 ساندر

 
 ناصر اصغری

کم یی انتداباتر برنر سانادرز  
(Bernie Sanders)   تاحارک

تازه   از نوع د گری را در جامعه  
آمر ما دامی زده است. چنایای باه  

رسد که باعث شده  مشبه    نظر مر 
اناد!    میلیون ا نفر سوسیا یسات شاده 

برای بیش از حدا ل صد سا  ا  یی  
باری است که کسر در انتدابات  
ر است جم وری ا ی کشور باا ناام  
"سااوساایااا اایااساات"  ارد کااماا اایاای  
انتداباتر شده است. همیی عاناوان  
  نام در جااماعاه امار ز آمار اماا  

ای است که حر  زدن درباره     ا عه 
آن حائز اهامایات اسات. چارا کاه  
آماار اامااا کشااوری اساات کااه در  

ای که ب یاه جااهاای دنایاای    د ره 
غرب دارای حاماوماتا اای د  ات  
ر،اه با احزاب سوسیا  دممرات در  
حمومت بودندر "سوسیا یست" بودن  
آنجا جرم بود. با هار درجاه   هار  

ای که  ک سوسیا یسات باا    زا  ه 
سوسیا ایاسا  ناوع ساانادرز داشاتاه  
باشدر حر  زدن درباره ا ی  ا عه    
ا ی "سد ده" م   است. هر چ ر هر  
چ در ه  مدا ف سوسیا یسا  ناوع  
ساندرز باشدر نامار تاواناد باا بار  
اعتنائر از کاناار ا ای ساد اده رد  

 شود. 
 

پدیوده سوانودرز حواصول چوه 
 شرایطی است؟

امااا جاالااو آماادن کااانااد اادای  
سوسیا یست رعدی در آسماان بار  
ابر نبود. ماردم آمار اماا  اماشاباه  
هوس نمردند سوسیا یست بشوند    
بگو نده "اکنون نوبت سوسیا ایاسا   
است"! دنیای سیاست ا ای چانایای  
کار نمر کندا با  جود تحمل ساه  
چ ار دهه از سیاستا اای راساای  
جم وری ر اعت کشر ا تصاادی  
از ر گان تا باه ا بااماا! شاا اد در  
انتدابات سار مانر هار چاناد ساا   
 مبار تعدادی از  امار د  حازب  
اصلر سار مانر سمان حمومت را  
بااه دساات بااگاایاارنااد. امااا حااا اات  

(mood)  هااا در    ساایاااساار تااوده
محاسبات سیاسر "سوسیا یس   اا  

داری"ر چانایای کاارکاردی    سرما ه 
ناادارد. مااحاابااوب شاادن احاازاب  
راد ما ر که حر،ر هال  جار اان  
ملموسر برای گفتی دارندر حاصل  
شرا     ژه است. ر  آمادن چا   
سوسیا یست   حتر راست ا،راطر  

ای    های ا تصادی   ه ر حاصل بحران 
داری راه حالار    هستند که سرما ه 

برای بر ن ر،ت از آن ا ندارد. بحران  
ای کاه دم   دساتاگااه    ا تصاادی 

طب ه حاکمه آمر ما هنوز ها  در  
زنادر حاتار باا    آن دست   ساا مار 

ر ی کااار آماادن کساااناار چااون  
ر گان   بوش ه  ،ر کاش نامارد.  

شار ع    ٤٥٩٩ ا ی بحران که از دهه  
  با بحاران    ٢٩٩٨ شده بود در سا   

مسمی به ا ج هود رسید. به دنبا   
ا ی بحران جامعه دناباا   اک راه  
حل راد ما  بود   جاناباش اشاجاا   

(OWS)   که از نیو ورک شر ع
های ا ی راه حال    شدر ا  یی طلیعه 

بود. با هیابانر شدن ا ی جاناباشر  
هاا    ا ی ،ر ااد کاه  اک درصادی 
اناد    هون ب یاه را در شایاشاه کارده 

 رسما به هیأت حاکمه اعالم شد. 
بدنبا  ا ی حرکت راد ما  باود  
که  مر از رهبران ماارکسایاسات  
جنبش اشاجاا  در سایااتال باه ناام  

 Kshama)کاااشاامااا سااواناات  

Sawant)   با بسیج بر سابا اه  
،عا یی   آکتیو ست ای ش ر سیاتل  
 مر از اعضاای شانااهاتاه شاده  
شورای ش ر سیاتل را در انتدابات  
شورای ا ای شا ار شاماسات داد.  
کم یی انتداباتر ا  حو  مطا باات  
ا تصاادی ماثال ا،ازا اش حادا ال  

دالر   کنتر  کرا ه    ٤٩ دستمزد به  
مسمی بود. همازماان باا کاما ایای  
اناتادااباااتار هااانا  سااواناتر حاازب  
"آ ترناتیو سوسیا یستر" کاه حازب  
ا شان استر د  کاند د د اگار نایاز  
در د  ش ر متفا ت معار،ار کارد  
که با تفا ت آرا نسبتاا کامار باه  
ر بای هود باهتند. منت ا در همان  
سا  انتداب ساوانات باه عضاو ات  
شورای ش ر سیاتلر جامعه آمر ما  
شاهد اناتادااب تاعاداد ز اادی از  
کاند داهای نسبتا متر ر بود. از  
جمله  امار از ا ای کااناد ادهاای  
نساابااتااا مااتاار اار شاا ااردار شاا اار  
نیو ورک بود که ر اباا اش ا  را  
بداطر سوابق سیاسر اش   بارای  

شاماسات دادن   –به هیا  هود    –
ا  در ا ی کم ییر ا  را کمونیاسات  
معر،ر مر کردند. انتداب کسر  
)ش ردار کنونر نایاو اورک  کاه  
زماااناار از ساااناادناایااسااتاا ااا در  
نیماراگوئه حما ت کرده بود شا اد  
 ا عه ز اد عجیب   غر بر به نظر  
نرسدا اما شمست تبلیاجاات  او او  
هورهوره "کمونیس " درسر بود که  
به چ  راد ما  آمر ماا تاماانار  
داد. باناابار گازارشاات ما ساساات  
مدتلف نظرسنجرر طر ا ی مادت  
سوسیا یس  در ت اابال باا سارماا اه  
داری در بایای باداش  سایاعار از  
جامعه   بدصوص در بیی جواناانر  
بااطااور چشاامااگاایاار   ر زا،ااز ی  

 محبوبیت سیدا کرده است.  
ا ی آن آسمانر بود که سر باود  
از ابر آبساتای بااران   رعاد بارنار  
ساندرز   "سد ده برنر ساندرز" را ه   
با د در ادامه همیی بحران ادامه دار  

 د د   بررسر کرد. 
 

 پدیده برنی ساندرز
بحرانر را که مورد اشاره  رار  
گر،تر سوسیا ایاسا    آ اتارنااتایاو  
متر ر را به جلو صحنه راند. اماا  
بااداااطاار عااعااف سااازماااناادهاار    

توانسات      اکتیو س  چ ر که مر 
هاای    بجای آنمه کااشاماا ساوانات 

بیشتری را از د اش بایار ن بادهادر  
برنر ساندرز را بیار ن داد کاه باا  
سیاست ای حزب دممرات آمر اماا  

سازد. ا نجا بحث بر سر شدد    مر 
برنر ساندرز نیسات. چارا کاه در  

ای کااه حاار  زدن از    جااامااعااه 

سوسیا یس  گناه کبیره بودر آدمر  
کاناد    مثل ساندرز کاه اعاالم مار 

ساوسایاا ایاسات اساتر هایالار آدم  
شر فر است. مای ا اناجاا دارم از  

زنا     "سد ده برنر ساندرز" حار  مار 
که جامعه را دچار تحاو ار ما ا   

 کرده است. 
اما ا ی "سد ده" چیست؟ گفتا   

ای حزبر نداشتاه    که   تر جامعه 
باشد کاه بارآمادهاای انا االبار    
راد ما  را سمت   سو بدهدر از د   
احزاب طب ه حاکمه کسانار جالاو  
هواهند آمد   مدعر هواهند شد.  
در آماار اامااا چاا  راد اامااا     

هاواهاد    ای که ظاهرا مر   اجتماعر 
از ا ی سیست  عبور کندر هیچو ت  
د  از حزب دممرات آمر ما نمند.  
د یل ا ی مسئله ه  نه با ر داشتای  
به ا ی حزبر بلمه در با ر نداشتای  

ای کاه    به هود   نیر ی اجتماعر 
بتواند بسیج کند   رهاباری کاناد  
اساات. ا اای چاا ر کااه کاا  هاا   
نیستندر ظاهرا بر ا ی نا اطاه  ا اف  
نیست که تمامر کاری که مار  
شود در حازب دمامارات کارد در  
چ ارچوب همیای حازب   هامایای  
سیست  هواهد بود! حزبر که چ   
مورد بحث ه   بو  دارد  مار از  
د  حزب  ا  اساتار ات اسات. ا ای  
بحثر است که گارچاه باه باحاث  

رب  نیستر اماا باا اد    امر ز ما بر 
جای د گری به تفاصایال باه ا ای  
مسئله سرداهت. برنر ساندرز ه  از  
آن چاا اا ااائاار اساات کااه گاارچااه  

شود ا  را چ  راد ما  هواند    نمر 
اما مثل چ  راد اماا ار کاه از  
کم ایای بارنار ساانادرز   "ساد اده"  
ساندرز بعنوان ابزاری برای سیشبارد  

کانادر در    اهدا  هود استفاده مار 
حاشیه حزب دممرات است   اتفا ا  
همیی امر ز ه  عضو رسمر حزب  
دممرات نیست! ناماتاه د اگار در  
رابطه با برنر ساندرز ا ی است کاه  
گرچه ا  در "انتدابات م دمااتار"  
 ااماار از کااانااد ااداهااای حاازب  
دممارات   اکاناون  امار از د   
کاند د ا ی حزب استر اماا حاتار  
کااانااد ااد دم   دسااتااگاااه حاازب  
دممرات نیست. کاند د رسمر ا ی  
حزب که هاماه مافاتاداوران از ا   
حاامااا اات ماار کاانااناادر هاایااالری  
کلیاناتاون اسات. حازب دمامارات  

سانادرز رار درسات ماثال بارهاورد  
حزب  یبار اناگالایاس باا جار امار  

ای    کوربییر به هیا  ا نمه ناداا اه 
اساات کااه هاایاار شااانساار باارای  
هاایااچاار ناادارد  ارد انااتاادااابااات  
م دماتر کرد   بز دی معلوم شد  
که با ادعای ا نمه سوسیا ایاسات  

هواهد "ان الب سیاسر"    است   مر 
بمندر "دانشگاه ا را را گان" کند  
  "عدا ت ا تصادی" بر ارار کانادر  
سیست  بیمه درماانار آمار اماا را  
مثل سیست  درماانار کشاورهاای  
اسااماااناااد اانااا ی بااماانااادر سااادر  

دارهای  ا  اساتار ات را در    سرما ه 
بیا رد   غیره   غیرهر تاوجاه تاوده  
 سیعر را بدود جلب کرد. همایای  
ادعاها موجب توطئه چینار هاود  
گردانندگان حزب دممرات بر علیه  
ا  شد. ساندرز با ا نمه  امار از  
کااانااد ااداهااای اصاالاار انااتاادااابااات  
م دماتر استر اما مد ای بساتار  
اصاالاار باارای  ااک د ره نساابااتااا  

ای کرده    طوالنر ا  را رسما حاشیه 
 بود. 

در برابر هر  ک ساعتر که    
به دانلد ترام  )کاند د انتدااباات  
ماا اادماااتاار ،اااشاایااساات از حاازب  
جم ور دواه  اهتصاص مر دادندر  

ثاانایاه باه بارنار    ٢٩ چیزی حد د  
 ساندرز اهتصاص دادند.  

 
انقالبی سیاسی و کوانودیودای 

 سلبی
چ  اکتایاو سات آمار اماا    
حتر هود برنر ساندرز ها ر بارای  
 ااک د ره ای بااه سااد ااده باارناار  
ساندرز بعنوان  اک ریی سالابار  

ای کاه    کرد. بعنوان سد ده   نگاه مر 
ها    گفتمان "سوسیا یس " را سر سفره 

آ رده است. ساانادرز در  امار از  
گو ده "نه تن اا    ها ش مر   سدنرانر 

میر بلمه هیر کسر به تن اائار  
تواند تار عاناماباوت سایااسات    نمر 

ا االت متحده رار که تاوسا  ساو   
شاود     ا  استر ت راس   ر اس مار 

عوض کاناد. ا ای کاار مساتالازم  
دها ت هر چه بیشتر هود جااماعاه  
است که سرنوشت سیاسر هود را  

 دست بگیرند." 
 اعااح اساات کااه هاایاار آدم  
سیاستاماداری کاه حاا    هاوای  

 انتداب شدن  

 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

 ١صفحه   
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در سر داردر در جامعه آمر ما  
زناد. مای باه    ا ی جوری حر  نمر 

ا ی مر گو   "سد ده برنر ساندرز".  
ای کاه هاا  ساااناادرز   هاا     ساد ااده 

،ااعااا اایاای   آکااتاایااو سااتاا ااای  
سااوسااایاااا ااایاااساات د ر   بااار ا   

هاای    هواساتاناد تارمایاناو اوژی   مر 
ای کاه در    سیاسر   اجاتامااعار 

ار سا متدا   بودند را  ارد د ا وگ  
ساایاااساار آماار اامااا هاا  باامااناانااد.  

ای که باعث شد در آمر اماا    سد ده 
کلمه "سوسیا یسا "    ٢٩٤٩ در سا   

بیشتر از هار کالاماه د اگاری در  
گوگل   د مشنری  سترن جستجو  

ای کااه باااعااث شااد    شااود. سااد ااده 
جامعه به کلمه "کاسیتا یاسا " ها   
تااوجااه کاانااد   حاامااا اات شاادن  
سیاستمداران از طار  شارکاتا اای  
بزرگ   بانمداران ننگر شد کاه  
ب یه کاند داها سعر داشتند آن را  

 سن ان کنند. 
هیر سوسیا یستر در آمر ماا  

تواند ادعا کند که ا ی کشاور    نمر 
ماالما  از ،عا  سوسیا یست است.  
اما کم ایای بارنار ساانادرز تاوجاه  
میلیون ا نفر را به ا ده سوسیا یاسا   
جلب کرده است. میلیونا اا نافاری  
که هیچگونه رغبتر به دها ت در  

دادناادر    اماور سایاااسار نشاان ناماار 
 اامااشاابااه هااود را سااوساایااا اایااساات  
احساس کردند. ا ی "میلیون ا نافار"  
مممی است در انتدااباات ر ااسات  

آماار اامااا    ٢٩٤٨ جااماا ااوری سااا   
سموی  درت گیری کاند د حزب  
دممرات بشوندر اما ا ی ستانسیل را  

ای د اگاار    ها  دارد کاه در بارهاه 
سا گاهر برای سوسیا یس  ان البر  
باشندر کاه باا درک ساانادرز از  
سوسیا یس  کامال متفا ت بااشاد.  

ها ر کاه اکاتاو سات    سوسیا یست 
کم یی ساندرز شادناد باه کاما ایای  
باارناار ساااناادرز بااه عاانااوان  ااک  

ای کاه  اک "ریی    "سد ده"ر سد ده 
سلبر"   کم ینر نگاه مر کنناد  
کااه جااامااعااه را باارای آ اانااده ای  
راد ما  آماده مر کندا ناه  اک  

 ریی برای بر راری سوسیا یس ! 
 

هوا را موی  آنهوایوی کوه درخوت
 بینند، اما جنگل را نه!

اناتا اادات تائاور اک درساتار  
توس  تعدادی از سوسیا یستا اای  
ر شنفمر به کم یی بارنار ساانادرز  
 ارد شده اسات. ا ای اناتا اادات از  

مفر عات درساتار حارکات مار  
کنند. مفر عات درست سایااسار  
مثله "سوسیا یسا  بارنار ساانادرز  
سااوساایااا  دماامااراساار اساات    

تواند سوسایاا ایاسا   ا اعار را    نمر 
بر رار کاناد."  اا "کاما ایای بارنار  

ای بااه کااا اابااد    ساااناادرز ر   تااازه 
دماد      ،رتوت حزب دممرات مار 

از بسیج ا  ابزاری برای ا ی حازب  
شود." به نظار مای ا ای    ساهته مر 

انااتاا ااادات بااه هااود "سااد ااده باارناار  
ای    دهند. سد ده   ساندرز" ک  ب ا مر 

کاناد    که اکنون به ا ی ،امار مار 
چگونه از سطح سایااسار ،اعالار  

ای که سوسیا یس  را    بگذرد. سد ده 
ای که    کلمه ر ز کرده است. سد ده 

داری را منفور کرده اسات.    سرما ه 
نزد مر به بااناماداران را مانافاور  

ای که محد د ت    کرده است. سد ده 
انتدابات سار مانار را جالاو چشا   

ای که    جامعه هواهد گر،ت. سد ده 
نشااان داد حاازب دمااماارات حاازب  
د گری از سایاساتا   ا  اساتار ات  
است. ا ن ا   موعوعات د اگاری  
که  بل از "سد اده بارنار ساانادرز"  
حتر برای سوسیا یست ای دهایال  
در جنبش ای اجتماعر در آمر ما  

ای    ه  غیر ابل تصور بودند. ساد اده 
کااه تااوجااه سااوساایااا اایااسااتاا ااای  
کشورهای د گر را ه  بدود جلاب  
کرده استا چرا که آمر ما ا سلند  
   ا  ونان نیست کاه زمایای  ارزه  
سیاسر آن دنیا را تمان ندهد. اگر  
سوسیا یاسا  در ا ای کشاور نایار   
شودر  ارد ،از د گری از سیااسات  

 ا  .   شده 
ا ی انتا اادات ا ای را در ناظار  

گیرند که در سرزمایانار کاه    نمر 
مظ ر ساودسارساتار شاده باودر در  
سرزمینر که در برابر هر نوع ا اده  
عدا تدواهر م ا مات کارده باودر  

هاا نافار هاود را     مشباه مایالایاون 
کاناناد.    سوسیا یست احسااس مار 

انت اداتر که در  ا   در هیا  دارد  
سوسیا یس  را باه ماحاا،ال هافات  
هشت نفره بازگرداندر که ،ا ا  باا  
جیا    داد زدن سار ها  نایار     

 گیرند.   انرژی مر 
 مر از ،عا یی سوسیاا ایاسات  
نوشته بوده "از هودم سارسایادم کاه  
چرا با د باا ساد اده ساانادرز هاماراه  

  ا ای  ٤ دهاده "   شوم؟" جاواب مار 
سد ده جامعه را به چا     اا باه  

  آ اا باا  ٢ دهاد؟    راست سو  مار 
کنار کشیدن ما سوسایاا ایاساتا اار  
سطح ،عا یت ای اجتمااعار با اتار  

 هواهد بود  ا بدتر از سطح  بل؟" 
منت د ی سوسیا یست انتدابات  
م دمااتار آمار اماا   باداصاوص  
مسائل   باحاثا اا ار کاه حاو     
حاوش کااما اایاای ساااناادرز   سااد ااده  
ساندرز به میدان آمده اندر به نمات  

اند. مثال    اعتنا مانده   د گری ه  بر 
بایاناناد کاه در کاناار    ا ی را نامار 

کم یی انتدابات ما ادمااتار   در  
کنار سد ده برنر ساانادرزر جاناباش  
مااوجااود باارای ا،اازا ااش حاادا اال  
دستامازد  ادرتامانادتار شاده اسات.  
جنبش علیه هشونت سیستماتیک  
بر علیه سیاهاان  ادرتامانادتار شاده  
است. مسئله بیحا او ار زناان ز ار  
نورا،می ر،ته. ربا  "،امایانایاسا "  
د  تر به ح و  زن ر ی میز  ارار  
گر،ته است. بحث بر سار ا اناماه  
ن ادهای کاارگاری مشاجاو  چاه  
کاری هستندر در گار،اتاه اسات.  
بحث بر سر ا نماه چارا د  ات در  
بااراباار شاارکااتاا ااا   کااار،اارمااا ااانر  
متشمل شدن را ا ن در سدت کرده  

ای گار،اتاه اسات.    استر د ر تاازه 
ا ااناا ااا  ااز مااا حاااصاال کااماا اایاای  
انتداباتر برنر سانادرز نایاساتانادر  

بلمه مممل همد گر هستند. سد ده  
برنر ساندرز به آن ا نیر  بداشایاده.  
بدش  سیعر از ،عا یی کم ین ای  
،و ر ،عاا ایای ساد اده ساانادرز ها   

هاار    هستند. ساندرز در سادانارانار 
ها اش باا کالایاناتاون   در    مناظره 

ای باه ا اای    هاای رسااناه   مصااحاباه 
ها اشاره کارده    مسائل   ا ی جنبش 
 زند.     از آن ا حر  مر 

شود که از آنجا کاه    انت اد مر 

برنر ساندرز رسما  ک کاند د از  
حزب دمامارات اساتر ا ای هاطار  
 جود دارد که انرژی ز ادی از ا ی  

های اجتماعر عدا تدواهانه    جنبش 
به سود حزب دمامارات کااناا ایازه  
شوند. انتا ااد باجاائار اساتا اماا  
کنار ا ستادن   سرتاب  ک مشت  
انت اد مسئله را حل ندواهد کارد.  
مستلزم جلوگیری از ا ی کار ا ای  
است که ،اعاا ایای ساوسایاا ایاسات  

های ،و  جلوی هدر ر،اتای    جنبش 
ا اای اناارژی   بااه کاایااسااه حاازب  

 دممرات ر،تی آن ا را بگیرند. 
 

