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 جای برای ناامیدی نیست
 یاشار سهندی 

در نمایشی  دیی یر در سن سیوی  
دنیا درانتخاب  مییان بیو ب بیو یر  
ظاهر امر مردم امیریی یا بیو یر را  
"انتخاب" کردنو! این کیه قیریور  
انتخابات کیه بیورابازی بیرگیزار  
می نو انیتیخیابیات اسیت از حی   
انتخاب میان بو ب بو ر مشیخی   
است. بهرحال نشانه هیای جینیون  
بورابازی با نمایش رسم  "سیمم  
هیتلری" به پییربزی  یرامیر در  
جلسه ای از نژادپرسیتیان رسیمی   
در امییرییی ییا رنیی  با یی یییییت  
گییر.ییت. بییر اسییاب  سن  ییرب  
المثل .ارسی  کیه "دییوانیه قیو  
دیوانه بینو خوشش سییو" کسیانی   
از جنس  رامر در سیراسیر دنیییا  
نیش شان  ا بینیاگیوا بیاز شیو.  
می وینو  رامر غیر  ابل پیییش  
بینی  اسیت امیا ایین بیه  یولی   
"دلرلک پاره ب ت ب دیوانیه  یمیام  
ب ت" سنرور عریل دارد کیه  یمیام  
همت خودا را بر ایین گیشاشیتیه  
است که هر قه بیوی انسیانیییت  
میوهو مورد حمیلیه  یرار دهیو ب  
حت  حیات به ربی کیره زمییین  
را م رض خطیر  یرار دهیو قیون  
ظاهرا بابر نوارد کیه کیره زمییین  
در حییال گییرم شییون اسییت کییه  
زنوگ  میییلیییاردهیا انسیان را ب  
ایضا همه جیانیواران زمییین را در  
میی ییرض نییابییودی اسییت قییون  
ناسیونالیسم اا گیل کیرده کیه  

عظمت امیریی یا را بیرگیردانیو ب  
ثمره سن این بوده که به گفته نیوام  
قامس   " سهام کیمینیانیییهیای  
انییرای بییه شییمییول بییزرگییتییرییین  
کمنان  ذغال سن ، پ  بیادی  
انرای، بشوت ص یود کیرد. ایین  
کمنان   بل از انیتیخیابیات بیرای  
اعیییمم بگیییر.یییتییین گیییواهییی   
برش ست   در دادگاه ثبیت نیام  
کرده بود بلی  بی یو از انیتیخیاب  

%  ٠٥  رامر اعیمم کیرد کیه  
 هم سود داشته است."  

 
درزیر دماغ امری ا همییین ربزهیا  
.یول کیاسیتیرب بیا زنیوگی  بدا   
کرد. ب با مرگ اب نه سیهیامی   
بییار ر.ییت نییه بییازار بییورسیی   
دقار مطم شیو. امیا میرگ اب  
سنوی است بر پایان جنبش  کیه  
خاصیت خود را سیالیهیا اسیت از  
دست داده ب هیر قیه عیمیر ایین  
جنبش رب به کیهیولیت بیییشیتیری  
میر.ت بیشتر ار جاع  میشیو ب  
دسییت در دسییت حیی ییومییتییهییای  
مییانیینییو جییمییهییوری اسییممیی   
مییی یشاشیت  یا میرگ خیود را  

پیییییشییاپیییییش اعییمم کییرده بییاشییو.   
بکسان  کیه میوا.ی ییین سییینیه  
قاک بازار سزاد هستنو که  یو  
بشری  رین دییوگیاهیهیا ب ا.یراد  

 ماننو هیتلر ب  رامر را پربرا 
 

 ٥٩ صفحه  

پیشروی جنبش کارگری در سال 
 های اخیر 

 متن گفتگوی تلویزیون کانال جدید با شهال دانشفر و اصغر کریمی
 

 ٩ صفحه  

 ناصر اصغری
 ترامپیسم حاصل چه شرایطی است؟ 

 آتنا دائمی، فعال دفاع از حقوق کودک، حقوق زن، و علیه اعدام 

 محمد شکوهی
 نکته اصلی

 اثرات و تبعات پنج سال اجرای طرح"هدفمند کردن یارانه ها"

شهرام یوسفی کمونیست و فعال کارگری 
 درگذشت،

یادش گرامی باد   
تشکیالت شرق کانادا -اطالعیه حزب کمونیست کارگری ایران   

 یادداشت محمد عبدی برادر اسماعیل عبدی بعد از اولین مالقات 
 در زندان 
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 کارگر کمونيست  کارگر کمونيست    
 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران

 درباره مسائل جنبش کارگری

 نسان نودینیانسردبير: 
Kk.sardabir@gmail.com 

 هيئت   حريريه
 ناصر اصغرى

nasser_asgary@yahoo.com 

 شهال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 
 داوود رفاهی

dawood.refaahi@gmail.com 

 ياشار سهندى
y_sahandi@yahoo.com 

 محمد شکوهی
moshokohi@yahoo.de 

 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com  

 محمدرضا پویا
Mohammadreza.pooya@gmail.com 

 شهال خباززاده
shahla_xabazzade2@yahoo.de  

 

 تماس با دفتر  
مرررررررر ررررررر    

 ح ب 

Tel: 0046 739 318 404 
markazi.wpi@gmail.com 

 مسئوليت مطالب با نويسنوگان سنهاست.  
درج مرارت در کارگر کمونيست لزبما به م ني 

  ائيو مضمون سنها از جانب نشريه نيست.

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

 ٥ از صفحه        

 ٧ صفحه 

 
میوهو  اظهار امیوباری کیردنیو    

که با مرگ .یول کاسترب بیازار  
سزاد در کوبا دست ب بالش بیشیتیر  
باز شود  ا بوینوسیله حیریوب بشیر  
نیز رعایت شود، ب الیبیتیه حیریوب  
بشری که اساب اا بر استیثیمیار  
اکثرییت جیامی یه اسیت  اسیتیوار  
است نتیجه درخشانش را داریم بیه  
عییییینییه مشییاهییوه مییییی یینیییییم. در  
گوشه ب گوشه دنیا کثیف  یریین  
ب  ییو انسییانیی   ییرییین احییزاب ب  
جرییانیات در حیال کسیب  یورت  
سیاس  هستنو  ا می یر صیحینیه  
را بییرای  ییرییسیییییم مییجییود بییازار  
جیهیانی  سمیاده سیازنیو. جینی یی   
دی ر در ابی یاد جیهیانی  ب قیه  

  ٧ باک از این امر، قون این بیار  
مییییلیییییارد سدم بییرای گییوشییت دم  
 وپ شون .راهم هستنو ب سالیهیا  
ب و کسان  خواهنیو بیود ا اگیر  
زنوگ  بشری پا برجا باشو( کیه  
 وجیه کینینیو کیه میردمیان کیم  
سواد باعث این امر شونیو. می یر  
ن فتنو که هیتلر را هم کیارگیران  
انتیخیاب کیردنیو! ب رزم نیییسیت  
منتظر سالهای دبر باشیم هیمییین  
ارنییش هییم دارنییو  ییریی یییییرات  
سیاستهیای بحشیییانیه بیورابازی  
برای قهره شیون کسی  میانینیو  
 رامر را بیه گیردن  یوده میردم  
نارا   از ب  یت می  انیوازنیو  
که سواد درسیت ب حسیابی  هیم  
نوارنو قنان یه نیوام قیامسی ی   
 ییاکیییییو مییییی یینییو " بییر اسییاب  
اطمعا   که  یاکینیون مینیتیشیر  
شوه،  رامر  میام رکیورد هیا را  
در دریا.ت حمایت از سیوی رای  
دهنوگان سفییوپیوسیت شی یسیت   
ازجییمییلییه طییبییرییه کییار ب ا شییار  
پایین  طبیریات میییانیه بیه بییژه  
کسییانیی  کییه مییتییوسیی  درامییو  

$ ب  ٠٥٠٥٥٥ سارنیه شیان بییین  
$ بود، سیاکینییین خیارج  ٠٥٠٥٥٥ 

شهری ب ربستیائی ، ب میریومیتیا  
سنها که .ا و مورک  ح یییمت  
عیالییییه بییودنیو..." ب قیرییور اییین  
حر.ها سشنا است هینی یامی  کیه  
بول اییرانی   یرامیر ا احیمیوی  
نژاد( از صنوبب بیربن کشیییونیو!  
 ازه این حر.ها را کس  می یوییو  
که به ح  ییاد سبر میییشیود "...  

حزب جمهوریخواه ... . عمیم بیه  
خطرناکترین  ش ییمت سیییاسی   
 اریخ جهان  بویل شوه اسیت. " ب  
در پیی  سن "... مییهییم  ییر امییا  
ازدست ر.تن کیرامیت انسیانی  ب  
نابودی امیییو بیه سیینیوه اسیت ب  
حس بابست   بیه جیهیانی  کیه  
من بازی ر سنم ب در سیرنیوشیتیش  

 نرش دارم." 
همیشه  اریخ این بوده که صیوای  
نییاامیییییوی رسییا ییر از صییوای  
امیییییوباری بییاشییو قییون اسییاسییا  
حییاکییمییان حیی ییومییت کییردن بییر  
نومیوان برایشان سسیانیتیر اسیت  یا  
کسان  کیه امیییوی دارنیو کیه  
نمیشود دنیا این ونه بیاشیو ببیاییو  
کییاری کییرد. در یییک گییوشییه  
دی یر ایین کیره خیاکی   ییک  
جریان  است، یک حیزبی  اسیت  
که در زمان  که پایان  یارییخ را  
اعمم کردنو پرقم کیمیونیییسیم را  
برا.راشته ن ه داشت. حزبی  کیه  
اکنون نیاز به کمونیسم، نیییاز بیه  
 غییر بییش از هیر زمیانی  حیس  
میییییشییود بجییود دارد ب میینییشییا  
بسیییییییاری از  یییغیییییییییییرات در  
جغرا.یای  سیاس  بیه نیام اییران  

شییوه اسییت. هییمییانیی ییونییه کییه   
م طف  صابر  اکیو مییی ینیو "  

سال گششته علیرغم هیمیه    ٥٠ در  
ا.ت ب خیزهای  که داشیتیییم بیه  
 حر  این راه حیل نیزدییک شیوه  
ایم. برای مثال مو  ییت جینیبیش  
کارگری ب نرش سیاسی  طیبیریه  
کارگر ایران را در نظیر بی یییرییو.  

سال جنبش کیارگیری    ٥٠ در این  
در ایران  وم های مهم  به جیلیو  
برداشته است. این جنبیش اکینیون  
صاحب رهبران سیاس  رادی ال ب  
شیینییاخییتییه شییوه ای در سییطیی   
سراسری است. بیست ب پنج سیال  
پیش قنین نبود. در هیمییین سیال  

ا فا   ا.تاد که در  ارییخ    ٥٥٠٢ 
مبارزا   دهه های اخیر بیینیظیییر  
اسیییییت ب سن ا یییییحیییییاد ب  

کیارگیر ب می یلیم   همبیسیتی ی   
ییی یینیی  دب بییخییش مییهییم طییبییرییه  
کارگر است. ب مبه به بیانییه هیا  
ب  ییطیی یینییامییه هییای مییجییامیی  ب  
مناسبت های جنیبیش کیارگیری  
در ایران ن اه کنییو کیه  یا قیه  
انوازه رادی ال ب پیشرب ب مینیطیبی   

بییا یییک سلییتییرنییا یییییو انسییانیی  ب  
رهییاییی  بییخییش کییارگییری بییرای  
سینوه اییران اسیت. ... میو ی یییت  
جنبیش رهیایی  زن در اییران هیم  
همینطور است.  ابل میریایسیه بیا  

سییال پیییییش نیییییسییت. امییربز    ٥٠ 
دی یر حیجیاب اسیممی  بیجیای  
سن یه  یفیسی  بیرای زنیان بیاشیو  
 بیوییل شیوه بیه مینیبی ی  بیرای  
کابوب ب بحشت سیت الله ها کیه  
اسمم شان دارد از دسیت میییربد.  
در اییین رابییطییه اییینیی ییه قییطییور  

” اعیتیراض عیرییان “ جریان  مثیل  
.من در .ضیای سیییاسی  اییران  
باز اب بسی ی  می  ییابیو  یابیل  
 وجه است. هیمییینیطیور اسیت در  
مورد جنبش خمص  .یرهینی ی   

سیال پیییش    ٥٠ جوانان؛ کیه در  
عییمییو ییا یییک پیییییش بییییینیی  ب  
مشییاهییوه  یییییزبییییینییانییه از سییوی  
کسان  مثیل مینی یور حی یمیت  
بود. اکینیون ایین جینیبیش قینیان  
 وی ب همه گییر اسیت کیه هیر  
ربز خامنه ای بیا نیمیاز بحشیت  

 هاجم .رهینی ی   “ خوانون در برابر  
به سن اعیتیرام مییی ینیو.  ”  دشمن 

جنبش مشهب زدای  هیم در ایین  
ساله گسیتیرا بسییی ی  در    ٥٠ 

ایییران داشییتییه اسییت. قیینییانیی ییه  
جیییامییی یییه اییییران دسیییتییی یییم در  
قهارقوبه خیابرمیییانیه یی ی  از  
 و مشهب   رین جیوامی  اسیت.  
همینطور ن اه کنیو به مرابلیه بیا  
جیینییبییش اسییمم سیییییاسیی  کییه  
شییخیی یییییت هییاییی  قییون مییریییم  
نمازی ب میینیا احیوی از قیهیره  
های سرشناب سن هستنو. جنبیش  
علیه اعوام در بیست ب پینیج سیال  
پیش اصم بجود نواشت ب امیربز  
به یک حرکت ب  مایل  ور یمینیو  
اجتماع  در ایران  بویل شوه کیه  
حت  بخش های  از خود اصیم   
طلبان ب نزدی ان سنها به صیرا.یت  

ا.یتیاده  ”  لغو گام به گیام اعیوام “ 
سیال پیییش ب یتی  میا    ٥٠ انو.  

خواسیت لیغیو میجیازات اعیوام ب  
حبس ابو را در برنیامیه میان بارد  
کردیم ب گفتیم اعوام  یتیل عیمیو  
ح ومیتی  اسیت از قیر ب از  
راسییت بییا حیییییرت ب نییابییابری  

 ن اهمان می ردنو. ب مبه لغو 
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 ٤ صفحه  

کیوان جاوید: اگر بخواهیدد 
یددت تیددویددر عددمددومددی از 
جنبش کارگری به بینندگان 

 بدهید چه میگویید؟ 
 شهال دانشفر: 

ب ت  به جنبش کیارگیری نی یاه  
م  کنیو، اعیتیرا یات بسییی  ب  
گسترده است. ب ت  بیه جینیبیش  
کارگری ن اه م  کینیییو، می   
بینیو که رهبران  ایین جینیبیش ب  
قهره های ایین جینیبیش هیر ربز  
شناخته شوه  ر ب اجیتیمیاعی   یر  
جلوی صحنه م  سینو. ب ت  بیه  
جنبش کارگری ن اه م  کنیییو  
م  بینیو کیه قیطیور کیارگیران  
هر ربز بیشتر ربی خواسته هایی   
کییه خییواسییت هییای سییراسییری  
جام ه است،  از جیمیلیه بیر ربی  
خواستها ب میو یوعیات میهیمی   
قون ا.زایش دستمزدها، اعیتیراض  

عییلیییییه ریییا ییت ا ییتیی ییادی،   
اعتراض علییه امینیییییتی  کیردن  
مبارزات ب لغو  مام  احی یامی   
صادر شوه  حت عنابین امنیییتی   
ای قون "اخمل در نظم ب امنیییت  
مل " دست گشاشیتیه ب بیه جیلیو  
میی  سییینییو. ب ییتیی  بییه جیینییبییش  
کارگری، بخ وص ا فا ا   کیه  
در ایین قینیو سیال اخیییر ا.یتیاده  
است، ن اه می نیو،  کیارگیر ب  

م لم را در کنار هم م  بییینیییو.  
ب نه  نها این بیلی یه  کیارگیران،  
بازنشسته ها، م لیمیان، پیرسیتیاران  
را کنار هم م  بینیو کیه ییک  
هییمییبییسییتیی یی  طییبییرییا یی  را در  
مییبییارزات با یی یی  بییه نییمییایییش  
می شارد. همیبیسیتی ی  ای کیه  
مضییمییونییش را  خییواسییت هییای  
مشترک  ش یل م  دهو. می   
بینیو کیه جینیبیش کیارگیری بیا  
ش ارهای  میثیل  اصیم   یانیون  
کار، به نف  سرمایه دار، م یشیت  
منزلت، ح  مسیلیم میاسیت،  یرار  
داد مییو ییت لییغییو بییایییو گییردد،  
کارگر زنوان  سزاد  بیاییو گیردد،  
مسیی یین میینییاسییب حیی  مسییلییم  
ماست، درمان رای ان حی  مسیلیم  
مییاسییت،  ییحیی یییییل راییی ییان حیی   
مسیییلیییم جیییامییی یییه اسیییت، دارد  
خییواسییتییهییای کییل جییامیی ییه را  
نماینوگ  می نو ب با ایین  ینیش  
دارد به جیلیو می  سییو.  ایین از  
یک کیفییت جیوییو در جینیبیش  
کارگیری حی یاییت دارد. درایین  
جنبش شما خیانیواده هیا را می   
بینیو، اعترا ا   مثل کیارگیران  
سلومینیوم المهوی کیه کیارگیران  
به همراه خانواده هایشان دسیت بیه  
اعتراض زدنو. مردم شهر را خیبیر  
کردنو ب  اعیتیراض سنیان در کیل  

.ضای شهر ان  اب پیییوا کیرد.   

همچنیین دییوییم کیه در هیمییین  
هفته  یجیمی  صیوهیا کیارگیر از  
 ش لیهیای کیارگیری میخیتیلیف  
قون سنوی یای باحیو، ا یحیادییه  
سزاد کارگران ایران ب جمی  هیایی   
از میی ییلییمییان ب دانشییجییویییان در  
اعتراض به ریحیه  یوکیارگیری  
"اصم   انون کار" مرابل مجلیس  
جم  شیونیو ب بیا شی یار حیاصیل  
ریحه  انون کیار بیردگی  امیربز  
کارگر است، اعتراض خود را بیه  
کل این بردگ  اعیمم کیردنیو ب  
ش ار کیارگیر زنیوانی  سزاد بیاییو  
گردد سر دادنو. ب یا در شیرکیت  
 البهای ساینا را م  بینیییو کیه  
با ش ار ا.زایش دستمیزد هیا حی   
مسلم ماست، در کارخانه میارا  
ر.یتینیو. ب  یبیل از هیمیه ایینیهیا  
اعت اب بیا شی یوه بیییش از دب  
هفته ای قهار هیزار کیارگیر در  
ایران  رانسفو را داشتیییم ب هیفیتیه  
پیش کارگیران هینی یو در بسی   
شهر اراک راهینیییمیایی  کیردنیو.  
همان طور که اشاره کردم، ایینیهیا  
هییمییه یییک .ضییا ب کیییییفیییییت  
جویوی از جنبش کارگری را بیه  

 ما نشان م  دهو.  
 

خییمییصییه کییمم اییینیی ییه جیینییبییش  
کارگری با ش ارها ب بیا اشی یال  
اعترا ی  اا  یوم بیزرگی  بیه  

جلو برداشته است. جلوی خواسیت  
های جام ه  رار گیر.یتیه اسیت.  
نرش سیاس  بارز ری پیییوا کیرده  
اسییت. رهییبییرانییش بییه لییحییا   
اجتماع  ب سیاس  شناخته شیوه  
 یر شیوه انیو ب ایینیهیا هیمیه بزن  
میهییمی  بیه جینییبیش اعیتییرا یی   
کارگری به عنوان یک عیرصیه  

 دائم قالش رایم داده است. 
 

کیوان جداویدد:  تدنداق دی 
ایددندددددددا دیدددده مدددیدددشدددود  
اعتراضات امنیتی تر شده، 
سفره کارگران خالی شدده، 
فددقددر عددمددومددی تددر شددده، 
رهبران کدارگدری دسدتدگدیدر 
میشوند ولی شدهدال دانشدفدر 
از پیشروی جنبش کدارگدری  
صحبت میکند  اینها با هدم 
متناقض بندردر مدیدرسدندد  
شما اینرا چگدونده تدوضدید  

 میدهید؟ 
 اصغر کریمی:

 نا ض مربوط به جیامی یه اسیت    
اما از نظر اعیتیراض کیارگیران ب  
این ه می وییم پیییشیربی داشیتیه  
انو ب مبارزات کیفیت  یازه  یری  
پیییییوا کییرده  یینییا ضیی  در کییار  
نییسیت.  یا جیمیهیوری اسیممی   
هست اعتراض کارگیران میمی ین  
است ده برابر هم بشیود امیا سیفیره  
شان خال   ر شود، رهبیرانشیان را  

ب یرنو، مبارزا شان امینیییتی   یر  
شود، این یک جوال ب کشم یش  
طبرا   بیزرگی  اسیت کیه دارد  
صییورت مییییی یییییرد ب هییر قییه  
کارگران بیییشیتیر میبیارزه کینینیو  
طرم مرابل ی ن   شر میفیتیخیور  
حاکم ب دبلت اسممی  شیان هیم  
برای حفظ موجودییت خیودا در  
مرابل سنها م  ایستو. بیحیث ایین  
نیییسیت کیه اعیتییراض کیه زیییاد  
میشود حیتیمیا ب ی  ا یتی یادی  
کارگران هم خیل  بهتر میییشیود،  
مر.یه میییشیونیو ب بی یو انیریمب  
می ننو. م مور بیه ایین شی یل  
ا فاب نم  ا.تو.  وازن  وا اینطیور  
نیست که کارگران بتوانینیو  یبیل  
از سرن ون  حی یومیت اسیممی   
بیه عیوالیت ب ر.یاه ب بیرابیری ب  
خوشبخت  برسنو. اینها میو ی ی   
است که جیمیهیوری اسیممی  را  
سرن ون کرده باشنو. مسیالیه ایین  
است که در همه این عیرصیه هیا  
جوال بسی ی  بجیود دارد ب اگیر  
این جوال نبیود ب ی  کیارگیر بیه  
مرا ب بو ر بود،   یواد بیییشیتیری  
از رهبران سنیهیا در زنیوان بیودنیو،  
رهبران شناخته شوه ای نواشیتینیو،  
مطالبات ربشن ب سشی یاری کیه  

ارن دارنیو نیواشیتینیو. ایین یییک   
 جوال است کارگر پیشربی 

 

 پیشروی جنبش کارگری در سال های اخیر 
 متن گفتگوی تلویزیون کانال جدید با شهال دانشفر و اصغر کریمی

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
کیوان جاوید: جنبش کارگری طی سالهای گذشته جنبش کارگری پیشروی قابل توجهی داشته است که در 

اعتراضات و اعتیابات بوضوح دیده میشود  اینکه علیرغم همه مشکالت و موانعی که مقابل کارگران قرار دارد 
 در این برنامه مورد بحث قرار میگیرد   تاثیر مبارزه آنها بر زندگی و معیشت آنها چه بوده،

 شهال دانشفر             کیوان جاوید  اصغر کریمی 
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 ٩از صفحه         

 ٤صفحه  

 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

 
می نو طرم میریابیل هیم اب را    

میزنو. اگر رهبران شنیاخیتیه شیوه  
ای از م لمان ب کیارگیران اخیراج  
یییا بییازداشییت میییییشییونییو، حیی ییم  
برایشان صیادر مییی ینینیو،  یحیت  
  ریب  رار می یرنو، نشان دهینیوه  
این است که دهها ب صوها قهیره  
کییارگییری جییلییو سمییوه انییو کییه  
جمیهیوری اسیممی   ی یوادی از  
سنها را می یرد ب در عییین حیال  
در همان زنوان هیم بیا قینی  ب  
دنوان اعیتیراض مییی ینینیو بیرای  

 سزادی شان.  
 