 ایم؟ کجا ایستاده
ها به ا ی اشااره    همه نظرسنجر 

کنند که جامعه آمر ما د گر    مر 
نه تن ا هاراسار از ساوسایاا ایاسا   
نداردر بلمه آماده سذ رش آن اسات.  
منت ا "جنبش سوسیاا ایاساتار" در  
آمر ما  وی نیست. طر،اداری از  
سوسیا یس  با داشتی  ک جناباش  
سوسیا یستر که با جزر   مدهای  
سیاسار باه مارز سااک شادن از  

رسد ،ر  دارد.    صحنه سیاست نمر 
سوسیا یس  در نا اادهاای جاناباش  
کارگری آمر مار مثل ،ادراسایاون  

هااای    کااار آماار اامااا   اتااحاااد ااه 
کارگری ععیف است. حاتار در  
بحبوحه ا ای هاماه سار   صادای  
سوسیا یستر حو  کاما ایای بارنار  

ساندرزر کاند دای ،دراسیاون کاار  
هااا    آماار اامااا   راسااای اتااحاااد ااه 

هیالری کالایاناتاون اسات کاه از  
عدکارگاری تار ای سایااساتا اای  
نئو یبرا ر سشتیاباانار کارده   در  
تصو ب آن ا ن ش ما امار داشاتاه  

 است. 
در همیی راساتاا ساد اده بارنار  
ساندرز د  ،اکتور م   را مشجالاه  
چ  کمونیست   ساوسایاا ایاسات  
کرده است. سذ رش   آمادگر ریی  
دادن تااوده ای بااه کااانااد اادای  
سوسیا یستر حتر توس  ا،ارادی  
که سنتا به حزب ج مور دواه ریی  

اندر اما عدا ت دندانگیاری    داده   مر 
را نصایاب کسار ناداواهاد کارد.  
جامعه با د راد ما یزه بشود که از  

داری بطاور    سیست  آدممش سرما ه 
کلر عباور کاناد. باد ن جاناباش  

ای باه ا ای    ای که درجاه   کارگری 
سیاست سم اتر نشان بادهاد    اا  
حدا ل با آن دشامانار ناورزدر ا ای  
کار شدنار نایاسات. باد ن ا اجااد  

دار     ک جنبش سوسیا یستر ادامه 
ه  ا ی امر شدنر نایاسات. ساد اده  

 اعانار    –ساندرز به ا ای د  امار  
راد ما یزه شدن ن اادهاای جاناباش  
کارگری   ا جاد   ت و ت جناباش  

 –دار سوسیا یستر ما اتادر    ادامه 
زندر ،   به آن کاماک    عربه نمر 

هواهاد کارد. هاماچانایایر   اتار  
ای شااناس هاود را بارای    جاماعاه 

دسترسر به عدا ت از طار اق ریی  
سار مانر اماتاحاان کاردر در گاام  
بعدی   با عادم ماو،ا ایات از راه  
سار مانر دنبا  راه رسیدن به عدا ات  

هاای د اگاری هاواهاد باود.    از راه 
توانند    مردمر گرسنه   بیمار نمر 

دست ر ی دست بگذارند   منتظار  
معجزه بمانناد. عا اباگارد اماماان  
نداردا هود ا ی ماردم دسات باماار  
مر شوند.   ا ی ،اکتور د م سد ده  
ساندرز برای چ  کمونیست است  
که بد ن تحزب گاذر از سایاساتا   

داری اممان سذ ار نایاسات.    سرما ه 
ا ی چ  با د از همیی امر ز دست  
باااماااار تشااامااایااال  اااک حااازب  

  ٥٥ ای بشود که    سوسیا یست توده 
هااا را در ماا اااباال  ااک    درصاادی 
 ها نما ندگر کند.   درصدی 

 ٠ از صفحه  

گوید: "نه تنها من، بلکه هویوک کسوی بوه تونوهوائوی  هایش می ساندرز در یکی از سخنرانی
تواند تار رنکبوش سیاست ایاالش متحده را، که توسوط پوول وال اسوتوریوت را  و  نمی

شود روض کند. این کار مستلزم دخالت هر چه بیوشوتور خوود جواموعوه اسوت کوه  ریس می
 سرنوشت سیاسی خود را دست بگیرند."

واضح است که هیک آدم سیاستمداری که حال و هووای انوتوخواب شودن در سور دارد، در 
زند. من به این می گوویوم "پودیوده بورنوی سوانودرز".  جامعه آمریکا این جوری حرف نمی

ای که هم ساندرز و هم فعوالویون و آکوتویوویسوتوهوای سووسویوالویوسوت دور و بور او  پدیده
ای که در اروپوا موتوداول بوودنود را وارد  های سیاسی و اجتماری خواستند ترمینولوژی می

کولوموه  ٥١٠٩ای که بارث شد در آمریکا در سال  دیالوگ سیاسی آمریکا هم بکنند. پدیده
"سوسیالیسم" بیشتر از هر کلمه دیگری در گووگول و دیوکوشونوری وسوتورن جسوتوجوو شوود. 

ای که بارث شد جامعه به کلمه "کاپیتالیسم" هوم تووجوه کونود و حوموایوت شودن  پدیده
سیاستمداران از لرف شرکتهای بزرگ و بانکداران ننگی شد که بقیه کوانودیوداهوا سوعوی 

 داشتند آن را پنهان کنند.
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مددددخدددلدددی بدددر 
زندددگددی و آ ددار 
کارل مدارکدو و 
فردریک انگلو)

.) 
 د و د ر ازانف 

،ارانساه کشاوری    ٤٨ تا آهر  رن  
بود که تحت حممرانر سالاطاانار  
مطلق ا عنان  رار داشات کاه بار  
شباهت به ر سایاه تازاری ناباود.  
 یمای  ادرت در  ا ا  در دسات  
اشرا    ر حانیون بود   ا اناان در  
برابر ا ی  ا آن ناوع در اا،ات ساو ر  
باادااشاار از ناافااود هااود را بااه  

تاجااری در    –باورژ ازی ماا ار  
حا  رشد مار ،ار هاتاناد. تاحات  
تأثیر جنبش نیر مناد انا االبار در  

تاو ایاد    –میان توده هاای ماردم  
کنانادگاان کاوچاکر دها ااناانر  
کاسبماران کوچک   متوسطار  
که از هیار اماتایاازی بارهاوردار  

سادشاه ،ارانساه ماجاباور    –نبودند  
به دادن امتیاازاتار شاد.  ی باه  
اصااطاااال  شاااورای د  اااتااار را  
،راهواند. در مبارزه بیی د  گار ه  

، ارای شا ار    –اجتماعر متما ز  
 ادرت بادسات    –  طب ات ممتاز  

هااورده بااورژ ازی اناا ااالباار    
کارگران سار س ا،تاد. ا ی  ا اعاه  

باااه   اااوع    ٤٩٥٢ ا      ٤٩ در  
سیوسات. ا ای تسالا  باه صاورت  

هاا باه رهاباری    حمومت ژاکاوبای 
تاوانایا       مار   –ر بس یر   مارات  

 –دانتون را نیز به آن ا بیاا،ازائایا   
متجلر شاد. باه مادت د  ساا   
،رانسه در دست مردم عصایااناگار  
بود. سار س ان البر در سیاشااسایاش  

هااا بااعاانااوان     ارار داشاات. ژاکااوباای 
ناااماااا اااناااده هاااورده باااورژ ازیر  

هاای طابا اه هاو اش تااا    هاواساتاه 
عااوا ااب ماانااطاا اار آن را مااطاار   

ماااراتر    -ناامااودنااد. رهاابااران    ماار 
هاااورده    -ر بسااا ااار   داناااتاااون  

بورژ اهای دممراتار باودناد کاه  
هواستار حل مسائلار باودناد کاه  

تمام بورژ ازی با آن ماواجاه باوده  
 عنر ساکسازی ،رانسه از کالایاه  

هاای ناظاام ،ائاودا اارر    باا ایامااناده 
بااوجااود آ ردن شاارا اا  ساایاااساار  
آزادی کااه تااحاات آن مااا ااماایاات  
هصاوصار دسات ناداورده باا اار  
مانادر   عادم تاعادی باه درآماد  
مع و ر که از استثمار صااد ااناه  
د گران عا د ما امایای کاوچاک  

شود. در ا ای کاوشاش بارای    مر 
ا جاد شارا ا  سایااسار جاد اد    
مبارزه علیه ،ئاودا ایاسا ر در ا ای  
درگیری با آر ساتاوکاراسار   باا  
ار سااای شاار اار مااتااحاادی کااه  
،اارانسااه را مااورد حااماالااه  اارار  

ر بسا ایار      –ها    دادر ژاکوبی   مر 
ن ش رهبران ان االبار را    –مارات  

ا فا نمودند. آن ا در نبردشان علایاه  
باا سات باه تابالایا     تمام ار سا مار 

شادناد. بارای    ان البر متوسل مار 
ا نمه نیر ی مردمر نایار ی تاودهر  
را علیه نیر ی اربااباان ،ائاودا     
شاهان  رار دهندر شاعاار "جانا   

هااا   صاالااح باارای    باارای کااا  
ها" را مطر  سااهاتاناد   بار    کلبه 

هااا شاااان شاااعااار "آزادیر    ساارچااا  
 برابریر برادری" را نوشتند. 

هاای انا االب    ا ی ا  ایای سایار زی 
،رانسه در ا ا ات را ای ماناعاماس  

هاای    گشت. در آنجا نایاز اناجامای 
ژاکوبی تشمیل شد. بسایااری از  

ها بعنوان دا طلب باه ارتاش    آ مانر 
،رانسه سیوستند. برهر از آن اا در  

های ان البار    سار س در تمام انجمی 
شرکت جستند. در تمام ا ی مادت  
ا اا ات را ای تااحات تااأثایار شاد ااد  
ان الب ،رانساه  ارار داشات   در  
آغاز  رن نوزده نسال جاد اد هاناوز  
تااحاات تااأثاایاار ناایاار ماانااد سااناای  

کارد.      رمانانه ان االب رشاد مار 
حتر ناسلئون کاه  اک غااصاب  
بودر   درست باه ا ای هااطار کاه  
غاصب   دشای ناظاام ،ائاواد ار  
بااودر در جااناا  عاالاایااه ار سااای  
ساالااطاانااتاار   ،اائااودا اار کاا اایر  
مجبور به اتماا  باه سایار ز ا اای  
اساسر ان الب ،ارانساه باود.  ی  
کاار ناظاامار هاود را در ارتاش  

هااای    اناا ااالباار آغاااز کاارد. تااوده 

 ساایاا  سااربااازان ،اارانسااوی بااا  
های مانادرس   تاجا ایازات     باس 

ناچیزر با ارتش نیر مانادتار سار س  
جنگیدند   آن را شماسات دادناد.  
سیر زی آن ا به عالات اشاتایاا     
تعدادشان بود. آنا اا سایار ز شادناد  
ز را  بل از شالایاک گالاو اه باه  

سرداهتند   باد ای    سدش بیانیه مر 
ترتیب باعاث تضاعایاف ر حایاه    

شادناد.    تجز اه ارتاش دشامای مار 
ناسلئون در جناگا اا اش از تابالایا   
ان البر نیز هاوددای نامارد.  ی  

دانساات کااه تااو     باادااوباار ماار 
ای عا ر اساتر اماا ا  تاا     سیله 

آهاار اای ر زهااای حاایاااتااش سااال   
تبلی  ان البر را نااچایاز نشاماردر  
سالحر را کاه ا اناگاوناه ماوثار  
سبب تجاز اه ارتشا اای ماداا اف  

 مر گردد. 
تأثیر ان االب ،ارانساه باه ناواحار  
د رتر شر  نیز گستارش  اا،ات    
حااتاار بااه ساای سااتاارزبااورگ هاا   
رساایااد. باادناابااا  هااباار شاامااساات  
باستیلر حتر در آنجاا نایاز ماردم  
 مد گر را در آغاوش گار،اتاه    

 بوسیدند. 
در ا اای زمااان در ر ساایااه گاار ه  
کااوچااماار از ا،ااراد بااودنااد کااه  
کامال هوشمندانه نسبت به   اا ا   
ان الب ،رانسه عمس ا عمل نشاان  

دادند. شدصیت بارز در مایاان    مر 
 (Radishchev)آنان راد شچف  

بود. ا ی تأثیر ک    بیش در تاماام  
کشورهای ار سائر احسااس مار  
شد. حتر در هود انگلساتاان کاه  

هاای    در ریس ت ار اباا تاماام ارتاش 
ائتال،ر  ارار داشات کاه عالایاه  

جنگیدند. ا ی تأثیر ناه    ،رانسه مر 
تن ا توس  عناصر هورده باورژ ار  
بلمه همچنیی باوسایالاه جاماعایات  
کثیر کارگرانر که در آن زماان  
در نتیجه ان الب صنعاتار باوجاود  
آمده بودر احسااس مار شاد. در  

ا  ایای    ٤٩٥٢   –  ٤٩٥٤ های    سا  
سااازمااان اناا ااالباار کااارگااری  
انااگاالااسااتااان بااه نااام "انااجااماای  
مماتباتر" سد دار گشات. ناامار  
چنیی بر عررر ،   بداطر ،ارار  
از  وانیی انگلستان کاه هارگاوناه  

ارتااابااااا ساااازماااانااار را بااایااای  
هاای شا ارهاای ماداتالاف    انجمای 

ممنوع مار کاردر اناتادااب شاده  
 بود. 

اناگالاسااتاان از ا اهار  اارن هاجااده  
حمومت مشر طاه داشات. تاا آن  

 –زمان انگلستان د  انا االب را  
 مار در ا اسا    د اگاری در  

( ٤٤٨٨      ٤٤١٢ )   ٤٩ ا اهر  رن  
تااجااربااه کاارده بااود   بااعاانااوان    –

آزادتر ی کشور ج ان شناهته مار  
هاا    شد. اگر چه کلوب ا   اناجامای 

آزاد بودندر اما حتر  مر از آن اا  
اجازه اتحاد با د گری را ناداشات.  
برای غلباه بار ا ای ماماناوعایاتر  

ها ر که تاوسا  کاارگاران    انجمی 
تشمیل شده باودناد شایاوه ز ار را  
بمار بردنده آنان در هر کاجاا کاه  

های ممااتابااتار    میسر بود انجمی 
هائار کاه    انجمی   –تشمیل دادند  

بطور دائ  از طار اق مامااتاباه باا  
 ماد اگار در ارتابااا باودناد. در  
راس انجمی  ندن تاومااس هااردی  

) (Thomas Hardy)کاافاااش  
   اارار داشاات.  ٤٨٨٢   –  ٤٩٩٢ 

 ی  ک اسماتلنادی ،ارانساوی  
االصاال بااود. هاااردی در  ا اا   
همانر بود که از نامش سیداساته  
آدماار ساارسااداات.  ی بااعاانااوان  
سااازمااانااده انااجااماای هااودر تااعااداد  
کثیری از کارگران را جلاب کارد  

هاا ار را      اجتماعات   میتین  
تاادارک د ااد. بااواساا  تااأثاایاار  
مضمحل کننده ان الب صاناعاتار  
بر تو یاد مااناو،ااکاتاوری سااباقر  
اکثر ت بزرگر از کسانر که باه  

هااا ماار ساایااوسااتاانااد از    انااجااماای 
هاا      صنعتمااران باودنادا کافااش 

هااا. نااام ،اارانساایااس سااالس    هاایاااا 
(Frances Place)   هاایاااا ناایااز

با د در ا ی رابطه آ رده شاود. ز ارا  
 ی نایاز باداشار باود از تاار اا   
بااعاادی جااناابااش کااارگااری در  

توان از کسان ز ااد    انگلستان. مر 
د گران که اکثرشاان صاناعاتاماار  
بودند ناام بارد. اماا ناام تاومااس  

 Thomas)هااااو ااااماااارا،اااات  

Holcroft)  ( ٤٨٩٥   –  ٤٩١٩   
کفاشر شاعرر مبالا  سایااسار    

سدنور که ن ش م مر در ا اهار  
 ا فا کرد با د دکر گردد.   ٤٨  رن  

کاه ،ارانساه    ر   تر ٤٩٥٢ در سا   
اعالم جم وری کردر ا ای اناجامای  
مااماااتااباااتاار از کاامااک ساافاایاار  
،رانسه در  ندن برهوردار گشات    

ای صاادر ناماود    مدفیانه هطابایاه 
که در آن سشاتایاباانار اناجامای از  
کنگره ان البر اعالم گشتاه باود.  
ا ی هطابیه کاه  امار از ا  ایای  

هااای هااماابااسااتااگاار      باایاااناایااه 
ا ملالار باودر تاأثایار    سشتیبانر بیی 

عااماایاا اار باار کاانااگااره گااذاشاات.  
هااای مااردم    سایاااماار بااود از تااوده 

انگلستانر جائر که حاماوماتاش  
چیزی جز تنفر نسبت باه ،ارانساه  
نداشت. کنگره با  ک  طعانااماه  
هاص به ا ی هطابیه جاواب داد    

هااای    ا اای ر اباا  باایاای انااجااماای 
مااااماااااتاااابااااای کااااارگااااران    

ای شاد    های ،رانسه ب ااناه   ژاکوبی 
برای ا یگارشر انگلیس کاه ا ای  

هاا را ماورد سایاگارد  ارار    انجامای 
دهااد. هاااردی   د ااگااران بااطااور  

 ممرر مورد سیگرد  رار گر،تند. 
ترس برای از دسات دادن سالاطاه  
اشر ا اایااگااارشاار انااگاالاایااس را  
مجباور سااهات تاا باه ا اداماات  
جدی علیاه جاناباش ر  باه رشاد  

هاا      کاارگاری ر  آ رد. اناجامای 
اجااتااماااعاااتاار کااه تااا آناازمااان  

های کامال آزاد سازمانادهار    شیوه 
برای بورژ اهای مر،ه بودند   از  
تشمیل آن ا توسا  صاناعاتامااران  

شد  انونا ممااناعات کاردر در    نمر 
کااماال ماماناوع شاده    ٤٨٩٩ سا   

هااای گااوناااگااون    بااودنااد. انااجااماای 
کااارگااران کااه بااا  اامااد ااگاار در  
ارتباا بودند باطاور هااص تاحات  