کیوان جاویدد: اگدر مدمدکدن 
است مطالبات ویژه طدبدقده 
ی کارگر را که می شود بدا 
آن معیار و پیش روی شدان 
را حتا در ندردر گدرفدت را 

 توضی  بدهید 
 

 شهال دانشفر:
ابل اجازه بوهیو در مورد سیوالی     

که از اصغر کریم  کردیو ن تیه  
ای ب ویم. در مورد  ایینی یه سییا  
 نا ض  بجود دارد که از ی سیو  
بییه پیییییشییربی هییای جیینییبییش  
کارگری اشاره مییی ینیییم ب  از  
سوی دی ر اعترا ات کیارگیری  
امنیت   ر ب .یریر عیمیومی   یر  
شوه است، هیمیانیطیور کیه اصیغیر  
کریم   یو ییی  داد،  ینیا ضی   
نییسیت. مین در صیحیبیت هیاییم  
  ویری از جنیبیش کیارگیری ب  
پیییییشییربی هییایییش دادم. نییه از  
جهنم  که جیمیهیوری اسیممی   
برای جام ه ساخته است. مسیالیه  
اینست که علیه این جهنم جنبیش  
کارگیری دارد می  جینی یو. ب  
ا فا ا یک عرصیه میهیم میبیارزه  
است که .ضای سیاس  جامی یه  
را عیییوض کیییرده اسیییت. ایییین  
اعییتییرا ییات  ییوانسییتییه اسییت بییر  
.ضییای اعییتییراض ب سیییییاسیی   
شییهییرهییا  ییاثیییییر بیی ییشارد. خییود  
جمهوری اسمم  در میورد ایین  
مبارزات دارد از کانون هیای داغ  
اعترا ات صحبت مییی ینیو. بیه  

سنها کانون های بحران می ویو ب  
برای برخورد به سن جلسات بیحیران  
 شیی یییییل میییییوهییو. مییانییور  ییو  
اغییتییشییاا کییارگییری  شیی یییییل  
میوهو. ب همین اخیرا دییوییو کیه  
در  ییاکسییتییان مییانییوری بییرگییزار  
کردنو. ب در این مانور نیییربهیای  
"همراهان حریم بریت" هوم حمیلیه  
شان قنو نفر بسیج  ای  بیودنیو  
که پیمکیاردهیایی  نیمیایشی  بیا  
شیی ییار هییاییی  قییون "حییرییوب  
کارگری میا کیجیاسیت" ، "میا  
کار مییی ینیییم زنیوگی  کینیییم،  
زنوگ  نمی نیم که کار کنییم "  
در دست داشتنیو. ب می یلیوم شیو  
دشمن، کارگران  هستنو کیه از  
حییرییوب کییارگییری خییود سییخیین  
می وینو. اینها مانیور بحشیت از  

 جنبش کارگری است.  
 

اما در رابطه با سوال شما، یی ی   
از این مطالبات هیمییین اعیتیراض  
علیه امنییتی  کیردن میبیارزه بیا  
خواست لغو  مام  احی یام زنیوان  
با ا هامات امنیت  قیون " ا یوام  
علیه امنیت مل  ب نظیم کشیور"  
است. بنظر من این خواست ب ایین  
اعتراض، ی نی  اعیتیراض عیلیییه  
سییرکییوب. ییی یینیی  خییواسییت حیی   
 شیی ییل ب حیی  اعییتیی ییاب. ب  
خواست  .راگیر است کیه دیی یر  
به جنبش کارگری محوبد نیمی   
مانو. این کیارزار ب یتی  ا عیمم  
شو، شما دییوییو رهیبیران جینیبیش  
های اجتماع  دی ر سمونیو ب بیا  
سن اعمم حمایت ب هیمیبیسیتی ی   
کردنو ب ایین میو ی یییت جینیبیش  
کارگری را در جایی یاه دیی یری  
 ییرار داد. یییک نییمییونییه دییی ییر  
اعتراض علیه ریا ت ا یتی یادی  
ب این ه کارگر می ویو  .یریر را  
 بول نم  کنیم. دسیتیمیزد هیای  

زیر خ  .رر را  بول نم  کینیییم.  
شورای عال  کار را  بیول نیمی   
کنیم. خیودمیان دسیتیمیزد هیا را  
  یین م  کنیییم ب بیاییو بیاری  
خ  .رر باشو. کارگران ر یم سیه  
میلیون ب پان یو هیزار  یومیان را  
اعمم کردنو، م لم ب بازنشستیه ب  
کارگر ب بازنشسته ب همه  بیرای  
همین خواسیت کیوبیییونیو. یی ی   
دی ر مسئلیه ی درمیان رایی یان  
اسییت. در  ییجییمیی ییات مشییتییرک  
مشییخیی ییا ب بییه بیییژه   ییجییمیی   
مشترک  که کیارگیران صینیایی   
.ورد ب می یلیمیان بیازنشیسیتیه در  
مرابل مجلس داشتنو، ایین شی یار  
ربی پمکاردها نوشته شو. میثیال  
دی ر ش ار مس ن مینیاسیب حی   
مسلم ماست که در سن کیارگیران  
دارنییو یییک  ییو یی یی  را بیییییان  
می نو. همینطور ش ار  یحی یییل  
رای ان ح  همه است کیه یی ی   
از ش ارهای میهیم  اعیتیرا یات  
گسترده م لمان بیود. خیوب ایین  
ها ش ارهای  هستنو که کیفیییت  
دی یری بیه جینیبیش اعیتیرا ی   
کارگران داده انو ب خ لیت میهیم  
سنها سراسری بودن سنهاست ب ایین  
یک پیشربی مهم اسیت. میثیال  
مهم دی ر خیواسیتیهیاییییسیت کیه  
کارگران در برابر   ر   کیه بیه  
نام اصم   انون کار  در دسیتیور  
دبلت است، به پیش کشیییوه انیو.  
در این اعیتیراض کیارگیردر با ی   
کلیت  انون کار را میورد حیمیلیه  
 رار داده ب می وییو حی   شی یل  
م  خیواهیم،  یراردادهیای دسیتیه  
جییمیی یی  میی  خییواهییم. ا.ییزایییش  
.وری دستمزد ها را م  خیواهیم  
ببه این ش یل بیا خیواسیت هیای  
.را ری به جیلیوی صیحینیه سمیوه  

 است.  
 

 اصغر کریمی:
خیییواسیییت هیییای دیییی یییری را    

میخواستیم ا یا.یه کینیم. ییک  
خواست دی ر کیه امیربز خیییلی   
سراسری است میریابیلیه بیا اخیراج  
است. کارگران می وینو یا بیییمیه  
بی اری کا.  بوهیو که بتوانییم  
زنوگ  کنیییم ب ییا حی  نیوارییو  
اخراج کنیو ب با  وجه به بحیران ب  
برشیی ییسییتیی یی  ا ییتیی ییادی کییه  
جییمییهییوری اسییممیی  دارد مییوام  
دارنو کارگران را اخراج میی ینینیو  
ب مرابله با سن یک عرصه بسییی   
اعتیراض کیارگیران اسیت. ییک  
خواست دی ر علیه  رارداد مو یت  
است. بخش عظیم  از کیارگیران  
امنیت  شغل  نیوارنیو ب می یلیوم  
نیست یک ماه دبماه دیی یر هیم  
کییار داشییتییه بییاشیینییو. بییا اییین  
اصمحیییه هیایی  هیم کیه دارنیو  
مییابرنیو دسیت کیار.یرمیا بیاز یر  
میشود که مثل بیرده از کیارگیر  
کار ب شو ب هر ب یت نیخیواسیت  
اخراجش کنو. کارگران می وینیو  
 رارداد مستریم میخواهیم ب ایینیرا  
در دبره احموی نژاد به جمیهیوری  
اسمم   حمیل کیردنیو هیرقینیو  
اجییراییی  نشییو ب ارن در دبره  
ربحان  دبباره دارنو میییابرنیو. ییا  
خواست سزادی کارگران زنوان  ب  
لغو پربنوه ها که شهم دانشفر بیه  
سن اشاره کرد. این خواست هیا در  
مبارزات خیابانی  ب اعیتی یابیات  
در مراکز کارگری دیوه میییشیود  
بل  عمبه بر ایین  شی یل هیای  
کارگری خواست هیای دیی یری  
هییم دارنییو کییه میییییتییوان گییفییت  
شیینییاسیینییامییه جیینییبییش کییارگییری  
است. می ویینیو میجیازات اعیوام  
بایو لغو شود، برابیری زن ب میرد  
میخواهیم، حریوب کیودک بیاییو  
رعایت شود،  ح یل رای ان حی   

همه مردم است، سزادی  شی یل ب  
    بیان ب اعیتی یاب ب اعیتیراض ب 

سزادی سییییاسی  مییییخیواهیینیو، ب  
اینها خواستهای  است که عیمیوم  
جام ه را نماینوگ  می ینیو. بیه  
ایییین مییی ییینییی   شییی یییل هیییای  
کارگری ب .ی یالییین کیارگیری  
ب نوان رهبران بخش های مختلیف  

 جام ه شناخته میشونو.  
 

کیوان جاوید: اجازه بدهید 
روی مساله امدندیدتدی کدردن 
اعدتددراضدات بدیددشدتددر مددکددث 
کنیم  برای اینکه امنیدیدتدی 
کردن اعتراضات و مبدارزات 
کارگران ضربه اسداسدی بده 
تشددکددل یددابددی کددارگددران 
میزند  شدمدا ایدن امدندیدتدی 
کردن محیط کار را کده بده 
ویژه با بیانیه عریدم زاده

عبدی اوج تازه ای گرفت  -
   چطور ارزیابی میکنید؟

 
 اصغر کریمی: 

ببینییو ایین خیواسیت بیه اشی یال  
مختلف از بیوب ربی کیار سمیون  
جمهوری اسیممی  میطیر  بیوده.  
کارگران دائما اعتراض کیرده انیو  
ب جمهوری اسمم  عیوه ای را  
گر.ته زنوان  کیرده ب کیارگیران  
می وینو ح  مان است اعیتیراض  
کنیم. ح  میان اسیت اعیتی یاب  
کنیم یا متش ل شویم علییه ایین  
ب  ییت. در هیمییین قینیو سیال  

کییارگییر بییا.یی  را    ٠ گییششییتییه  
مییحییاکییمییه کییردنییو کییه الییبییتییه  
کارگران ب خانواده هایشان عیلیییه  
این مسیالیه میبیارزه بیاشی یوهی   
داشتنو، برای کارگران قادرملیو،  
سیمان، پتربشیم  ها ب در نیریاط  
مختلف کشور برای پنج نفر ب ده  
نفر ب پانزده نیفیر پیربنیوه  شی یییل  
میوهنو ب کارگران همیشه عیلیییه  
اییین اعییتییراض کییرده انییو. امییا  
همینطور که شما گفتیو عیبیوی  
که سخنی یوی می یلیمیان بیود ب  
عظیم زاده که سخنی یو ییا دبیییر  
ا حادیه سزاد کیارگیران اییران بیود  
 ی ن  دب بخش مهم جام ه که  

جنبش کارگری با شعارها و با اشکال اعتراضی اش قدم بزرگی به جلو برداشته اسدت  
جلوی خواست های جامعه قرار گرفته است  نقش سیاسی بدارزتدری پدیددا کدرده اسدت  
رهبرانش به لحاظ اجتماعی و سیاسی شناخته شده تر شده اندد و ایدندهدا هدمده وزن 

 مهمی به جنبش اعتراضی کارگری به عنوان یت عرصه دائم چالش رژیم داده است 
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 2 صفحه   

  ٤ از صفحه             
به یک اردبی م ین، بیه طیبیریه  
کارگر   ل  دارنو با بییانیییه شیان  
شیی ییل مشییخیی   ییری بییه اییین  
خییواسییت دادنییو. گییفییتیینییو قییرا  
    اعترا ات را امنیت  مییی ینیییو  

اعتیراض حی  میان اسیت ب ایین  
خواست ابج  ازه ای گیر.یت. هیم  
در ایران خیل  ها از سن حیمیاییت  
کردنو هم در سط  بین الملیلی  ب  
این خواسیت ییه جیور گیوشیت ب  
پوست بیشتری پیوا کرد. ربیطیش  
دادنییو بییه اعییتییرا ییات جییاری  
کارگران ب م لمان ب این خیواسیت  

 خیل   وده ای  ر شو.  
 

کیوان جاوید: از چهره های 
کارگری، چهره های مبدارز،  
آنددهددایددی کدده  رهددبددران و 

می خواهم بگدویدم …  معلمان
چدده تدداثددیددری در جددنددبددش 
کددارگددری داشددت و دارد و 
چطور می شود ابدعدادش را 

 گسترده کرد؟
 

 شهال دانشفر: 
این خودا ی   از پیییربزهیای    

بزرگ جنیبیش کیارگیری اسیت،  
امییربز ب ییتیی  شییمییا نیی ییاه میی   
کنیو، مثم ج فیر عیظیییم زاده ب  
اسماعییل عیبیوی دیی یر صیر.یا  
ییک قییهیره جینییبیش کیارگییری  
نیستنو، بل ه بیه  قیهیره هیایی   
اجتماع   بوییل شیوه انیو. ب ییا  
ب ت  به قهره های شناخته شیوه  

دی ری قون محیمیود صیالیحی ،   
بییهیینییام ابییراهیییییم زاده، پییربییین  
محموی، ب قهره های  دیی یری  
از جنبش کیارگیری ب می یلیمیان  
ن اه م  کنیو، م  بیینیییو کیه  
اییینییهییا .ییریی  در قییهییار قییوپ  
جنبش کارگری نمانوه انو، بلی یه  
یک  یوم .یرا یر ر.یتیه انیو. بیه  
عبارت ربشنتر به همان درجه کیه  
جیینییبییش کییارگییری بییه لییحییا   
خواست ها جام ه را نیمیایینیوگی   
کرده است، بیه هیمیان درجیه کیه  
جنبش کارگیری در عیرصیه ی  
مبارزه سیاس    یو عیلیم کیرده  
است، علییه اعیوام، بیرای سزادی  
زنوان  سیییاسی   یو عیلیم کیرده  
است، رهبرانش هم سیاسی   یر ب  
اجتماع   ر شوه انو ب این ا یفیاب  

مهم  است. امربز دی یر ب یتی   
از رهبران سیاس  جام ه صحیبیت  
م  کینیییو، .یری  اسیامی  ای  
قون گنجی  ب امیییر انیتیظیام ب  
قهره های سییاسی  دیی یری از  
جریانات مل  اسمم  ب حیا.یظ  
نظام موجود  نیییسیت کیه بیرای  
شما ردیف کننو. بل ه از رهیبیران  
کارگری ب قهیره هیای جینیبیش  
های اعترا   جام ه اسیت کیه  
ب نوان رهیبیران سیییاسی  جیامی یه  
جلو م  سینو. از جمیلیه .ی یالییین  
کارگری ای هستینیو کیه دارنیو  
از م یشت، منیزلیت، حی  مسیلیم  
ماست صحبت م  کینینیو. ایین  
نشان دهنوه رشو رادی یالیییسیم در  
کل جام ه ب نشانوهینیوه ایینیسیت  
کییه  نییودبنییه درصییوی هییای  
جییامیی ییه در با یی  دارد رهییبییران  
خییودا را بییه جییلییوی صییحیینییه  
سیاس  جام ه میبرد. طیبی یا بیه  
درجه ای که جام ه رادیی یال  یر  
می  شیود، میبیارزه رادیی یال  یر  
م  شود، باز هم صف بیییشیتیری  
از رهبران جلو م  سینیو ب قیهیره  
های   در راب جام ه  یرار می   
گیرنو که حرم دل مردم را می   
زننو. قهره هیایی  کیه رادیی یال  
هستنو ب بیه لیحیا  سیییاسی  سن  
نییود ب نییه درصییو ب جیینییبییش  
سزادیخواه  ب بیرابیری طیلیبی  را  
نماینوگ  می  کینینیو. بیه ایین  
اعتبار این یک ا یفیاب سیییاسی   
مهمی  اسیت. یی ینی  در هیمیان  
ربنوی که جام ه به ریشه هیای  
ستم ب  ب یض ب نیابیرابیری دسیت  
میبرد، م  ربد کیه خیود را از  
دست این جهنم ب ب  یت خیمص  
کنو، رهبران خودا را هیم بیییربن  
م  دهو. ب این ربنوی است کیه  
نه .یری  در جینیبیش کیارگیری،  
بل ه در جنبش های دیی یر نیییز  

 دیوه میشود.  

 
کیوان جاوید: آیا این سط  
از شنداخدتده شددن رهدبدران 

هدمدیدن   کارگری کافی است؟
 تعداد هستند که میبینیم؟ 

 اصغر کریمی:
اگر اجازه بوهیو دب سه ن تیه را     

اشاره کینیم. ابر دبسیت دارم از  
  وادی از . الین کارگیری اسیم  
ببرم عل  نجا ی  از هیفیت  ینیه،  
پربین میحیمیوی از قیهیره هیای  
سییرشیینییاب جیینییبییش کییارگییری،  
محمو جراح  که بی یو از قینیو  
سال زنوان  ازه از زنیوان سزاد شیو،  
شاهرخ زمان  که در زنوان هیای  
جمهوری اسیممی  جیانیش را از  
دست داد،   واد  ابل  یوجیهی  از  
رهییبییران میی ییلییمییان،  یی ییوادی از  
کییارگییران سیینییوییی ییای باحییو، ب  
دهییهییا کییارگییر دییی ییر در در  
قادرمیلیو ب بیا.ی  ب شیهیرهیای  
کردستان، رسول بواغ  ب بیهینیام  
ابراهیم زاده ب خیل  هیای دیی یر  
را میتوان اسیم بیرد. دائیم ایینیهیا  
میربنو زنوان ب بیاز بیرمییی یردنیو  
اعتراض مییی ینینیو. ایین لیییسیت  
بسیی  اسیت امیا  یطی یا کیا.ی   
نیست. بیییسیت سیال پیییش بلی   
هیچ وام از ایینیهیا را نیواشیتیییم.  

بییا اییینیی ییه    ٠٧ حییتیی  در سییال  
شرای  سزادی بوجود سمو پنج نیفیر  
قهیره شینیاخیتیه شیوه کیارگیری  
نواشتیم. قیون زمیان شیاه قینیان  
سرکوب  بود که این سنت ش یل  
ن ر.ت. بلی  امیربز ایین سینیت  
بسرعت جلو میربد. کیارگیران در  
همه مراکیز کیارگیری رهیبیرانی   
دارنو که اعت اب ب اعیتیراض را  
هوایت مییی ینینیو. بیوبن رهیبیران  
کارگری قنین مبارزا   شی یل  
نمی یرد. عوه ای میربنو مشاکیره  
می ننو، سینه سنر می ننو، جلیو  
اعترا ات  رار مییی یییرنیو، بلی   

اینها همه گمنام بیودنیو ب امیربز  
هم بخش اعظمشان گمنام هستنیو  
متاسفانه ب یا حواکیثیر در سیطی   
هییمییان کییارخییانییه شیینییاخییتییه شییوه  
هستنو. بایو اینها هرقیه بیییشیتیر  
جلو صحنه باشنیو ب ایین ا یفیا یا  
پوشش امنیت  میییوهیو ب .شیار  
امنیت  را ربی سنها کم می ینیو.  
مو    که کارگر شناختیه شیوه  
ای را دسییتیی یییییر مییییی یینیینییو از  
ا حادیه کارگری در اسیتیرالیییا ب  
کانادا ب ... اعتراض مییی ینینیو،  
قهره اا را همه میبیننو، بیه سن  
 وجه می ننو، با سن همبیسیتی ی   
نشان میوهنیو، میردم شیهیر اب را  
میشناسنو، ب ایینیهیا اهیرم هیای  
بزرگ ا حاد ب اعتراض مییشیونیو  
ب .ردا بیه رهیبیران انیریمب میردم  
 بویل میشونو. به این م ن  ایین  
مساله .وب ال یاده میهیم اسیت ب  
صوها ب شایو هزاران نیفیر از ایین  
رهبران در کارخانه های مخیتیلیف  
در میان م لمان ب پرسیتیاران بیاییو  
بتوریج به جلو صحنه بیایینیو کیه  

 مردم سنها را بشناسنو.  
 

کیوان جاوید: شما سالدهدای 
گددذشددتدده مددقددا ت زیددادی 
داشدددتدددد درمدددورد ح دددور 
خاندواده هدای کدارگدری در 
اعتراضات جاری  شما چدرا 
ایددنددقدددر بدده ایددن مسددالدده 
اهمیت دادید و ا ن از ایدن 
نرر در چه موقعیتی قدرار 

 داریم؟ 
 اصغر کریمی: 

خیییییلیی  ربشیین اسییت. ب ییتیی   
جیمییهیوری اسییممی  ب سیرمییایییه  
داران همه نیربیشان از امام جمی یه  
 یییا دادسیییتیییانشیییان، زنیییوانشیییان،  
 ییانییونشییان، دادگییاهشییان، نیییییربی  
انییتییظییامیی  ب حییراسییت داخییل  
کییارخییانییه هییا، عییوامییل خییود  
کار.رما، هیمیه ایین نیییرب را در  

میریابییل کیارگییر  ییرار مییییوهینییو،  
کارگر هم طبی   است که هیمیه  
نیییییربیییش را بییه میییییوان بیییییابرد.  
اینطور نیست که کار.رمیا ییک  
نفره یا هیئت مویره قهار نیفیره در  
مییرییابییل دب هییزار کییارگییر میی   
ایسیتینیو، اگیر اییینیطیور بیود کییه  
حییریییف کییارگییر نییمیییییشییونییو،.  
کارگران  یورت عیظیییمی  دارنیو  
که بایو نیربی خود را بشینیاسینیو  
ب به میوان بیابرنو. نزدیک  یریین  
نیرب بیه کیارگیران ب می یلیمیان ب  
بییازنشییسییتیی ییان خییانییواده هییایشییان  
هستنو، همسران ب .یرزنیوانشیان ب  
خواهر ب برادرهیایشیان هسیتینیو، ب  
هرقه بیشتر کیارگیر ایینیطیور بیه  
خودا ن اه کنیو نشیان میییوهیو  
کییه دارد سن پییوسییتییه مییحییوبد  
صنف  دربن مراکز کیارگیری را  
میش نو ب جلو میییاییو. در ایین  
سیالییهییا خییانییواده هیای کییارگییران  
دهییهییا مییرکییز کییارگییری، از  
کارگران می یادن، کیارگیران بیرب  
.شار  وی، کارگران پتربشیییمی   
هییا، کییارگییران شییرکییت باحییو،  
کارگران م ون با.  کیه خیانیواده  
هایشیان  یحی ین بیاشی یوهی  را  
قنوین ربز در مرکز شهر داشتنیو  
ب همینطور م لمان، بازنشسیتی یان  
دارنو خانواده هیایشیان میییایینیو ب  
این به دستابرد  ثیبیییت شیوه ای  
 بویل شوه اسیت. میمی ین اسیت  
یک ربز جلو یک اعتی یاب ییا  
 جم   را ب یرنو بل  این سینیت  
شوه. سه قهار قیز امیربز بینیظیر  
من سینیت شیوه، خیواسیت هیای  
کارگران، که با سرکوب از بییین  
نمیربد که مثم کیارگیر بی یوییو  
حار سرکوب کردییو مین دیی یه  
حیی   شیی ییل نییمیییییخییواهییم حیی   
اعت اب نمیییخیواهیم ییا ا.یزاییش  
دستمزد نمیخواهم. حضور خیانیواده  
هییای کییارگییری جییا ا.ییتییاده ب  
 ثبیت شوه، کارگر را عیریب هیم  
براننو میییوانیو کیه ایینیبیار بیاییو  
بیشتر خانواده اا را در اعیتیراض  
شییریییک کیینییو. قییهییره هییای  
کارگری هم کیه شیهیم دانشیفیر  
اشاره کرد اینها به سنت هیای بیا  
ثییبییات ب پییایییواری در جیینییبییش  
کارگری  بیوییل شیوه ب بیه ایین  
 م ن  کارگر در ایران  وم های  

امروز دیگر وقتی از رهبران سیاسی جامعه صحبت می کنید، فقط اسامی ای چون گدندددی 
و امیر انترام و چهره های سیاسی دیگری از جریانات ملی اسالمی و حافظ نرام موجدود  
نیست که برای شما ردیف کنند  بلکه از رهبران کدارگدری و چدهدره هدای جدندبدش هدای 
اعتراضی جامعه است که بعنوان رهبران سیاسی جامعه جلو می آیند  از جدمدلده فدعدالدیدن 
کارگری ای هستند که دارند از معیشت، منزلت، حق مسلم ماست صحبت مدی کدندندد  ایدن 
نشان دهنده رشد رادیکالیسم در کل جامعه و نشاندهنده اینسدت کده  ندودونده درصددی 

 های جامعه در واقع دارد رهبران خودش را به جلوی صحنه سیاسی جامعه میبرد 



٥٩٩٤ آذر ٩  کارگر کمونيست    

 ٧ صفحه   

  ٤ از صفحه                
 مهم  پیشربی کرده.  

 
 شهال دانشفر: 

در ادامیه صیحیبیت هیای اصیغیر  
کریم  م  خواهم ن یتیه ای را  
ا ا.ه کنیم. بیبییینیییو ایین طیور  
نیست که کارگران در کیارخیانیه  
هسیتینییو ب خییانیواده هییا کیمییک  
کییارگییران هسییتیینییو. خییانییواده ی  
کییارگییری، ب ییتیی  دسییتییمیییزد  
کییارگییری پییایییییین اسییت ییی یینیی   
خییانییواده در .ییرییر اسییت. ب ییتیی   
کارگر اخیراج می  شیود یی ینی   
خییانییواده کییارگییر بییا مشیی ییل  
ا ت ادی ب بی   یامییینی  رببیرب  
میشود. ب ب ت  دستمزد کیارگیر  
را نییمیی  دهیینییو ییی یینیی  خییانییواده  
کارگیر زنیوگی  اا بیه  یمطیم  
م  ا.تو. بنابراین این میبیارزات،  
مبارزه خانواده های کارگری نییز  
هست.  میتیاسیفیانیه در سیییسیتیم  
سرمایه داری همیییشیه کیارگیران  
مرد   ویر می  شیونیو ب .یرض  
اینست کیه زنیان در خیانیه کیار  
م  کننو. به این م ن  کیه بیا  

 کار زن در خانه نیربی کارگر  
 
 

 رمیم م  شود برای این ه .یردا  
ربزا بییربد سییر کییار. بییا اییین  
  ویر نرش خانواده در میبیارزه ب  
اعییتییرا ییات کییارگییری خیی  زده  
میشود. اما به درجه ای کیه در  
جام ه اسیتیثیمیار عیییان  یر می   
شود، جن  طبیریا ی  عیییان  یر  
م  شود، به همان درجه نیریش ب  
حضور خیانیواده ی کیارگیران در  
خواستهیا ب میبیارزات کیارگیری  
بارز ر م  شیود. در میبیارزه ی  
کارگران م ون زغال سینی  در  
ان لیس، شما دیویو کیه خیانیواده  

ی کارگران قه نریشی  داشیتینیو   
ب بطیور با ی ی  در سن میبیارزات  

 اریخ  جام یه ی انی یلیییس را   
  ان دادنو. از جمله در هر محلیه  
ای کییارگییران میی ییون پییا ییوب  
اعترا   داشتنو ب حلیریه ا  یال  
اعتراض کارگران ب کیل جیامی یه  
بودنیو. در میبیارزات  کیارگیران  

شیل  نیز همین را می  بییینیییو.   
در ایییران هییم  شییاهییو قیینییییین  

پیشربی ای هستیم. از این زابییه  
بایو به این مو و  نی یاه کیرد ب  
به نظرم هنوز ما مش ل دارییم ب  
هنوز بیه سن درجیه کیه ظیر.یییت  
هست، خانواده ها بیه اعیتیرا یات  
بارد نشوه انیو ب بیاییو بیییشیتیر ب  
 بیشتر بر ربی سن  اکیو گشاشت.  

 
کیدوان جداویدد: وقدت مدان 
کافی نیسدت و سدوا تدمدان 
زیاد است  سط  بین المللی 
همیشه یکی از نقدا  قدوت 
جنبدش هدای اعدتدراضدی و 
جبدندش کدارگدری در ایدران 
بوده اسدت  شدمدا اندعدکدا  
جنبش های کدارگدری را در 
سط  بین المللی چطور مدی 

 بینید؟
 

 شهال دانشفر: 
ببینیو یک   ویر بسیار ربشنی   
از پییییشییربی جیینیبییش کییارگییری  
ا فا ا ان  اب سن در همین سیطی   
بین الیمیلیلی  اسیت.    یاد.ی   
نیییییسییت کییه صییوای اعییتییراض  

انی ی یاب   ILOکارگران ایران در  
پیوا م  کنو. از جیمیلیه ب یتی   
کییه اجییمب سی ال اب بییرگییزار  
میشو، ج فر عظیم زاده، میحیمیود  
صالحی ، بیهینیام ابیراهیییم زاده ب  
 ش ل های مخیتیلیف کیارگیری  
ی   ب و از دی ری  به سیازمیان  
جهان  کار نامه دانو ب در نیامیه  
هایشان با اشاره به احی یام شیمب  
ب زنییوان ب سییرکییوبیی ییری هییای  
ح ومت ب .رر ب .مکیت حیاکیم  
بر جام ه اعمم کیردنیو کیه ایین  
هیئت  که سنجا اسیت، کیارگیران  
را نماینوگ  نمی ننو. به  نیریض  
ح  ب حروب پایه ای خیود اشیاره  
کییرده ب بییه حضییور ایییران در  
سازمیان جیهیانی  کیار اعیتیراض  

 کردنو.   
یا میبینیم که همسران کارگیران    

دست یر شوه به  سازمان جیهیانی   
کار نامه داده ب مییی یویینیو قیرا  
مماشات می نیو ب قیرا سیاکیت  

هستیو. ب ب ت  شیاهیرخ زمیانی   
در زنوان جان باخت،  ب در با ی   
به  تل رسیو، باز دیویم که نیامیه  
های اعترا   بسیییاری از  از  
ایران بیه طیرم سیازمیان جیهیانی   
کار سرازیر شو. ب یتی  هیم کیه  
احیی ییام جیینییایییتیی ییارانییه ب  ییربن  
بسط  شمب را دادنو ب در نمیونیه  
ای مثل شمب زدن بیه کیارگیران  
م ون سب دره دیویم که قه بلیولیه  
ای بییه راه ا.ییتییاد، از جییمییلییه  
ح ومتیان مجیبیور شیونیو میوییر  
کل اداره کار را کنار ب یشارنیو ب  
ب وینو اصیم ا ز میو یو  بی   
اطم  بوده اسیت. ایین هیا نشیان  
دهنوه ی مو  یت امربز جینیبیش  
کییارگییری در ایییران اسییت. در  
نتیجه م  بینیو کیه  میبیارزات  
گسییتییرده کییارگییران در ایییران در  
برابر بیحرو   ها ب سرکوب یییری  
های ح ومت اسمم  ب اسیاسیا  
پیویییوه ی کییارگیر میی یتییرض در  
ایران، پویوه ی شناخیتیه شیوه ای  
است. من خیودم کیمینییین سزادی  
کارگران زنیوانی  را پیییش می   
برم. ب ت  که با این ا حادییه هیا  
 ییمییاب مییییی یییییریییم ب نییامییه  
میفرستیییم، .یورا اسیتیریبیال می   
کننو. اعتراض م  کننیو ب میا  
پیام های بسیار دل رم کینینیوه ب  
پر شوری از ایین نیهیادهیا داشیتیه  
ایم.  ا سنجا که در نیمیونیه هیای  
 ابل  وجه  حت  خواهیان اخیراج  
جیمیهیوری اسییممی  از سیازمییان  
جیهیانی  کیارب نیهیاد هیای بیییین  
الملل  شوه انیو. ایین هیم یی ی   
دی ر از پیش ربی های جینیبیش  

 کارگری است. 
 

 اصغر کریمی: 
هرقینیو ب یت نیییسیت بلی  مین  
دبست دارم خیلی  کیو یاه نی یتیه  
ای را ا یا.یه کینیم. ایین پیوییوه  
حوبد بیست سال پییش در جیرییان  
کمنین عظیم  کیه در د.یا  از  
کارگران نفت بود شرب  شو.  میام  

ا حادیه های کارگیری در دنیییا  
از این کمنین حیمیاییت کیردنیو ب  
این نرطه عطف  بیود در جینیبیش  
کارگری ایران. کارگران اییران را  
در سط  بین الملل  شنیاخیتینیو ب  
  ویر رسیانیه هیای غیربی  کیه  
می فتنو ایران یک جام ه عریب  
ا.تاده است ب احتمار هینیوز شیتیر  
سواری می ننو ب طبریه کیارگیر  
ق ، ش ست ب طبره کارگر بیه  
اییین میی یینیی  یییک هییویییت بییییین  
الملل  ب یک همبیسیتی ی  بییین  

 الملل  پیوا کرد.  
 

کیوان جاوید: با همه شدور 
و هددیدددددان وعددرددمددتددی کدده 
طددبددقدده کددارگددر از خددودش 
نشدددان داده ولدددی هدددندددوز 
مبارزات کارگدری پدراکدندده 
اسددت  ایددنددرا شددمددا چددطددور 

 توضی  میدهید؟ 
 اصغر کریمی:

بنظر من سیاه ب سفیییو نیییسیت.    
خیییییلیی  هییا، بییرخیی  .یی ییالییییین  
کارگری ب خیییلی  از جیرییانیات  
قییر مییییی ییوییینییو مییبییارزات  
کیارگییری پییراکینییوه اسییت. بلیی   
بیینییظییر میین در زمییییینییه هییاییی   
پیشیربی کیرده کیه میواردی را  
 و ی  دادیم. هنیوز هیم جینیبیش  
کییارگییری میییییتییوان گییفییت بییر  
پراکنوگ  غلیبیه نی یرده. عیلیت  
اصل  اا ایین اسیت کیه سزادی  
نییست نمیتیوانیو میتیشی یل شیود  
مثل ا حادیه های کیارگیری در  
کشورهیای دیی یر. میثیم سلیمیان  
کارگران .لز .راخوان میوهنیو دب  
میییییلیییییون سییه میییییلیییییون کییارگییر  
همزمان دست به اعت اب میزننیو  
یا در ان لستان ب غییره. در اییران  
حیی   شیی ییل بجییود نییوارد ب در  
نییتیییییجییه کییارگییر بییه سییادگیی   
نمیتوانیو میتیحیو شیود. بلی  در  
عین حال نیمیییتیوان .یری  گیفیت  
پراکنوه اسیت. کیارگیران می یادن  
 ییجییمیی ییات هییمییزمییان دارنییو یییا  
کارگران هفت هشت پیتیربشیییمی   

ماهشهر کیه هیمیزمیان دسیت بیه  
اعت اب زدنو، همین دب ماه  یبیل  
م لمان بازنشسته در مراکز  یمیام  
استانها دست به  یجیمی  هیمیزمیان  
زدنو، م یلیمیان بیه عینیوان ییک  
رکن طبره کارگیر، هیمیزمیان در  
پیینییجییاه شیی ییت شییهییر دسییت بییه  
 ظاهرات میزنینیو، کیارگیران بیرب  
.شار  وی ب بسیاری از میراکیز  
دی ر هم که دارد سنیت میییشیود  
که کارگران از نیریاط میخیتیلیف  
کشور از یک رشتیه ا یتی یادی  
در  هران جیمی  میییشیونیو، قیهیل  
هزار پینیجیاه هیزار طیومیار بیرای  
ا.زایش دسیتیمیزد جیمی  شیوه، ییا  
خواست هیای سیراسیری کیه در  
 ش یل هیای کیارگیری میطیر   
میشود بجه  دی ر از ا یحیاد ب  
نییزدیییک شییون هسییت. بییه اییین  
م ن  کارگران  وم های مهمی   
بطرم متحو شون برداشته انیو، ب  
اگر همییین گیام هیا را نیبییینیییم  
نمیییتیوانیییم مسیییر سیینیوه را کیه  
کییارگییر بییطییرم مییتییحییو شییون ب  
اعت اب سراسیری پیییش میییربد  
ببینیم. این گیامیهیا بسیییار میهیم  
است پیشربی های خوب  بیوده ب  
نییویییوبییخییش ا ییحییادهییای بسیییییار  

 بزرگتر هست.  
 

کیوان جابیو  جینیبیش کیارگیری  
موانی ی  را در سیطی  سیراسیری   
ماکرب ا می یرب( دییوه بیه سنیهیا  
غلبه کرده، سوال ب یوی ام اسیت  
ب در با   م  خواهم این طیوری  
م ر.  کنیم. از جیمیلیه ایینی یه  
رهیبییران ب شییخیی ییییت هیایییش را  
جلوی صیحینیه بی یشارد. ایینی یه  
خانواده ها را در عرصیه سیییاسیت  
بیابرد. برای این ه بیخیواهیییم بیه  
موان  ب وی غلبیه بی ینیییم، قیه  

 پیشربی های  رزم است  
 

شهم دانشیفیر  بیبییینیییو مین در  
ادامه ی صیحیبیت هیای اصیغیر  
کییریییمیی  میییییخییواهییم بییه نیی ییتییه  
کو اه  اشاره کنم. به نیظیر مین  
کسیانیییی ییه عییلییییرغیم هیمییه اییین  
پیییییشییربی هییا، بییر پییراکیینییوگیی   
جنبش کارگری  اکیو دارنو، بیه  
نادرست  وازن  وای سیییاسی  را  

 به حساب پراکنوگ  م    

یت خواست دیگر که امروز خیلی سراسری است مقابله با اخراج است  کارگران میگویند  .
یا بیمه بیکاری کافی بدهید که بتوانیم زندگی کنیم و یا حق ندارید اخراج کنید و بدا 
توجه به بحران و ورشکستگی اقتیادی که جمهوری اسالمی دارد مدام دارند کدارگدران را 

 اخراج میکنند و مقابله با آن یت عرصه وسیع اعتراض کارگران است 
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 ٥ از صفحه        

 2 از صفحه              

 ر.اه ب بيمه هاى اجتماعى 
 
پرداخت بيمه بي ارى م ادل حوا ل    -٠ 

دستمزد رسمى بیه هیمیه ا.یراد .یا یو  
  سیییییال.   ٠٢ شیییییغیییییل بیییییارى  

 
پرداخت بيمه بازنشست یى دبلیتیى،    -٥ 

م ادل حوا ل دستمزد رسمى، به هیمیه  
سالى که .ا و حیریوب    ٠٠ ا.راد بارى  

  بییییازنشییییسییییتیییی ییییى هسییییتیییینییییو. 
 
 رار گیر.یتین کیلیيیه کیودکیان ب    -٣ 

سال که .ا و  یامیيین    ٠٢ نوجوانان زير  
م يشتى ب ر.اهیى از طیريی  خیانیواده  

  مییيییبییاشیینییو  ییحییت  یی ییفییل دبلییت. 
 
طب ب خومات بهواشتى ب پزش ى    -٤ 

راي ان، مناسب، ب در دسیتیرب بیراى  
همه. م اينه منظم ب باکسیيینیاسیيیون  
کامل کودکان.  ضیمیيین بیرخیوردارى  
همه کودکان از يیک رايیم غیشايیى  
کا.ى ب مینیاسیب مسیتیریل از سیطی   
درسمو خانواده، منطره ب محل ا یامیت  
ب غيره. ريشه کن کردن بيمیارى هیاى  
اپيوميک ب عیفیونیى نیاشیى از عیوم  
سممت محي  زيست، م اينه مینیظیم  
همه شهربنوان در بیرابیر بیيیمیارى هیاى  
 لبى، سرطان هاى رايج ب بيمارى هايى  
که  شخي  به مو   سنها در درمان ب  
 خفيف عیوارض سنیهیا حیيیا یى اسیت.  
گسترا ب بهبود جوى سط  بیهیواشیت  
عمومى، اطمعات پزش ى ب بهواشتى  
عییامییه. گسییتییرا ب سییازمییانییوهییى  
ام انات پزش ى ب درمانى بیه نیحیوى  
که دسترسى .ورى به طبيب ب دارب ب  
درمان براى کليه ساکنين کشور سسیان  

 باشو. 

 
سموزا عمومى اجبارى ب رايی یان    -٠ 

سیالی یى. سمیوزا عیالیى    ٠٢  ا سن  
ادانش اهى،  خ  ى( راي یان ب در  
دسترب براى همه مترا يان. پیرداخیت  
کمک هزينه کا.ى بیه دانشیجیويیان.  
ريشه کن کردن بيسوادى ب رشو دائمى  
سط  سواد ب اطمعات علمى ب .ینیى  
اهالى کشور. سموزا ح  همه است ب  
دسترسى ا.راد به سموزا ب دبره هیاى  
سموزشى بايو کامیم از سیطی  درسمیو  

  خییییانییییواده مسییییتییییرییییل بییییاشییییو. 
 
 امين ب  ضمين مس ن مینیاسیب،    -٢ 

از نظیر .ضیا، بیهیواشیت ب ايیمینیى ب  
خومات شهرى ابرب، سب گرم ب سیرد،  
سشنزخانه، حیمیام ب دسیتیشیويیى داخیل  
ساختیمیان، بسیايیل  یهیويیه ب گیرمیا،  
ام ان ا  ال به شب ه هاى  لیفینیى ب  
 لیويیزيیونیى ب دسیتیرسیى بیه خیومیات  
عمومى محیلیى( بیراى هیمیه. هیزيینیه  

درصو درسمو .یرد    ٠٥ مس ن نبايو از  
يا خانواده بيشتر باشو ب مابرى هزيینیه،  
در صورت لزبم بايو  یوسی  سیوبسیيیو  
دبلتى  امين گردد. بى مس نى ب يیا  
اجبار ا.راد به زنوگى در مس ن پائين  
 یر از اسییتیانییواردهییاى م یوب، غییيییر  
 انونى است ب مراج  دبلتى موظف به  
.راهم کردن .یورى مسی ین مینیاسیب  

  بییراى کییلییيییه شییهییربنییوان هسییتیینییو. 
ايجاد موسسات خوما یى بيیژه در    -٧ 

سییطیی  مییحییلییى ب در مییجییتییمیی  هییاى  
مس ونى به منظور کاهیش بیار کیار  
خان ى ب  سهيل شرکت بيشیتیر هیمیه  
مردم در . اليت هاى اجتماعى، نیظیيیر  
شيرخوارگاه، مهو کودک، غیشاخیورى  
ها ب سیلیف سیربيیس هیاى عیمیومیى،  

  رختشويخانه هاى مورن ب غيره. 
 
ايجاد  سهيمت برزشى ب هنیرى ب    -٨ 

.رهن ى راي ان ابرزش اه، سیالین هیا  
ب کارگاه هاى نمايش، کیتیابیخیانیه، ب  
غییيییره،( ب اخییتیی ییاص مییربییيییان ب  

  سموزگاران کا.ى در سط  محلى. 
 
ايجاد  سهيمت رزم بیراى شیرکیت    -٠ 

. ال م یلیولیيین ب ا.یراد داراى نیری   
عضییو در کییلییيییه شییئییون زنییوگییى  
اجتماعى. ايجاد  سهيمت ب  جهيیزات  
بيژه م لیولیيین در امیاکین عیمیومیى،  
م ابر، مجیمیوعیه هیاى مسی یونیى ب  
غيره.  امين ب پرداخت هزينه بسائل ب  
ابزارهاى .نى ب کم ى  یربرى بیراى  
 سهیيیل زنیوگیى ربزمیره ا.یراد داراى  

  نر  عضو. 
 
ايجیاد  سیهیيیمت ب میوسیسیات    -٠٥ 

خییومییا ییى بییراى ر.یی  نییيییازهییاى بيییژه  
سالمنوان ب بهبود کيفيت زنوگى سنیان.  
ايجاد ام انات ب  سهيمت رزم بیراى  
ادامه شرکت . ال ب خمب سیالیمینیوان  
 در زنیییییوگیییییى اجیییییتیییییمیییییاعیییییى 

 یامیيین شیبیی یه ا یوبیوسیرانیى ب    -٠٠ 
 میییتیییربى دربن شیییهیییرى رايییی یییان 

ايجاد کیلیيیه  سیهیيیمت شیهیرى    -٠٥ 
ابرب، سب،  لفین، میراکیز سمیوزشیى ب  
پزش ى ب .رهن ى ب غيره( در کیلیيیه  
مناط  ربستايى ب از ميان بردن  فابت  

 ر.اهى شهر ب ربستا. 
  

  يییییییک دنییییییيییییییاى بییییییهییییییتییییییر 
 برنامه حزب کمونيست کارگرى 

 
گشارنو. در حال  کیه مین می   
گویم ب شاریو کم  .ضیا  ی یان  
بخورد، سنو ت خیواهیییو دییو کیه  
کییارگییران مییتییشیی ییل  ییرییین ب  

اجتماعی   یریین بیخیش جیامی یه   
هستنو. سنو ت میلیونیهیا خیانیواده  
کارگری ب م لمان ب بیازنشیسیتیه  
ها پور نظام را درمیییابرنیو. بیاییو  
مو و  را سیاس  دیو ب  یبییییین  
درسییتیی  از مییو یی یییییت امییربز  
کارگیران داشیت. بیربییو جیلیوی  
مجلس ب ببینیییو هیر ربزه  قیه  
خبر است. سنو ت  ببینیو کیارگیر  
پییراکیینییوه اسییت یییا نییه  مییرییابییل  
مجلس دارد به میحیل  یجیمی یات  
اعترا   کارگران از شیهیرهیای  
مختلف ب اعیتیرا یات سیراسیری  
 بیوییل میییشیود. هیمیچینییین در  

مویای اجتماع  کارگران دارنیو  
جم  م  شیونیو. .یراخیوان هیای  
م لمان را ن اه کنیییو. می یلیمیان  
اعترا ات سراسیری خیود را بیه  
ابت ار همین موییای اجیتیمیاعی   

ش ل داده انو. بنابراین هیمیانیطیور   
کییه شییمییا هییم  اشییاره کییردیییو،  
جام ه دارد موان  را کینیار می   
زنیییو.  ییی ییینیییولیییوای میییوییییای  
اجییتییمییاعیی  یییک ابییزار مییهییم  
سیییازمیییان ییییابییی  در دبره ی  
امربزاست.  شی یییل گیربهیهیای  
میییبیییارزا ییی  در  یییلییی یییرام از  
دستابردهای سنست ب اینهیا هیمیه  
جواب های خوب  برای پاسخ بیه  
سوال شیمیا ب بیه میتیحیو کیردن  
بیشتر صف اعترا ات کیارگیری  

 است.  
 

. الین اجتیمیاعی  بیرای ایینی یه   
بتواننو در سط  سراسری ار یبیاط  
ب یرنیو، اطیم  رسیانی  کینینیو،  
صوای خود را جهان  کینینیو، ب  
در عین هیای در هیمییین بسیتیر  
ملزبمات متش ل شیون خیود را  
ایجاد می ننو، به استفیاده بسییی   
از همییین ابیزار دارنیو ربی می   
سبرنو. ب م یلیمیان از ایین لیحیاط  

یک ال و هستنو ب دییوییم کیه  
از این طری  قی یونیه  یوانسیتینیو  
گربههای مبارزا ی  خیود را در  
 ل رام شی یل دادنیو ب بی یو هیم  
مجام  عیمیومی  کیانیون هیای  
صنف  شان را به پا کردنیو ب بیا  
 یورت مییبیارزات سییراسیری شییان  
 ش ل خیود را عیمیم بیه دبلیت  
 حمیل کردنو. بنظرم میهیم اسیت  

که ببیینیییم در قیه دبره ای ب  
درقییه شییرایییطیی   ب بییا قییه  
ام انا   ب  به لحیا  سیییاسی   
در قه مو  ییتی   یرار دارییم ب  
دستیابردهیا ب پیییش ربی هیای  
خییودمییان را بییبییییینیییییم،ب  ییورت  
خودمان را ببینیم ب بیا ا ی یا بیه  

 همه اینها به جلو  وم برداریم.  
 