گر،تاناد. در ساا     سیگرد  رار مر 
 اناونار مشاداصاا کالایاه    ٤٩٥٥ 

هااای کااارگااران را در    سااازمااان 
کارد. از    انگلاساتاان ماماناوع مار 

طابا اه کاارگار    ٤٨٢١ تا    ٤٩٥٥ 
انگلاساتاان باطاور کاامال از حاق  

 تجم    اجتماع آزاد محر م بود. 
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 ٠٤6  شماره    -دوره سوم    7     کارگر کمونيست 

 کارگران در هفته ای که گذشت
 شهال دانشفر

 
 

با خواست سه میلیون و 
پانصود هوزار تووموان، 
رووولووویوووه دهووون کوووجوووی 
شووورایووعووالووی کووار مووی 

 ایستیم
بااحااث دا  در هاافااتااه ای کااه  
گذشت هاماچاناان باحاث بار سار  
هااواساات ا،اازا ااش دسااتااماازدهااا    
اعاااتاااراض عااالااایاااه تصااامااایااا   
جناا اتامااراناه د  ات مابانار بار  

هزار تومان به عاناوان    ٨٤٢ تعییی  
حدا ل دستمزدهاست. تصامایامار  
که موجر از اعتراض را در سار  
داشااتااه اساات. در ا اای هاافااتااه  
کااارگااران کاافااش بااال   کاافااش  
ماالاارر جاامااعاار از کااارگااران    
بازنشسگان تو یدی  وازم هانگار  
آزمااا ااش ماار  دشااتر کااارگااران  
،رش سارس  از  ای طار بایاانایاه  
ها ر اعاتاراض هاود را باه ا ای  
موعوع اعالم داشاتاه   ا   ماه  
ر ز جاا ااان  کااارگاار را ،اارصاات  
مناسبر برای اعتراض علیه ا ای  
 ععیت ،راهواندناد.  در هامایای  
هاافااتااه کااارگااران هاابااازی هااای  
سنندج   مر وان طر بیاانایاه ای  
اعتراض هود را به تعییی حادا ال  

هزار تومان   نایاز    ٨٤٢ دستمزدها  
برنامه توسعه شاشا  د  اتر کاه  
حمله ای د گار باه ماعایاشات    
زنادگار کاارگاران اساتر اعااالم  
داشتند.  در بدشر از ا ی بیانایاه  

 چنیی آمده استه 
را     ٤٨٥١ "ر زهای سا انر ساا   

در حااا اار ساا ااری کاارد اا  کااه  
شاااورای عاااا ااار کاااارمااازدیر  
دستمزد کاارگاران را بارای ساا   

درصااد ا،اازا ااشا    ٤١ بااا    ٤٨٥٩ 
تومان اعالم کارد. ا ای    ٨٤٢٩٩٩ 

مبل  در حا ر اباال  مار گاردد  
که  ععیت معیشاتار کاارگاران  
  مزدبگیران باا ا،ازا اش  ایامات  
کاااالهااای عاار ری هااانااوارهااای  

کارگریر بااال باودن سارساام آ ر  
هااز اانااه حاااماال هااای اناارژیر  
مسااماایر باا ااداشاات   درمااانر  
آموزش  ... در سراشیبر سا اوا  
 رار دارد. ا ی  عاعایات باا ر اج  
 ااراردادهااای مااو اات   ساافاایااد  
امضااا ر اهاااراج ساااازی هاااای  
گسترده   بایامااری در جااماعاه  
که امنیت آحاد مردم را به هاطار  
انداهتهر دست باه دسات ها  داده  
تا شرا   بجا ت غایار انساانار را  

برای کارگران   مازدباگایاران باه  
ارمجان آ رد.". در باداش ساا اانار  
ا ی بیانیه عمی تبر ک ساا  ناو  
  تاکید بر اتحاد   هاماباساتاگار  
برای ا اجااد تشامال مساتا ال    
سراسری جا ات ما اابالاه باا ا ای  
 ععیتر کارگران اعالم میمنناد  
که در برابر چنیای بار حا او ار  
ها ر که هستار آناان را نشااناه  
ر،ته استر سموت را جا ز نامار  

 بینند.  
در هفته  بل از آن نایاز کاارگاران  
نیشمر هفت ت ه بیانیه اعتاراعار  
دادند. هاماچانایای در هاماان ر ز  

هازار تاوماان حادا ال    ٨٤٢ اعالم  
دستامازدر د  تشامال کاارگاری  

اتااحاااد ااه آزاد کااارگااران ا ااران    
انجمی صنافار کاارگاران بار     
،لز کار کرمانشااه طار بایاانایاه  
ای تاحاات عااناوان  باا هاواساات  

  ٩٩٩ میلیون      ٨ حدا ل دستمزد  
هزار تومانر عالایاه دهای کاجار  
شااورای عااا اار کااار هااواهاایاا   
ا ستادر سااسا  درهاوری باه ا ای  
تااعاارض د  اات بااه زناادگاار    
معیشت کارگران   کال جااماعاه  

 دادند.   

تا کنون سیزده تشمل کارگاری    
از جمله اتاحااد اه آزاد کاارگاران  
ا رانر انجامای صانافار کاارگاران  
باار    ،االاازکااار کاارمااانشاااهر  
سند مای کارگران نیشمر هافات  
ت هر ساناد اماای نا ااشاان اساتاان  
ا اباارزر کااانااون ماادا،ااعااان حاا ااو   
کارگرر کمیتاه سایاگایاری بارای  
ا ااجاااد تشااماالاا ااای کااارگااریر  
کمیته هماهنگر بارای کاماک  
به ا جاد تشمل های کاارگاریر  
ساانااد اامااای کااارگااران شاارکاات  
 احدر کارگران سر ژه های ساارس  
جاانااوباارر جاامااعاار از کااارگااران  
ستر شیمر های منط ه مااهشا ار  
  بااناادرامااامر ،ااعاااالن کااارگااری  

جنوبر جمعر از کارگران محاور  
کارجر ،اعااالن کاارگاری    -ت ران 

شاوش   اناد امااشاک باا سارچاا   
هواست ا،زا اش دساتامازدهاا ساه  
میلیون   سانصد هزار جلو آماده    
جنبشر  درتمند حو  آن در حاا   
شمل گیری است. جنبشار کاه  
ماعاالاامااان  ااک سااتاون ماا اا  آن  
هستند    ک بناد ما ا  آهار ای  

اسفناد هاواسات    ٢٨ بیانیه آن ا در  
ا،زا ش دستمزدها باه ر ا  بااالی  

ه  ، ر اعالم شاده د  ات اسات.  
انجمی صانافار ر زنااماه ناگااران  
آزاد نیز در هفته گذشته درهمایای  
رابطه بیانیه داده   به ا ی جاناباش  

 سیوستند. 
تصمی  جنا تمارانه رژ   اسالمار  
مبنر بر تعییی حدا ل دستمازدهاا  

هزار توماان باا اد از ساوی    ٨٤٢ 
تمام کاارگاران در تاماام ماراکاز  
کارگری   با سیوساتای باه صاف  
جنبش حدا ل دستمزد سه میلیاون  
   سانصد هزار تومان ساس  گیرد.  

 
افزایش دستموزد بورابور 
بوووا توووورم بوووه خوووال 

 نمیزند 
 ک نمته  ابل توجه در بایاانایاه  
کارگران هاباازی هاا سانانادج    
مر وان ر تاکید آن بر تاعایایای هار  
سا ه حدا ل دساتامازدهاا بارابار باا  
ناار   ا ااعاار تااورم مااوجااود در  
کشور از ا   ،ار رد ای هار ساا   
است.   ا ی هود ماوعاوع باحاث  
م مر در جاناباش کاارگاری بار  
ساار تااعاایاایاای ماایاازان حاادا اال  
دستمزدهاست. اماا در شارا اطار  
که بر تعییی ا ی نر  تورم اماماان  
هیاچاگاوناه ناظاارت   دهاا اتار  
باارای کااارگااران  جااود ناادارد    
کااارگااران از حااق تشااماال    
نما ندگر شدن در تعییای مایازان  
حدا ال دساتامازد هاود از طار اق  
نامااا ااناادگااان مااناتاادااب مااجاااماا   
عاامااوماار شااان    ااراردادهااای  
دسته جاماعار شاان ماحار مانادر  
هواست "تعییی دستامازد بارابار باا  
نر   ا عر تورم"ر تاو ا  ر شانار  
را م ابل د  ت  رار نمیادهاد.  از  
جمله ما شاهد ا نی  که هار ساا   
در هنگام تعییی دساتامازدهاار بار  
اساااس ناارهاار کااه از صاانااد    
جاد  ر بااناک مارکازی بایار ن  
داده میشود   هایار رباطار باه  
 یمت  ا عر کااالهاا در باازار    
نر  تورم نداردر درصاد نااچایازی  

بر دستمزد چندبار ز ار ها  ،ا ار   
کارگران اعا،ه میشود   اسماش  
را ا،زا ش دستمزد بر اسااس تاورم  
میگذارند. سر   چند سا  اسات  
که چنیی کرده اند   امساا  ها   
هااماایاای ساایاااساات را بااه اجاارا  
گذاشتند. هصوصا بعد از بارجاام  
همه ادعا   هایااهاو شاان بار سار  
ب بود  ع  ا تصاد کشور باود    
با همیی هیاهو مدعر شدند کاه  
نر  تاورم کااهاش  اا،اتاه اسات.  
ادعا کردند کاه ا ای نار  بارای  
سا  آ نده کااهاش بایاشاتاری ها   
هواهد  ا،ت   حتر تک ر امار  

 هواهد شد  

 1 از صفحه  

جنبش بر سر حداقل دستمزد سه میلیون و پانصد هزار تومان، که رقوم خوط 
فقر ارالم شده دولت بوده است، هر روز اجتماری تر شده و جلو تور مویورود. 
یک نکته قابل توجه اینست که بطور واقعی ارالم این مبلغ ، فقط ارالم یوک 
رقم نیست، بلکه ارالم یک توقع و یک ارتراض معین است. معنی واقعوی  آن  
ارالم جنگ با دستمزدهای زیر خط فقر به کارگران و کل جامعه و تاکید بور 
حق داشتن یک زندگی انسانی است. این جنبشی است که آمار و ارقوام دولوتوی 
بر سر نرخ تورم و سبدهزینه کارگر را به چوالوش کشویوده و بوطوور واقوعوی 
صدای ارتراض کل جامعه به این وضعیت و تباهی هور روزه اش در چونوگوال 
فقر و بردگی را نمایندگی میکند. در رین حال این جنبشی است که بوا اروالم 
این خواست در برابرشورای رالی کار و کل بساط مسخره سه جانبه گوری اش 
قد رلم کرده و میگوید اجازه نمیدهد که از بواالی سور کوارگور نورخ فوروش 
نیروی کارش را تعیین کنند. خالصه اینکه این جونوبوشوی اسوت کوه بوه پویوام 

به رنوان سال "اقتصواد موقواوموتوی،  ٥٩نوروزی خامنه ای مبنی بر ارالم سال 
سال اقدام، سال اجرا" که جوهر اصلی اش، همانا تشدید ریاضت اقوتوصوادی 
بر کارگران و کل موردم اسوت، پواسوخ درخووری داده و بوطوور واقوعوی صوف 

 آزادیخواهی و برابری للبی را شکل میدهد. باید وسیعا به آن پیوست.

 ٨ صفحه   
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  بعاد باا کااهاش ادعاا ار نار   
تورمر منت ه  باه سار کاارگاران  

درصاد باه    ٤١ گذاشتند    تن اا  
هزار تاوماان دساتامازد ساا     ٩٤٢ 

 گذشته اعا،ه شد.   
  اتفا ا ا ی هاماان چایازی اسات   
که د ستان هبازی های سانانادج  

   مر وان به آن اعتراض دارند.  
در برابر چنیی  ععیاتار جاناباش  
برای هواست ا،زا ش دساتامازدهاا  
با اعالم ر     بلناد کاردن سارچا   
هواست سه میلیون   سانصد هازار  
تومان  د عل  کرده   به کل ا ای  
توحش نه میگو د. ،اراهاوان مای  
به کارگران هبازی های سانانادج  
  مار اوان ا اناسات کاه باا تاماام  

  درت به ا ی جنبش ب یوندند.  
 

سه میولویوون و پوانصود 
هووزار تووومووان حووداقوول 
دستمزد، فقط یک رقوم 

 نیست
جنبش بر سر حدا ل دستامازد ساه  
میلیون   سانصد هزار توماانر کاه  

ر   ه  ،ا ار اعاالم شاده د  ات  
بوده استر هر ر ز اجاتامااعار تار  
شده   جلو تر میر د.  ک نماتاه  
 اابال تاوجاه ا اناسات کاه باطااور  
 ا عر اعالم ا ای مابالا  ر ،ا ا   
اعالم  اک ر ا  نایاساتر بالاماه  
اعااالم  اااک تاااو ااا     اااک  
اعاتاراض ماعایای اسات. ماعانار  
 ا اعاار  آن  اعااالم جاانا  بااا  
دستامازدهاای ز ار ها  ،ا ار باه  
کارگران   کل جامعه   تااکایاد  
باار حااق داشااتاای  ااک زناادگاار  
انسانر است. ا ی جناباشار اسات  
که آمار   ار اام د  اتار بار سار  
نر  تورم   سبدهز اناه کاارگار را  
به چا ش کشیده   بطاور  ا اعار  
صدای اعتراض کل جااماعاه باه  
ا ی  ععیات   تابااهار هار ر زه  
اش در چنگا  ، ر   باردگار را  
نما ندگر میمند. در عایای حاا   
ا ی جنبشر اسات کاه باا اعاالم  
ا ی هواست در برابرشورای عاا ار  
کار   کال بسااا مساداره ساه  
جانبه گری اش  د علا  کارده    
میگو اد اجاازه نامایادهاد کاه از  
باااالی ساار کااارگاار ناار  ،اار ش  
نیر ی کارش را تاعایایای کاناناد.  

هالصه ا نمه ا ی جنباشار اسات  
که به سیام ناور زی هااماناه ای  

به عناوان    ٥٩ مبنر بر اعالم سا   
سا  "ا اتاصااد ما اا ماتارر ساا   
ا دامر سا  اجرا" که جوهر اصالار  
اشر هاامااانااا تشااد ااد ر اااعاات  
ا اتاصااادی باار کااارگاران   کاال  
مردم استر ساس  درهوری داده    
بطور  ا عر صف آزاد اداواهار    
برابری طلبر را شامال مایادهاد.  

 با د  سیعا به آن سیوست. 
اما هساتاناد کساانایاماه ساعار    

میمنندر با ت لیل ا ی موعاوع بار  
سر ر     اعالم آ ترناتیوهاا ار در  
برابر سه میلایاون   ساانصاد هازار  
توماانر   باا اساتادالالتار چاون  
"م د رات رژ  "   "ا تصاد مالار"  
  غاایاارهر ا اای جااناابااش را از  
محتوا ش ت ر کنناد.   باا ا ای  
کار در  ا   جنبه اعتراعار ا ای  
جنبش به گفتمان بر سر کشاانادن  
زندگر کاارگار باه ها  ،ا ار ر  
ه  ب ا   اناواع ها  هاا ار کاه  
معیشت کارگران   کال جااماعاه  
را به    ارا مایاباردر را از چشا   
د ر کنند. کارگران باا اد باداناناد  
که ا ی جر انات هر ادعاا ار ها   

کاه داشااتاه باااشانااد باد ن هایاار  
ترد دی سدی در م ابال جاباناش  

 راد ما  کارگری هستند.  
در  مسوی ا ای صاف جار ااناات  
راست   بازدارنده هستند که هاماه  
تالشاشاان باازی در چا اارچاوب  
 وانیی جاری حمومات اساالمار  
  ماا ااار اعااتااراعااات کااارگااری  

است. در سوی د اگار جاناباشار   
اساات کااه کاال ا اای بااردگاار    
توحش را باه چاا اش کشایاده    
دارد از سا یی شامال مایاگایارد    
هر ر ز  و تر باه جالاو مار آ اد.  
اعتراعات گستارده کاارگاری    
گسترش ابعاد اجتمااعار آن کاه  
هود را هر ر ز در اشاماا  ناو ای  
تری بیان میمندر حما ت از ا ای  
دارد که جر انات راست   حاا،ا   
رژ   جا ر در جناباش کاارگاری  
ندارند.  با ا،شای جر انات راسات  
  بازدارنده تالش کنی  کاه صاف  
هود را در ا ی جنبش منسجا  تار  

   متحدتر کنی .  
 

اول موووه و خوووواسوووت 
 افزایش دستمزد

جدا  بر سر دستمزد   جالاو آمادن  

هر ر ز بایاشاتار جاناباش بار سار  
هواست ا،زا اش دساتامازدهاا ساه  
میلیون   سانصد هزار تاوماان کاه  
هود  ک مشدصه باارز جاناباش  
نااو اای کااارگااری اسااتر  ااک  

عرصه آشمار کشااکاش  اسات.   
کارگران با اعالم هواست ا شاان    

هازار تاوماان    ٨٤٢ اعتراض علیه  
به است با  ر ز جا اانار کاارگارر  
ا   ماااه مااه ماایاار ناانااد.  ااک  
کیفرهواست م   کارگاران بارای  
ا   مااهر ر ز جاا اااناار کااارگاار  
اعتراض باه کال ا ای تاوحاش    
بردگر مزدی است. ر ز ج اانار  
کارگری را با د به ر ز د،ااع از  
ر،اه   معیشت   زندگر انساانار  
برای همه کارگران   ماعالاماان    
سرستاران   بازنشساتاگاان   هاماه  
مااردم مااحاار م تاابااد اال کااناایاا .  
هاااواسااات کاااارگاااران ا،ااازا اااش  
دستمزدها در  دم ا   سه میالایاون  
  سانصد هازار تاوماانر     اک  

 زندگر انسانر است. * 

پددیددروزی ای کدد  
 تضمینی نداردی

در دعواهای بیی ،دراسیون  
کار آمر ما   شارکاتا اای  
بزرگر که مار هاواهاناد  
موانعر بارای جاما  آ ری  
حااق عضاااو اات اعضاااای  

ها به  جود بیا رنادر    اتحاد ه 
دادگاه عاا ار آمار اماا باا  

در  ا ا  باه    ١ به    ١ ریی  
نف  ،دراسیون کار آمر اماا  

هاای کاارگاری      اتحااد اه 

  ٥ ریی داد.  ااامااار از  
 اااعاار دادگاااه عااا اار  
آمر ما اهیرا ،وت کارد    
هنوز نفر ن مر به ا ی ن اد  
انتصاب نشده اسات. اشااره  
بااه تااعااداد  ضااات دادگاااه  
عا ر آمر ما در ا ی ماورد  
الزم است چرا که اگار در  
آ نده  ک  اعر مارتاجا   
تری به ا ی ن ااد اناتاصااب  

هااای ا اای    شاادر ساایاار زی 
چنینار هایار تضامایانار  
ندارند. سیار زی نا اادهاای  

کارگری زماانار ثابات    
تضمیی هاواهاناد شاد کاه  
اگااار اعاااتااامااااد   ریی  
اعضای هود را باه دناباا   
داشته باشندر که آن ه  باا  
د،اااع راد اامااا  از حاا ااو   
اعضای هود   دها ت دادن  
در سرنوشت هو ش اماماان  
سااذ اار اساات. ناا ااادهااای  
کارگری در آمر ما چنیی  
ا، ر ندارند   باا سااهاتاار  
کاانااوناارر  عاا  باا ااتااری  

 ندواهند داشت. 
 

عددندداددر رددایدد  در 
اعتراضات رادیکدال 
اخیر در فرانسد  و 

 شیکاگو
اعتراعاات مایالایاونار در  
،رانسه   چاناد صاد هازار  
ناافااره در شاایااماااگااو کااه  
سرتیتر اهباار ما ا  هافاتاه  
گذشته بودندر انعماسر از  
ر حیه دنیای امار ز اسات.  
دنیا در چند سا  گاذشاتاه  
شاهد اعتراعات راد ما     
 سی  ا ی چنینر بوده کاه  
،ر ادشان غیر اابال تاحامال  
بودن  ععیت کنونر است.  
اما شرکت کانانادگاان در  

تاواناناد    ا ی اعتراعات نمار 
سیر زی غیر ابل بارگشاتار  
را بااه مااا نشااان باادهاانااد.  