 

کارگران قدرت عریمی دارند که باید نیروی خود را بشناسند و به میددان بدیداورندد  
نزدیت ترین نیرو به کارگران و معلمان و بازنشسدتدگدان خداندواده هدایشدان هسدتدندد، 
همسران و فرزندانشان و خواهر و برادرهایشان هستند، و هرچه بیشتر کارگر اینطور 
به خودش نگاه کند نشان میدهد که دارد آن پوسته محدود صنفی درون مراکز کارگری 
را میشکند و جلو میاید  در این سالها خانواده های کارگران دهها مرکدز کدارگدری، از 
کارگران معادن، کارگران برق فشار قوی، کارگران پتروشیدمدی هدا، کدارگدران شدرکدت 
واحد، کارگران معدن بافق که خانواده هایشان تحین باشکدوهدی را چدنددیدن روز در 
مرکز شهر داشتند و همینطور معلمان، بازنشستگان دارند خانواده هایشان مدیدایدندد و 

 این به دستاورد تثبیت شده ای تبدیل شده است 

 
دب.اکیتیو سینی یسیار در هیمییین    

سالیهیا ب بیوییژه بیونیبیال کیمینییین  
جهان  کیمیییتیه عیلیییه اعیوام در  
حمایت از سی ییینیه سشیتیییانی  بیه  
جمهوری اسیممی   یحیمیییل شیوه  
است. جنبش حریوب کیودک هیم  
در این سیالیهیا ب بیوییژه بیه ییمین  
 ییما .یی ییالییییینیی  از جیینییبییش  
کییارگییری جییلییو ییر از سنییچییه کییه  
من یور حی یمیت میو ی  نیوشیتین  

سرزب می یرد،  ”  ابل کودکان “ بیانیه  
ر.ته است. جنبش حیفیظ میحییی   
زیست هم ی   دی یر از جینیبیش  
های  که قر اجتیمیاعی  در سن  
بسیار . ال اسیت ب در سیالیهیای  
اخیر حضور میوثیر خیود را اعیمم  
کرده است. .... هیج یوام از ایین  
دسییییتییییابردهییییای کییییارگییییر ب  
سزادیخواه  ب مونییت در اییران را  
نم   وان از حیزب میا جیوا کیرد  
قنان ه سرنوشت ب . الییت حیزب  
ما را نم   یوان مسیتیریل از ایین  
پییشیربی هیا  ی یرییف کیرد. امیا  
مسییالییه مییهییمییتییر اییین اسییت کییه  
پیشربی این جنیبیش هیا هیمی ی   
قییر ب راه حییل کییارگییری ب  
کمونیست  برای جامی یه اییران را  

  رویت کرده است." 
ب بایو ا ا.ه کرد که این ربزهیا    

 اکیو میشود که انتخیاب کسی   

مانینیو  یرامیر گیوییای غیییبیت   
کمونیسم در جام یه ای امیریی یا  
است. اما اگر این غیبت بیخیواهیو  
به یک حضور همه جانبه  یبیوییل  
شود بایو در یک گیوشیه ای از  
دنیا کمونیسم سر بلنو کنو مانینیو  
سنچه که در صو سال پیش ا یفیاب  
ا.تاد ب ده ربزی کیه بیاشیو کیه  
دنیییا را بیار دیی یر بیلیرزانیو. ایین  
.رصت ب ام یان در اییران .یراهیم  
است  قرا که جریان  بیا سیابیریه  
نزدیک به قهار دهیه  حیییات ب  
 جربیه بجیود دارد کیه میییتیوانیو  
پرقم کمونیسم را به اهتزاز مجیود  

 در سبرد. 
 

ما در نومیو قامس ی  شیرییک  
نییسیتیییم. بیا بجیود ایین حیزب ب  
کمونیسیم کیارگیری جیای بیرای  
ناامیوی نیست. پیییربزی حیتیمی   
نیست اما  ما برای سن میمی ین  
است. ظرم سن موجود است. .ری   
بایو بتوانیییم کیار هیرکیول بارمیان  
انجام بوهیم. درسیالی یرد  شی یییل  
حزب کمونیست کارگری ا فا یات  
دنیای  کنون  یک بار دی یر بیه  
ما یادسبر میشود که بایو بهیتیر از  
سنچه  ا کنون انجام دادییم، انیجیام  

 دهیم.  
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 تشکیالت شرق کانادا -اطالعیه حزب کمونیست کارگری ایران 
 شهرام یوسفی کمونیست و فعال کارگری درگذشت،

یادش گرامی باد   

سحر)سیما(صبا: در 
 سوگ شهرام یوسفی 
همراه بیا غیمی  جیانی یاه ب بی   
پایان، در گیششیت شیهیرام، ییار ب  
همسر نیازنییینیم ب پیور دلسیوز ب  
مهربیان  ینیهیا .یرزنیومیان را، بیه  
اطم  کلیه ا وام، دبستیان، ر.یریا  
ب سشناییان میحیتیرم می  رسیانیم.  

نیوامیبیر    ٥٠ شهرام، صب  امیربز،  
، در حالی ه در بیمیارسیتیان  ٥٥٠٢ 

انیتیارییو،  یحیت  -بی توریای لنیون 
مرا بیت دائیمی   یرار داشیت در  
گششت ب من، بابیک ب خیانیواده  
ب دبسییتییان خییود را در سییوگ  

 عظیم  .رب برد. 
 

شهرام قنو سال  بود که اسیتیوار  
ب سرام ب متین با بیمیاری سیرطیان  
مغز استخوان دست ب پینیجیه نیرم  
م  کرد، امیا ا.سیوب کیه در  
هفته های اخیر این بیییمیاری بیه  
ش ل ناعمج ب غییر یابیل بیابری  
 مام بون شهرام را در بر گر.یت ب  

 در نهایت اب را از پای درسبرد. 
شییهییرام از .یی ییالییییین ب مییبییارزییین  
جنبش کارگری ب سوسیالیسیتی   
ایران بیود ب  یا سخیریین لیحیظیات  
زنوگ  اعتراد عمی  ب امیییو بیه  
دنیای  بهتر ب جهان  سزاد ب بیرابیر  
 ب سوسیالیست  را از دست نواد. 

زمان ب م ان مراسم خاکسینیاری  
ب یادبود شهرام عیزییزم میتی یا یبیا  

 اعمم خواهو شو. 
 سحر اسیما( صبا 

 ٥٥٠٢ نوامبر    ٥٠ 
 
 

تسددلددیددت و هددمدددردی 
 صمیمانه

به مناسبت درگدذشدت 
 رفیق شهرام یوسفی

با  یاسیف ب انیوبه .یرابان بیاخیبیر  
شویم که ر.یی  شیهیرام ییوسیفی   
عیزییز بی یو از سیالیهیای میبیارزه  
جانفرسا بیا بیییمیاری سیرطیان در  

نیوامیبیر در    ٥٢ صب  ربز شنیبیه  
شهر لنون کانادا در کنار هیمیسیر  

 ب .رزنو گرامیش درگششت. 
شهرام یوسف  یک کمونیسیت ب  
. ال  ویمی  جینیبیش کیارگیری  
بود که از نیوجیوانی  ب بیه طیور  
خست   نیاپیشییر عیلیییه جیامی یه  
نییابییرابییر سییرمییایییه داری ب بییرای  
یک جام ه سزاد ب بیرابیر میبیارزه  
کرد. شهرام بی یو از  یرک اییران  
در خییارج کشییور هییم هییرگییز از  
 ما ب .ی یالیییت بیرای رهیایی   
طیبیرییه کییارگیر از نیظییام نییابیرابییر  
سرمایه داری باز نیایسیتیاد. دبره  
ای از زنوگ  سییاسی  اا نیییز  
در حزب کیمیونیییسیت کیارگیری  

 بود.  
جای شهرام عزیز در میان جنیبیش  
کمونیست  ب کارگری، در مییان  
دبستان ب ر.رایش همیشیه خیالی   

 خواهو بود. 
ما از دست دادن انوبهبیار شیهیرام  
عزیز را به خانواده، به دبسیتیان ب  
هییمییرزمییانییش صیییییمییانییه  سییلیییییت  
می وییم. میخی یوصیا هیمیوردی  
عمی  خودمان را با سحر اسیمیا(  
صبا ب بابیک، هیمیسیر ب .یرزنیو  
عزیز شهرام اعمم می نیم که در  

دبره طیورنی  میبیارزه شیهیرام بیا  
بییمیاری سیرطیان هیر لیحیظیه در  

 کنارا بودنو.  
 یادا گرام  باد 

حزب کمونیست کیارگیری اییران  
  ش یمت شرب کانادا   -

 ٥٥٠٢ نوامبر    ٥٨ 
شدددهدددرام یدددوسدددفدددی 
کمدوندیدسدت و فدعدال 
کددارگددری درگددذشددت، 

 یادش گرامی باد
امییربز خییبییر درد بییار درگییششییت  
ر.ی  عیزییزم شیهیرام ییوسیفی  را  
شنیوم ب بسیییار میتیاسیف شیوم.  
شهرام ب همسرا نسرین عیزییز از  

ر.ریای  یوییمی  مین بیودنیو. اب  
یک کمونیسیت میبیارز ب ییک  
. ال کارگری محبوب در میییان  
کارگران  بود که با اب مبیارزه ب  
زنوگ  می ردنو. شهرام ر.یییری   
اجتماع  بود که همیشیه بیاعیث  
شادی ب نشاط هر جیمی ی  بیود.  
براست  جیاییش خیالیییسیت ب هیر  
کس که اب را از نیزدییک می   
شناخته ب با اب بیوده، دلیتینی یش  
خییواهییو شییو. درگییششییت شییهییرام  
یوسف  را بیه هیمیسیرا نسیریین  
عزیز ب .رزنوانش ب همه بسیتی یان  
ب کسانی ه یار نزدی ش بودنیو ب  
به هیمی یان صیمیییمیانیه  سیلیییت  

 می ویم. 
 شهم دانشفر 

به یاد شهرام )عادل( 
 یوسفی

شهرام یوسف ، از کمونییسیتیهیا ب  
.ی یالییین کیارگیری ب یی ی  از  

های خوشنام شهر  ورنیتیو ب    انسان 
لنون انتاریو، ب و از دست ب پنیجیه  
نرم کردن  سخت ب طیورنی  بیا  
بیماری سرطیان، میتیاسیفیانیه ربز  

میا را بیرای    ٥٥٠٢ نوامیبیر    ٥٠ 
همیشه  نها گیشاشیت. شیهیرام از  
. الین  ویم  جنبیش کیارگیری  
بود که ب و از سرکوبهای خونیین  
دهه شی یت میجیبیور بیه  یرک  
ایران شو ب مبارزه ب . الیییتیش را  

 در کانادا ادامه داد. 
 ناصر اصغری 

"کارگر کمونیست" مرگ زودهنگام شهرام، یار دیرین کارگران و جنبش کارگری را بده خداندواده شدهدرام و بده کدل  
جنبش کارگری و سوسیالیستی صمیمانه تسلیت می گوید  و خودمان را در غم از دست دادن رفیق شهرام شریدت مدی 

 دانیم 
 یاد و راهش جاودانه است!
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 ٥1 صفحه   

 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

منط  ب استورل نوشته حیا یر را  
مییو یی   ییبییل از انییتییخییاب دانییلییو  
 رامر در نظر داشیتیم. امیا اگیر  
این نوشته را حت  ییک ربز هیم  

نیوشیتیم،     بل از سن انتخیابیات می  
.ییرض را بییر پیییییربزی هیییییمری  
کییلییییینییتییون میی  گییشاشییتییم. در  
هیاهیوی میطیبیوعیات حیول قیه  
کس  در نظرسنج  ها جلیوسیت،  
به احتمال زیاد خود کیلییینیتیون ب  
 رامر هم انتظاری بیرعی یس سن  
قه که با  ا رخ داد را داشیتینیو.  
شای ات به ایین اشیاره دارنیو کیه  
کلینتون نطر  برای نتیجه بیاخیت  
حا ر ن رده بود. ن تیه مین ایین  
است که پییربزی  یرامیر بیرای  
کسییانیی  کییه غییرب در م ییرم  

هیای میطیبیوعیات رسیمی      حلیل 
بودنو ب این مطیبیوعیات بیه سنیهیا  
 لرین کرده بیود قیطیوری .ی یر  
کننو، بسیار   جب بران ییز شیو.  
 رامر اما اکنون مینیتیخیب ایین  

هیا دربیاره    پربسه اسیت ب  یحیلیییل 
دلیل ش ست کلینتون ب پیییربزی  

 رین مو وعات بیازار     رامر داغ 
مطبیوعیات هسیتینیو. اببیامیا بیه  
مجله نیویورکر گفیتیه اسیت کیه  
در  و ی  انیتیخیاب  یرامیر بیه  

گیوییم کیه میردم    دخترهیاییم می  
با  ا پیچییوه هسیتینیو. مین امیا  
ب یتی  بیه صیحینیه سیییاسیت در  

کینیم،    جام ه سمریی یا نی یاه می  
قنین   جب  قنوان با ی ی  بیه  

 رسو.   نظر نم  
 

مییانیینییو مییطییبییوعییات    سییرییوط بیی  
رسم  ب سنچیه کیه "اشیتیبیاهیات  
مٶسیسیات نیظیرسینیجی " خیوانیوه  

شود خود مو یو  جیوک ب    م  
ها در جام ه سمیریی یا شیوه    لطیفه 

است. ابباما ربز ب و از انیتیخیاب  

 رامر از نرش مویای اجتماعی   
گفت که در ش سیت کیلییینیتیون  
کلیوی بود. کس  برای  حیلیییل  
مویای رسم  ب سی ی  در ایین  
مهنوس  ا.ی یار، ایینی یه میردم  
ق ونه .ی یر کینینیو، بیه سیراغ  

 مطبوعات رسم  نر.ت. 
 

اما جوا از این ه کیوام ییک از  
دب کییانییویییو اصییلیی  ر ییابییتییهییای  
انتخابا ی  از صینیوب یهیای ر ی  

سمیو، نیوشییتیه حیا ییر    بییییربن میی  
س   دارد به این بنردازد که قیه  
شرای  ب ب  یتی  بیاعیث عیربج  

  رامنیسم شونو. 
 

آراء ریخته شده به 
 صندوقهای رأی

اجازه بوهیو برای شرب  ب بی ینیوان  
مرومه ن اه  بیه سمیار ب ار یام  

میلیییون    ٥٤٠ بیانوازیم. از بیش از  
باجو شرای  شرکت در انیتیخیابیات  
ب بییا مییتییو ب سیینییت انییتییخییابییات  
رییاسییت جییمییهیوری در سمیرییی ییا،  

  ٢٠  رامر بیا کیمی  بیییش از  
میلیییون رای، مینیتیخیب پیربسیه  
انتخابات ریاست جمهیوری اسیت.  

میییلیییون    ٢٣ کلینتون با بیش از  
ر ی بازنوه این پربسه بیود. قینیو  

ای دی یر هیم کیانیوییو    نفر حاشیه 
بودنو کیه هیر کیوام از سنیهیا از  
قنو هزار  ا یی ی  دب میییلیییون  
ر ی به خود اخت اص دادنو کیه  

ها، سراءشیان    بنابه  حلیل ب گزارا 
 ییاثیییییری در نییتیییییجییه انییتییخییابییات  
نواشت. سنچه که در ایین هیییاهیو  
کمتر مورد  یوجیه  یرار گیر.یت،  
  واد باجوین شرایط  بیودنیو کیه  
در انتخابات شرکت ن ردنو.  نیهیا  

درصو از باجیویین شیرایی  در    ٠٠ 
این ر ی گیری شرکت داشیتینیو.  

مادام  که یک نهاد سیییاسی   
بیا ا.یریی  مییتیفییابت در صیحیینییه  
سیاس  جامی یه سمیریی یا حضیور  

  ٤٠ مییحییسییوسیی  نییوارد کییه سن  
میلیون باجو شرای  را بیه میییوان  
 ب شو، من هم به سن نم  پردازم. 

در نیی ییاه ابل قیینییییین بییه نییظییر  
رسو که  رامر، مثیل جیورج    م  

دبلیو بوا ب یا  رریبا میثیل  یمیام  
رٶسای جمهور م اصیر سمیریی یا،  

درصیو سراء    ٥٠ با قیزی حیوبد  
باجوین شرای  رئیس جمهور شیو.  
مشاهیوه درسیتی  اسیت؛ امیا اب  

میلیون ر ی بیه خیود    ٢٠ بیش از  
اختی یاص داد!  یرامیر بیه هیر  
سنچه کیه انسیان می یاصیر بیه سن  
حسییاب اسییت ب ظییاهییرا جییزب  

انو  یوهییین ب    های این دنیا شوه   نرم 
ب  حرمت  کیرد. بیه می یلیولییین  
ب  حرمت  کرد. به پنیاهینیوگیان  

ها را نسبت داد.    م زی   بو رین 
گییفییت کییه "مسییلییمییانییان" را بییه  
سمری ا راه نیخیواهیو داد ب ییا از  
سمری ا اخراجشان خواهو کرد. بیه  
زنان  وهین کرد ب نیوار سیخینیان  
زن ستیییزا در میوییای رسیمی   
پیییخیییش شیییونیییو. در مییینیییاظیییره  
 لویزیون  به انوازه سلیت  ینیاسیلی   

  ٢٠ خییود بییالیییییو. بییا اییین هییمییه  
میلیون سدم، که .یرصیت داشیتینیو  
درباره اب ب دی ران . ر ب  ی یمی   
کننو، سراءشان را بیه نیفی  اب بیه  

 های ر ی ریختنو.   صنوبب 
میییلیییون نیفیر    ٢٠ بخش  از این  

های ابلیتیرا راسیت ب ابلیتیرا    گربه 
ناسیونالیست اربپامحیور ب ییا بیه  

ای درسیتیتیر سیفیییوپیوسیت    گفیتیه 
ای    محور بودنیو کیه در جیامی یه 

مییثییل سمییرییی ییا کییه  ییاریییخییا  
مییخییلییوطیی  از مییهییاجییران از  

هیییا ب از "نیییژاد" ب    سیییرزمییییییین 

"ملیت"های مختلف  بیوده اسیت،  
حریرتا عیود نیاقیییزی هسیتینیو.  

ای که دب دبره پیاپ  ب بیا    جام ه 
ر ی نسییبییتییا بییار ییری بییه یییک  
رئیس جمهور سیییاه پیوسیت ر ی  

ای     یییوانیییو جیییامییی یییه   داد نیییمییی  
میییلیییون    ٢٠ نژادپرست، در سط   

 Exit)نفر باشو! سمیار نیهیائی   

Poll)   دهو کیه  ی یواد    نشان م
 ییابییل  ییوجییهیی  از مییهییاجییران  
غیرسفیوپوست ب ر ین  بار حتی   
بسیار بیییشیتیر از کیانیوییو حیزب  
جییمییهییوریییخییواه دبره سخییر ریییاسییت  
جمهوری ابباما، به  یرامیر ر ی  
دادنو. در نتیجه، بیاز هیم بیه دبر  

مییزه    از هیییییاهییوی پییو  ب بیی  
مطبوعات رسمی ، بیاییو بیه ایین  
پرداخت که قرا این همیه سدم بیه  

  رامر ر ی دادنو ! 
 

های انتخاباتی  وعده
 ترامپ

گییفییتییم کییه  ییرامییر بییا زبییان  
هییا حییرم زد.     ییرییین لییمیینیین   لییمیینیین 

هیا    سخنان  از اب کیه از رسیانیه 
شونو، قنان قنیوا    من  س م  

سبر بودنو که  رریبا همیه  ی یجیب  
کیییردنیییو کسییی  بیییه اب ر ی  

دهییو. بسیییییاری هییم کییه    میی  
خواستنو بیه اب ر ی بیوهینیو    م  

کشیونو اعمم کینینیو    خجالت م  
به اب ر ی خیواهینیو داد. اببیامیا،  

ای، در    بطور خارج از نرم ب  یاعیوه 
قنوین سخنرانی  از  یرامیر بیه  
عنوان کس  کیه "ریی  رییاسیت  
جمهوری نیست" یاد کیرد. ییا بیا  

گیفیت  "اییین    مسیخیره کیردن می  
خواهو رئیس جمهیور بشیود! "    م  

ای کیه    منتیهیا بیا  یمیام خیامی  
کسیی  مییو ییوعیی  را بیییییان ب  

کینیو،  یرامیر ربی    مطیر  می  

قنو مسئیلیه میهیم کیه جیامی یه  
سمری ا با سنها دسیت بیه گیرییبیان  

( .یریر،  ٠ است ان شت گشاشت؛  
بی اری ب مهاجیرت شیرکیتیهیای  
بزرگ به کشورهای دی ر بر اثیر  
 وانین  یجیارت سزاد میثیل نیفیتیا،  

FTA   . هجیوم  ٥ ب    پ  پ )
میلیون  مهاجران از کشیورهیای  
سمیرییی ییای ر ییییین بیخیی ییوص از  

( امنیت ب ب  یییت  ٣ م زیک.  
ناامن زنوگ  در ایارت میتیحیوه.  

(  ییویییت بییا بال اسییتییریییت ب  ٤ 
سییییییاسیییتییمیییواران .ییاسیییو دم ب  

( خا مه جینی  ب  ٠ دست اه .  
بازگشت به دینلوماس . هر قنیو  
هیییییمری کییلییییینییتییون دربییاره اییین  
موارد س وت کیرد ب ییا حیتی   
بو ر، از سنها د.ا  کیرد،  یرامیر  
 بلیغا ش را در این راسیتیا  یییز یر  
می  کیرد. نشییان می  داد کییه  
کلینتون خیود در میحیور اصیلی   
همه ایین "شیرار یهیا"  یرار دارد ب  
اگر امربز جام ه سمیریی یا دقیار  
اییین میی ییضییمت اسییت، دبدمییان  

ب سنجا کیه رزم بیود    –کلینتون  
  -خییانییواده ب دبدمییان بییوا هییم  

م مار اصلی  ایین عیمیارت بیوده  
 است. 

 
 فقر و بیکاری

هیای    بخیش بسییی ی  از  یحیلیییل 
پساانتیخیابیا ی  ربی ایین نی یتیه  

انو که "کیارگیران    ان شت گشاشته 
سفیو پیوسیت" بیه  یرامیر ر ی  
دادنو ب اب ربی دبا ایین بیخیش  
از جیامی یه رئیییس جیمیهیور شیو.  
 رامر ربی این ن یتیه انی یشیت  
گشاشت که  راردادهیای  یجیاری  
 جارت سزاد، کارگران سمریی یائی   

 را بی ار کرده است. ربی  
 

 ناصر اصغری
 ترامپیسم حاصل چه شرایطی است؟
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 ٩ از صفحه  

 ٥٥ صفحه  

 
ناستالژی مردمی  کیه زنیوگی   
مر.ه  ری در دبره بی یو از "نیییو  

میییمدی    ٧٥ دیل"  ا اباخر دهیه  
 رن گیششیتیه داشیتینیو، انی یشیت  
گشاشت. به یاد بسیاری سبرد کیه  

ای نیییه قییینیییوان دبر،    در دبره 
زنوگ  کارگران با حیتی  ییک  
دستمزد هم نسیبیتیا بسیییار بیهیتیر  
بود. سن مردم سیفیییوپیوسیتی  کیه  
اکنون انی یشیت ا یهیام طیر.یواران  
حزب دم رات به سوی سنهیا دراز  
شییوه اسییت ب سییتییون نییویسییان  
نیویورک  ایمز بیا ب یاحیت می   
گوینو که ایین بیخیش بیر عیلیییه  
خودشیان ر ی داده انیو،  یبیاهی   
زنوگ  خیود را بیا  یراردادهیای  
 جاری، بیا میریررات ب ا یحیادییه  
زدائ  از محییی  کیارشیان را بیا  
پییوسییت ب گییوشییت لییمییس میی   
کننو.  رامر ب به احیتیمیال زییاد  
به دربغ ب با عوامفریب ، بیه ایین  
بخش از جام ه بعوه داد کیه سن  
 راردادهای  جاری را لغو خیواهیو  
کرد ب "سمری یا را دببیاره عیالی   

 خواهو کرد". 
 

در قشم بخش بسییی ی  از ر ی  
دهنوگان به  رامر، اب نیمیایینیوه   
 غییر بود. کلینتون نماینیوه ب ی   
نابسامان ب غییرکیارسمیو میوجیود.  
هر قرور کیلییینیتیون پیز طیر.یوار  
محی  زیسیت بیه خیود گیر.یت،  
 رامر ربی این  یبیلیییر  یمیرکیز  
کییرد کییه "مییحییییی  زیسییت ب  
ا.ییزایییش گییرمییای زمییییین حییرییه  
قین  هاست برای بیی یار کیردن  
بیشتر کارگران سمیریی یائی ". در  
بییازار داغ دربغ، "دربغ اسییت!"  