توان  ک عنصر ما ا     مر 

غا ب را عامل ا ی مسئلاه  
دانست. م ماتار ای عاناصار  
ناااابااااودن  ااااک حاااازب  
کمونیسات راد اماا  اسات  
کااه ،ااراتاار ر،ااتاای از ا اای  
مااو ااعاایاات را ا،ااق ا اای  
اعتراعات کرده باشد. ا ای  
حزب با د حازب رهاباران    

هاااای    ،ااعااا ااایاای جاانااابااش 
اعتراعر باشد کاه عاباور  
از سیساتا  سارماا اه داری  
ا، شان است. حزبر که در  
عاایاای حااا اار کااه باارای  

کنادر    اصالحات مبارزه مر 
اماااا اصاااال  سااایاااساااتااا   

داری رسااا ااتااش    ساارمااا ااه 
 نیست.  

 کامنتهای کارگری
 ناصر اصغری

 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

 ٧ ازصفحه  
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 جدال برسر افزایش دستمزد و دوگرایش درجنبش کارگری
 گفتگو با شهال دانشفر در برنام  خط رفا  در کانال جدید

 
محمد کاظمی: چندی پویوش 
مصاحبه تلویزیونی با یکوی 
ازفعالین کوارگوری را گووش 
موویوودادم. او نووه بووا مووبوولووغ 

هزار تووموان  ٩١١میلیون و ٠
اقتصاد دان ما که میوگوویود 
درتوعویون حوداقول دسوتومووزد 
باید درآمد ناخالص ملی را 
درنظر گورفوت مووافوق بوود 

 ٩١١موویوولوویووون و ٣ونووه بووا 
هووزارتووومووانووی کووه ازلوورف 
چندین تشکالش و نهوادهوای 
کارگری پیشنهاد شده است. 

میلیون و پوانصود  ٥اومبلغ 
هزار تومان مبلوغوی کوه بوه 
قوووووول خوووووودش خوووووود 
کارشونواسوان دولوتوی اروالم 
کوورده انوود را  پوویووشوونووهوواد 
میکند. موضوو  چویوسوت؟ و 
سوووال موون ایوون اسووت اگوور 
قراراست که معیار درتعییون 
حداقل دسوتوموز خوط رفواه 
باشد نه خط فوقورچورا موا 

میلیون توموان  ٩مبلغ فرضا 
 را نباید پیشنهاد کنیم؟
باحاث  ش ال دانشافاره  

صر،ا بر سر مبل  نایاسات. باحاث  
بر سر ا ی اسات کاه ماا باا چاه  
تااو ااعاار در مااورد زناادگاار    
معیشت کارگر صحبت میمنیا .  
بحث بر سر ا نسات کاه زنادگار  
کارگر باا اد از چاه اساتااناداری  
بارهااوردار باااشاد. آن کساار کااه  
امر ز میگو د  اک مایالایاون    
سانصد هزار    اا آن کسار کاه  

میگو د د  میلیون   سانصد هازار  
آ ااا در ا اای مااباالااجاار کااه ارائااه  
میدهد تفر حر مساا،ارتر هاز اناه  
تحصیل کودکان کارگرر اماماان  
تحصیل بچه هاای کاارگاران در  
دانشگاهر مسمنر کاه ،ضاا ار  
داشااتااه باااشااد   بشااود در آن  
زناادگاار ای انساااناار داشااتر    
نیازهای ا  یه کارگار   غایاره    
غاایااره را در مااحاااساابااات هااود  
گنجانده است؟ با کدام ماعایاار    
با  چاه تاو اعار دارد از ساطاح  
دسااتااماازدهااا صااحااباات ماایااشااود.  
کسر که مایاگاو اد اعاالم ر ا   
سه میلیون   سانصد کاارگاران را  
رم میدهدر کسر که مایاگاو ادر  
رساایاادن بااه ا اای مااباالاا  ماامااماای  
نیستر بعد ه  استدال  مار آ رد  
  میگو د با اد ر امار ارائاه داد  
کااه شاادناار   در چاا ااارچااوب  
ا تصاد ملر مممی باشادر هاوب  
معلوم است که بحثش صر،ا ر ا   
ناایااساات. ا اای اسااتاادالالت عاامااال  
مبارزه کارگر را به مممی هاای  
نظام حاک   صل میمناد. طاباعاا  
مممی های جما اوری اساالمار  

  ٨٤٢ ه  همیی حادا ال دساتامازد  
هزار تومانر اسات کاه تصاو اب  
کردند.   همان چیزی اسات کاه  
سا  است دارند به گرده کارگر    
کل جامعه تحمیل میمنناد. اماا  
االن جااناابااشاار باار ساار هااواساات  
ا،زا ش دستمزدها شمال گار،اتاه  
است که  هر ر ز جلوتر مار آ اد  

  هواست آن حدا ل دستامازد ساه  
میلیون   سانصد هزار تومان اسات  
  ما کنار ا ای جاناباش ا ساتااده  
ا  . بنابرا ی همانطور که شما ها   
اشاره کارد اد در ماباارزه بار سار  
هواسات ا،ازا اش دساتامازدهاا د   
جنبش مشدد  جود دارد  اک  
جنبشر است که در چا اارچاوب  
م د رات نظام حاک    ا تاصااد    
ساایاااساات آن بااحااث ماایااماانااد    
ماایاامااوشااد جااناابااش اعااتااراعاار  
کااارگااری را ناایااز در هااماایاای  
چ ارچوب نگاهدارد   هواسته    
ناهواسته ترمزی برای حرکات آن  
است.   جاناباش د اگارر جاناباش  
راد اامااا  کااارگااری اساات. کااه  
مااایاااگاااو اااد مااای کااااری باااه  
شورا عا ر کار ناداشاتاه   اصاال  
آنرا  بو  ندارمر می ار اامار کاه  
د  اات تااحاات عاانااوان ناار  تااورمر  
ساباادهاز ااناهر ها  ،ا اار   غایااره  
میدهد را  بو  ندارم   ا ای ار اام  
تمااماا ما انادسار شاده اسات    
ربطر به  ا اعایات زنادگار مای  
کارگر نداردر میگو د می بسااا  
سه جانبه گریر آن   ساه جااناباه  
گری مساداره ای کاه هار ساه  
جانبش هودتان هستیدر را   اباو   
ندارم.   تن ا راه برای می ا ناسات  
که هودم  دم جلو باگاذارم   ر ا   
اعالم کن    با توجاه باه ا اناماه  
ه  ، ر اعالم شده سه میلیاون    
سانصد هزار تومان استر باناابارا ای  
دستمزد می با د باالی ها  ،ا ار  

باشد.  ا ی جنبشر است کاه در  
 ا   با ا ی گفتمان دارد میگاو اد  
کااه د ااگاار هاا  ،اا اار را  اابااو   
نمیمند   د گر اجازه نمیدهد کاه  
زندگر ا    هانواده   ،ارزناداناش  
به تباهر کشیده شودر ،رزناداناش  

 از تحصیل محر م شوند   ...  
بد ی ترتیب جنبش با هاواسات  
سه میلیون   سانصد هازار تاوماان  
دستمزدر سیاامار ر  باه جااماعاه  
دارد   در  ا اا   ااک اعااتااراض  
اجتماعر به تعرعر است که باه  
زندگر   معیشات کاارگار شاده  
است. االن تشملا اای کاارگاری  
با بیانیه ها شان در صاف جالاوی  
ا ی حرکت  ارار دارناد   سایازده  
تشااماال کااارگااری حااو  ا اای  
هواست جم  شده اناد. باطاور اماه  
د د   ابتدا هفت تشمل کارگاری  
در ا ااداماار جااا ااب ا اای  اادم را  
باارداشااتاانااد   هااواسااتااار حاادا اال  
دستمزد سه میلیون   سانصد هازار  

تشامال    ١ تومان شدند. بعد از آن  
د گر کارگری باه ا ای هاواسات  
سیوستاناد. باعاد ها  ساناد اماای  
شرکت  احد بار هامایای هاواساتاه  

  ٢٨ تاکید کرد    ک بند بیانیه  
اسفند معلمان کاه باه مانااسابات  
سا گرد اعتراعات با شاماوهشاان  

در سااا  گااذشااتااه انشااار  ااا،ااتر   
تاااکاایااد باار هااماایاای هااواساات    
ح و  ای باالی ه  ،ا ار اسات.  
ا ی جنبش با ر   سه مایالایاون    
سانصد هزار توماان باطاور  ا اعار  

دارد اعااتااراض کاال جااامااعااه از  
جملاه سارساتاارانر باازنشاساتاگاانر  
نیر ی عظی  بیماری کاه هایار  
تامینر ندارد را باه زنادگار ز ار  
ه  ، ر نما انادگار مایاماناد    
هواستار اسات کاه  اک ساا اه  
 ا عر   اجتامااعار دارد. عالات  
سشتیبانر ما نیز از ا ی هاواساتر  

  ٩ نیز همیی است.   طر  ،ارعاا  
میلایاون حادا ال دساتامازد   هار  
ر مر د گر از ساوی ماا طاباعاا  
نمیتوانست به  احااا سایااسار    
اجتماعر چنیی جا   مماانار را  
داشته باشد.     گرنه هامااناطاور  
که شما ها  اشااره کارد ادر چارا  
با د معیار   شااهاد ماا بارای  
حدا ل دستمزد ها  ،ا ار بااشاد.  
ر شی است که معیار   شااهاد  
ما برای تعییی حادا ال دساتامازد  
ه  ر،اه   داشتی  اک زنادگار  
انسااانااار اسااات. مااعااایاااار ماااا  
اساتااناداردهاا   سایاشار ی اماار ز  
کارگران در سطح ج اانار اسات.  
مااعاایااار مااا ا،اازا ااش دسااتااماازد  
متناسب با رشد بارآ ری کاار     
تمنو وژی استر که هود عاامال  
ا،زا ش سودآ ری تو ید میشاود    
در نتیجه با د سا امار بایاشاتاری  
عا د کارگار شاود.   کاارگاران  
با د در سایاشار ی هاای جااماعاه  
ساا اا  داشااتااه باااشاانااد. ا اای هااا  
 شاهد ها   معیار های ماست.  

 ر شی است که  تا   یتمه 
 

 



1٩٣٠اسفند   11   کارگر کمونيست  10 

سرما ه داری هسات طاباعاا    
کارگر در  اباا  ،ار ش نایار ی  
کارش دستمزد میگیارد. ماعایاار  
ما شاهد هاای جا اانار امار ز  
برای دستمزد است. اما امار ز در  
توازن  وای معیانارر در ناباردی  
که بر میزان حدا ال دساتامازد در  
جامعه جار ستر کارگر باا حار   
ر شنار باه مایادان آماده   دارد  
میگو د دستمزد ز ر ه  ،ا ار را  
نمر سذ رمر ا تصاد م ا متر تاان  
را نمر سذ رمر تعرض باه زنادگار  
ام را نمر سذ رم   حدا ل دستامازد  
سه میلیون   سانصد هزار تاوماان.  
  ا ی  ک اتفا  سیاسر م ا     
 ک مشدصه م   جنباش ناو اد  
کارگری در ا ران است. ما دار ا   
از ا ی هواست   از ا ای جاناباش  
حما ت میمنایا . کساانایاماه باا  
بحث ر   به ت ابل با ا ای جاناباش  
ا ستاده اندر عمال میموشاناد ا ای  
جناباه تاعارعار ا ای جاناباش را  
کمرن  کنند.   د ی ا ت ابل د   
جنبشر را که نام بردم در هامایای  

 جا مر بینی .  
 

محمد کاظمی: ببویونویود 
آن گرایش رفورمویوسوتوی 
که شما از آن صوحوبوت 
کردید، دقیوقوا ایون را 
میگوینود کوه رولویور وم 
ایونوکووه اسوتووانوداردهووای 
بین المللی چه هسوت و 
خود لبقه کوارگور چوه 
میگوید، ولوی بوایسوتوی 
درآمد ناخالص مولوی را 
در نظر گرفت، ایونوکوه 
در بحوران هسوتویوم، را 
باید در نظر گرفوت، و 
بوودیوون توورتوویوو  وقووتووی 
جوومووع موویووزنوونوود، یووکووی 
میگوید یک میلیون ونیم 
و یکی دیگر میگوید دو 
میلیون و نیم، چرا کوه 
سووه موویوولوویووون و نوویووم 
کارگران را رم میودهود، 
جواب شما به ایون نوو  
 بهانه گیری ها چیست؟

 
اگار  ش اال دانشافاره  

بحث بر سار ما اد رات "ا اتاصااد  
ملر" استر جاما اوری اساالمار  
ب تر از هر کسار ما اد رات ا ای  

هازار    ٨٤٢ ا تاصااد را مایاداناد.  
تومان جواب به هامایای ما اد رات  
است. بگذر   که همیی مابالا  را  
هااا  ز ااار ،شاااار اعاااتاااراعاااات  
کارگریر تعییی کاردناد.  گارناه  
بحث ا ی رژ   باا کاارگاران انادر  
باب اجاره بود. جم وری اسالمار  
اساسا میاداواسات ز ار کال ا ای  
 ضیه که هر سا  بنشیناناد   بار  
سر ا،زا اش حادا ال دساتامازدهاار  

 تصمی  بیگرندر بزند.  
بنابرا ی اگر مبنای بحاث ماا  
م د رات رژ   اسالمر باشادر باه  
هاامااان ا ااتااصاااد ماا ااا مااتاار ای  
میرسی  که هامناه ای در سایاام  

نور زی اش تاکید کرد   امساا    
را سا  اجرا   ا دام آن هاواناد.     
کارگران با هواست سه میلیاون    
سااانصااد هاازار تااومااان ماا اااباالااش  

 ا ستاده   میگو ند  بو  ندار  . 
بطور  ا عر نیز   تر به ر ا   
ها ر که در بارابار هاواسات ساه  
میلیون   سانصد هزار توماان ارائاه  
میشاود ناگااه کانایا ر ناه  اک  
مایالایاون   ساانصاد هازار تاومااان  
جناب رئیس دانا   نه د  میالایاون  
  ساانصاد هازار تاوماانار کاه از  
سااوی کساااناار د ااگاار طاار   
میشودر ار امر نیستاناد کاه در  
چ اارچاوب "ما اد رات ا اتاصااد  
ملر" باگاناجادر چاطاور کاه تاا  
کنون ه  ناگاناجایاده اسات. اماا  
اتاافااا اار کااه شاااهاادش هسااتاایاا   
ا نست که ا ی ر   ها را میدهاناد  
تااا جااناابااش باارای هااواساات سااه  
میلیون   سانصاد هازار تاوماان را  
ز ر حمله  رار دهناد. در صافاو   
ا ی جنبش تفر ه   شما  ا اجااد  
کنندر تشمل ا ر که سیشتاز ا ای  
حرکت بوده اندر را ز ار حامالاه    
تعرض  ارار دهاناد. چاطاور کاه  
مار بایانایاد هاماه شاان نا اا اتااا  
بحثشان به همیی ها هت  میشاود.  
  ما با اد ا ای جاناباش راسات    
بازدارنده را ن د کنی    به عاناوان  
 ک مان  از سر راه ماباارزاتاماان  

 کنار بزنی .  
اما اجازه بدهید جدا از هاماه    

ا اای بااحااث هااا در مااورد هااود  
دستمزد ها  صاحاباتار بامانایا .  
ببینید دستمزد سو ر است کاه در  
 اابااا  ،اار ش ناایاار ی کااار بااه  
کارگر داده میشود. ا ناماه رژ ا   
بحران دارد  ا نداردر ا نمه تاو ایاد  
ناها د ملر ز ااد اسات  اا کا   
استر ا نمه ب ر ری تو ید چا ادر  
بوده است   ... رباطار باه مازد  
کارگر نادارد. کاارگار در  اباا   
کارش مزدش میگایارد    باا اد  
میزان آن را از همه ا ی مو فاه هاا  
منفک کرد.   به هامایای د ایال  
ر شی با د مرتب  کردن در ا،اتار  
کااااارگااااران بااااه شاااارا اااا     
،اکتورها ر جز نفس اناجاام کاار  
)نظیر ا،ازا اش تاو ایادر باارآ ریر  
انضااباااار حااد نصاااب تااو اایااد    
غیره  اساسا ممنوع باشد. طاباعاا  
هیچمدام از استادالالت   با ااناه  
ها ر که اشاره کرد در بحاثا اای  
تازه ای نایاساتاناد. هامایاشاه در  
جوام  سرما ه داری سعر کارده  
اندر رابطه مزد   کاار کاارگار را  
باا هاامایاای اسااتادالالت ماادااد ش  
کنند. بو ژه در  عمل نیز آنچاناان  
،اصله ،احشر بیای مازدی کاه  
در توازن  وای معینر به کارگار  
داده میشودر باا دساتامازدی کاه  
با د هز نه تاو ایاد   باازتاو ایاد    
تدا م آنرا تامیی کندر بوجود آماده  
استر که عمال کال راباطاه مازد  
باا کااار کااارگاار بااه ،ارامااوشاار  
س رده شده   همواره تالش میشاود  
که مو فاه هاا ار بایار ن از ا ای  
رابطه از ناوع هاماان اساتادالالتار  
که شما اشاره کارد ادر باه مایاان  
کشاایااده شااده   بااه زناادگاار    
معیشت کارگار حامالاه شاود.    
جم وری اسالمر  سر   چاناد  
سا  است با همیی نوع با ااناه هاا  
بار بحرانش را به د ش کاارگاران  
  مااردم انااداهااتااه   زناادگاار    
معیشت کل جامعه را به تبااهار  
کشیده است. به ا ی ترتیاب هاماه  
استدالالت   ب انه ها ر که شماا  
به آن اشاره کارد ادر ساو    بار  

 رب  به دستمزد  است.   
از سوی د گر همه کاالهاای  
د گر را سرما ه داران میاماوشاناد  

تا به  یمت بااال ار بافار شادر تاا  
سود بیشتری به جیب بازناد. اماا  
  تر که نوبت به تعییای  ایامات  
نیر ی کار کارگار مایارسادر هار  
باا ااانااه ای بااه ماایااان کشاایااده  
میشودر تا با ب ای کماتاری ا ای  
ناایاار  را در اهااتاایااار بااگاایاارنااد.  
ا نجاست که ب انه جو ار هاا ار  
چون اگر دستمازد اعاا،اه شاودر  
تااورم شاادت ماار  ااابااد. ا ااناامااه  
بحران است   ا،ازا اش دساتامازدر  
باعث بیماری بایاشاتار مایاشاودر  
 ع  ا تصاد کشور هوب نایاسات  
 ... به میان کشیده میاشاودر تاا  
مزد کارگر ا،زا ش سیدا نماناد    
با ا ای کاار در  ا ا  اساتاانادارد  
زندگر در کل جامعه را ساا ایای  
نگاه میدارند. در حا یمه کاارگار  
کار کرده   با د دستمازد کاا،ار  
بگیرد تا بتواند نیار ی کاارش را  
بازتو ید کندر کارگر با د تاامایای  
داشته باشد. مسمی داشته باشادر  
ر،اااه داشااتااه باااشاادر از درمااان  
را گان   بیمه های اجتماعار باا  
استاندارد  اابال  اباو    انساانار  
باارهااوردار باااشااد. جااناابااش باارای  
هواست سه میلیون   سانصد هازار  
تومانر جنبشر علیه ه  ،ا ار    
ا  اایاای گااام باارای  اارار دادن  
کارگران در مو عیت اجاتامااعار  
 و تر است که بتاوانادر باا  ادرت  
باایااشااتااری باارای هااواسااتاا ااای  
د گرش حرکت کاناد. طاباعاا در  
کاانااار هااواساات سااه ماایاالاایااون    
سااانصااد هاازار تااومااان کااارگااران  
هواستار درمان را گان ر تحصایال  
را گاان   تسا ایاالت الزم بارای  
تامیی مسامای هساتاناد. چاطاور  
کااه  ااک باانااد از هااواسااتاا ااای  
معلمان تاحاصایال را اگاان بارای  

 همگان است.  
هالصه کالم ا نمه ا ی ب ااناه  
جااو اار هااار گاافااتاامااان هااای  
گاارا شااات راسااتاار اساات کااه  
میدواهند ماباارزه کاارگار را در  
چااا اااارچاااوب ناااظاااام ماااوجاااود  
نگاهدارند. در حاکمیت جم اوری  
اسالمار اسا  ا ای گارا شاات را  
حاااتااار نااامااایاااتاااوانر گااارا اااش  
ر،اارماایااسااتاار گااذاشااتر چااون  
جااماا ااوری اسااالماار ر،اارم بااردار  
نیست. ا ن ا میداواهاناد ناظاام را  

حف  کنند. ا انا اا صادای ساای  
جنبش اعتراض کارگری را کاه  
هر ر ز  و تر میشود شانایاده انادر  
  در ت ابل با آن باه تاحارک در  
آمده اند. ا ن ا جاناباشار را مار  
بینند که میگو د کل ا ی بسااا  
بردگر را  اباو  نادارد. حااال آن  
کسر ه  که تحت عنوان ا ناماه  
توازن  وا اجازه نمایادهاد   ناباا اد  
تند ر ی کرد   غیره مر آ اد    
جااناابااش باارای هااواساات ا،اازا ااش  
دستمزد سه میلیون   سانصد هازار  
تومان را باه چاا اش مایاماشادر  
عمال کناار شاوراهاای اساالمار  
ا ستاده است. عمال کاناار هاماان  
ساایاااساات ا ااتااصاااد ماا ااا مااتاار  
حمومت ا ستاده است. عاماال در  
جاا اات تاادا م  عاا  ،ااالکااتاابااار  
موجود حرکت میاماناد   عاماال  
در ماا اااباال جااناابااش اعااتااراعاار  
کارگری  رار میگیرد.   ظایافاه  
گرا ش چ    راد ماا  ا اناسات  
که با ن د ا ی گارا شاات آنا اا را  
بااه عاانااوان ماااناا  از ماا اااباال راه  
جنبش اعتراعر کارگری کاناار  
بزند. امر ز ما  ظیفاه دار ا  کاه  
 سی  تار ای حاماا ات هاود را از  
جنبشر اعتراعار کاارگاری باا  
هواسات ساه مایالایاون   ساانصاد  
تاومااان اعااالم کااناایا    بااا ناا ااد  
گرا شات راست اجازه ندهایا  کاه  
مان  سیشر ی هاای ا ای جاناباش  

 باشند.  
 

محمد کاظوموی: اموا اجوازه 
بدهید یک مقودار در موورد 
رابطه حوداقول دسوتوموزد و 
بیکاری صحبوت کونویوم. مون 
یک نظوری شونویوده ام کوه 
موویووگووویوود در ایووران حووتووی 
نوبوایود  حوداقول دسوتومووزد 
تعیین کرد. برای اینکوه در 
ایران بیکواری فووا الوعواده 
زیاد است و توعوداد خویولوی 
کوومووی از کووارگووران تووحووت 
پوشش قانون کار هستند و 
قووراردادهووای سووفوویوود امضووا 
هست و نهایتا نتیجه گیوری 
ای که میکننود ایونوسوت کوه 
میگوویونود توعویویون حوداقول 
دستمزد بارث ایجاد تفرقه 
بین کارگران و رقابوتوی در 

 میان آنها میشود. 
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دوست دارم یوک موقودار در 
مورد این موضو  و ایونوکوه 
آیا شعار حوداقول دسوتوموزد 
میتواند همه گیور بواشود و 
کارگران بیکار، کوارگورانوی 
که تحت پوشش قانون کوار 
نیستند، کارگران بیکاری و 
همه و همه را در بربگیرد، 

 توضیح دهید؟
 

ببیانایاد  ش ال دانشفره  
هیچمدام از ا ی استدالالت جد اد  
نیستند.  چه ب انه جو ر هاا ار  
که در سوا   بل اشاره کارد اد    
چه استدالالتر که در ا ی ساوا   
طر  کرد د. ا انا اا اساتادالالتار  
اساات کااه هااماایااشااه از سااوی  
د  ت ای حاک    جر انات حاا،ا   
سرما ه داری باه مایاان کشایاده  
شده استر تا مبارزات کاارگاری  
را عاا ااب باازنااد. ساارمااا ااه داری  
عامال اصالار بایامااری اسات.  
همیشه صفر از نایار ی بایاماار  
 جود دارد کاه از  جاود آن باه  
عنوان چما ر بارای تاعارض باه  
کل طب ه کارگر   کل جااماعاه  
اسااتاافاااده شااود. آنااو اات   ااتاار  
کارگرر هواهان دستمزد بیشاتاری  
میشودر تاحات عاناا  انار چاون  
سرداهت دساتامازد بایاشاتارر بارای  
صاحبان سرما ه ساودآ ر نایاساتر  
بااا ا،اازا ااش دسااتااماازد باایااماااری  
بیشتر مایاشاود   بارای ا اناماه  
اشتجا  ا جااد شاودر با اتار اسات  
دستمازد اعاا،اه نشاود   غایاره  
سااعاار ماایااماانااناادر در صاافااو   
جاناباش بارای هاواسات ا،ازا ااش  
دستمزدها تفر ه   شما  ا اجااد  
کنند.   با ا ی تابالایاجاات عاماال  
کارگران را به بردگر بیشتر ،ارا  
مااایاااداااواناااناااد. هصاااوصاااا در  
د راناا ااا اار کااه بااحااران هااای  
ا تصادی شدت مایاگایاردر باازار  
چنیی باحاث هاا   اساتادالالتار  
داغااتاار ماایااشااود.   بااا ا اای  
مزهر،ات ساعار مایامانانادر باا  
جااناابااش اعااتااراعاار کااارگااری  
م ابله کنند. ا ی بحث هاا بارای  
کااارگااران در ا ااران آشااناااساات.  
هصوصا در جاما اوری اساالمار  
سا  است کاه کاارگاران هامایای  
بحث ها را از ساوی شاوراهاای  

اسالمر   تشامال هاای دسات  
 ساز حمومتر شنیده اند.  

در هر حا  ساس  ماا باه ا ای  
جنابان ا نسات کاه کاارگار حاق  
زندگر   ر،اه دارد. اگار تاو ایاد  
باارای ساارمااا ااه دار سااود آ رد  
نیستر بر د گورش را گ  کانادر  
ما هاودماان جااماعاه را بادسات  
هواهی  گر،ت   کل جااماعاه از  
ر،اااه   زناادگاار ای شاااد    

انساااناار باارهااوردار هااواهااد شااد.   
بنابرا ی بحث بطور  ا عر بار سار  
 ک ر در  ر   جانا  بار سار  
دسااتااماازد   مااعاایااشاات اساات.    
بدرجه ای که مبارزه ما ماتاحاد  
تر   سراسری تر   با هواستا اای  
ر شنتری جالاو بار در مایاتاوانایا   
سطح ماعایاشات بااالتاری را باه  
صاحبان کار   حمومات حاامار  
سارماا اه داران تاحامایال کانایا .  
اساااتااادالالتااار کاااه از ساااوی  
گرا شات راست در م ابل جناباش  
برای هواست ا،زا ش دساتامازدهاا  

 گذاشته میشودر در 
 
 ا   توجیحاتر اسات بارای    

تعرض بیشتر به کارگر اسات.    
کسر که میگو د طر  هواسات  
سه میلیون   سانصد هازار تاوماان  
کارگر را رم میدهدر کسار کاه  
میگو د تعییی حادا ال دساتامازد  
باعث بیامااری مایاشاودرهاماه    
هامااه مااواناعاار باار سار جااناابااش  

 اعتراعر کارگری هستند. 
از سوی د گر مسا ه تعایایای  
حدا ل دستمزدر در  ا ا  تاعایایای  
 ک انتظاری از ساطاح زنادگار  
برای کارگر   برای کل جاماعاه  
است. هاماه ا،اراد بایاماار آمااده  
بمار اع  از زن   مارد باا اد از  
بیمه بیماری برهوردار بااشاناد    
مبنای میزان بیمه بیماری ساا اه  
که به کارگر داده میشودر هماان  
میزان حدا ل دستمزد است.    اا  
سو ر که باه عاناوان مساتاماری  
باااازنشاااساااتاااگااار ساااا اااه   ناااه  
بازنشستگر ای که متناسب باا  
حق سنوات کاری   غیره تعیایای  
میشودر میزانش بر اساس حادا ال  
دستمزد تعییی میشود.  باه ا ای  
ترتیب حدا ل دستامازد اساتااردی  
سا ه ای برای سطح زندگر کال  

جامعه است.   کسانیمه تعایایای  
حدا ل دساتامازد را عاامالار در  
رشد بیمااری مایاداناناد. ساعار  
میمنندر ا ی موعوع ما ا  را از  

 چش  کارگر د ر نگاهدارند.  
هالصه ا نماه ماباارزه بارای  
هواست ا،زا اش دساتامازدهاار باه  
جمعیت میلیونر بایاماار کااماال  
مربوا اسات. باه باازنشاساتاگاان  
کامال مارباوا اسات. باه هایال  
عظیمر از باداش هاای حا او   

درصدی هاا    ٥٥ بگیر جامعهر به  
کامال مربوا اسات. باه هامایای  
د یل ما همواره اعاالم کارده ا ا   
که مبارزه برای هواست ا،ازا اش  
دستمزدها  ک مبارزه اجتمااعار  
است. مبارزه بارای ا ای هاواسات  
 ک سنگر اعتراعر م   بارای  
کارگران اسات. هصاوصاا تاحات  
حاکمیت سرماا اه داری  حشار  
جم وری اساالمار کاه هار ر ز  
زندگار ماردم را ماورد تاعارض  
 رار میادهادر ماباارزه بارای ا ای  
هواست  ک تعرض م   است    
اهمایات سایااسار   اجاتامااعار  
دارد. مستا ایاماا بار ر ی تاوازن  
 وای مباارزه در جااماعاه تااثایار  
میگذارد   ظر،ایات ا ای را دارد  
که کل جامعه را به تحارک در  
آ رد.   ما با د با همیی گفاتاماان  
ها نیر ی اجتماعر ا ای ماباارزه  

 را به میدان بیا ر  . 
 

مووحووموود کوواظوومووی: اجووازه 
بدهید کمی متمرکوز شوویوم 
به مسالوه تووازن قووا کوه 
چند بوار هوم در صوحوبوت 
هووایووتووان بووه آن اشوواره 

کردید. ببینیود ایون موبولوغ   
موویوولوویووون و پووانصوود  ٣

هزارتومان از سوی چنودیون 
تشکل و نهادهوای کوارگوری 
رنوان شده است. اموا فوکور 
موویووکوونوویوود ایوون تشووکووالش 
کارگری آنوقودر در لوبوقوه 
کووارگوور نووفوووک دارنوود کووه 
بتوانند یک بسیج تووده ای 
بکنند و این خواست در حد 
یک شوعوار بواقوی نوموانود؟ 
متاسفانه یوک روده وقوتوی 
که از شعار صحبت میشوود، 
فکر میکنند که یک چویوزی 
بدی است. اما حواال سووال 
دیگر مون ایونوسوت کوه بوه 

رنوان یک خواست، نوه بوه 
روونوووان یووک شووعووار ایوون 
خووواسووت چووقوودر موویووتوووانوود 
قدرش بسیج کارگران شا ل 

 و بیکار را داشته باشد؟
 

همیای  ش ال دانشفره   
تشااماالاا ااای مااورد اشاااره شاامااا  
بداطر ا نمه سایاشاتاازان جاناباش  
برای هواست دستمزد سه میلیاون  
  سااانصااد هاازار تااومااان هااماایاای  
تشمل ا ر هستندر با تبالایاجااتار  
چون  ا ی تشامال هاا تاوده ای  
نیستندر  ا ی تشامال هاا  ادرت  
بساایااج ناادارناادر  .. ز اار حااماالااه  
جر انات راست  رار گار،اتاه اناد.  
بد ی تارتایاب ها  جاناباش بارای  
هواست ا،زا ش دستمزدهاا   ها   
کل ا ی تشمل ها را ز ر حملاه    
تعرض ا ی جر انات  ارار گار،اتاه  

 اند.  
به عبارت ر شنتارهایالار هاا  
سعر میمنند همایای مساا اه را  
دستما ه ای بمنندر برای حامالاه  
به تشمل ای کاارگاری ماوجاود  
که سنگرهاا ار بارای ماباارزات  
کارگری هستند   کارگران آنا اا  
را بااا ماابااارزات درهشاااناار کااه  
داشته اند بدست آ رده اناد.  جاود  
ا ی تشمل ا هود  ک سایاشار ی  
م   جنباش کاارگاری در ا اران  

 است.  
در صورتیماه  اگار  باحاث  
برسر بیشتار شادن ماحاباوبایات    
 ااادرت نااافاااود   بسااایاااج ا ااای  
تشمل استر اتفا ا   اک راهاش  
همیی است که بیا ند   حار  د   
کارگران را بزنند. باناابارا ای  ساا  
ساایااش گااذاشااتاای تشااماالاا ااای  
کارگری ماورد اشااره شاماا در  
چنیی کارزاریر هود  اک  ادم  
ماا اا  باارای گسااتاارش ناافااود    
اجتماعر شدن بیاشاتار آنا ااسات.  
بعال ه  رار نبوده که باا تاوده ای  
شدن ا ی تشامالا اار تشامالا اای  
سراسری کارگری تشمیل شاود.  
ا ن ا آن بدش ،عا یایر رهاباران    
اکااتاایاااو ساات هااای جااانااباااش  
کارگاری هساتاناد کاه باه ا ای  
شمل ماتاشامال شاده اناد   در  
بسااتاار حاارکاات آنااان صاافاار از  
رهبران کارگری جلو آماده اناد    

دارند هواست ای کل جااماعاه را  
بیان میمنند.   ا ن ا در  ا ا  باا  
،عا یت هود گفتمانا اا ار را باه  
میان توده کارگر   کل جااماعاه  
مایاابارنااد   ا ای  اک دساتااا رد  
بزرگ برای جاناباش کاارگاری  
اساات.   اتاافااا ااا در د  چااناایاای  
مباارزاتار اسات کاه تاوازن  اوا  
برای شمل گایاری تشامالا اای  
تااوده ای کااارگااری   جااناابااش  
سراسری شاورا ار ها  ،اراهاماتار  
میشود. بنابرا ی  کسانیاماه ا ای  
اتفا  م   را نامار بایاناناد    اا  
مر بینند   منمر میاشاونادر در  
 ا   سرده ساتاری  بار ر ی ا ای  
 ا عیت میمشند. از نظر مای باه  
مسا ه باا اد از ا ای زا  اه ناگااه  

 کرد. 
اما در ساس  به بداش د اگار  
سااوا  شاامااا   ا ااناامااه  چاا اادر  
مممای اسات کاه هاواسات ساه  
میالایاون   ساانصاد هازار تاوماان  
تح ق  ابدر همانطاور کاه جالاوتار  
اشاره کردم ا ی هواست ر بیش از  
هر چیز بایاان  اک اعاتاراض    
،شار اجتمااعار اسات.  هامایای  

هزار تاوماان را ها     ٨٤٢ دستمزد  
ز ر ،شار همیی جاناباش تاعایایای  
کردند. ز ر همیی ،شار است کاه  
جم اوری اساالمار در ر زهاای  
سا انر سا    تر که مر بایاناد  
اعااتااراعااات کااارگااری هاار ر ز  
گسترده تر میشودر ،اورا دساتاور  
ساارداهاات دسااتااماازدهااای مااعااو ااه  
کارگران نافات   ماناطا اه   اژه  
ا تصاادی را مایادهاد. ز ار ا ای  
،شار است که مجبور مایاشاوناد  
به  و  هودشان مانور م اابالاه باا  
"اغتاشااشاات" کاارگاری باه راه  
بیندازند.   تا آنجا که به مساا اه  
ماابااارزه باارای هااواساات ا،اازا ااش  
دستمزدها برمیاگارددر هامااناطاور  
کااه اشااااره کاااردمر اباااعااااد آن  
اجااتااماااعاار اساات    ااماار از  
عرصه هاای ناباردی اسات کاه  
جم وری اسالمر از آن  حشات  
دارد. چااون مااوعااوع باار ساار  
زناادگاار   مااعاایااشاات جاامااعاایاات  
میلیونر کارگر   در  ا ا  کال  
جامعه است. بنابرا ی  ک ساطاح  

 مسا ه 
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1٩٣٠اسفند   11   کارگر کمونيست  12 

ا نست که هود ا ای  ،شاار    
توازن  وا را تجییر مایادهاد. هاود  
ا ی ،شار کارگر را در ماو اعایات  
 و تری  رار مایادهاد. هاود ا ای  
،شار بستر متحد کردن کاارگاران  
است. سطح د گر مسا ه ا اناسات  
که ا ی جنبش تا هامایای جاا باه  
درجه ای توانساتاه اسات نایار ی  
بساایااج کاانااد. صااحااباات ماای بااه  
کسانر که چنیی استدالالتار را  
مر آ رند تا ا ی جنبش را نااکاارآ  
جلوه دهند   منمر شوندر ا ناسات  
که آ ا تجمعات هازاران ماعالاماان  
که با هواست ا،زا ش دستامازدهاا  

باه ر امار بااالی ها  ،ا ار بااه   
هیابان آمدند  بر سر آن  طعانااماه  
ها   بیانیه ها دادندر جواب شاماا  

 را نمیدهد؟ 
آ ااا ا ااناامااه ساایاازده تشااماال  
کارگریر    صافار از رهاباران  
کارگری جلوی صحاناه جااماعاه  
آمده   میگو ند ه  ، ر را  باو   
ندار     دستمزدها با د باالی ساه  
میلیاون تاوماان بااشادر  اک راه  
ما ا  بارای بسایااج  اجاتاامااعاار  

 جامعه نیست؟  
بنابارا ای آن باداشار کاه باا  
چنیای تابالایاجااتار تاالش دارناد  
ماابااارزه کااارگاار را بااه باایااراهااه  
بمشند   آنرا سد کندر تملیفشاان  
ر شی است. اما آن باداشار کاه  
دنبا  ا ی مباحاث مار ا،اتاناد ر  
ا اای تصااو اار باازرگااتاار را نااماار  
بینند . متوجه سایاچایادگار ا ای  

ا عاع   ا نمه چگاوناه مایاتاوان  
توازن  وا را به نافا  هاود تاجایایار  
دادر   ماابااارزات کااارگااران    
سیشر ی هاای آن  در ا ای امار  

چه جا گاهر داردر نایاساتاناد.     
عمال در کنار دسته ا   ا ساتااده  
تشااامااالااا اااای کاااارگاااری ا ااای  
دسااتااا ردهااای ماا اا  جااناابااش  
کارگری   جنبش برای هاواسات  
ا،زا ش دستمزدهاا را ز ار حامالاه  

  رار میدهند.  
 