ای بیود    یک دربغ عوامیفیرییبیانیه 
که  رامر به یمین اسیتییی یالی   
که حاصل ب  یت میوجیود بیود  
به راحت  به خورد مخاطبان خیود  
داد. مردم  که امیییو بیه سیینیوه  
بهتری را از دست داده بیودنیو، در  
.روان ییک سلیتیرنیا یییو قیر ب  
ملموب، بعوه دربغ ب ربیا را بیه  
جهنم موجودی کیه در سن دسیت  
ب پا م  زننو،  رجی  دادنو. قیه  

کس  م   وانو ادعا کینیو کیه  
هشییت سییال ریییاسییت جییمییهییوری  
اببییامییا ب دم ب دسییتیی ییاه حییزب  
دم یرات، کیوقی یتیریین ر.یاه ب  
بهبودی را بیه جیامی یه سمیریی یا  
هویه کرد  قیرا بیاییو کسی  از  
حزب دم رات ب مواجب بی یییران  
دبر ب بر این حزب طلب یار بیاشیو  
که قرا مردم بیاز هیم بیه هیمیان  
دسته ب بانیو دزد ب جیانی  ر ی  
نوادنو ! مردم، قه سنهای  که بیه  
 رامر ر ی دادنو ب قه سنیهیایی   
که دبر  بل به اببیامیا ر ی داده  
بودنو اما این دبره دیی یر زحیمیت  
ر ی دادن بییه خییود نییوادنییو، بییه  
درسییت در کییلییییینییتییون ادامییه  
سیاستهای  باه کنینیوه اببیامیا را  

 م  دیونو. 
 

مویائ  که رزب ب ربزی خیودا  
را مویون خومت به طیبیریه اربیاب  
است، هر کاری کرد که بیه ایین  
ب سن بربورنو کلییینیتیون "نیمیایینیوه  
هیمیه اسیت"، "بییا  یجیربیه اسییت"،  

دانیو"، ".یمییینیییسیت    "سیاست م  
است"، "زن اسیت"، "دیینیلیومیاسی   
بلو است" حوا ل در بین بو ب بو یر  
اب بو است ب غیره، کس  بیه ایین  
 بلیغات ب    نینیهیاد. سیئیوارت  
مناظره های  لویزییونی  را قینیو  
ربز زبد ر به اب رسانونو. زیر پیای  
ر بای دبره مروما   اب را زدنیو.  
طلب ارانه اعمم کیردنیو کیه ایین  
بار نوبت کیلییینیتیون اسیت! از اب  
 هرمیان سیاخیتینیو ب  یرامیر را  
مسخره کردنو. سیاستمیواران کیار  
کشییتییه دییی ییری مییثییل مییادلییییین  
ابلییبییرایییت ب کسییییینییجییر را بییه  
کم ش سبردنو.  مام هنرمینیوان ب  

ای ب مجیرب در    برزش اران حر.ه 
کارشان را دبرا جیمی  کیردنیو.  
شب ب ربز  حلیل ر مثل خودشیان  
را به جام ه م ر.  کیردنیو کیه  
مردم را  رغیب کینینیو قیطیوری  
.ی یر کینینیو، امیا بیاز کیارسئیی   
نواشت. مردم   میم گر.تنو کیه  
به  یمت انتخاب  رامر هیم کیه  
باشو به ب   موجود ر ی منفی   

 خواهنو داد. 

 
 مهاجران مکزیکی

  ٠٠ در اییارت میتیحیوه بیییش از  
میلیییون پینیاهینیوه "غیییر یانیونی "  

کننو که عیمیو یا از    زنوگ  م  
کشورهیای سمیریی یای ر ییین ب  

ای از سنیهیا از کشیور    بخش عموه 
هیا    م زیک هستنو. این پنیاهینیوه 

در بو رین شرای  کار ب زنیوگی   
کننو. در دبره ابباما نزدییک    م  

بییه سییه میییییلیییییون  یین از اییین  
ها دینورت شیونیو. گیفیتیه    پناهنوه 

شود که در این دبره بیییش از    م  
دبره هر رئیس جیمیهیور دیی یری،  
سمری ا دینور   داشته است. امیا  
 یی ییواد کسییانیی  کییه دییینییورت  

شونو، به پای  یازه نیفیسیانی     م  
که بیه سمیریی یا بیه دنیبیال کیار  

شیونیو،    مهاجرت ب پینیاهینیوه می  
هیا دائیم از ایین    رسو. رسیانیه   نم  

هییا بیی یینییوان مشیی ییل ب    پیینییاهیینییوه 
مسیئییلییه سییاز ب جینییایییتی ییار نییام  

برنو. بسیاری از سیاستیمیواران    م  
ب خبرن اران دست راست  سنهیا را  
"مییتییجییابز"، "دزد"، " ییا ییل" ب در  
بهترین حالت کسان  که بیا کیار  
غیییییر ییانییونیی ، بییاعییث بییییی ییاری  

شییونییو، یییاد    سمییرییی ییائیییییهییا میی  
کیینیینییو ب بییر عییلیییییه شییان    میی  

سییمیینییاشیی  میی  کیینیینییو. دانییلییو  
 رامیر از ایین بیا یمب اسیتیفیاده  
کرد ب بعیوه داد اگیر انیتیخیاب  
شییود، نییه  یینییهییا هییمییه اییین  
"متجابزین" را اخراج خواهو کیرد،  
بل ه دیواری در میرز می یزییک  

هیا    خواهو کشیو  ا ایین پینیاهینیوه 
 ییوان بییازگشییت بییه سمییرییی ییا را  
نواشته باشنو ب هزیینیه ایین دییوار  
را هم از دبلت م یزییک خیواهیو  
گیر.یت!  ی یجییب دم ب دسیتی ییاه  
حزب دم یرات از سنیچیه را کیه  
 ییرامییر دربییاره "پیینییاهیینییوگییان  

گفت، خیود دربغ    غیر انون " م  
ای بیییش نیییسیت.    ب عوامفرییبی  

 رامر .ر  .رصت طیلیبی  بیود  
که مح ول زحمات بیل کلینتیون  

 ب ابباما را درب کرد. 
مییهییاجییر "غیییییر ییانییونیی "ای کییه  
مجبور است دزدک  ب در بو ریین  

شییراییی  کییار ب زنییوگیی  کیینییو،  
انو مخف  زنوگی     مجبورا کرده 

کنو، در این کلیسا ب سن کنیییسیه  
ب سن زییر پیل میخییفی  شیود، از  
دست ماموران اداره مهاجرت دائیم  
در حال .رار باشو، بیا بیزه کیاری  
خرج ب میخیارج زنیوگی  اا را  
 امین کنو، نه  نها در سمری یا ب  
ایران، بیلی یه در کشیوری میثیل  
سوئو ب سوئیس ب دانیمیارک هیم  
مورد خشم ب عتاب این ب سن  یرار  
خواهو گر.ت. در ییک قینییین  

انییو ب    نیاامیینیی  کییه اییجییاد کییرده 
مو  یت .یرد را هیر ربز از ربز  

انیو،     یر کیرده    بل بو ر ب ب  ثبیات 
انسان بایو بسیییار میواظیب بیاشیو  
کیه انیی ییشیت ا ییهییام را مییتییوجییه  
 ربان  ن ینیو. در ییک قینییین  
مو  یت  انتظار ایینی یه جیامی یه  
سمیرییی یا از خیطییا کیردن م ییون  
بمانو ب  ربانیان سیستم را میری یر  
نییوانییو، انییتییظییاری بیییییش از حییو  
زیادی است. ب نوان بیو یریین نیو   
عوامفریب  طبره حاکمه، کیاری  
را کییه اببییامییا ب کییلییییینییتییون بییا  

کینینیو،  یرامیر    دینلوماس  می  
بوبن پرده ب بوبن اما ب اگر انیجیام  
م  دهو ب با سن ع س هیم می   

 گیرد. 
 

اگیر از جیینییبیه عییوامیفییریییبیانییه ب  
ع س گر.تن  با اعیمیالی  کیه  

هییای  ییلییویییزیییون    جییلییوی دبربییییین 
هستنو .اصلیه بی یییرییم کیارگیر  
"مهاجر غیر انون " م زیی ی  از  
بزرگترین مناب  استیخیراج سیود ب  
ارزا ا یییا.یییه در جیییامییی یییه  
سمییرییی ییاسییت. اییین   ییویییر کییه  
مهاجر "غیر انون "م زی   ببیال  
جام ه است، دربغ بیشرمیانیه ای  
بیییییش نیییییسییت. حییوا ییل بییخییش  
کشابرزی قیون میوه ب سیبیزی  

(Fruit picking)   در سمری یا
ب بخی یوص در دب اییالیت میهیم  

کییالیییییفییرنیییییا ب    – ییولیییییو میییییوه  
منیحی یرا در اخیتیییار    –.لوریوا  

اییین بییخییش از کییارگییران اسییت.  
همچنین کار خیومیات خیانی ی .  
کارهای شاب ب بیا دسیتیمیزد زییر  

حییوا ییل دسییتییمییزد رسییمیی  ب بییا  
کمترین خومات. بیریول یی ی  از  
 حلیل ران، اگیر هیمیه کیارگیران  
"غیر انون " در سمیریی یا دیینیورت  
شونو، سمری ا بیا بیحیران کیمیبیود  

  ٠٠ کنیییز میواجیه خیواهیو شیو.  
میییییلیییییون کییارگییر در سمییرییی ییا  

شونیو    "غیر انون " ن ه داشته م  
کیه بییه ایین نیو  کیارهیا ب اییین  

 ب  یت  ن بوهنو. 
 

 مسلمانان تروریست
 رامر بعوه داد کیه مسیلیمیانیان  
را به سمری ا راه نیخیواهیو داد. اب  
حت  اینیجیا ب سنیجیا از ایین هیم  
صحبت کرد که مسلیمیانیان .ی   
الحال ساکن سمیریی یا را از سنیجیا  
اخراج خواهو کرد. گفیت کیه در  
صورت انتخاب شون، "مسلیمیانیان"  
را مجبور خواهو کیرد کیه ثیبیت  

ای ب ننیو! بالیویین ییک    نام بیژه 
سیربییاز کشییتیه شییوه سمییریی ییائیی   
پاکستان   بار، کیه خیودشیان را  

خییوانیونییو، مسییخییره    مسیلییمیان می  
گیفیت،    کرد. سنچه را که اب می  

.ر  شیامیل حیال  یربریسیتیهیای  
شو. اب هر کس  را    اسمم  نم  

کییه از کشییوری اسییمم زده بییه  
سمری یا میهیاجیرت کیرده را نیییز  

کینیو. ایین    مسلمیان خیطیاب می  
. م مو و  بیحیث میا نیییسیت.  
بحث من این است کیه نیه  ینیهیا  
در سمری ا، بل ه در بخش زییادی  
از کشییورهییای غییربیی ، مییالییتیی   
کالچرالیسم ب ستاییش .یرهینی   
ب مییشهییب خییودی ب امیی ییانییات  
 ییبییلیییییغیی  ب سیییییاسیی  دادن بییه  

ای اسیت    اسممیون، مش ل عموه 
کینیو. در    که  ربریست  ربیت م  

ای کیه    هیچ حیمیلیه  یربریسیتی  
 ربریسیتیهیای اسیممی  در خیود  
سمییرییی ییا در سن دسییت داشییتیینییو،  
اببییامییا حییا ییر نشییو از اسییمم  
سیاس  اسم ببرد ب سن را محی یوم  
کنو. این ب  مسئولیییتی  ب ایین  
سبانس دادن به اسمم سیییاسی  بیه  
درست باعث خشم بخش بسییی ی   

 های مردم در سمری ا شو.    از  وده 
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 ٥1 از صفحه   

 ٥٩ صفحه  

 
 رامر از ایین خشیم اسیتیفیاده ب  
شرب  به ییارگیییری انیتیخیابیا ی   

 کرد. 
دشمن  راش  ب سن دشمن را بانی   
ب مسبب همه م یائیب دانسیتین،  
یک .یرهینی  جیوائی  نیاپیشییر  
سیستیم سیییاسی  سمیریی یا بیوده  
است. سن جانیان  که خیون میردم  
را در بال اسییتییریییت  ییو شیییییشییه  

هیای    انو دبست ب از خیودی   کرده 
 رامر ب کلینتون هسیتینیو. امیا  
مردم  که .ر  شباهت اسیمی   
ب ظییاهییری بییا اسییممیی  دارنییو  

 شونو.   دشمن م ر.  م  
 

سیاستمداران فاسد دم 
 و دستگاهی

ی   دی ر از  بلیغات انتخابا ی   
 یییرامیییر حیییمیییلیییه بیییه دم ب  

هیییییییییا    دسیییییییییتییییییییی یییییییییاهییییییییی  
(Establishment)   .بییییود

خییواهییو بییا ییمب    گییفییت کییه میی  
هیای    باشین تن را بخش انو.  وده 

مردم به درست از سیییاسیتیمیواران  
ب   موجود به  ن  سمیوه انیو.  
هیمری کلینتون در نرطه میریابیل  
اب، نمونه بارز قنوین دهیه ب ی   
مییوجییود بییود. بییخییش زیییادی از  
عمرا را در باشین تین گیشرانیوه  
است. نه  ینیهیا  یرامیر، بیلی یه  
برن  سانورز هم با حمله به ب ی   
مییوجییود ب سیییییاسییتییمییواران دم ب  
دست اه  به میوان سمیو ب  یوده  
بسی   را دبر کمنین خیود گیرد  

 سبرد. 
 

جییامیی ییه سمییرییی ییا پییر اسییت از  
اعییتییراض. در ییی یی  دب دهییه  
گششته، گیاهیا ایین اعیتیرا یات  
حالت انفجاری بخود گر.یتیه انیو  
که ظاهر اعیتیراض بیه خشیونیت  
پلیس بر علیه سیییاهیان بیه خیود  
گر.ته ب گیاهیا در اعیتیرا یات  
صوها هزار نفیره اشیغیال میییادیین  
شهرهیای بیزرگ  یحیت عینیوان  
"جنبش اشغیال" سیرهیا را بیطیرم  
خیییودا بیییرگییییردانیییوه اسییییت.  
"سیییییاسییتییمییواران .ییاسییو دم ب  
دست اه"،  ی یرار ب ییک هیوم  
اصل  این اعترا ات بوده اسیت.  
 رامر، که جا ب بیییجیا  ی یرار  

کرد ب کمنین کلینتون هیم اب    م  
را با  ورت یاری رسانو، جزب ایین  
دایره .اسو نبود. بخیش بسییی ی   
از مردم  که از این دایره ب بانیو  
.اسو  نفر داشتنو، ب اگر   میییم  
گر.تنو که حیتیمیا در ایین ر ی  
گیییییری شییرکییت کیینیینییو، در  
اعتراض به ایین داییره .یاسیو هیم  

 که شوه، به  رامر ر ی دادنو. 
 

 بازگشت به دیپلوماسی
جییامیی ییه سمییرییی ییا جییامیی ییه دبره  
جن  بیتنام نییسیت کیه جینیازه  
سربازان ش له جنبش  یوجینی   
را گرم نی یه دارد. شیاهیو ییک  
جنبش ملموب خیابان  بر عیلیییه  
جیینیی  نیییییسییتیییییم. امییا س ییش  

  ٢٥٥ اعتراض به بودجه نیظیامی   
میییییلیییییارد درری هییم خییامییوا  
نیست. هر از قنوگیاهی  شیاهیو  

حیوا یل در سیطی     –اعترا ا    
بیه    –مطبوعات لیبرال ب قیر  

جین ویسم ب جن  طیلیبی  هیم  
هستیم. ادبارد اسینیودن، قیلیسی   
میینییییینیی ، گییلیین گییرییینییوالییو ب  
بی   لی یس طیر.یواران زییادی  
دارنو. دست داشیتین سمیریی یا در  
همه ب هر جن  ب کشیمی یشی   
کییفییر هییمییه را در سبرده اسییت.  
 رامیر بیا می یر.ی  کیلییینیتیون  
ب نوان یک پای اصل  این همیه  
جن  طلبی ، خیود را طیر.یوار  
صلی  ب دیینیلیومیاسی  می یر.ی   
کرد. از دبست  خیود بیا پیو ییین  
حرم زد. هر قیریور میطیبیوعیات  
طر.وار کلیینیتیون سی ی  کیردنیو  
دبست  بیا ربسیییه ب پیو ییین را  
مغایر با "منا.  میلی " سمیریی یا  
میی ییر.یی  کیینیینییو،  ییرامییر بییه  
دبست  خود با پو ییین ب ایینی یه  
"سدم  .همیوه ب بیاشی یور اسیت"  

  اکیو کرد. 
 رامر، ماننیو هیر سیییاسیتیمیوار  
عوامفریب دی ری هر قه را هیر  
جائ  کیه صیم  دانسیت، بیوبن  
 وجه به سنچه که  بم گفته بیود  
بر زبان رانو. ی جا از پیاییان دادن  
به خ ومتها گفت. جاهائی  هیم  
گفت که "بمب هستیه ای دارییم  
بییرای اسییتییفییاده." بییر مییبییارزه بییا  
 ربریسیم اسیممی   یاکیییو می   
کرد؛ جاهای  هیم از دراز کیردن  

 دست دبست  با اسو حرم زد. 
گیییرقیییه "صیییلییی  دبسیییتییی  ب  

ب    –دییینییلییومییاسیی "  ییرامییر  
اظهارات  و ب نریض اب در ایین  

در ش یسیت دبدمیان    –خ وص  
کلینتون   یین کننوه نیبیود، امیا  
در استرا ژی نهائ   یرامیر بی   

هیا هیر     اثیر هم نبود. سمریی یائی  
قه بییشیتیر ایینی یه در دنیییا بیا  
دبلتشان ب بیا جینی  طیلیبی  ب  
انزبای دبلت کشورشان می یر.ی   

شیونیو، خیود را در .شیار ب    م  
کینینیو ب ایین     ن نا احساب می  

د یرا سن گره  بود که  یرامیر  
 ب ضا از سن استفاده کرد. 

 
 ناامنی جامعه آمریکا

در گزارش  که نیویورک  اییمیز  
از  یرانوازی بانوهای مخالیف در  

 یهیییه    ٥٥٠٢ شی اگو در سیال  
کرده بود،  ا ابایل ماه سینیتیامیبیر  

نفر میورد اصیابیت    ٣٥٥٥ بیش از  
گلوله  رار گر.ته بودنو ب از ایین  

نیفیر جیان خیود را از    ٢٥٥   واد  
انو.  یرامیر در یی ی     دست داده 

هایش گفته بیود کیه    از سخنران  
زنوگ  در ب ضی  از شیهیرهیای  
بیزرگ سمیرییی یا خیطییرنیاکییتیر از  
زنوگ  در ا.غیانسیتیان ب سیورییه  
شییوه اسییت. بییاعییث اییین هییمییه  
ناامنی  با ی  اسیت کیه قینیو  
مورد  یربریسیم نیییسیتینیو. قینیو  
مهاجر به بزه کاری کشییوه شیوه  
نیستنو. ایین ب ی یییت ریشیه در  
عم  سیییسیتیم جیامی یه سمیریی یا  
دارد. ریشیییه در  یییبییی یییییییض  
سیستما یک ب در  جلیل از .یریر  

 دارد. 
 

به احتمال زییاد راه حیل  یرامیر  
همان راه حیل رببدی جیولیییانی ،  
شهردار پیشین شهر نیییوییورک ب  
از مییتییحییوییین بسیییییار نییزدیییک  
 رامر است که بیر دسیتی یییری  
مظنونین ب سرکوب خشن پیلیییس  
ا  اء داشت. بیخود نیییسیت کیه  
رئیس جمهور .یلینین، که رسیمیا  
اعمم کرده اسیت "کسیانی  کیه  
کشورا را نیاامین می  کینینیو،  
بوبن ربدربایست  خواهیو کشیت!"  

 از انتخاب  رامر  جلیل کرد. 
ای .ریر امینیییت نیخیواهیو    جام ه 

داشییت.  یینییهییا امیینیییییتیی  کییه  
 یوانیو بیه قینییین    بورابازی می  

ای بیییوهیییو، امییینیییییییت    جیییامییی یییه 
گورستان  است که  یرامیر بیه  

 سن قشم دارد! 
 

 میراث ابباما 
ابباما میراث  را به جیا گیشاشیت  
که برای جام ه خیواهیان  یغیییییر  
در سمری ا مثبت نیستینیو. اب در  
با   همان سییاسیتیهیای بینیییادی  
جورج دبلیو بوا ب بیل کلیینیتیون  
را قه در سط  ملی  ب قیه در  
سط  بین الیمیلیلی  دنیبیال کیرد.  
بخ وص در دبر ابل انیتیخیابیات،  
خود را نماینیوه  یغیییییر می یر.ی   
کرد. از بستن زنوان گیوانیتیانیامیو  
حرم زد. از ساده کردن متشی یل  
شون برای کارگران حرم زد. از  
کاهش موا دبان  بین الیمیلیلی   
سمری ا حرم زد. از بییمیه درمیان  
رای ان حرم زد. اما هیییچی یوام  
از این بعیوه هیای میهیم جیامیه  

 عمل بخود ننوشیونو. 
سنچه کیه در خیارج از سمیریی یا  
ب نوان خومات درمیانی  رایی یان  
شناخته شیوه، در سمیریی یا خشیم  
بییخییش بسییییی یی  از مییردم را  
برانی یییخیتیه اسیت. ایین رییحیه؛  
"ریییحییه حییفییاظییت از بیییییمییار ب  
مرا بت مرربن بیه صیر.یه" بیریول  
ی   از نویسنوگان قر سیاییت  

Countrpounch   قیییییزی"
نیست جز ییک سیییسیتیم .یاسیو  
بیییییمییه درمییانیی  خ ییوصیی  کییه  

انیو،    لباب "عموم " به سن پوشانوه 
که مردم را با ا.زایش ح  بیییمیه  
ب غیره سمخ  م  کینیو، بیوبن  
این ه انتخاب  ابل ملیمیوسی  را  

 به کس  عر ه کرده باشو". 
 