مووحووموود کوواظوومووی: چووگووونووه 
فعالین کوارگوری، فوعوالویون 
سوووسوویووالوویووسووت کووارگووری 
موویووتوووانوونوود مووبووارزه بوورای 
افزایش دستمزد را بوه یوک 
صووحوونووه و روورصووه بوورای 
آموزش سوسیالیستی لوبوقوه 
کارگر و همچنین به رابطوه 
تنگاتنگ برای اصالحواش و 
برای سورنوگوونوی جوموهووری 
اسالموی و لوغوو کوار موزدی 

 پیوند دهند؟ 
 

ماباارزه  ش ال دانشفره  
بر سر دستمزد آن عارصاه ای از  
مبارزه اسات کاه در آن کاارگار  
بیش از هار عارصاه د اگاری از  
ماباارزه تا اابال طابا اات را ماار  
بینید. کارگر ت ابل هود باا ناظاام  
حاک  سرما ه داری   صااحاباان  
سرما اه را مار بایاناد.  ظایافاه  
ماست که ا ی ت ابل را عار اان    

 شفا  توعیح دهی .  
به نظر می همیی گفتماان هاا  
 ااک  اادم ماا اا  در ا اای جاا اات  
اساات. ناا ااد گاارا شااات راساات    
تبلیجاتشان که تاالش مایامانانادر  
رابطه بایای دساتامازد   مانافاعات  
سرما ه داران را سن ان   ماداد ش  
کننادر  اک آماوزش اسات. باه  
درجه ای کاه باتاوانایا  صاراحاتاا  
بیان کنی  که دستمزد چیاسات    
توعیح دهی  که کارگر در بارابار  
،ر ش نیار ی کاارش اسات کاه  

 مزد میگیردر کارگر  
 

تمام نعمات جامعه را تاو ایاد  
میمند   کارگرانر هانواده هاای  

درصادی هاای    ٥٥ کارگری    
جامعه  با د از همه ا ای ناعاماات  
برابر    مسان بارهاوردار بااشاد    
نشان دهی  که  به کارگر رباطار  
ندارد که د  ت    ا سارماا اه دار  
میتواندر از سس تامیی ر،اه ا  بار  
بیا د  ا نهر   تو   هودماان را از  
زندگر   معیشت که شاهد آن  
ر،اه باشدر توعیاح دهایا ر  اک  
گام م   در هودآگاهر طب ااتار  
کارگران برداشته ا  .  به عاباارت  
ر شناتار ناگااه کاردن از  جا ار  
طب اتر به مبارزه بارای هاواسات  
ا،زا ش دستمزدها ر   کاناار زدن  
هاامااه اسااتاادالالتاار کااه سااعاار  
میمنند سطح دساتامازدهاا را باه  
مسا ه ا تصادر ملیتر جنسیات    
همه آنچه که در بحث هاا باه آن  

اشاره کرد   مربوا کندر   اصال  
موعوع که هاماان کاارمازدی    
اسااتااثاامااار ناایاار ی کااار اساات را  
سن ان نگاهداردر ن ش ما امار در  
متحد کردن صاف ماباارزه بارای  

 هواست ا،زا ش دستمزدها دارد.  
 
برای به ز ار کشایادن ناظاام    

 حشر سارماا اه داری حااکا     
باارای ساااهااتاای  ااک جااامااعااه  
انساااناارر شاااد   بااراباارر  ااک  
مبارزه دائامار   باد ن   افاه در  
جر ان استر مبارزه برای ا،ازا اش  
دستمزدها  ک عرصه ما ا  ا ای  
جاادا  هاار ر زه اساات   هاار  اادم  
سیشر ی مار نتیجه اش مو اعایات  
 و تر ما   ع ب راندن تاعارعاات  
رژ     تحمیل حق   ح و  بیشتار  
اسااات.  در شااارا ااا  امااار ز  
سشتیبانر از هواست سه مایالایاون  
  سااانصااد هاازار تااومااان حاادا اال  
دستمازدر  اعانار سشاتایاباانار از  
جنبشر که در ا ی مسیار شامال  
گر،ته   هر ر ز  او اتار باه جالاو  
میر د.   جا گاه هواسات حادا ال  
دستمزد سه میلیون   سانصد هازار  

 تومان را در ا نجا با د د د. 
 

هالصه کالم ا نمه باا اد ا ای  
گفتمان ها را  سیعا با د به میاان  
کارگران برد. گرا شات راسات را  
از سر راه ا ی مباارزه باا اد کاناار  
زدر جا گاه سایااسار ماباارزه بار  
سرهواست ا،زا اش دساتامازدهاا    

 زن ماا اا  جااناابااش اعااتااراعاار  
کااارگااری را در ساایاار تااحااوالت  
سیاسر جامعه نشان داد   باد ای  
تارتایاب چشا  اناداز ر شانار در  
م ابل ا ی مبارزات گاذاشات. در  
بستر چنیی ،عا ایاتار اسات کاه  
ماایااشااود  ااک ناایاار ی  ساایاا   
اجتماعر را بسیج کارد. هااناواده  
های کارگری را باعاناوان باداش  
م مر از نیر ی ا ای جاناباش باه  
میدان آ ردر بدش های ماداتالاف  
جامعه را حاو  هاواسات ا،ازا اش  
دستمزدها سه میالایاون   ساانصاد  
هزار تومان بسایاج کارد   باد ای  
شمل به  ک  زنه سنگیانار در  
سیر تحوالت تبد ل شاد   عارباه  
ساناگایاانار باار گارده جاما ااوری  
اسالمر حمومت سرماا اه داری  
حاک   ارد کرد. شامال دادن باه  
چنیی کارزاری بار سار هاواسات  
ا،زا ش دستمزدهاعرصاه ما امار  
از نااباارد ماااساات کااه ماایااتااوانااد  
سیوندی که مورد سوا  شامااسات  
را در دهاای کااارگااران   کاال  

 جامعه بر رار کند.   
 

محمد کاظمی: خیلی ممونوون 
شوووووهوووووال دانشوووووفووووور از 
توضیحاتتان و ایونوکوه در 

 این برنامه شرکت کردید.
می ها   ش ال دانشفره  

 متشمرم 

 ٥٥٩الالریه شماره 
خبر شادی بخش  آزادی " 
رسوووول بوووداقوووی " در 

 روزهای آینده

 
 

به گوزارش صودای موعولوم 
رسول بداقی معلم زندانی 

سوال  ٩که بعد از تحمل 
حبس، در حوکوم جودیودی 
به سه سال زندان محکوم 
شده بود، مشوموول "روفوو 

فروردین شوده  ٠٥رمومی" 
و قوورار اسووت بووه زودی 
آزاد شووود. شوونوویوودن ایوون 
خبر برای همه موا شوادی 
بخش است و از اینکوه او 
پس چند سوال بوه کونوار 
خانوواده و دو فورزنودش 

بوووازمووویوووگوووردد و بووواز 
همکارانش او را در کونوار 
خووود خووواهوونوود داشووت،  
بسیار شعف آور است. اما 
داسووتووان بوور سوور "رووفووو 
رمومی" نویوسوت. داسوتوان 
بر سر کارزار پر قدرتوی 
اسوت کوه مووعولووموان بوورای 
آزادی هوومووکووارانشووان بووه 
پیش بردند. داستوان بور 
سوور مصوور بووودن رسووول 
بوووداقوووی هوووا بووور روی 
خواستهوا و موبوارزاتشوان 
اسوووووت. آزادی رسوووووول 
بوووداقوووی، روووبووودالووورضوووا 

قوونووبووری، روولووی اکووبوور 
بووا ووانووی نووویوود ایوون را 

 ٥٩موویوودهوود کووه سووال 
میتواند سوال بواز کوردن 

 درب زندانها باشد. 
با تمام قوا بورای آزادی 
کارگران زندانی و معلمان 
دربند و هوموه زنودانویوان 
سیاسی به میدان آییم. و 

را بووه سووال  ٥٩سووال 
ارتراضاش گسوتورده خوود 
برای پیگیری خواستهوا و 
پووایووان دادن بووه بسوواط 
ایوون حووکووومووت فووقوور و 
سورکوووب تووبودیوول کوونویووم. 

اسماریل روبودی، بوهونوام 
ابووراهوویووم زاده، جووعووفوور 
رووظوویووم زاده، مووحووموود 
جراحی، محموود بوهوشوتوی  
و روولوویوورضووا هوواشوومووی از 
جمله کارگران و موعولوموان 
در بوونوود هسووتوونوود. هوومووه 
کوووارگوووران زنووودانوووی و 
زندانیان سویواسوی بوایود 

 فورا آزاد شوند.
کوووموووپووویووون بووورای آزادی 

 کارگران زندانی
 ٣، ٥٩فوووروردیووون  ٠٩

 ٥١٠٢آپریل 
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 اعتراضات 
برگزاری مجمع رمومی کارگران ساختمانوی 

نووفوور از کووارگووران و  ٢١١بووا شوورکووت 
 استادکاران!

ر ز سه شنبه ده  ،ر ر ای ماجاما  عاماومار کاارگاران    
استادکاران ساهتمانر در ش رستان کامیااران بارگازار شاد.  

نفر از کارگران   استادکاران سااهاتاماانار باا    ٤٩٩ بیش از  
حضور   مشارکت هود در ا ی ماجاما  عاماومار باه رای  
گیری برای انتداب نما ندگان هود سرداهتند. در سار رای  

تی از کاارگاران باه عاناوان    ٩ گیری های صورت گر،تهر  
 نما نده انتداب شدند. 

 
فروردین:تجمع کوارگوران شورکوت هوای  ٠٩

مبین، اولنگ و چاه فویوروزه دراروتوراض 
به تبعیو  در پورداخوت حوقووا موقوابول 

 مجتمع میدوک شهربابک!
کارگران شارکات هاای مابایایر ا  انا    چااه ،ایار زه  
دراعتراض به تبعیض در سرداهات حا او  دسات باه تاجاما   
م ابل مجتم  مید ک ش ربابکرزدند. کاارگاران شارکات  
های مبییر ا  ن    چااه ،ایار زه کاه از عادم باراباری  
ح و  هود با د گر کارگران مس نااراعار باودنادر   اتار  
بعد از نااماه ناگااری باا مسائاو ایای مارباوطاه باه جاا ار  
نرسیدندراز ساعات ابتدا ر صبح امر ز) ک شنبه  ما اابال  

 درب  ر دی مجتم  مید ک تجم  کردند. 
 
 

 

فروردین: تجمع کارگران فضوای سوبوز  ٠٩
شهرداری کوش ربداللوه  دراروتوراض بوه 
ردم پرداخت چندمواه حوقووا،حوق بویوموه 

 وریدی مقابل شورای شهر کوش ربدالله!
نفر از کارگران ،ضای سبز ش رداری کوت عابادا الاه    ٨٩  

به د یل عدم سرداهت بیماهرحا او    عایادی ر بار ی درب  
شورای ش ر کوت عبدا له تجم  کردند.  مر از کاارگاران  

نافار    ٨٩ ،ضای سبز ش رداری کوت عابادا الاه گافاتهماا  
کارگران ،ضای سبز ش رداری کوت عبدا له هساتایا  کاه  
چند ماه بیمهرح و    عیدی ما سرداهت نشده اسات   االن  
چند ماه است بد ن بیاماه مشاجاو  باه کاار هساتایا .  ی  
ا،ز دهسه ر ز سیش  امار از کاارگاران ،ضاای ساباز در  
محل کار هود بر اثر حادثاه ای ساای آن شاماسات   باه  
د یل نداشتی بیمه هیر کس ت بل هز نه هاای درماانار آن  
را نمرد   همه مسئو یی در جر ان ا ی موعاوع هساتانادرماا  
نه مسئو ر دار   ما را  بو  کند   ناه کسار اسات کاه  

 صدای ما را میشنود   هیر کس اعتنا نمر کند. 
 
فروردین: تجمع کارگران یک مور وداری ٠٩

آمل درارتراض به ردم پرداخت چونودمواه 
 حقوا مقابل فرمانداری!

کارگران  امار از شارکات هاای مارغاداری آمال بارای  
در ا،ت مطاا اباات ماعاو اه هاود در ما اابال ،ارمااناداری  

 ش رستان تجم  کردند. 
 
 
فروردینس توجوموع اروتوراضوی کوارگوران ٠١

اخراجی کارخانه کاشوی وسورامویوک ایوفوا 
 سرام مقابل ساختمان شورای شهر!

 
کارگران اهراجر کارهانه کاشار  سارامایاک ا افاا سارام   
دراعتراض به بیمارشدن دست به تجما  ما اابال سااهاتاماان  

 شورای ش راردکانرزدند. 
 

تجمع کارگران نساجی مازندران در مقابل 
 فرمانداری قائمشهر

نفر از کارگران نسااجار ماازنادران در اعاتاراض باه    ٢٩٩  
شرا   جد دی که کاار،ارماای ا ای  احاد نسااجار بارای  
اشتجا  آن ا در نظر گر،ته است م ابل ساهتمان ،رمااناداری  

ای کاه  باه     ائ  ش رتجم  کاردناد. باراسااس باداشانااماه 
تازگر از ساوی کاار،ارماا ماناتاشار شاده اسات تاماامار  
کارگرانر که از ا ی سس در نساجر مازنادران مشاجاو  باه  
کار شوند با د عال ه بر داشتی گواهر عدم سو  سیشیناه    
اعتیادر به کار،رما سفته   تع د کتبر نیاز ارائاه کاناناد.  

کاارگار    ١٤٢ تا  اسسیی ر ز کاری سا  گذشته نزد ک به  
در کارهانه نساجر مازندران مشجو  کاار باودناد   بارساا اه  
اطالعاتر که از طر ق همیی کارگران بادسات آماده اساتر  
مد ر ت کارهانه نساجر مازندران  صد دارد که دسات کا   

  ،اعاا ایات ا ای  احاد  ٥٩ تا سا ان مااه جااری )،ار رد ای  
صنعتر را به حا ت نایاماه تاعاطایال ناگا ادارد. ظااهارا در  

منصوب به کار،ارماای نسااجار ماازنادران آماده      اطالعیه 
است که ا ی تصمی  در راستای انع ااد  ارارداد کاارمازدی  
میان مد ر ت   مشتر ان کارهااناه صاورت گار،اتاه اسات.  
بصورت میانگیی بیشتر کارگران نساجر مازندران تا حاد د  

سا  ساب ه کار دارند   تعداد  ابل توجا ار از آنا اا در    ٤٤ 
آستانه بازنشستگر سیش از موعد هستند    ععیات سایاش  
آمده در حا ر است که از د  سا   بال ،اعاا ایات هاماگار  
آن ا به صورت ر زمزدی درآمده است. کاارگارانار کاه در  

گاو اناد    جر ان تجم  اعتراعر امر ز حضاور داشاتانادر مار 
آنچه باعث نگرانر آنا اا شاده ا ای اسات کاه در نا اا ات  
کار،رما با اساتافااده از ا ای شایاوه اداره کاارهااناه تاعاداد  

 نامعلومر از کارگران باساب ه  را تعد ل کند. 
 

 کارگران
 آزادی حسن رسول نژاد

به گزارش رسیده حسی رساو  ناژاد ،اعاا  کاارگاری   از  
اعضای کمیته هماهنگر برای کمک به ا اجااد تشامال  

مااه    ٤ ،ر رد ی باعاد از گاذرانادن    ٤٨ های کارگری ر ز  
ما ارمااه بارای    ٤٥ بازداشت اززندان آزاد گارد اد.  ی در  

ماه حبس به زندان بوکان منت ل شاده باود. ا ای    ٤ گذراندن  
تاوسا  نایار هاای اداره    ٥٢ با امای    ٢٥ ،عا  کارگری در  

ر ز باا    ٨ اطالعات بوکان بازداشت شده باود کاه باعاد از  
میلیون تومانر آزاد گرد د. حسی رساو  ناژاد در    ١٩  ثی ه  

دادگاه بد ی به  مسا  حبس تعز اری باابات عضاو ات در  
کمیته هماهنگر محموم شاد کاه ا ای حاما  در دادگااه  

مااه حاباس تاباد ال گارد اد. کامایاتاه    ٤ تجد د ناظار باه  
هماهنگر برای کمک به ا جاد تشامال هاای کاارگاری  
عمی تبر ک آزادی حسای رساو  ناژاد ر هاواهاان آزادی  
سا ر کارگران   ،عا یی کارگری دربند   زندانیان سایااسار  

 ٤٨٥٩ ،ر رد ی     ٤١ مر باشد.  
 

د د ه هوای کوارگورا ن اخوراجوی فووالد 
 زاگر 

 اخبار کارگری
 بدش ا رانه نسان نود نیان 

 بدش بیی ا مللره دا  د ر،اهر  
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کایالاوماتاری شاماا   ٨٩ کارهانه د ب آهی کردستان  ا ا  در 
غربر  ر ه ا ی کارهااناه تانا ااتار ای کاارهااناه  بازرگاتار ای  

کایالاوماتاری چاناد ماعاادن  ٨٩  احدتو یدی ا ی  اساتاان در 
تااکاناون ماتاو اف مار  ٥٤ سن  آهی  مناگانازازماردادساا  

باه ماناظاوراشاتاجاا  زا ار  ٩١ باشد. ا ای کاارهااناه درساا   
 جلوگیری ازهاام ،ار شار ماعاادن اساتاان احادا  گارد اد  

بابمارگیری حد دچ ارصدنفرسرسنل باومار  ٨٢ سرانجام درسا  
هزارتی تو یاد شاماش  ٩٩  تعدادی غیربومر باظر،یت ساالنه  

جاز   احاد  ٨٩   ٨٤ چدن به ب ره برداری رسید که درسا  ای  
بااتاجایایار  ٨٥ نمونه برند کشورماعار،ار گارد اد درا اهار ساا  

نیزس اام شارکات  ٥٤ مد ران بومر دچارچا ش گرد د  درسا  
%به سازمان ای تامیی اجتماعر  بازنشاساتاگار  ١٥ ا میدر  

کشوری  اگذارگرد د.کوره بلندکارهانه به ب اناه تاعامایارات  
درمردادماه نود  ک تو ف داده شد هشتادنفرازسرسنال هاماان  
سا  به بیمه بیماری معر،ر شادناد سارسانال باا ار مااناده  
تاتیرماه نود  ک هشتاد در صد تعمیرات را انجاام داده اماا  
س امداران حاعربه ادامه کاارکاارهااناه نشادناد   ا ادام باه  

ساا   ٤٩ تاا ٤٢ اهراج کارگران نمودند ا ی ا دام با  جود ساب اه  
موجب نگرانر  اعتراض کارگاران شاد  بااطار  شاماا اات  
درهیئت ای اداره کار ر ه بازگشات باماارکاارگاران باراسااس  

 ااانااون کااار صااادرشااد امااا ساا ااامااداران  ٢٤ باانااد)دا  ماااده  
انحال  شرکت رااعالم نمودند هارچاناداناحاال   ٥٢ درا اهراسفند 

شرکت  تعییی مد رتسو ه د یل بر طا  راباطاه کااری نامار  
 انون کار کار،رمای جد اد  اائا  ما اام  ٤٢ باشدمطابق ماده  

کار،رمای جد د مر باشد اما ا ی بارس اماداران بااکاماک  
مد ران استاان  گار،اتای ما الاتار انادک بارای  اگاذاری  

نفربه بیمه بیماری معار،ار شادناد  ٢٤٩  ااحیای مجددرتعداد 
ماه ازاستفاده بیمه بیماری گذشاتاه  تانا اا  اک  ٢٩ اکنون  

ماه ازاستفاده ما ارری بایامااری باا ار مااناده سا ااماداران  
 مد ران اساتاان هایار ا ادامار بارای  اگاذاری  اااحایاای  
کارهانه نمردن  باتوجه به شرا   سانار کاارگاران اشاتاجاا   
آنان درن ادها  اارگان ای د گه م د رنبوده  موجب ناگارانار  

کارگران شده اسات. کاارگارن اهاراجار  ،اوالد زاگار س   
   ٥٩ ،ر رد ی  

 

 گزارش
دولووت یوووازدهووم و چووالوووش بوویوووکووواری! 

 میلیون شهری کار ندارند٠٣٣١

 
هزار هانوار ش ری شاغالن هاود را از    ٩٢٢ سا ه    ٨ در د ره  

درصاد هااناوارهاای سااکای    ٢٤ دست دادند   حاال ت ار اباا  
میلیون نفر باد ن ،ارد شااغال اداره    ٤٨٣٨ ش رها با جمعیت  

شوند   مشدد نایاسات د ایا اا مانابا  درآمادی آنا اا    مر 
در حا ر به ساا اان رسایاد    ٥١ چیست. به گزارش م رر سا   

که موعوع م   بیماری   اشتجا  جوانان حل نشاده مااناده  
  د  ت در د ره ،عا یت هود نتوانسته آنچناان کاه باا اد در  
ا ی حوزه گام بردارد. با ا ی  جود مرتاباا عاناوان مار شاود  
بیماری بزرگتر ی   م متر ی چا ش داهلر کشاور اسات    
بسایاااری از هااانااوارهااا بااا ا اای مساائاالاه مااواجااه هسااتاانااد.  
کارشناسان بازار کار مر گو ند ا ی مسائالاه آنا ادر جادی  
است که بسیاری از هانواده ها آن را  مس کارده   باه ساد  
بیماری جوانان هود برهورده اندر همچنیی عنوان مار شاود  
در شرا   ،علر بازار کارر کمتر هاناواده ای را مار تاوان  
 ا،ت که در آن دستم   ک  ا د  جوان ،اار  ا اتاحاصایال  
دانشگاهر بیمار  جود نداشته باشد   اغلب جوانان هاود را  
آماده مر کنند سس از دانشاگااهر  اک د ره بایامااری را  
تجربه کنند. براساس آهر ی آمارهای موجود در حا  حااعار  
حد د نیمر از کل بایامااران کشاور را ،اار  ا اتاحاصایاالن  
دانشگاهر تشمیل مر دهند   تعداد جوانان بایامااری کاه  
دارای تحصیالت دانشگاهر هستند بیش از  اک مایالایاون  

هزار نفر عنوان مر شود. بنابارا ای جااماعاه اناتاظاار    ٢٩٩    
دارد د  ت بدش م مر از ا دامات   تاالش هاای هاود را  
در ب عد مسائل داهالار کشاور باه حال ماعاضال بایامااری  
اهتصاص دهد   برای آن طر    بارنااماه عامالایااتار ارائاه  

 کند. 
 اند نصف بیکاران کشور تحصیل کرده

با ا ی  جودر بر سا ه آهار ای آماارهاای ارائاه شاده از ساوی  
هزار هانوار سااکای در    ٥٤٤ میلیون      ٨  زارت کار بیش از  

ش رهای کشور در بدتر ی شرا   بیماری به سر مار بارناد  
  در ا ی هانوارها حتر  ک ،رد شاغل نایاز  جاود نادارد.  
هر چند احتماال بدشر از ا ی هانواده ها را بازنشساتاگاان    
گر ه های تحت سوشش سازمان های حما تر تشمیل مار  
دهندر اما به نظر مر رسد ،شار بیماری   نااتاوانار ا،اراد  
در  ا،تی شجل به بدتر ای شامال مامامای در صادهاا هازار  
هانوار ساکی در ش رهای کشاور ناماود داشاتاه بااشاد. در  
آهر ی سرشماری انجام شده در کشاورر تاعاداد هااناوارهاای  

  ٨١٨ هازار      ١٢٩ میلیون      ٤٩ ساکی در ش رهای کشور  
نافارر    ٨٣٩ هانوار اعالم شده که با در نظر گر،تی ب عد هانوار  

هازار نافار از    ٥٥٩ میلایاون      ٩٨ مجموعا مر توان گفت  
مردم کشور ساکی ش رها هستندا بنابرا ی باا  جاود هاز اناه  
های باالی زندگر در ش رها به   ژه کالنش رهار ناه تانا اا  
هانوارها نیازمند داشتی شجال مانااساب باا درآماد مامافار  
هستندر بلمه نداشتی شجل مار تاواناد مشاماالت اسااسار  
برای هانواده های ش رنشیی ا جاد کاناد.  زارت کاار مار  
گو د آهر ی بررسر ها نشان مر دهد در شا ارهاای کشاور  

درصد هانوارها ،ا د حتر  ک ،رد شاغل هساتاناد    ٢٩٣٤٨ 
هازار نافار هاواهاناد    ٨٤٤ میلیون      ٤٨ که جمعیتر با   بر  

شد. ا ی آمار میلیاونار حاماا ات از آن دارد کاه مسائالاه  
بیماری   نبود شجل در هزاران هانوار ساکای در شا ارهاای  
کشور چ در جدی    ا،تی شجل چ ادر حایااتار اسات. باا  

نافار    ٨٣٩  جود ا نمه تعداد ا،راد هانوارهای شا اری ا اران  

عنوان مر شودر اما متوس  تعداد ا،اراد دارای درآماد در  
نفر استا باناابارا ای مار تاوان گافات اگار    ٤٣١ هانواده ها  

درآمد ا،راد شاغل هانواده ها مناساب بااشاد  اطاعاا هااناوار  
شرا   ب تری برای تامیی هز نه ها هواهد داشت   در غایار  
ا نصورت اشتجا  کمتر از د  نافار در هااناوارهاای شا اری  

 کشورر تامیی کننده هز نه ها ندواهد بود. 
 

هوزار موورد  ٢٥٥خانوارهای فاقد شا ول 
 بیشتر شد

 
مایالایاون    ١ آمارها نشان مر دهد با  جاود ا اناماه حاد د  

هانوار بد ن ،رد شاغل   با درآمدهای نامعلوم ر زگار مار  
  ٥٥١ هازار      ٩٨ هانوار به تعداد    ١٢٩ هزار      ٤٩ گذرانندر  

نفر در بازار کار ،عا یت دارند.  عنر از هار هااناوار    ٩ نفر با  
نفر هر ر ز در بازار کار حضاور داشاتاه   کساب درآماد    ٩ 

هااناوار نایاز باا    ٩٥٩ هازار      ٤١ مر کنند. از ساو ارر  
،رد شاغل در باازار کاار    ١ هزار نفر با    ٢٢٤ جمعیت با   بر  

کشور حضور دارند. بر سا ه آمارهاای ماوجاودر ما ا  تار ای  
گر ه موجود در ا ی بدش هانوارها ار اسات کاه باا  اک  

  ٢٩٨ میلیاون      ٥ ،رد شاغل اداره مر شوند. طبق آمارهار  
  ٢٨٤ مایالایاون      ٨٢ هانوار با جمعیتر با   بر    ٨٨٢ هزار    

هزار نفر که صر،ا ساکی ش رهای کشور هساتاناد در حاا   
حاعر با  ک نفر شاغل ر زگار مر گذراناناد. هاماچانایای  

هانوار ش ری کشور با جمعیتر باا ا  بار    ٨٤٢ هزار      ٨٤٨ 
هزار نفر با د  نفر شاغل اماورات هاود را    ٩٨٥ میلیون      ٤ 

هااناوار نایاز باا    ٩٩٤ هازار      ٨٩٨ مر گذرانند   باالهره  
شااغال    ٨ هزار نفار باا    ٩٥ جمعیتر بیش از  ک میلیون    

 اداره مر شوند.  
 

هشدار رفو بین المولول نسوبوت بوه نوقو  
حقوا کارگران در پروژه های جام جهانوی 

 قطر ٥١٥٥فوتبال 
سازمان عفو بیی ا ملل  طر را ماتا ا  کارده کاه در جار اان  

کاارگاران    ٢٩٢٢ ساهت  رزشگاه اصلر جام ج انر ،وتبا   
ماا اااجاار را مااجاابااور بااه کااار اجااباااری کاارده اساات. بااه  

مارس  ور نیوزرعفو بیی ا ملل گفته است کاه در  ٨٤ گزارش 
جر ان ساهت استاد وم هلیفهر م امات  طر کارگران ما ااجار  
را مجبور کرده اند در ساماوناتاگااه هاای کاثایاف ا اامات  
کنندر مبا   هنگفتر در ازای استددام با اردازنادر دساتامازد  
محد د بگیرند   همچنیی ما ااماات گاذرنااماه هاا شاان را  
مصادره کرده اند. آدری گوگرانر مد ر تحا ایا اات جا اانار  

،ایافاا در ا ای ماورد  »سازمان عفو بیی ا ملل مر گاو اده  
مسئو  است   مر تواند کارهای ز ادی اناجاام دهاد. جاام  
ج انر کسب   کار اصلر آن است. آن ا جام ج انار را باه  
کشوری س رده اند که کارگران م اجر بطور ناظاام ماناد از  
نظر ح و  کار مورد سو  اساتافااده  ارار مار گایارناد. باه  
همیی هاطر ،یفا با د دست به ا دام بزند چرا که در ارتابااا  
با  راردادهای مرتب  با جاام جا اانار آنا اا در هاطار ساو   

عفو بیی ا امالال در گازارش هاود گافاتاه   «استفاده هستند. 
است که سو  استفاده از کارگران سر ژه های جاام جا اانار  
 مه ننگر بر  جدان ،وتبا  ج ان هواهد بود. رئیس کمایاتاه  

 اطار گافاتاه اسات کاه ساو     ٢٩٢٢ برگزاری جام ج انر  
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ر،تارها ر با برهر کارگران صورت گر،ته کاه د حاه در  
 حا  حل ا ی مشمالت است. 

 
درصود اروالم شود ٠٠٣٣در سالی که تورم 

درصود رکوورد ٣١٣٢آب، برا و سوخت بوا 
 را شکست ٥١گرانی 

در سااا اار کااه ناار  تااورم از سااوی ماارکااز آمااار ا ااران  
درصااد اعااالم شاادر آبر باار    سااوهاات بااا تااورم  ٤٤٣٨ 
شاماسات. باه    ٥١ درصد رکورد گرانار را در ساا   ٨١٣٩ 

گزارش هبرنگار ا تصادی هبرگزاری تسنیا ر مارکاز آماار  
درصاد کااهاش    ٩٣٩ ا ران نر  تورم در سا ان اسفند ماه را با  

درصد   نر  تورم ن اطاه باه نا اطاه    ٤٤٣٨ نسبت به ماه  بل  
درصاد اعاالم    ٨٣٩ درصاد کااهاش    ٩٣١ در ا ی ماه را باا  
درصدی نر  تاورم از ساوی مارکاز  ٤٤٣٨ کرد. اعالم تورم  

در حا ر اسات کاه باررسار جازئار    ٥١ آمار ا ران در سا   
دهدر سر،صل آبر بار    ساوهات    تورم در کشور نشان مر 

درصادی رکاورددار گارانار در  ٨١٣٩ با تاورم    ٥١ در سا   
درصدر مایاوه    ٤٤٣٩ سا  گذشته بوده است. آموزش با تورم  

درصد   ب داشت   درمان باا تاورم    ٤٩٣٩   هشمبار با تورم  
 بودند.   ٥١ های بعدی گرانر در سا     درصد در رتبه   ٤٩ 
 

از مرگ یک کارگر تا بیوکوار شودن چونود 
 هزار کارگر در کرمان

برای جامعه کارگری بدتار ای ساا  باود ز ارا ها     ٥١ سا   
مرگ ناماا اناده کاارگاری در آن ر  داد  ها  کاارگاران  

ماعادن    ٨  احد تو ایادی ر   ٨٩٩ ز ادی از کار بیمار شدندر  
هودر  سازی رسه کارهانه بازرگ تاعاطایال شاده کاه    ٢ ر 

کاارگار آن    ١٩٩ سفا  مساک نیز در بیی آن ها باود کاه  
ه  تعد ل شدند . باه نا ال از "ساا اگااه هاباری تاحالایالار  

از ناظار د  اتار هاا ساا     ٥١ کارگران کرمان "شا د ساا   
هوبر بود   با گزارشاتر سعر داشتند تاا رشاد تاو ایاد را  
در سطح کشور به مردم اثبات کنند اما ا ی رشد تو ایاد ناه  
تن ا اتفا  نیا،تاد بلمه باعث بایامااری تاعاداد ز اادی از  
کارگران در  احد های تو یدی شاد   حاتار ا ای بایاماار  
شدن موجبات مرگ تعدادی از کاارگاران را نایاز درکال  
کشور ،راه  کرد. شا د از نظار د  اتار هاا مارگ  اک  
کارگر آن ه  در زمان اعتراض به بیمار شدن   درهاواسات  
اح ا  حق هود برای تعو ق سه ماهه ح و شان  چنادان ها   
م   نباشدر  اما با د  ادآ ر شاو ا  باه د  ات ماحاتارم کاه  
ا تصاد کشور از کف همیی کارهااناه هاا ماعاادن    احاد  
های تو ید ر  میدهد   به نظر مار آ اد ارزش نا اادن باه  
کارگرر کاری است که در توان ا،رادی چون انابایاا   ارار  
داد ز را بعد از بوسیدن دست کارگر  توس  سایاامابار هااتا   
تا به امر ز هنوز مسئو ر برای ارزش گذاری به کاارگاران  
تالش مضاعفر نداشته است. گارچاه رهابار بازرگ ا اران  
بارها به ارزش گذاری  ا ی  شر تاکیاد بسایااری ناماوده    
حتر در زمان ها ر از کارگران تجلیل ناماوده اسات  هاود  
را هادم آنان دانسته است  اما د  تر ها انگاار ناه کاارگار  
را مر شناند   ناه هاود ناان کاارگاری هاورده اناد ز ارا  
کارگران را ا،ردی بر سواد   بر ارزش مر سانادارناد. در  
سا  گذشته شا د بدتر ی اتفا ات جامعه کاارگاری بایاماار  

شدن از  احد های تو ید شان بود اما از هماه بادتار مارگ  
کارگری بود که باه عاناوان ناماا اناده کاارگاران شارکات  
معدنر سعر در اح ا  حاق د اگار کاارگاران داشات کاه  

ماحاماد  »بسیار برای جامعه معدنر ساناگایای تاماام شاد.  
که در اثر برهورد با تر لر حامل زغاا  جاان   «علر میرزا ر 

سا اه ردارای    ١٩ هود را از دست داد  کارگری بود حد دا  
باه هاماراه ساا ار    ٥١ هارداد مااه     ٢٤ د  ،رزند ر صاباح  

ماه بالتمالایافار    ٨ کارگران شرکت معدنجو در اعتراض به  
سس از تعطیلر معدن در ابتدای جاده سابدانا حضاور  اا،اتاه  

نافار از کاارگاران    ٤٩ بود. در ا ی تجما  صانافارر حاد د  
هاردادمااه     ٢٤ صباح    ٤ شرکت معدنر معدنجو از ساعت  

در اعتراض به تو ف ،عا یت ا ی معدن   بیماری بایاش از  
کارگر با تجم  در اباتادای جااده سااباداناار ا ادام باه    ٨٩٩ 

بستی جاده کرده بودند. که در همیی هاناگاام ماحامادعالار  
میرزا ر که از ناحیه چش  آسیب د ده باود   د اد هاوبار  
نداشتر ناگ ان با تر لر حامل زغا  که  صد عبور از بایای  
تجم  کنندگان را داشت بارهاورد کارد   جاان هاودر ا از  
دست داد  ا ی ،اجعه را برای جااماعاه ماعادنار باه  جاود  
آمد. سا  گذشته بدتر ی سا  بارای ماعاادن دغاا  سانا   
کرمان بود درست زمانر که شرکت دغاا  سانا  تاحات  
سوشش صند    رشمسته ،والد  ارار گار،ات ر هاود ا ای  
صند   که دچاار مشاماالت عاد اده ای بارای سارداهات  
ح و  بازنشستگانش بود داعیاه حاماا ات از ماعاادن دغاا   
استان را بر ع ده گر،ت . ا ی سئوا  مطر  باود صاناد  ار  
که سه ماهر  مبار ح و  بازنشستگان هودر اباه ساداتار  
  هر بار با اعتراض باازنشاساتاگااناش سارداهات مار کاناد  
چطور مر تواند حق کارگران معادن را با اردازد . هامایای  
سئوا  درطو  سا  گذشته بیشتر ی اعتصاباات را باه  جاود  
آ رد ز را ا ای صاناد   تاوان سارداهات هاز اناه هاای دغاا   
سن  را نداشت   کارگران هر د  سه ماه  مبار ماعاتارض  
شده   اعتصاب مار کاردناد تاا حا او  هاود را در اا،ات  

اعتصاب کارگری در کرمان جای تاعاجاب    ٤٩٩٩ کنند .  
بسیار دارد که چرا درست در زماانار کاه رهابار انا االب  
مسئو یی را متوجه ظر،یت بزرگ ماعاادن مار کاناد در  

معدن بزرگ تعطیل مار شاوناد   کاارگاران آن    ٨ کرمان  
اهراج مر شوند   بیمه بیامااری در اا،ات مار کاناناد .  
بدتر ی سا  برای هانواده معادنر دغاا  سانا  درکارماان  

ر اا  هااوردر درشاارکاات دغااا  سااناا  ناایااز    ٥١ در سااا   
مشمالت عد ده ای حاصال شاده باود کاه بازرگاتار ای آن  
تعو ض سه مد ر عاامال درطاو   اک ساا  باود. درساا   
گذشته ح و  کارگران ا،زا ش  ا،ت  اما  یمت دغاا  بااال  
نر،ت   شرکت د ب آهی اصف ان ادعا کرد که با مشامال  
،ر ش ر به ر شده   حاعر به سذ ر،تی ا،زا ش  یمات دغاا   
نشد   حتر سو  دغا  های هر داری شده از کرمان را نایاز  
نمر سرداهت که ا ی عوامل بار مشاماالت شارکات دغاا   
سن  مر ا،زر د . ا بته ا ی که شارکات دغاا  سانا   
دچار مشمل شده نشان از عدم تدبیر بود ا ی اتفا  نه تانا اا  
درمعادن بلمه در صنعت ه  ر  داد   د  کارهااناه بازرگ  
هودر  سازی کرماان باا ناام هاای کارماان هاودر   را ای  

  ٤٩٩٩ هودر   "در ارگ جد د با   تاعاطایال شاد  حاد د  
هودر  را در اناباار    ٩٩٩٩ کارگر را هانه نشیی کرد  تعداد  

 احد تو یدی ش رک های صاناعاتار نایاز  ٨٩٩ دسو نمود .  

تعطیل شدند    ما ب ر به صورت نصاف ظار،ایات تاو ایاد  
داشتند که همان ه  ،   برای سر ساا ناگاه داشاتای  احاد  
تو یدی بود  ذا ا ی سئوا  مطر  مر شود که چرا د  اتار  

  ٤٩٩ که داعیه حل معضالت   مشمالت  ا تاصاادی در  
ر ز بودر  کشور را به سمت بیچاارگار ساو  داد   تاماام  
تالش هود را برای مسائل سیاسر گذارد به نظر مار آ اد  
ا ی د  ت نیازی به  زرای د گرش ندارد   تن ا  ز ار ماوثار  
ا ی د  ت  ز ر امور هارجه بود   ماب ار تامااشااچایاان ا ای  
بازی سیاسر بودند رکه ا بته  ز ر امور هارجه ها  ماثابات  
عمل نمرده است  با برجام مشمالت عد ده ی د اگاری را  
بر ا ران  ا تصاد آن تحمیل کرد د  ت مردان محترم از شاماا  

 متشمر   
 

 اخراج و بیکارسازی 
کارگر نسواجوی بوروجورد  ٩١١قرداد حدود 
 تمدید نشد

در ابتدای سا  جد د که  رار است تاوساعاه   اشاتاجاا  باه  
همراه تو ید داهلر   ر،  بیماری در ا  و ت  رار گایارد در  

نفر از کاارگاران در نسااجار بار جارد از کاار     ٩٩٩ ابتدا   
 بیمار شدند. 

 
کارگر باسابقه فووالد لووشوان اخورا   ٩٥

 شدند
اند تا سایاش از شار ع    کارگران کارهانه ،والد  وشان  گفته 

بود   اما ظاهرا مد ر ت در آغااز ساا     ٢١٩ حد د    ٥٩ سا   
 کارگر گر،ته است.   ٩٢ جد د تصمی  به تعد ل  

 
کوارگور دیوگور  ٠٩١با شرو  سال جواریس 

 معدن جو در لبس اخرا  شدند
کاارگار  ٤٩٩ از ابتدای سا  جاری تااکاناون نازد اک باه    

باه   «ماعادن جاو » راردادی شرکت معدنر زغاا  سانا   
 اند.   د یل اتمام  راردادهای کار هود تعد ل شده 

 
کوارگور  ٢١بوا  «ستبر گورانوول»کارخانه 
 تعطیل شد

کارهانه ستبر گرانو  که در زمایاناه تاو ایاد اناواع گاراناو   
کاشار کافر د اوارر سارساالن   گارانایات در شا ارساتاان  

باه د ایال    ٥١ تاکستان ،عا یت داردر از ا   اسفند ماه سا   
رکود بازار مواد ا  ایاه کااشار تاعاطایال شاده   تاماامار  

اناد. ا ای کاارگاران کاه    کارگران آن ه  اکناون بایاماارشاده 
سااا  ساااباا ااه کااار دارناادر    ٤٩ بصااورت ماایااانااگاایاای باایاای  

گو نده کار،رما سیش از اهاراج کاارگاران از ا   آباان    مر 
ماه اعالم  رشمستگر کرده  اعاالم کارده باود د اگارتاوان  

 ادامه تو ید ندارد. 
 