 پروتکشنیسم!؟ ترامپ
 رامر ب نوان موا.  سیییاسی  ب  
ا ت ادی مرزهای سمریی یا جیلیو  
سمیو. گیفییت کییه کیارهییا را بییه  
سمری ا برخواهو گردانو. سمیریی یا  

میییلیییون    ٣٥٠ کشوری است بیا  
درصییو از    ٥٠ جییمیی یییییت. امییا  

سرمایه جهان مت ل  بیه سیرمیاییه  
داران این کشور است. این بحیثی   
است .را ر از پیرداخیتین بیه خیود  
پویوه  رامر، که جای سن اینیجیا  

نیست. اما  یا سنیجیائی  کیه بیه  
مو و  بحث امربز برم  گیردد،  
اصم  ابل   ور هم نیییسیت کیه  
در دنیای جهان  شوه رابطه کیار  

درصییییو    ٥٠ ب سییییرمییییایییییه،  
های دنییا در  یار ب پیود    سرمایه 

داری در کشیوری    سیستم سرمایه 
میییلیییون بیتیوانیو    ٣٥٠ با جم یت  

سودی استخراج کنو. سنیچیه کیه  
خیواهینیو     رامر ب کابینه اب می  

ب ننو،  .یراهیم سبردن شیراییطی   
هیا بیتیوانینیو بیا    است که سرمیاییه 

شیییرایییی  کیییاری کیییارگییییران  
Global South   اکشورهای

نسبتیا  یازه صینی ی  شیوه میثیل  
قین، هینیو، بیرزییل، سینی یاپیور،  
بن مدا، س.یرییریای جینیوبی  ب  
غیییییییره( از گیییرده کیییارگیییران  
سمری ائ  ارزا ا ا.ه استیخیراج  
کننو. دبر ب بر  یرامیر بی یو از  
انیییتیییخیییاب شیییون را کسیییانییی   

انییو کییه سییالییهییاسییت در    گییر.ییتییه 
ایار   که مسئولیییتیهیای میهیم  
دبلت  داشتنیو مشیغیول .یریییر یر  
کردن کارگران بیودنیو. کسیانی   
که  وانین بر علیه متش ل شیون  

گشرانونو. کسان  که سی ی     م  
کردنو هر قه بیشیتیر حیوا یل    م  

دستمزدها را پائین بیابرنو. دبر ب  
انو ب  یرار    بر اب را کسان  گر.ته 

های کلیوی را اشیغیال    است پست 
کیینیینییو کییه بییرییول  ییحییلیییییلیی ییران  
سیاس  میالیتی  میییلیییاردرهیای  
جهان م یاصیرنیو. کیابییینیه بیریول  

داران، نیه    م ربم مستریم سرماییه 
 دار!   نماینوگان طبره سرمایه 

این مالت  میلیاردرها، از جیمیلیه  
خود  رامر، کسیانی  نیییسیتینیو  
که دارائ  خود را .یری  میوییون  
کار کیارگیران سمیریی یا بیاشینیو؛  
بل ه کسان  هستنو کیه بیخیش  

هیایشییان    اعیظیم ثیربت ب سیرمیاییه 
حاصل کار کارگران بینی یمدا،  
قین، هنو ب پاکستان ب غیییره ب  
غییییره اسییت. بییخییش مییهییمیی  از  

هییای خییود  ییرامییر در    سییرمییایییه 
قییییییییین در جییییریییییان اسییییت.  
پییرب یی ییشیینیییییسییم  ییرامییر .ییریی   

ای بود کیه نیاسیتیالیژی    موسیر  
کسان  که کار ب زنوگی  خیود  

 را به جهان  شون رابطه کار ب  
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  ٥٥ صفحه  
 انو، بران یخت.   سرمایه باخته 

 
 کدا ایستاده ایم؟

انتخاب  رامر به جای کلینیتیون  
ب یا هر سیاستموار .اسو دی یری  
مثل جورج بیوا ب ییا اببیامیا ب  
رامیینیی  ب غیییییره،  ییفییاب ییهییای  

ای دارد. کس  که قییزی    جوی 
دانو، برایش با ی     از سیاست م  

اسییت کییه  ییرامییر نییه دنییبییال  
دینلوماس  خواهو بود، نیه دنیبیال  
کاهش .رر ب کشیون دیوار، ب نیه  
نماینوه  غییری است. با انیتیخیاب  
 ییرامییر ب بییا بییه دنییبییال خییود  
کشییون ایین هیمیه سدم، جیامی یه  
سمری ا ب در یک ب و، کل دنیییا  
عرب رد بلنوی را میتیحیمیل شیو.  
کلینتون مثل هر رئیییس جیمیهیور  
دی یر سمیریی یا، نیمیایینیوه طیبیریه  

داری در بییحییران اسییت.    سییرمییایییه 
 یییرامیییر ب لیییحییین کیییمییینییییییین  

اا نیمیایینیوه میتی یارم    انتخابا ی  
دار نیسیت. نیمیایینیوه    طبره سرمایه 

جام ه مستاصلی  اسیت کیه در  
غیییییییییاب ا.ییییریییی  قییییر ب  
سوسیالیست ، انی یشیت ا یهیام را  
بطرم پناهنوه ب "غیرخیودی" دراز  

 م  کنو. 
 ییرامییر از جییهییات مییخییتییلییفیی   
خییطییرنییاک اسییت. اب زنییجیییییر سن  
بخش از نیربهای سییاسی  دسیت  
راست  هار در جام ه را کیه در  
هر .رصت  ابیراز نیار یاییتی  از  
گسییتییرا حییرییوب سیییییاسیی  ب  
اجتماعی  بیه کیارگیران، زنیان ب  

کیردنیو را پیاره کیرده    ا لیتها می  
است. دبر ب بر اب پر شوه اسیت از  
نژادپرست، مسیییحیییان ا.یراطی ،  
خارج  ستیز،  و همیجینیسی یرا،  
 و کارگر ب  و زن. هیمیه ایین  
نیییییربهییای سنییاکییربنیییییسییم سیی یی   
خییواهیینییو کییرد دسییتیی بردهییای  
اجتماع  ب سیاس  را از جامی یه  
پس ب یرنیو ب اکینیون یی ی  از  
 ور منو رین سییاسیتیمیواران را در  

 کاخ سفیو متحو خود دارنو. 
 رامر خطرناک اسیت؛ در ایین  
مسئله کس   وهم  نیوارد. امیا  
 رامر نتیجه منطر  سیسیتیمی   
است که .رر ب  یبی یییض  یولیییو  
م  کنو. سن لییبیرال ب سن قینی   
کییه بییرای پییس زدن  ییرامییر ب  
 رامنیسم جام ه را حول کلیینیتیون  
.یراخیوان میی  داد بیایییو بیه اییین  
سئوال ابتوائ  جواب بوهو که سییا  

 رویت کلینتون ب حزب دمی یرات  
 یوانیو جیلیوی  یرامینیییسیم را    م  

ب یرد   رامر نماینوه .یاشیییسیم  
است. .اشیسم جنبیش اسیتییی یال  
است. سوسیالیسم جینیبیش امیییو.  
برای ش ست .اشیسیم نیه  ینیهیا  
بایو جنبیش امیییو ب ابیزار پیییش  
برنوه سن جنبیش را  یریوییت کیرد،  
بل ه بایو با سن بیا یم ی  کیه بیه  

دهو نیییز    جنبش استی ال نیرب م  
 در ا.تاد ب سن را ش ست داد. 

 
راه خروج از این 

 وضعیت
در بحرانهای سیاس ، سن سلترنا ییو  

هیایی  کیه در دبران    ب سن راه حیل 
مییتیی ییارم غیییییرمییمیی یین بییه نییظییر  

هیا     یریین راه حیل   رسنو، مم ن   م  
شونو.  ون  بلر در نیوییورک    م  

  ٥٥٠٢ ابئیییین    ٥٤  ییییایییییمییییز  
نییویسییو  "سیییییاسییت مییرکییز    میی  

(Political Centre)   یورت 
رابییطییه بییر ییرار کییردن ب  ییورت  
 ییرغیییییب مییردم را از دسییت داده  
اسییت. در عییوض شییاهییو عییربج  
قر ب راسیت ا.یراطی  هسیتیییم  

هیا حیمیلیه    که ی   بیه پینیاهینیوه 
کییینیییو ب دیییی یییری بیییه    مییی  

بان واران ...". راست ا.یراطی  ب  
.اشیسم، جنبش استی ال اسیت ب  
سن قر ا.راط  ب سوسییالیییسیم،  
جنبش امیو. سن "قیر ا.یراطی "  
که بتوانو راست میرکیز ب راسیت  
ا.راط  را بیه قیالیش بی یشیو ب  
نهایتا ش ستش بوهو، در سمریی یا  
در مرکز سیاست نیست. سییاسیت  
ب  اکتی های  را کیه کیاشیامیا  
سییوانییت، عضییو مییارکسیییییسییت  
شییورای شییهییر سیییییا ییل دنییبییال  

کنیو، سیییاسیتیهیای درسیتی     م  
هستنو اما در ا لیتی  نیاقیییزنیو.  
جنبش اشغال بال استریت، بی ینیوان  
جنبش اعتراض ب عیلیییه .یریر ب  
ب  یت موجود نه ابزار مبارزا ی   
درست  دارد ب نیه ا.ی  ربشینی .  
اینها مو یوعیا ی  هسیتینیو کیه  
بایو درباره سنها بیییشیتیر نیوشیت ب  
درباره راه حل درست بحث کیرد ب  

 سن را صیرل داد. 
 Daniel)دانیل سیاییوبرییک  

Sidorick)   در نیریو کیو یاه ب
جالیبی  بیر .یییلیم مسیتینیوی از  
ییییاره سراء   گییییاردییییین کییییه درب
سفیوپوستان اییالیت بییرجییینیییای  
غیییربییی  بیییه  یییرامیییر اسیییت،  

نویسو در کمنیین میریومیا ی     م  

  ٧٨٠ ریاست جمیهیوری،  یرامیر  
ر ی سبرده بییود. قیییییزی کییه  
مستنیو گیاردیین بیه سن اسیتینیاد  

ای کییه    کیینییو. امییا نیی ییتییه   میی  
گاردین دربیاره سن سی یوت کیرده  
این است که در هیمیان کیمینییین  
مروما  ، برن  سانورز در هیمیان  

سبرد.    ر ی مییی    ٠٤٨٨ ایییالیییت  
حییوبد دب بییرابییر ر ی  ییرامییر!  
سانورز با پم فیرمی  قیر ب بیا  
جنبش  نسبتا قر ب امیوبیخیش  

سییو ب دب بیرابیر  یرامیر    جلو م  
سبرد. ب یتی  کیه هیمیان    ر ی م  

ربد، نیمیایینیوه    پم فرم هم کنار م  
استی ال، کیه خیود را نیمیایینیوه  
 غییر م ر.  کرده اسیت،  یورت  

 می یرد. 
جییینیییبیییش قیییر ب امیییییییو ب  
سییوسیییییالیییییسییم بییایییو بییا بییا ییمب  

داری درا.تو. باییو از زییر    سرمایه 
عبای حزب دم رات ب سیییاسیت  
هییویییت  ییراشیی ، سیییییاسییت پسییت  
مورنیست  مالت  کیالیچیرالیییسیم  

 بیربن بیایو ب از سن عبور کنو. 
 ٥٥٠٢ نوامبر    ٥٧ 

 

 یادداشت محمد عبدی برادر اسماعیل عبدی بعد از اولین مالقات در زندان 
 اولین دیدار 

 سالم 
امروز بدیدن جان جانان رفتم حالش خوب بود و مثل همیشه خنده بدرلد  

 هوا اوندا سرد بود و برفی  
از دیدن ما خوشحال شد گفتیم و خندیدیم انگار نه انگار که اون کدداسدت 

 و ما کدا! 
 اصال خم به ابرو نمیاره چراشو کسی نمیدونه! 

آرش صادقی رو هم دیدیم ک شده بدود پدوسدت و اسدتدخدوان و فدقدط بده 
احترام و ادب خانواده که اومده بودن اوندا سرپا ایستاده بود و خندده از 
 لبش نمیوفتاد جالبه اونم خم به ابرو نمیاورد ولی چراشو کسی نمیدونه! 

سال ترک زبان که اسمش خاطرم نیدسدت از ٠٥یت شخیی میان سال حدود 
اول مالقات فقط زیرچشمی مارو بده خداندوادش نشدون مدیدداد داداش کده 
فهمید داره اینکارو میکنه ماجرارو تعریف کرد اون هم بندی جان جداندان 

بخاطر این مارو زیر نرر داشت که سواد خوندن و نوشتن نداشدت و   بود و
آقا اسماعیل داشت بهش خوندن و نوشتن یاد میداد ولی چرا اوندا و تدوی 

 زندان؟؟؟ 
 کسی چراشو نمیدونه! 

 جان جانان از اس  افتاده ولی از اصل نمیوفته    
راستی تا یادم نرفته ب ز معروف رو هدم دیددیدم هدمدون بدابدت زنددداندی 
خودمون چه جالبه کسانی که پرکننده جی  اشخاص و آقدا زاده هدا هدم 

 بودن اوندا هستن چراشو کسی نمیدونه! 
 

 به امید آزادی 
 محمد عبدی برادر اسماعیل عبدی
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آتنا دائمی، فعال دفاع از حقوق کودک، حقوق زن، و علیه 
 اعدام 

 

 آتنادایمی:
بیییییاییییییم بییا خشییونییت مییبییارزه  
کنیییم،بیییاییییو بیرای رسیییون بیه  

 حروب برابر  ما کنیم  
بیاییم نه ب وییم به هر سنچیه کیه  
شییان ب مییرییام انسییان را  یینییزل  

 میوهو! 
اگر بی یوییییم حیجیاب اخیتیییاری  
میی یویینیو بی  بینیو ب بیاری ب  

 لخت  میخواه !  
اگر ب وییم سهم اررث ب دییه ب  
حروب برابر می وینو  و را قه بیه  

 این حرم ها   یفه!  
اگییر بیی ییوییییییم نییزن .ییحییش نییوه  
می وینو اختییارت ب  یور یش را  

 داریم!  
اگر ب ویییم خیییانیت نی ین می   
گوینو میردهیا میییتیوانینیو بیرای  

زن اختیار کنینیو ب اگیر    ٤ ثواب!  
ب وییم قیرا زن هیا نیمیییتیوانینیو  
می وینو خیییانیت اسیت ب حی یم  

 سن سار دارد!  
اگییر بیی ییوییییییم میییییخییواهیییییم بییه  
برزش اه بربیم می وینو زن بیاییو  
در خانه ب سشنزخانه باشو  یا میرد  
راحت از انوام زنانه بیرای .یحیش  

 به بازی نان استفاده کنو!  
اگر دبستشان داشته باشی  بیرای  
این ه بماننو از  و  ن میخیواهینیو  
قییییزی کیه بیییییشیتییر از مییا بییه  
رسمیت شناخته شوه، بیرای انیوام  
ما ح  ب حروب  ائلنو امیا بیرای  
خودمان... ما زنان  هستییم کیه  
لوازم بهیواشیتی  میان بیا اییمیا ب  
اشاره یا  وس  مردان خرییواری ب  
در پمستیک سییاه بیه دسیتیمیان  

 میرسو! 
ما زنان  هستیم حت  اختیار  ین  
خودمان را نواریم قرا که ب یارت  

را ابییزاری  ییرار داده انییو بییرای  
  وهین به جنس زن! 

ما زنان  هسیتیییم کیه اگیر ایین  
حرم را بیزنیییم .یاحشیه خیطیاب  

 میشویم! 
بیییییاییییییم بییا خشییونییت مییبییارزه  
کنیییم،بیییاییییو بیرای رسیییون بیه  
حروب برابر  ما کنیم ب هیر ربز  
را برای خیودمیان ربز میبیارزه بیا  
خشونت علیه زنان   ییین کینیییم!  
بیاییم نه ب وییم به هر سنچیه کیه  
شییان ب مییرییام انسییان را  یینییزل  

 میوهو! 
برگیر.یتیه شیوه از صیفیحیه س ینیا  

 دائم   
*** 

سذر    ٢ س نا دائمی  را صیبی  ربز  
سیال حی یم ب بیا    ٧ برای اجرای  

ا هامات "امنیتی " بیه در مینیزل  
 امونو ب به زنوان بردنو. 

دست یییری .ی یال ایودایان س ینیا  
 دائم  

سذر میامیوران    ٢ صب  ربز شینیبیه 
بزارت اطمعات س نا دائم  .ی یال  

حییرییوب اییوداییان را در یییورشیی   
بحشیانه به خانه سنها بیازداشیت ب  
بیه زنییوان ابیین مینییتیریل ایردنییو.  
مییامییوران بییطییور میی ییرر س یینییا را  

کردنو که دی ر کیارت     هویو م  
بریمت ب دی ر بیاز     مام است. م  

سیالیه،    ٥٠ گردی!س نا دائم     نم  
  ٠٣ نییهییم مییهییرمییاه سییال    ب   بیییییسییت 

ربز در سییلییول    ٨٢ بییازداشییت ب  
انییفییرادی بیینییو دب الییف  ییحییت  

  ٥٨ بییازجییوییی  بییود. در  ییاریییخ  
پییس از پییایییان    ٠٣٠٣ مییاه    دی 

بازجوی  ها بیه بینیو زنیان زنیوان  
ابیین میینیتییرییل شییو. بی بییولیییییل  

 بلییر  ». الیتهای مون  به ا هام  
علیه نظام، اجتما  ب  بان  عیلیییه  
امنیت مل ،  وهین به خمینی  ب  

 «خامنه ای ب اختفای ادلیه جیرم 

سال زنیوان میحی یوم شیو.    ٠٤ به  
دادگیییاه    ٣٢ امیییا در شییی یییبیییه  

 جویونیظیر اسیتیان  یهیران  یوسی   
زاده ب حوزبان، حی یم     ضات  م  

 سال  رلیل یا.ت.   ٧ اب به  
 س نا دائم  بایو .ورا سزاد شود. 
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 نکته اصلی

 اثرات و تبعات پنج سال اجرای طرح"هدفمند کردن یارانه ها"
 

 محمو ش وه  

 ٥٤ صفحه  

از اجرای "طر  هو.منوی ییارانیه  
ها" که از سن به عنوان بزرگتیریین  
"طیییر  جیییراحییی  ا یییتییی یییادی  
ح ومت" نامبرده میشود، از پنیج  
سییال گییششییت. از اباخییر سییال  

بی ییو از مییاهیهیا ر.یت ب    ٠٣٨٠ 
برگشت این طر  بین میجیلیس ب  
دبلت، بارخره ح ومت   میم بیه  
اجرای این طر  گر.ت. احیمیوی  

در    ٠٣٨٠ نیییژاد در سذرمیییاه  
 لویزیون ح یومیت رسیمیا  سغیاز  
اجییرای  ییانییون "هییو.ییمیینییو کییردن  

ها" را اعیمم کیرد. بی سن    یارانه 
مییو یی  گییفییت " کییه از صییبیی   

هییای    حییامییل   ٠٣٨٠ سذر    ٥٨  ربز 
انرای، سب ب نان در سراسیر اییران  
 با بهای جویو ارائه خواهنو شو". 

نیییربهیای    ٠٣٨٠ در شب سذرماه   
انتظام  ب امنیت  برای مریابیلیه  
با هیرگیونیه اعیتیراض در پیمیر  

های سراسر کشیور مسیتیریر    بنزین 
ربز بیی ییو دبلییت دهییم بییا   شییونییو. 

ای رسیمی  اعیمم    انتشار اطمعیه 
سزاد از ایین   بنزین  کرد که  یمت 

 ییومییان ب    ٧٥٥ پییس لیییییتییری  
اگیییاز   سییی  ان جییی    یییییییمیییت 

  ٣٥٥ ا ومبییل( میتیر می ی یبی   
 یییییییییومیییییییییان خیییییییییواهیییییییییو  

سزاد هیم در   گیازبئیییل   بود یمت 
 یومیان    ٣٠٥ این اطمعیه لیتری  

 اعمم شوه. 
 

سایت دبلت سن مو   نیوشیت  در  
.یاز ابل هییو.یمیینییوی یییارانیه هییا  
 یمت سوخت بیا شیییبی   ینیو ب  

درصییو ا.ییزایییش    ٤٥٥ حییوا ییل  
مواجه شیو؛ بیه طیوری کیه در  
مهمترین ا مم بینیزیین از لیییتیری  

 ومان سهمیییه ای    ٤٥٥ به    ٠٥٥ 
 ومان سزاد، گیازبئیییل از    ٧٥٥ ب  

 ییومییان  ٠٠٥ بییه    ٠٢٠٠ لیییییتییری  
 یومیان سزاد،    ٣٠٥ سهمیه ای ب  

گاز م یرم خیانی ی  از حیوبد  
 یومیان ب    ٠٨٥ کیلوی  شش به  

 ومان در هیر    ٤٥ س  ان ج  از  
 ومیان رشیو    ٣٥٥ متر م  ب به  

 یییمیت داشیت.بیرگیر.ییتیه از بب  
 سایت دبلت  

بوین  ر یب ابلین .یاز ایین طیر   
به اجیرا گیشاشیتیه شیو. د ا یوام  
ب وی ب با بیارگیر.یتین اخیتیمم  
بین مجلس ب دبلت در خ یوص  
نحوه در اخیتیییار گیر.یتین درسمیو  

هیا،     ناش  از سزاد سیازی  یییمیت 
ماده مربوط به در اختیار گر.یتین  

درسموهای حاصل از هیو.یمینیوی   
بییه شییورای نیی ییهییبییان ارسییال ب  
  ویب شو. طیبی  ایین م یوبیه  
شییورای نیی ییهییبییان درسمییوهییای  
حاصیل از اجیرای ایین طیر  در  
اختییار دبلیت  ب میجیلیس  یرار  
می یرد.بیویین  یر یییب بیانیوهیای  
حیی ییومییتیی  بییر سییر   ییاحییب  
درسموها ب  رسیم سن بین خیود بیه  

  وا.  رسیونو.  
 
سغاز اجرای ایین طیر  اثیرات ب    

 ب ات به مرا ب خطرناک  بیرای  
گشران ب زنیوگی  میردم داشیتیه  
است. در با   زنیوگی  میردم بیا  
اجرای این طر  دقیار  یغیییییرات  
منف  زیاد ب به  رر میردم شیوه  
اسییت. بییه اعییتییرام حیی ییومییت  
نییزدیییک بییه ن ییف جییمیی یییییت  
کارکن در طول سالیهیای اجیرای  
این طر   به .رر ب .مکت رانیوه  
شوه انو. همه قیز گرانتر شیوه ب  
نیربی کار کیارگیر ارزانیتیر شیوه  
است. گران  کارهیای اسیاسی   
مورد م رم مردم ربزانیه ادامیه  

داشته است.متیریابیم درسمیوهیای  
دهها هزار میییلیییاردی از میحیل  
حشم ییارانیه کیارهیای اسیاسی   
ب .. بیه خیزانیه دزدان حی یومیت  
باریز شوه ب مییشیود. ایین طیر ؛  
طییر    ییحییمیییییل ریییاض کشیی   
ا ت ادی ب مح وم کیردن میردم  
به زنوگ  زیر قنوین بیرابیر خی   
.رر رسم   م  بیاشیو. طیرحی   
که اثرات بیران ر بیر زنیوگی  ب  
می ییییشییت ب سییممیت ب  یغییشیییه  
میلیونها نفر بیه جیا گیشاشیتیه ب  
.ییرییر ب .ییمکییت میی یییییشییتیی  ب  
ا ییتیی ییادی را بییر گییرده مییردم  

 حمیل نموده است.  اینیجیا ابیتیوا   
مربری کو اه به اجرای این طیر   
ب اثرات ب  یبی یات سن بیرزنیوگی   

 کارگران ب مردم خواهیم کرد. 
 

همزمان با اجرای طر  هیو.یمینیو  
کردن یارانه هیا؛ دبلیت احیمیوی  
نژاد که ن ران اعتراض میردم بیه  
دنبیال سزادی سیازی  یییمیت هیا  
بوده ب حت  صحیبیت از "شیورا  
گرسن ان" به میان سبرد ه بیودنیو،  
برای مرابله با این ب  یت ب در  
 وجیه این   ر یات گسیتیرده بیه  
زنوگ  ب می یییشیت میردم، سزاد  
سازی  یمت کارهای اساس  ب  
سییوخییت، ا.ییزایییش گییرانیی  هییا،  
هییمییزمییان طییر  "پییرداخییت یییارانییه  
نییرییوی" را    ییویییب ببییه اجییرا  
گییشاشییت. بییر اسییاب اییین طییر   
دبلییت بییرای "جییبییران کسییری"  
بودحه خانوارها بیه دنیبیال اجیرای  
طر  سزاد سازی  یمیتیهیا، میبیلیر  

هزار  ومان یارانیه نیریوی بیه    ٤٠ 
مییردم میی  پییردازد. در ادامییه  
ح ومت بیرای سرام کیردن میردم  
ادعییا کییرد کییه بییخییشیی  از  

درسموهای حیاصیل از طیر  سزاد  
سیازی  ییییمیت هیا را در  یالییب  
یارانه نروی به مردم م  پیردازد.  
دبلت دهم ب ب وها دبلت ربحیانی   
انوا  ب ا سام طر  ب دسته بینیوی  
برای پیرداخیت ییارانیه نیریوی بیه  
میییردم   یییوییییب ب بیییه اجیییرا  
گییشاشییتیینییو.  بییارخییره در سییال  

مییو یی  دهییک بیینییوی    ٠٣٠٣ 
جم یت  بر اسیاب درسمیو هیا را  
  ویب ب مبنای  برای پیرداخیت  
یییارانییه نییرییوی بییه مییردم  ییرار  
گر.ت. ح ومت به هیر طیرییری   
بییود اجییرای .ییاز ابل هییو.ییمیینییو  
کییردن یییارانییه هییا را پشییت سییر  

درسیودای    ٠٣ گشاشت. از سیال  
اجییرای .ییاز دبم  بییود.اییینییجییا  
مییو ییو   ییطیی  یییارانییه را طییر   
کردنو ب در  ما بودنو میردم را  
به ان رام از دریا.ت یارانیه بادار  
نییمییانیییییو، کییه مییو.یی  نشییونییو.  
ح ومت با پرداخت یارانیه نیریوی  
در با   به دنیبیال سیاکیت کیردن  
مردم برای زدن استارت .یازهیای  
ب وی طر  هو.منو کردن ییارانیه  
هیا بیود. ب اییین ا یفییاب در سییال  

 ا.تاد. ٠٣ 
 

اجرای فاز دوم هدفمند 
 کردن یارانه ها

در ادامییییه اجییییرای .ییییازدبم  
در کینیا    ٠٣ هو.منوی از سیال  

ا.زایش  یمت همیه حیامیل هیای  
انرای که  بل از شیرب  رسیمی   
.از دبم کلیو خورده بود،  یییمیت  
برخ  دی ر ازمیواد سیوخیتی  از  
ربزهای ابتوای  اردیبیهیشیت میاه  

ا.زایش یا.ته ب میرحیلیه    ٠٣ سال  
دی ری از هو.منیوی ییارانیه هیا  

 رسما شرب  شو. 
گزارا سیازمیان هیو.یمینیوی سن  
مو   می ویو براسیاب بینیوهیای  
اجیییرایییی  .یییاز دبم  طیییر   
هو.منوی، دبلت  ییمیت سیوخیت  
را سزاد ب بییه ربز میی  کیینییو.  
نتیجه این   میم   ییمیت بینیزیین  

درصیو بیه    ٧٥ با رشو بیییش از  
 ومان سهمیه ای ب    ٧٥٥ لیتری  
 ومان سزاد، گیازبییییل بیه    ٠٥٥٥ 
 ومان سهمیه ای ب    ٥٠٥ لیتری  

 ومان سزاد ب سی  ان جی     ٠٥٥ 
 ومان درهر متر م ی یب    ٤٠٥ به  

ا.زایش یا.ت. دبلیت ادعیا کیرد  
که ایین ا.یزاییش  یییمیت هیا در  
مرایسه با .از ابل اجیرای طیر ،"  

 شیب ممیم  ری" داشته است. 
این سازمان پییرامیون درسمیوهیای  

دبلیت  ” دبلت در .از دبم می وییو  
هزار میلیارد  ومان از  ٤٨ میتوانو  

محل اصم   یمت حیامیل هیای  
انرای در اجرای .یاز دبم  یانیون  

هیا در طیول    هو.منوکیردن ییارانیه 
 درسمو کسب نمایو."   ٠٣٠٣ سال  

هیزار  ٤٨ با این م یوبیه ب یانیون،  
میلیارد ومان از محل هو.مینیوی  
 ا پایان مرحله دبم به جیب دبلیت  

هییزار    ٤٨ میییییربد. ییرجییمییه اییین  
میلیارد ومان ب محل هیایی  کیه  
این درسمیوهیا از سنیجیا بیه جیییب  
دزدان ح ومت  ر.ته، ب ا.یزاییش  
سرسام سبر  یمتها ب گران  هیا را  
ر م زده اسیت، ایین میوارد می   
ییییییییییییییییییاشیییییییییییییییییینییییییییییییییییییو    ب

گییرانیی  سییوخییت از بیینییزییین،  
، نفت م یرم  lPJگازبئیل، گاز  

خییانیی یی ،  ییا گییاز م ییر.یی   
خان  . گران   یمتها ییا طیر   

 اصم  ساختار یمتهای  “
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  ٥٤ صفحه  
در موارد یاد شوه بییین  ”  ح ومت 

درصو م  باشو. کیه    ٢٠  ا    ٣٧ 
البته این درصو ا.زایش  یییمیتیهیا  
هر ربز ببخیشیا سیاعیتی  بیار ب  

  ٠٠ پائین میشود. مبلر درسموی  
میییییلیییییارد  ییومییان    ٣٥٥ هییزار ب  

درسمو از محل حشم ییارانیه نیان،  
بییرب ب سییایییر کییار ب خییومییات  
 ن یییییییییب دبلییییت میییییییییشییییود 

لیست کارها ب مواردی کیه در  
مرحله دبم هو.منوی منب  میهیم  
درسمییو زاییی  بییرای دبلییت میی   
باشنو هر ربز طورن   یر شیوه ب  
هیر از قینییو گیاهیی  بسیتییه بییه  
این ه .ضا ب جو جام ه ق یونیه  

 باشو، اعمم میشود. 
برای مثال درسمو دبلت از محیل    

بییهییواشییت ب درمییان ب خییومییات  
بیییییمییارسییتییانیی  ب بیییییمییه ای  

اعمم کرده ب بیرای  ”  محرمانه ” را 
رد گم کردن، سن را بیه بیانیوهیای  
گردسموه در بزارت بهواشت سنیرده  
انو که اینها هیم در  یالیب طیر   

بیه پیییش  ”  بیمه سممت ایرانییان “ 
میبرنو. اینها مفاد اجیرایی  میهیم  

 .از دبم بودنو. 
 

اجرای فاز سوم 
 هدفمند کردن یارانه

ی   از بنوها مهم طر  هو.منیو  
کییردن یییارانییه  ییما ب  ییرییمی  
ح ومت برای سزاد سازی کامیل  
 یمت کیارهیای اسیاسی  ییوییژه  
 یمت نان؛ حمل ب نرل، بیهیواشیت  
ب درمییان ب بییرخیی  کییارهییای  
اسییاسیی  دییی ییر مییورد م ییرم  
عموم بود.البته دراین سالها هیمیه  
این کارها بیر اسیاب ایین طیر   
 یمتهایشان سزاد شوه اسیت. بلی   
دبلت هیر سیال بیه بیهیانیه هیای  
مختلف  یمیتیهیا  را دببیاره بیار  
م  برد.در مورد حشم یارانه نیان  

دبلیت هیر بیار    ٠٥ از ابایل دهیه  
بحث سزاد سیازی  یییمیت نیان را  
طر  کرده ب بیه دلیییل نی یرانی   
ازاعتراض مردم، نیاقیار شیو ایین  
بخش از طرحش را با احتییاط بیه  
پیس بیبیرد. بیا ربی کیار سمیون  

دبلییت ربحییانیی  زمییزمییه هییای  
اجییرای .ییاز سییوم هییو.ییمیینییوی  
سغازشیو.دبلیت ربحیانی  خیود را  
موظف به اجرای .از سیوم طیر   
دانسته ب استارت مرحلیه سیوم را  
زد. در مییرحییلییه سییوم مییو ییو   
ا.زایس  یمت نان بحث ان یز ریین  
مورد بوده است. دبلیت  در دی  

الی     ٣٥ ا.زایش  یییمیت    ٠٣ ماه  
درصییوی نییان را   ییویییب    ٤٥ 

کییرد.دبلییت بییرای سمییاده کییردن  
زمینه گران  نان،  یییمیت سرد را  
باربرد. در ادامه نانیوایی  هیا در  
 وجیه گرانی  سرد،  یییمیت انیوا   
نییان را بییار بییردنییو.  بییانییوهییای  
مجلس  بیرای سرام کیردن میردم  
مو و  ا.زایش ییارانیه نیریوی را  
پیییییش کشیییییونییو. در ادامییه نییان  
گران شیو ب خیبیری از ا.یزاییش  
یارانیه نیریوی نشیو. در میرحیلیه  
بیی ییوی اجییرای .ییاز سییوم،دبلییت  
طر  ا.زایش  یمت گاز خیانی ی   
ب بییرب را   ییویییب ب بییه اجییرا  

ا.ییزایییش    ٠٣ گییشاشییت. از سییال  
 یییییمییت بییرب، گییاز ب سییایییر  
موادسوخت  بطور میتیوسی  بییین  

درصیو ادامیه داشیتیه    ٠٠  ا    ٠٥ 
 است. 

در کنیار ایین ا.یزاییش  یییمیتیهیا  
دبلیت از دبسیال پیییش درجیریییان  
بودجه بنوی سالیانه اا قینیویین  
ماده ب  ب ره به بنوهیای بیودجیه  
سالیانه اا ا یا.یه کیرده اسیت.  
اسیاب ایین  یبیی یره هیا کیه بییه  
  ویب مجلس هم رسیوه،  امیین  
درسموهای باز هیم بیییشیتیر بیرای  
دبلت ازمیحیل اجیرای .یاز سیوم  
هو.منوی یارانه ها می  بیاشیو.  
بوین  ر یب در کنار اجرای طیر   
هو.منو کردن ییارانیه هیا، دبلیت  
ربحان  با  وجیه  یامییین هیزیینیه  
پرداخت یارانه نروی به مردم، هیر  

 ساله  یمتها ها را بار م  برد. 
در بیخیش سزاد  ٠٤ از ابایل سال   

سازی  یمت انوا  سیوخیت دبلیت  
مو و   ک نرخ  کردن  یمیت  
بنزیین را در درسیتیور گیشاشیت.  
سیییاییییت دبلیییت در ایییین بیییار  
می ویو "براساب این طر  دیی یر  

قیزی به نام بنزین سیهیمیییه ای  
 ومان عیر یه    ٧٥٥ که به  یمت  

م  شو بجود نیخیواهیو داشیت ب  
نیرخی  ب    یک  بنزین به صیورت 

 ییومییان عییر ییه    ٠٥٥٥ میی ییادل  
خواهو شو. در جلسه برگزار شیوه  
در مورد   یین  ی یلیییف  یییمیت  
بنزین   میییم گیر.یتیه شیو کیه  

 ییومییان    ٠٥٥٥ بیینییزییین بییا نییرخ  
بییر اییین،    نییرخیی  شییود.عییمبه    ییک 

درصیو    ٥٥   یمت گیازبئیییل بیا  
 یومیان در هیر     ٣٥٥ ا.زایش به  

لیتر رسیو ب  یمت بینیزیین سیوپیر  
 ومان   یین شیوه اسیت".    ٠٥٥٥ 

بییرگییر.ییتییه از سییایییت سییازمییان  
 هو.منوی یارانه ها! 

 
یت جمعبندی کوتاه از 
آنده در این پنج سال 

 گذشت 
با اجرای طیر  هیو.یمینیو کیردن  
یارانه ها .رر ب .مکیت، کیاهیش  
 یورت خییرییو کییارگیران ب مییردم  
سیر صی یودی بیه خیود گیر.یتیه  
اسییت. سمییارهییای حیی ییومییتیی   
صییحییبییت از شییاخیی  .ییمکییت  

درصیوی    ٠٥ ا تی یادی بیاری  
کرده انو. میرکیز پیژبهیش هیای  
مییجییلییس حیی ییومییت از کییاهییش  

  ٥٤٠  ییا    ٠٥٥  ییورت خییریییو  
درصوی مردم م  کنو. بیانیک  
مرکزی ب میرکیز سمیارعیلیییرغیم  
 ما هایشان بیرای دسیتی یاری  

 یا    ٤٠ سمارها، صحبت از گران   
درصیییوی اکیییثیییر یییییییمیییت    ٧٤ 

کارهای اسیاسی  در دبره پینیج  
ساله گششته کرده انو. در کینیار  
سن گییرانیی  خییومییات بییهییواشییت  

درصیییو،    ٠٢ عیییمیییومییی   یییا  
درصیو،    ٨٥ دنواننزش   بیاری  
درصیو،    ٤٣ هزینه بیمارستیان  یا  

  ٣٤ حمل ب نرل دربن شیهیری  یا  
درصیو بیوییژه    ٠٤ درصو، دارب  ا  

دارب های بیماران بیژه ب.. کیرده  
 انو. 

مییو ییو  گییرانیی  مسیی یین کییه  
دبلیت  یرار بیود در  یالیب طییر   
هایش، مس ن ارزان بیرای میردم  
 هیه نمایو، نه  نها عمل  نشیوه؛  

بل ه میلیاردها  ومان پیول میردم  
را گر.ته ب خورده  خیانیه هیایی   
در بیابانها بوبن ام انات سیاخیتیه  
انو. در اکثر موارد حت  خیبیری  
از دادن ایین خیانیه هیا بیه میردم  
نبوده ب پول میردم را خیورده انیو.  
پییرباه هییای مسیی یین "مییهییر ب  
مس ن امیو" که  رار بیود طیبی   
ادعای دبلت های احمیوی نیژاد  
ب ربحییانیی ، بییا گییرانیی  هییزییینییه  
مس ن مرابله نیمیوده ب مسی ین  
مناسب برای مردم  هیه نیمیایینیو،  
 ییبییویییل بییه بیینیی ییاهییهییای دزدان  

 ح ومت  شوه است.  
در مورد پرداخت یارانیه نیریوی ب  
ادعاهای دبلت ربحیانی  در ایین  
باره که یارانه نروی  ورت خیرییو  
مردم را باربرده، باییو گیفیت کیه  
با استناد به گزارشیات بیانیوهیای  
مییجییلییسیی  ب سییایییر ارگییانییهییای  
دبلت ، این ادعیا دربغی  بیییش  
نیست. غول گران  یارانه را می   
خورد ب میردم اثیری از سن نیمی   

 بیننو. 
حیییمیییییییور یییا حیییاجییی  رئیییییییس  
کمیسیون  لفی  بیودجیه میجیلیس  
ح ومت در بیاره پیرداخیت ییارانیه  
نروی ب درسموهای دبلیت گیفیتیه  
اسییت " از زمییان  اجییرای طییر   
پرداخت یارانه نیریودی  یا کینیون  

  ٠٥٥ هیزار ب    ٤٠ سهم هیر .یرد  
 ییومییان بییوده کییه بییا  ییوجییه بییه  
ا.زایش  یورم سیارنیه  یورت ایین  
مبلر امیربز هشیت هیزار  یومیان  

  ٨٥ درسمیو   اسیت.میتیریابیم دبلیت 
هییزار میییییلیییییارد  ییومییانیی  از  

هیا .یری  درسیال    هو.منوی یارانه 
داشییتییه اسییت. اییین در    ٠٣٠٠ 

شرایط  اسیت کیه هیزیینیه بیرب  
م ییر.یی  مییردم از زمییان شییرب   
پرداخت یارانه ها حوبد پنیج بیرابیر  

 شوه است". 
 

اثییرات ب  ییبیی ییات اجییرای "طییر   
هو.منیو کیردن ییارانیه هیا " بیر  
م یشیت ب زنیوگی  ب سیممیت  
مردم به مرا ب بیشتر از میواردی  
م  باشو که بار به سنیهیا اشیاره  
شییو. اییین سیییییاسییت حیی ییومییت،  

سیاسی  بیرای  یحیمیییل .یریر ب  
.ییمکییت ب نییواری بییر مییردم ب  
 ما ب رم برای "نجات" ا ت یاد  
بحران زده ب زمیین گیییرشیوه اا  
م  باشو. اما در طول پنج سیالیه  
گششته به اعترام دبلت نه  ینیهیا  
بهبودی در ا یتی یاد ب خیربج از  
رکود ا ت ادی حی یومیت دییوه  
نم  شود، بل ه اب ا  به مرا یب  
بو ر هم شوه است. ایین درحیالی   
اسییت کییه دبلییت ادعییا کییرده  
بخش  از درسموهیای حیاصیل از  
حشم یارانه حامیل هیای انیرای  
ب .. بییه "حییمییایییت از  ییولیییییو"  
اخت اص داده شوه است. بیانیک  
مرکزی صحبت از پرداخت دههیا  
هزار میلیارد  ومانی  بیه عینیوان  
"ییارانیه بیه  یولیییو" کیرده اسییت.  
خبری از رشیو ا یتی یادی ب ییا  
حت  سغاز غلبیه بیر رکیود دییوه  
نییمیی  شییود. بییییی ییاری ا.ییزایییش  
یا.ته است. اینها هزاران مییلیییارد  
پول را بین بانیوهیای حی یومیتی   
 رسیم کرده ب رسیمیا خیورده انیو.  
این هیم بیهیانیه ای بیرای ادامیه  
سرکیسه کردن کارگران ب میردم  
م  باشو. نتیجه میی یییرییم کیه  
این طر  درسموهیای دهیهیا هیزار  
میلیاردی برای حی یومیت دزدان  
ب  ا من سرمایه داران دارد. . یر  
ب ذکر اینها نه ا ت یاد، نیه ر.ی   
رکو، نه مرابیلیه بیا بییی یاری ب  
نه .... م  باشیو. ایینیهیا .یری   
مشیییغیییول غیییارت ب قییینیییاببل  
کارگران ب مردم ب  حمیل .ریر ب  
.مکت ب نیهیادیینیه کیردن سن بیر  
گییرده کییارگییران  ب مییردم میی   
بیاشیینییو. هیو.ییمیینییوی یییارانییه هییا  
سازمانوه  گستیرده  ی یرض بیه  
میی یییییشییت ب زنییوگیی  مییردم ب  
 ضمین ب ادامه کیاری دزدی ب  
غارت کارگیران ب میردم  یوسی   
ح ومت اسمم  سیرمیاییه داران  
م  باشو. طبره کارگر ب میردم  
راه ب قاره ای جز مرابله بیا ایین  
سیییییییاسیییت هیییای خیییانیییمیییان  
برانوازریا ت کشی  ا یتی یادی  
ح ومت سرمایه داران اسیممی   

 نوارنو. 
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جمعیت "مدامدایدی" ایدران عدلدیده بدی 
 توچهی وزارت بهداشت و وزارت رفاه 

 برگزاری تدمع اعتراضی!
ب زارا ایلنا؛ م  ومه سباد، رئیس جم یت مامیایی  اییران  

ای به بزیر کشور ارسال کرده ب در این نامه، خواسیتیار    نامه 
صوبر مجوز برای برگزاری  جم  صنیفی  شیوه اسیت. در  
این نامه همچنین، به مش مت مت ود  شر "میامیا" اشیاره  

 یوجیهی  بزارت بیهیواشیت ب بزارت ر.یاه بیه    شوه ب از بی  
 یوجیهی  بزارت    مطالبات ماماهیا انیتیریاد شیوه اسیت. بی  

بهواشت جهت   یین   یلیییف  ی یر.یه میامیایی ، پیرداخیت  
الزحمه ماماها به پیزشی یان زنیان، عیوم  یوجیه بیه ایین    ح  

صنف در طر   حول سممت لیست اعتراض میامیا هیا بیه  
 نظام پزش   ب بزار حانه های بهواشت ب ر.اه است. 
هیای    م  ومه سباد در این نامه  یمین انیتیریاد از سیازمیان 

گر که از پرداخت هزینه نسخ داربی  ب پاراکیلییینیییک    بیمه 
زنینیو؛     جوییز شیوه  یانیونی   یوسی  میامیاهیا سیربیاز می  

خاطرنشان شوه  با این ا یوام، زنیان بیییمیه شیوه میتیریا ی   
هیای    خومات پراهمیت مامای ، مجبور به پیرداخیت هیزیینیه 

 داربی  از سبو خانوار ب به صورت سزاد هستنو. 
در بخش دی ر ایین نیامیه عیوم اجیرای م یوبیه سیازمیان  

میامیا ب    ٤٥٥٥ ریزی مربوط به استخیوام    مویریت ب برنامه 
درصیوی  ی یر.یه زاییمیان بیه    ٠٠  ط  بوبن دلیل پیرداخیت  

هیای زاییمیانی  ازجیمیلیه درییل    ماماهای شاغل در بلوک 
 دی ر نار ایت  این  شر اعمم شوه است. 

 
اعترا ات پرستاران ب ماما ها در طیول یی یسیال گیششیتیه  
علیه ناامن  شغل  ب پایین بودن حروب ب مزایای کیار در  

 جریان است. 
شغل مامای  شغل  حساب ب انسان  است. ماما ها بیاییو  
مورد حمایت مردم  رار گیرنو. هیر درجیه ر.یاه ب درییا.یت  
حروب ب مزایای م ف  به ماما ها ب پیرسیتیاران در جیهیت  
 امین سممت ب پرستاری . ال بموثیر از بیییمیاران ب زنیان  

 حامله، است. 
 

حروب های زیر خ  .رر، پرداخت ن یردن بیمیو ی  حیریوب ب  
مزایای کارگران، پرستاران، ما ما ها ب کارمنوان  قیالیش  

 بزرگ کارکنان جام ه با دبلت یازدهم ربحان  است. 
 

برگزاری  جم  های اعترا   با میطیالیبیات ربشین  ینیهیا  
 ابزار  حمیل حروب ب مزایای م ف  به دبلت است.  

 
.راخوان حمایت از  جم   جم یت مامای   را همیه جیا در  

 اینستاگرام، در میویای اجتماع  گسترا دهیم. 

 نسان نودینیان 
 ٠٣٠٠ سذر    ٢ 

     ٥٥٠٢ نوامبر    ٥٢ 
 آذر اعتراض به اخراج و بیکارسازی! ٣

کارگر را بییی یار کیرد.    ٠٥٥  «.یبر ایران »  طیل  مو ت  
با   طیل  مو ت کارخانه .یبر ایران با   در مینیطیریه سزاد  

کیم سیه میاه حیریوب    کیارگیر بیا دسیت   ٠٣٥ انزل ؛ حوبد  
 م و ه بی ار شونو. 

 
تدمعات اعتراضی کارگران وبازنشستدگدان 

 کارخانه های فرنخ و نازنخ 
ای    کارگران شرکت .رنخ ب نیازنیخ بیا بیییان ایینی یه هیفیتیه 

قنوبار برای پی یری طلبهایشان مرابل استیانیواری  یجیمی   
دارنو. اکنون در  زبین مرابل استانواری به محل  جیمی یات  

 اعترا   کارگران  بویل شوه است. 
 

 تدمع اعتراضی کارگران شهرداری بدنورد 
  ٤ کارگر شهرداری بجنورد در اعتراض بیه م   ٠٥ سذر    ٢ ربز  

ماه   وی  پرداخت دستمزدهایشان دست به  جم  زدنیو. ایین  
کارگران همچنین به دنبال  غییر ب  یت شیغیلی  خیود از  
شرکت پیمان یاری بیه  یرار داد مسیتیریییم بیا شیهیرداری  

بیخیشی  از  ٠٠ ماه از سال    ٠ بجنورد هستنو ب و از گششت  
 خود را از کار.رما طلب ارانو. ٠٤ عیوی سال  

پیش از این نیز کارگران راننوه سازمان ا وبوب رانی  شیهیر  
بجنورد در اعتراض به بی ارسیازی  ی یوادی از هیمی یاران  
خود  جم  اعترا    ر یب داده بیودنیو کیه بیرگیزاری سن  

 بونبال بعوه های  مو تا به   وی  ا.تاد. 
 

تدمع کارگدران ف دای سدبدز و پسدمداندد 
شهرداری بدددندورد دراعدتدراض بده عددم 

ماه حقوق،عیدی وبرای تدبددیدل ٤پرداخت 
 وضعیت!

سذر،جم   از کارگران سازمان .ضای سیبیز ب    ٢ ع ردیربز 
میاه    ٤ پسمانو شهرداری بجنورد دراعتراض به عوم پرداخت  

حروب،عیوی ببرای  بویل ب  یت دست به  جیمی  میریابیل  
درب سالن اجتماعات شورای شهر بجنیورد میرکیز خیراسیان  

 شمال  زدنو. 
 ٬ادامه اعتراض کارگران پدار خخدودرو

 و زندانی کردن داود رفیعی
جم   از کارگران پارب خودرب در اعتراض به پاییین بیودن  
دستمزدها ط  هفیتیه جیاری از خیوردن غیشای کیارخیانیه  
خودداری کردنو.در همین حال دابد ر.ی   کارگر زنیوانی   
پارب خودرب که پس از اعتیرا یات هیمیراه بیا دب کیارگیر  

 هران منترل شیوه بیود  “  .شا.ویه ”دی ر دست یر ب به زنوان  
سیر    قنان در زنیوان بیه   به علت نا وان  در گشاشتن بثیره هم 

 برد.   م  
 

در شددشددمددیددن روز تدددددمددعددات اعددتددراضددی 
کارگران کارخانه پار  قدو بدا دریدافدت 
 یت کاه از حقوقهای معوقه پایان یافت! 

کارگران کارخانه پارب  و که از ربز  دبشنبیه ایی یم سذر   
ربز    ٤ سذر میاه( بیمیوت    ٢ ماه(   ا ربز گششته ای شنبه  

در باکنش به پرداخت نشون دست کم سه ماه مزد م یو یه،  
ب همچنین سه ماه ح  بیمه پرداخت نشیوه ، میریابیل درب  

 بربدی کارخانه دست به   جم  اعترا   زدنو.  
  وادی از این کارگران که در کل شمار سنهیا بیه  حیوبدا  

گوینو  ب و از  جیمی  ربز گیششیتیه    نفر م  رسو م    ٥٢٥ 
کار.رما  عمبه بر این ه ییک میاه از می یو یات میزدی  
مربوط به سبان ماه کارگران را پرداخت کرد  بیه کیارگیران  

سذر میاه ( بی یو از    ٠٣ بعوه  داد حواکثر  ار ربز شنبیه ا 
انجام برخ    میرات جزئ   ،  دببیاره .ی یالیییت  یولیییوی  
کارخانه را از سر خواهو گر.ت.  طب  اظهیارات کیارگیران  
این کارخانه در حال حا ر کارگران بیابیت دبمیاه میزاییای  
م و ه طلب ارنو. براین اسیاب ظیاهیرا خیبیری از پیرداخیت  

 اخبار کارگری
 بخش ایران   نسان نودینیان 

 بخش بین الملل   داببد ر.اه   
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بوه  سه  ماهه کار.رما به سیازمیان  یامییین اجیتیمیاعی   
نیست ببوین  ر یییب مشی یمت  ی یوییض  ب یمیوییو نشیون  

های کارگران ایین باحیو    اعتبارد.ترقه بیمه درمان  خانواده 
 ولیوی  همچنان به  وت خود با   است. کارگیران پیارب  
 و در خا مه   ری  کردنو  مش ل اصلی  میتیو یف شیون  
. الیت  ولیوی کارخانه  ط  گاز بیود کیه کیار.یرمیا ربز  
جاری با پرداخت بخش از بوه  سن به اداره گاز  یرار اسیت  

 . الیت  ولیوی کارخانه را از سر ب یرد. 
 