بوور اثوور رکووود اقووتووصووادی، درخووواسووت 
نوفور از  ٢١مطالباش و کمبود نقدیونوگوی 

کارگران نخستین کارخانه تولویود اکسویود 
 منیزیم کشور از کار بیکار شدند
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بر اثر رکود ا تاصاادیر درهاواسات ماطاا اباات   کاماباود  

نفر از کارگران ندستیی کارهانه تاو ایاد    ٩٩ ن د نگر حد د  
اکسید منیز   کشور از کار بیمار شدند. کارهانه اکسایاد  
منیز   در سنج کایالاوماتاری شا ار ساربایاشاه  ارار دارد    
ندستیی کارهانه تو ید اکسید منایاز ا  در کشاور اسات    

نفر از کاارگاران کاارهااناه تاو ایاد اکسایاد    ٩٩ اهیرا  حد د  
منیز   ش رستان سربیشه از کار بیماار شادناد.  بارهار از  
ا ی کارگران که شا د ساب ه کار آن ا در ا ی کاارهااناه باه  

رسد   با توجه به شرا   سانار بارهار    سا  مر   ٤٩ از    بیش 
سا  سی دارندر امر زه د اگار کااری    ١٩ ها که باالی    از آن 

 توانند سیدا کنند.   برای گذران زندگر نمر 
 

درصود واحودهوای صونوعوتوی  ٣٣تعطیلوی 
 کارخانه در انتظار نقدینگی ٢٥٠سمنان/ 

استاندار سمنانا تعداد  احد های صنعتر   تو یدی اساتاان  
 احاد اساتر گافاته از ا ای  ٩٥٢ ه  اکنون  اک هازار    

درصادر باه د ایال مشامال نا اد اناگار  ٨٨  احد  ا  ٤٢٤ بیی 
 تعطیل هستند.  

   

 اخبار بین المللی 
آوریل: ادامه ارتراضاش به پیش نویوس  ٠

 !«ش  ایستاده»قانون کارالخمری با نام

 

 
جوانان معترض به سیش نو س  انون کارا دمری سنج شاناباه  
 جم  شب را درمیدان جم وری سار اس باه ساحار رساانادناد  
 دربامدادر زشنبه بدنبا   ورش سلیاس ماتافار  شادناد  ساس  
ازچندساعت د بااره چاادراعاتاراعایاشاان را درا ای مایادان  
برساکردند. به گزارش  ور نیوزرباد   باران ب اری سار س ها   
باعث نشد کاه ماعاتارعاان باه تاجایایارات در  ااناون کاار  
سنجشنبه شب هیابان ا را ترک کاناناد. ساس از تاظااهارات  
هیابانر گساتارده ا ای ر زر بسایااری از داناش آماوزان    

دانشجو ان ،رانسوی در هایااباان هاا ماانادناد   در مایادان  
ر  وبلیک  ا جم وری سار س با برسا ر چاادرهاای ماو ات  
شب را باه صاباح رساانادناد. د ایال اصالار اعاتاراعا اای  
سراسری در ،رانسه تجییرات گساتارده ای اسات کاه  ارار  
است در  وانیی کار اعما  شود. تجییرات  انون کار شاامال  
طیاف گساتارده ای از اصاالحاات مار شاود. از جامالاه  

ساعت کار هفتگر   آسان تر شدن شارا ا     ٨٩ تجییرات در  
برای اهاراج کاارمانادان از ساوی کاار،ارماا اان.  کشاور  
،رانسه در  ک ماه اهیر شاهد چا اار تاظااهارات گساتارده  
سراسری بوده است. اما تظاهرات ر ز سنجنشنبه بازرگاتار ای  
اعتراض بود. در ا ی ر ز صادهاا هازار نافار در شا ارهاای  
مدتلف به هیابان ا آمدند. به گفتاه  ز ار کشاور بایاش از  
صد نفر از معترعان باازداشات شادناد. باناا باه گازارشاات  

آ ر لر جوانان معترض به سیش ناو اس  ااناون  ٢ منتشره بتار   
کارا دمری سنج شنبه  جاما  شاب را درمایادان جاما اوری  
سار س به سحر رساندند  درباامادادر زشاناباه بادناباا   اورش  
ساالاایااس مااتاافاار  شاادنااد  سااس ازچااناادساااعاات د باااره  

 چادراعتراعیشان را درا ی میدان برساکردند. 
 

نتیجه مذاکراش اتحادیه کارگران صونوایوع 
 در سوئد با کارفرما

در ر ز    -ساوئاد   -  IF METALLاتحاد ه صنا   ،لازی 
مارسر بعد از چانه زنر به توا،ق رسایادناد.    ٨٤ سنج شنبهر  

اعضای اتحاد ه صنا   ،لزی كه  ارارداد سااالناه آنا اا باه  
سا ان رسیده بود در حایای بساتای  ارارداد جاد اد هاواساتاار  

درصد ی ا،زا ش دست مزدها شدناد. باعاد از    ٨/٢ ا،زا ش  
چانه زنر های طوالنر مدت مابیی نماا انادگاان اتاحااد اه  

درصااد    ٢/٢ صاانااا اا  بااا كااار،اارمااا ااانر تااوا،ااق شااد كااه  
نفر هساتاناد    ٩٩٩/٤٩٩ دستمزدكارگران ا ی بدش که حد دا  

 ا،زا ش  ابد. 
 

ردم توافق اتحادیه کارگران ساخوتوموانوی 
 مار  ٣٠با کارفرما در 

بر اساس آهر ی گزارش ها تاکناون هایاج تاوا،ا ار ماابایای  
  -ساااوئاااد    -اتاااحااااد اااه کاااارگاااران سااااهاااتاااماااانااار 

Byggnadsarbetare  .ر با کار،رما ان حاصل نشاده اسات
عضاو    ٢٤٩٩ اتحاد ه کارگران ساهتمانر اعالم کارد کاه  

شارکات ماداتالاف باه ،اعاا ایات    ٤٩ ا ی اتحاد ه کاه در  
مشجو ندر اعتصاب هاواهاناد کارد. د ایال ا ای اعاتاصااب  
اهتال  نظر با کار،رما اعالم شده است.  اوهاان  ایانادهالا   

ماا  »سدنگوی اتحاد ه کارگران ساهتماانارر مار گاو اده 
  ٨٣٢ آماده همه چیز هستی . درهواست ما ا،زا اش حادا ال  

درصدی ح و  است   همچانایای هاواساتاار تاعایایای  اک  
حدا ل دستمزد مشدد هستیا . از ساوی د اگارر مااتاس  
اکر یندر ر یس مذاکارات اتاحااد اه کاار،ارماا اان صاناعات  

درصدی دستامازدهاار    ٢٣٢ ساهتمانر مر گو د که ا،زا ش  
س ف ا،ازا شار سات کاه اتاحااد اه ا  بار اسااس  ارارداد  
جاااریر  ااادر بااه سااذ اارش آن اساات. ناامااا اانااده کااارگااران  

  ٤٢ ساهتمانر گفته است در صورت عدم توا،ق در تاار ا   
 اسر ل دست به اعتصاب هواهند زد . 

 

کارگر درپی انفجار در معودن ٩کشته شدن 
 سنگ پاکستان  ز ال

ا رکازئاار  »سانا  در مانااطا اه    انافاجااار در مااعادن زغااا  
کشاتاه بار جاای    ٩ از مناطق  با لر ساکستاان   «ا جنسر 

نافار از کاارگاران نایاز    ٤٨ گذاشتا ا ی در حا ر است که  
اند. به گزارش دا نر علت انفجار جاما     ز ر آ ار به دام ا،تاده 

شدن گاز در  سمتر از معدن بود کاه ساباب شاد  سامات  
ناافاار از    ٩ ز ااادی از آن تااداار ااب شااود. ساازشاامااان حااا   

های ا ی حادثه را  هی  گزارش کردند ا ی در حاا ار    زهمر 
است کاه تاالش نایار هاای امادادی بارای ناجاات با ایاه  

هاا اهال ماناطا اه    چار   ها ادامه دارد. بیشتر معدن   چر   معدن 
سدتوندواه هستند که بارای کاار    شانگله  ا   در ا ا ت هیبر 

به منط ه ا رکزئر نزد ک مرز ا،اجاانساتاان ر،اتاه باودناد.  
سانا  ا رکازئار کاار    هزار نفر در معادن زغاا    ١ بیش از  

هزار نفر از آن ا به استدراج زغاا  از داهال    ٨ کنند که    مر 
هافاتاه    ٨ مسیرهای هطرناک معدن اشتجا  دارناد. حاد د  

  ٩ سن  ا رکزئر سبب شاد     بل نیز انفجار در معدن زغا  
  ٢٩٤٩ کارگر جان هود را از دست بدهناد. در ژ ئای ساا   

 معدنچر در ا ی معدن هطرناک کشته شدند.   ٤ نیز  
 

 فاکس کان، شارپ را خرید
درصد س ام شرکت شار  توس  ،ااکاس    ٤٤  رارداد هر د  

کان ر ز شاناباه رساماا مایاان ا ای د  غاو  بازرگ باازار  
مایالایاارد    ٨ ا متر نیک ج ان امضا شد. مبل  ا ی  رارداد  

  ششصد میلیاون  اور  اسات. ارزش کال سا اام شارکات  
میلیون  ور  بیشتر بارآ رد شاده    ٥٩٩ شار  در توا،ق ا  یه  

بودر اما در مذاکرات بعدی شارکات ،ااکاس کاان مابالا   
سیشن ادی را کاهش داد. مذاکرات میان شرکات تاا اوانار  
،اکس کانر با نام رسمر هون های سرسیژن ا ناداساتاری    

ساا  باه طاو  اناجاامایاد. باا ا ای    ٩ شرکت ژاسنر شار   
 رارداد ،اکس کانر به   ژه باداش تاو ایاد ناماا شاگارهاای  
 درتمند شرکت شار  را در اهتیار مر گیرد   ماو اعایات  
هود را در بازار آسایاا ار ناماا شاگارهاا بایاش از هامایاشاه  
مستحم  هواهد کرد. شار  تو ید کنناده ناماا شاگارهاای  
آ فون   آ  د شرکت اسل است   سرما ه گذاری جاد اد مار  
تواند موجب تحو  م مر در بازار ج انر تو ایاد ناماا شاگار  

 شود. 
 

ارتراض مردم دیکیلی به انتخاب شهرشان 
 به رنوان مقصد پناهجویان

بال،اصله سس از ا ی که ش ر د میلر به عاناوان  امار از  
م صدهای احتما ر م اجران باازگارداناده شاده باه تارکایاه  
انتداب شدر مردم ا ی ش ر بندری در استان ازمایار تارکایاه  
به نشانه اعتراض به ا ی تصمی  به هیابانا اا آمادناد. د  ات  
ترکیه بتازگر توا، نامه ای را باا اتاحااد اه ار ساا امضاا  

 ااچاا   »کرده است که هد  آن جالاوگایاری از تاجاارت  
به ار سا اعالم شده است. بر اسااس ا ای تاوا،ا انااماه   «انسان 

همه م اجران غیر انونر که از ترکیه به جزا ر  اوناان مار  
ر ند با د به ترکیه برگردانده شوناد. اتاحااد اه ار ساا هاز اناه  
بازگرداندن ا ی م اجران را به ع ده گر،ته است. نایار هاای  

م اجر را در در اا تاو ایاف    ٤٨ گارد ساحلر د میلر  ا ق  
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کردند. ا ی م اجران که اغلب آن ا سور ه ای هستند  صاد  
داشااتاانااد هااود را بااه جااز ااره  ساابااوس  ااونااان باارساااناانااد.  
کمیسار ای عا ر سازمان ملل برای سناهندگاان در کاناار  
ن ادهای ح و  بشری د گر از منت ادان تاوا،ا انااماه اهایار  
است. ا ی سازمان گفتاه اسات کاه در سار ژه باازگاردانادن  
م اجران به ترکیه مشارکت نمر کند اما بر اساس  ظیافاه  
اش بر ناحاوه اجارای آن ناظاارت هاواهاد کارد. بار اسااس  
توا، نامه امضاشده بیی ترکیه   اتحاد ه ار سا باه ازای هار  
 ک سور ه ای که از  ونان باه تارکایاه باازگارداناده مار  
شودر  ک سور ه ای ساکی ترکیه باا اد باتاواناد باه طاور  

  انونر در ار سا ا امت کند. 
 

درگیری شدید میان دانشجویان و پولویوس 
 پرو

درگیری میاان دانشاجاو اان هشاماگایای   سالایاس سار  در  
سام اسر جنوب ا ی کشور موجب زهامار شادن دسات کا   
بیست نفر شد. ا ی برای سومایای ر ز ماتاوا ار اسات کاه  
دانشجو ان در اعتراض به عدم بااز شادن سااهاتاماان جاد اد  
دانشگاه راه یما ر مر کنند. سااهات ا ای سااهاتاماان در  

سا ان  ا،ته اما تا کاناون ا،اتاتاا  نشاده اسات.    ٢٩٤٤ سا   
 ز ر کشور سر  در  اکاناش باه هشاونات هاای چاناد ر ز  

می همیشه گفته ام   اکاناون ها  تامارار  »گذشته گفته  
مر کن ر اعتراض  ک بحاث اسات   هشاونات ماوعاوع  
د گری. ما همیشه از نیر های سلیس   ا،سرانمان حاماا ات  
مر کنی ر به   اژه زماانار کاه بارای اناجاام  ظاا افاشاان  

در ا ی درگیاری هاا چاناد ای   « ربانر   زهمر مر شوند. 
مامور سلیس زهمر   چ ار ا،سر به مدت بایاسات سااعات  
توس  معترعان دستگیر شدند.  ک ا،سر نایاز باه عالات  
شدت جراحت به بیمارستان منت ل شد.  مر از ماعاتارعاان  

ساناج ساا   »به بازنشدن ساهتمان جد د دانشگاه مر گو اده  
از ساهت ساهتمان جد د مر گذرد   در تاماام ا ای مادت  
آن ا ت لب کردند. به هامایای د ایال اسات کاه ماردم امار ز  

عال ه بر دانشاجاو اانر سااکاناان   «دست به اعتراض زده اند. 
محلر نیز در اعتراض ها شرکت کرده اناد.  ارار اسات باه  

 ز دی هیاتر از معترعان با  ز ر آموزش د دار کنند. 
 

سائوپولوس اداموه اروتوراضواش موخوالوفوان 
 رلیه دیلما روسف، رئیس جمهوری برزیل

صدها تی از مدا فان د  ت برز ل در سائاوساو او باه هایااباان  
آمدند   هواستار استیضا  د لما ر سفر ر ایاس جاما اوری  
کشورشان شدند. رئیس جم وری بارز ال ماتا ا  اسات کاه  
بودجه های د  تر را مدد ش   دساتامااری کارده تاا باه  
ا ی نحور کسری بودجه ،ازا اناده بارز ال را مادافار کارده  
باشد. مجلس نما ندگان بارز ال  ارار اسات در مااه جااری  
موا، ت  ا مدا فت هود را با استیضاا  د الاماا ر ساف در  

 مجلس سنای ا ی کشور اعالم کند. 
 

ارتراض پناهجویان و حامیان حقوا بشر 
 در آتن: مرزها را باز کنید

حد د  ک هزار سناهجو ب مراه ،عاالن ح و  بشر   حاامایاان  
سناهجو ان ر ز چ ارشنبه در برابار ساار اماان  اوناان   د،اتار  
کمایاسایاون ار ساا در آتای راها ایاماا ار کاردناد. هاواساتاه  
معترعان باز شدن مرزهای ار سا به ر ی سنااهاجاو اان باود.  

 « جو توا، نامه ناژادسارساتااناه اتاحااد اه ار ساا   تارکایاه »

مدا فت هود را با ا ی توا،اق نشاان دادناد. بار اسااس ا ای  
مارس به اجارا درآماده سانااهاجاو اانار    ٢٩ توا، نامه که از  

که از طر ق ترکیه  ارد  ونان شوند به ترکیاه بااز گارداناده  
مر شوند.  ک سناهجاوی ا،اجاانساتاانار حااعار در ا ای  

ما از د  ات  اوناان چایازی نامار  »راه یما ر مر گو ده  
هواهی . آن ا هودشان اکنون با مشمالت ا تصادی ماواجاه  
اند. ما از کشورهای بزرگ ج ان مر هواهایا  مارزهاا را  
به ر ی ما باز کنند. ما برای سو  به ا نجا نیامده ا  . ماا  
در جستجوی  ک جای امی به ا نجا آماده ا ا    بادناباا   

  ٩٤ حاد د   .«سرزمینر هستی  که در آن صلح بر ارار بااشاد 
هزار سناهجوی اغلب سوریر عرا ر   ا،جانستانر در حاا   
حاعر در  ونان بسر مر برند   برهر از ماعاتارعاان بارای  
شرکت در ا ی راه یما ر از ارد گاه مو ت سانااهاجاو اان در  
بندره سیره به آتای آماده اناد. بارساا اه ا ای گازارشرسایااسات  
مرزهای بسته باعث ناامیدی هزاران سناهجو ار شاده اسات  
که در حا  حاعر به  ونان آمده اند. آن ا از اتاحااد اه ار ساا  
مر هواهند که توا،ق با ترکیه اجرا نشود تاا باتاواناناد باه  

 سفرشان در ار سا ادامه دهند. 
 

افشاگری بی سابقه میلیونها سنود دربواره 
 پولشویی افراد مشهور

اسناد محرمانه ای که بتازگر به ماطاباوعاات درز کارده  
ابعاد جد د   بر ساابا اه ای را از ،ارار ماا ایااتار ا،اراد  
 درتمند سیاسر   ا،راد مش ور   ثر تمند نشان مار دهاد.  
حد د  ازده میلیون سند متعلق به  ک شرکت ح او ار باه  

نشان مر دهاد کاه ا ای شارکات   «موساک ،ونسما »نام  
چگونه به مشتر ان هود در سراسر ج ان کمک مر کاناد  
تا به ا داماتر نظیر سو شو ر  ا ،رار ما یاتر دست بازناناد.  
 ک بانک ر سر که به  الد میر سوتایای نازد اک اساتر  
در ا ی اسناد به سو شو ر مبلجر بیاش از  اک مایالایاارد  
دالر مت   شده است. از ا ی شرکات ساانااماا ار باه عاناوان  
 مر از مرموزتر ی شرکت ای ح و ر ج ان نام مر بارناد.  
در ا ی اسناد که  ک نشر ه آ مانر آن ا را ماناتاشار کارده  
است عال ه بر نام ا،راد مشا اور از جامالاه  ایاونال مسارر  

کشاور باه    ٩٢ باز می صاحب نام آرژانتینارر ناام رهاباران  
چش  مر هورد. از جمله ا ی رهبران عبارتاناد ازه حسانار  
مبارکر رئیس جم وری سابق مصرر معمر  ذا،ارر رهابار  
سابق  یبرر   بشار اسدر رئیس جم وری سور اه. ناام ا اران  

 ه  در ا ی اسناد  جود دارد. 
 

لومار ارتراض به 
دستگیری جعفر رظیم 
 زاده را امضاء کنید
 آدر  لومار:

 https://secure.avaaz.org/
en/petition/ 

ree_Jafar_Azim_Zadeh_
Campaign_to_free_Jafar
_Azim_Zadeh/?tMWfLfb 