آموزان مدرسه چمران بیدرجدندد  تدمع دانش
 دراعتراض به نبود سیستم گرمایشی!

سذر، با ا.زایش بیربدت هیوا ب سیردی، شیاهیو    ٢ صب  دیربز 
 جم  دانش سموزان مورسه قمران در ایین میورسیه بیودییم؛  
دانش سموزان این مورسه به نشانه اعتراض به این میو یو ،  
کمب های درب خود را   طیل کرده ب در سیالین میورسیه  

  جم  کردنو. 
ی   از دانش سموزان این مورسه گفت  ب ت  بارد کیمب  
شویم شاهو سردی بسیار زیادی بودیم به طوری  حمل ایین  
اب ا  برای ما خیل  سخت بود از ایین رب نیتیوانسیتیییم در  

 کمب به  ح یل بنردازیم. 
 

تدمع دوبداره کدارگدران کدارخدانده فدرش 
 پار  قزوین

.یرا  »کارگر شاغیل در کیارخیانیه    ٥٧٥ سذر    ٠ صب  ربز  
 یوجیهی  کیار.یرمیا نسیبیت بیه    در اعتراض بیه بی   «پارب 

پرداخت ن ردن مطالبات م و ه مزدی ب پرداخت نشون حی   
بیمه شان، مرابل درب بربدی ایین باحیو  یولیییوی  یجیمی   
کردنو. کارخانه .را پارب که در شهرک صن ت  الیبیرز  
با   است هم اکنون در زمینه  ولیو کیسه های سیییمیانی   
. الیت دارد ب از حوبد پنج  یا هیفیت میاه  یبیل، پیرداخیت  
مییطییالییبییات مییزدی سنییهییا دقییار ب ییفییه ب  ییاخیییییر شییوه  
است.همچنین بوه  قهیار میاهیه کیار.یرمیا بیه سیازمیان  
 امین اجتماع  باعث شوه است  ا   ویض د.تیرقیه بیییمیه  

های کارگران این باحو  ولیوی بیا مشی یل    درمان  خانواده 
مواجه شود. ب مبه مجمو  این کارگران بابت عیییوی سیال  

هنوز طلب ارنو. در رابطه با این مو و  ایین کیارگیران    ٠٤ 
ط  ماههای گششته به ا یفیاب سیاییر هیمی یارانشیان بیرای  
قیینییو مییر ییبییه دسییت از کییار کشیییییوه ب بییا خییامییوشیی   

های خ   ولیو اعتراض خود را نسبت بیه ب ی یییت    دست اه 
پیش سموه اعمم کرده انو. اما از سنجا که جوابی  نی یر.یتیه  

سذر اعترا شان را از سیر گیر.یتینیو. بیه گیفیتیه    ٠ انو، ربز  
نیفیر    ٥٥٥ کارگران از سذر ماه سال گششته  ا کنیون حیوبد  

از هم اران سنها از کار بی ار شوه انو ب کیارگیران بیه ایین  
 مو و  نیز اعتراض دارنو. 

. زیر .شیار ایین  یجیمی  اعیتیرا ی  کیار.یرمیا بیا پیخیش  
ای بعوه داد که به زبدی دب میاه از میطیالیبیات    اطمعیه 

مزدی را ط  یک جیوبل زمیان بینیوی پیرداخیت خیواهیو  
 کرد. ب کارگران مو تا به  جم  خود پایان دادنو. 

 
ماه حقوق صدها کدارگدر  ١عدم پرداخت 

راه و شددهددرسددازی جددنددوب سددیددسددتددان و 

 بلوچستان!
در حال  شش ماهه است کیه حیریوب ایین ا.یراد پیرداخیت  
نشوه است که ی   از کارگران راه ب شیهیرسیازی جینیوب  
سیستان ب بلوقستان با اعمم نار ایت  از شرای  بیه بجیود  
سموه گفت  شیش میاه اسیت کیه حیریوب کیارگیران راه ب  
شهرسازی جنوب اسیتیان پیرداخیت نشیوه اسیت ب هینیوز از  

 پرداخت این دستمزدها خبری نیست. 
 

کارگر پروژه توسعه فدرودگداه  ٠٥٥اخراج 
 ماه حقوق معوقه! ١امام با 

پرباه های احواث  رمینال زیار   اسمم(، اپربن، راه هیای  
سیازی    دسترس  اپربن سمم، پل هواپیما رب، بانو جنوبی ، بیه 

یر شیر ی  ب    ، رستوران ب پ  ٣ بانو شمال ، وس ه پارکین  
غرب  ب پرباه شهرک .ربدگاه  در حال حیا یر  ی یطیییل  

 ماه حروب م و ه اخراج شونو. ٢ کارگرا با  ٠٥٥ ب 
 

هدای  تددمدع اعدتدراضدی گسدتدرده رزیددندت
های دولتدی تدهدران نسدبدت بده   بیمارستان

 ماه کارانه وحقوق!٩عدم پرداخت 

های  یهیران در    های   واد زیادی از بیمارستان   سذر؛ رزیونت ٢ 
ماهه کیارانیه ب حیریوب  یجیمی     ٠ اعتراض به عوم پرداخت  

اعترا   برگزار کردنو. عوم پرداخت می یو یات کیارانیه ب  
هیای  یهیران    های بیییمیارسیتیان   حروب   واد زیادی از رزیونت 

اعترا ات سنها را به همراه داشته به طیوری کیه از صیبی   
هیای    ها به بیژه بیییمیارسیتیان   دیربز   واد زیادی از بیمارستان 

زیر مجموعه دانش اه علوم پزش ی  بیهیشیتی  بیا صیحینیه  
 انو.   های مختلف مواجه شوه   ها در بخش    جم  رزیونت 

 
 
 
 

 گزارش
هنوز حکم کارگران چادرملو صدادر نشدده 

 است
گویو  با بجود گیششیت    بکیل کارگران م ون قادرملو م  

دب ماه ب نیم از بیرگیزاری دادگیاه  یجیوییو نیظیر کیارگیران  
میحیمیوعیلی   »قادرملو، هنوز ح م  صادر نشیوه اسیت.  

، بکیییییل جییمیی یی  از کییارگییران میی ییون  «جییواری .ییربغیی  
  ٠٨ قادرملو اشرکت سسفالت طیوب(، گیفیت  در  یارییخ  

، دادگاه  جویونظر کیارگیران قیادرمیلیو در    ٠٣٠٠ شهریور  
ش به ابل دادگاه  جویونظر استان یزد برگزار شو ب با  یوجیه  

ای از طیرم    به ا مام جلسه رسیییوگی ، میریرر شیو رییحیه 
کارگران به دادگاه  رویم ب ظیرم میهیلیت  یانیونی  ییک  

 ای ح م صادر شود.   هفته 
.ربغ  ادامه داد  در  اریخ بیستم شهریورماه ریحیه میزبیور  
از طرم انجمن صنف  کارگران م ون قادرملو بیه دادگیاه  
 رویم شو، اما اینک با گششت نزدیک به دب میاه ب نیییم  
از برگزاری دادگاه، هینیوز حی یمی  صیادر نشیوه اسیت ب  

 ظاهرا ب ت نظارت برای پربنوه   یین شوه است. 
این بکیل دادگستری در ادامیه ا.یزبد  در دادگیاه بیوبی  
کارگران قادرملو که در ش به جزای  دادگاه شهر اردکیان  

برگزار شو، پنج نفر از کیارگیران بیه    ٠٣ در اسفنو ماه سال  
 یانیون    ٢٠٨ ا هام اخمل در نظم عموم  با  وجه بیه میاده  

مجازات اسمم ، هریک به یک سال حیبیس  ی یزییری ب  
پرداخت سه میلیون ریال جزای نروی بول از شمب میحی یوم  

سیال  ی یلییی     ٠ شوه بودنو ب مجازات های مزبور به موت  
شوه بود که با اعتراض کارگران بیه حی یم صیادره ب نیییز  
اعتراض کار.رما نسبت به  برئه سایر کارگران، پیربنیوه بیه  

 ش به ابل  جویو نظر استان یزد ارجا  شوه بود. 
 
کارگر اخراجی در چدوکدای تدالدش بده  ٤

 سرکارشان بازگشتند
کیارگیر    ٤ بونبال اعیتیرا یات کیارگیران قیوکیای  یالیش  

اخراج  این کارخانه که در جریان اعترا ات سنیان در سیال  
گششته  وس  کار.یرمیا از کیار اخیراج شیوه بیودنیو، بسیر  
کارشان بازگشتنو. همچنین خ   ولیییو ایین باحیو سیاخیت  

سبیان    ٥٠ کاغش، ب و از یک سال خاموش  از ربز شینیبیه  
کیارگیر    ٨٥٥ دبباره . الیت خود را از سرگیر.یت. اکینیون  
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شاغل در این کارخانه پی یر همه مطالبات م یو یه میزدی  
خود هستنو. به گفته کارگران به  ازگ  دستمزد شیهیرییور  
ماه سنیهیاه پیرداخیت شیوه ب عیمبه بیر سن نیییز بیخیشی  از  

های صنف  این کارگیران در خ یوص راه انیوازی    خواسته 
سربیس های ایاب ب ذهاب کارگران ، سیالین غیشا خیوری  
ببیمه مون  کارگران محر  شوه است. کارخانیه قیوکیای  

  الش در زمینه ساخت کاغش . الیت دارد. 
 

خاتدمده مدوقدت اعدتدراضدات کدارگدری در 
 سیمان دشتستان

کارگران سیمان دشتستان در هفته گششته در اعیتیراض بیه  
سط  نازل دستمزدها ب با خواست اجرای طر  طبریه بینیوی  
مشاغل قنوین  جم  اعترا   برپا کردنو. در نتییجیه ایین  

سبیان جیلیسیه ای بیا حضیور    ٥٧ اعترا ات ربز پنجشنیبیه  
مویرعامل ب کارگران بر پا شو. نتییجیه ایینی یه کیار.یرمیا  
بعوه داد که در اسر  ب ت مطالبات کارگران را پییی یییری  

سبیان    ٥٠ کنو ب کیارگیران کیه  یرار بیود از ربز شینیبیه  
اعترا ا شان را ادامه دهنو، مو تا به  جم ات خود خیا یمیه  
دادنو. کارگران اعمم کرده انو کیه اگیر جیواب نی یییرنیو،  

 دبباره دست به  جم  خواهنو زد. 
 

معلمان با زندددیدر اسدالم بده تدخدت 
 بسته شده اند 

 سید هاشم خواستار:

 
هیئت رییسه ی سن  ؛ انتخابات کانون صنف  .رهنی یییان  

 خراسان را باطل اعمم کرد. 
درجیه زییر صیفیر   یور نیمیییشیو کیه    ٠٥ اذر با هوای    ٠ 

انتخابات قنین مورد استریبیال هیمی یاران .یرهینی ی   یرار  
گیرد. هم اران با هزینه ی شخ   سالن  را در مجیتیمی   

نفیر اجیاره کیرده    ٥٠٥ ر.اه  برزش  کارگران با گنجایش  
بودنو. .رهن یان از ساعت هشت شرب  به امون کردنو کیه  
در ساعت نه بنیم که شرب  برنامه بود دیی یر سیالین پیر ب  

صنول  سالن بغل را نیییز بیه ایین    ٠٧٥ مجبور شونو   واد  
سالن منترل کننو که باز   واد زیادی از هم اران مجیبیور  
شونو ایستاده باشنو.مجریان از ابتوا میخواستنیو کیه هیمیراه  

با بربد هم اران ب ثبت نام از انها برگه ی رای را به انیهیا  
داده  ا در زمان رای گییری بیه صینیوبب بییینیوازنیوکیه بیا  
مخالفت نماینوه ی اسیتیانیواری رببیرب شیو.بی یو از اصیم   

 یومیان ب    ٠٠٥٥ اساسنامه ب   یین ح  عضویت به مبیلیر  
انتخاب ربزنامه ی حراسان برای اعمن؛ رای گییری شیرب   

نیفیره    ٥٠٥ نفیره در ییک سیالین    ٠٥٥ شو . جم یت حوبد  
مسلما همه میخواهنو هرقه زبد ر رای خود را به صینیوبب  
بینوازنو؛که بیحساب ب کیتیاب بیرگیه هیای رای گیییری  
 وس  نماینوه ی استیانیواری پیخیش ب بیه ا.یراد زییاد ی  
اصم برگه ی رای نیرسیییو.ایین نیو  رای گیییری میورد  
اعتراض هم اران  رار گر.ت که به مو ی   یوسی  هیییئیت  
رئیسه ی سن  باطل اعمم شو.م لمیان بیچیه هیای ییتیییم  
این ح ومت هستنو.به قه کس  مییشیود شی یاییت کیرد  
که در شهر مشهو با داشتن بهترین سالنها  وسی  ارگیانیهیا  
ی رن  ب بارن  ما مجبور هستیم بیه دنیبیال ارزانیتیریین  
م ان باشیم سالنها ی  با همایشهای  کیه جیز  یوطیئیه ب  
 رر ب زیان از داخل انها بیییربن نیمی  اییو میا نیتیوانسیتیییم  
حت  یک قای  در ان هوای سیرد بیه هیمی یاران بیوهیییم  
میوه ب شیرینی  پیییشی یش.میوییر کیل امیوزا ب پیربرا  
نمیتوانست ی   از ان همه سالن را برای قینیو سیاعیت در  
اختیار کانون ب شارد در حالی ه از هیمیان اداره ی کیل ب  
ب ض  ربئسا ب م ابنین نواح  اموه بودنیو  یا نیتیییجیه ی  
دلخواه خود را از انتخابات ب یرنو.سری ما .رهن ییان ییتیییم  
هستیم اما انویشه داریم ب بیا انیویشیه بیه جینی  ظیلیم ب  
بی والت  م  ربیم.ما با همین سرمایه های . رییمیان نیور  
را به داخل خانواده ها م  بیرییم هیرقینیو شیب پیرسیتیان را  

 خوا نیایو. 
سیو هاشم خواستار نماینوه ی م لمیان در کیانیون صینیفی   

 .رهن یان خراسان 

 کارگران
 

از موضوع افزایش حداقل دستمزد غافل 
 نمانیم

 جوانمیر مرادی :
جنبش کارگری ایران دبره ای پیر جینیب    ٠٠ از ابتوای سال  

ب جوا  ر با اعترا ات ب مبارزات حول مطالبات کیلیییوی  
خود را ط  نموده است. طیبیریه کیارگیرعیمبه بیر ادامیه ب  
گسترا اعترا ات علیه حرو های م و ه، مجوانه پیی یییر  
ا.زایش دستمزد بوده ب اعترا ات بسی  به  شی یییل پیربنیوه  
های  ضائ  ب صوبر اح ام بیرای کیارگیران می یتیرض ب  
اجراء اح ام ار جاع  ب  ربن بسطائ  شمب ب ممینیوعیییت  
ا هام زن  های امنیت  علیه . الین کارگری ب می یلیمیان  
با خواست حشم ا هامات امنیت  علیه . الییین صینیفی  ب  
اجتماع  امطربحه در بیانیه مشترک جی یفیر عیظیییم زاده  
دبیر ا حادیه سزاد کارگران ایران ب اسیمیاعیییل عیبیوی دبیییر  
کانون صنف  م لمان( که خود به یک جینیبیش  یوده ای  
 بویل شو ب حمایتهای بسییی  جیهیانی  را بیه خیود جیلیب  

کردبراه انواخته ب مبارزه سیرسیخیتیانیه ای در بیرابیر  یما  
دبلت برای   ویب ریحه بارها  و کارگری  یر از  یانیون  
کار موجود که . م منتج به خربج مو ت از دسیتیور کیار  
مجلس گردیوه را در کارنامه این میوت از میبیارزات خیود  
ثبت نموده است. میجیمیوعیه ایین میبیارزات کیه در  یالیب  
اعت ابات در محل کارخانجات ب کارگاههیا، بسیتین جیاده  
ها،  جمی یات میریابیل میراکیز دبلیتی ، میجیلیس، رییاسیت  
جمهوری، بزارت کار، بزارت سموزا ب پیربرا، بیرنیامیه ب  
بودجه ب غیره ش ل گر.یتیه انیو، نیمیودهیای بیارز از عیزم  
جوی  ر با ربی رد مینیسیجیمیانیه ب میتیحیوانیه بیخیشیهیای  
مختلف طبره کارگر برای مرابله با .شیارهیا ب  یهیوییوات  

 سازمانیا.ته علیه خود بوده انو. 
امسال به یک م نا م  شود سال  ی یر یات  یور یمینیو یر  
جنبش طبره کارگر به شرای  .یمکیت بیار  یحیمیییل شیوه  
برخود نامیو.با بجود شوت بیشتر میزان اخیراج سیازی هیا،  
گسترده  ر شون سمار بی اری، بو ر شون ب  یت م ییشیت،  
عمی   ر گشتن دره .رر ب س  میلیییون نیفیری شیون سمیار  
گرسن   که مجموعا با به کیارگیییری هیمیه جیانیبیه  یر  
بازبهای سرکوب از  بیل نییربی انیتیظیامی ، امینیییتی  ب  
دست اه  ضائ  در امر اخراج، بازداشت، پیربنیوه سیازییهیای  
امنیت ، صوبر اح ام سن ین ب زنوان  نیمیودن .ی یالییین ب  
رهبران جنیبیش طیبیریه کیارگیر میییسیر گشیتیه انیو، بلی   
کارگران، م لمان ب مزدب یران ب بی یاران در د.یا  از حی   
زنوگ  خود، امسال با جسارت ب رزمنیوگی  کیم نیظیییری  
در میوان مبارزات ب اعیتیرا یات نیمیاییان شیونیو. خیواهیان  

میلیون ب پیان یو هیزار  یومیانی     ٣ دستمزد باری خ  .رر  
شونو، شغل ب امنیت شغل ، ح  ایجاد  ش یل مسیتیریل از  
دبلت، ح  اعت اب ب اعتراض ب پیاییان دادن بیه امینیییتی   
کردن . الیتها ب مبارزات در د.ا  از ح  زنیوگی  خیود را  
خواستار شونو. اگر قه این خواسته ها سیالیهیای گیششیتیه  
هم در بخشهای مختلف طبره کارگر، از کارگران گیر.یتیه  
 ا م لمان ب بریه مزدب یییران ب بییی یاران میطیر  ب بیارهیا  
بربزات عمل  نیز داشته انو، اما به شفا.یییت ب صیراحیتی   
که امسال طر  گردییوه ب بیه بسی یت ب یور ی  کیه بیربز  

 یا.ته، نبوده است. 
به عبارت د ی   ر امسیال طیبیریه کیارگیر قینیو خیواسیت  
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کلیوی خود را گاه همزمان ب گاه پشیت سیر هیم طیر  ب  
برای  حررشان مبارزه کرده است، که ایین خیود   یوییری  
از حضور ب مبارزه در میوان  بسی   ر ب با  وانی  بیییشیتیر  

 را نمایان ساخته است ب بایو همچنان به پیش بربد. 
اما اکنون در ماه های پایان  سال هستیم ب بیاییو خیواسیت  
ا.زایش دستمزد باری خی  .یریر کیه خیواسیت هیر سیالیه  
کارگران است را به طور جوی در کینیار میطیالیبیات میهیم  

ماهه گششته محور مبارزات ب اعیتیرا یات    ٨ خود که در  
بوده انیو،  یرار داده ب اجیازه نیوهیییم هیییچ ییک از ایین  
مطالبات به هیچ بهانه ای از اهمیت ب مبیرمیییت خیارج ب  
به دست .راموش  سنرده شونو. با برجسته کیردن خیواسیت  
ا.زایش دستمزد در قنو ماهیه میانیوه بیه سخیر سیال اجیازه  
نوهیم باز هم دستمزد قنوین برابر زیر خی  .یریر را بیر میا  

  حمیل کننو. 
 

اسماعیل و اسماعیلها آنگاه که ظلدم 
و ستم بیداد میکند چیدزی بدرای از 

 دست دادن ندارند
 دوم آذر ماه –جعفر عریم زاده 
 
 
 
 
 
 
 
 

دب هفته از به بنو کشیون م لم  که دل ب جیان ب  یمیام  
هست  اا را در گرب  حر  خواستهای بر ح  می یلیمیان ب  

 کارگران ایران گشاشته است، سنری شو.  
اسماعیل انسان  متفابت است، ن یاهیش را بیرای  یحیری   
عوالت از ر.تار ب کردار عوام .ریبانه ب بعوه های پیو  ب  
 ییوخییالیی  حیی ییومییتیی ییران نییمیی  گیییییرد. قشییم اب بییرای  
دادخواه ، به قانه زنی  هیای می یرر ب بی  .یاییوه بیا  
باری  ها دبخته نشوه است. ن اه اب بیه پیایییین اسیت، بیه  
درد ب رنج م لمان است، به شان ب منزلت له شیوه ی سنیان  
ب به بازنشسته های کارگر ب م لم دردمینیوی اسیت کیه  
برای لرمه نان  سخرین سیالیهیا ب ربزهیای عیمیرشیان را بیا  
مسا.ر کش  در خیابانهای سلوده ب مرگ سبر شیهیرهیایی   

 قون  هران سنری می ننو. 
قشم اب به دانش سموزان جزغاله شیوه شییین سبیاد، میوارب  
کنری ب سموزا ب پیربرا بییران شیوه ای اسیت کیه هیر  
ساله صوها هزار کودک ب نوجیوان ب جیوان را از قیرخیه  
 ح یل محربم ب سباره خیابانهیا مییی ینیو. اب نی یاهیش را  
برای حرم زدن، مم ات با همی یاران در سیطی  کشیور ب  
دیوه شون ب ایستادن در برابر ستم از  باهی  ییک جیامی یه  
هشتاد میلیون ، استی ال ب درمانوگ  سنیان بیرای گیشران  
زنوگ ، له شون انسانها، ب  ا.ر  میلییونیهیا جیوان سمیاده  
ی ب ار ب نیابیودی ب ا یمیحیمل سیینیوه ی .یرزنیوان میا  

 کارگران ب زحمت شان می یرد.  
اسماعیل ب اسماعیلها سن اه که ظلم بستم بیییواد مییی ینیو  
قیزی برای از دست دادن نوارنو. برای سزادی اسیمیاعیییل،  
برای سزادی کارگر زنیوانی  بیهینیام ابیراهیییم زاده ب بیرای  
برداشته شون ا هامات امنیییتی  از پیربنیوه هیای .ی یالییین  

 صنف  مون  بایو همچون اسماعیل به میوان سمو. 
 ٠٣٠٠ دبم سذر ماه   –ج فر عظیم زاده  

 
 
 

حدت عرب خویی کارگر شرکت آلومینیدوم 
 پار  بر اثر سقو  درب جان باخت

بی یو از ظیهیر    ٠٣٣٥ ا حادیه سزاد کارگران اییران  سیاعیت  
امربز حجیت عیرب خیویی  کیارگیر  سیمیت  یراشی یاری  
شرکت سلومینیوم پارب که برای انجام کیاری بیه  سیمیت  
جوش اری کارخانه مراج ه کرده بود بر اثیر سیریوط درب  

 این  سمت که بولیل بزا باد رخ داد جان باخت. 
ساله، مسیتیاجیر، میتیاهیل ب دارای    ٣٥ حجت عرب خوی   

یک .رزنو دختر سه سیالیه اسیت کیه حیوبد هیفیت سیال  
سابره کار در این کارخانه داشت. بنا بیر اظیهیار کیارگیران  
شرکت سلومینیوم پارب  دری که بر ربی حیجیت سیریوط  

متر بود که باعیث میرگ بی    ٤ ب ار فا     ٠ کرد به طول  
 در همان لحظات ابلیه حادثه شو. 

سوان  کاری منجر به .وت کارگران در محییطیهیای کیار  
که هر ربزه در جای جای کشور اب اد هر قه بسیی   یری  
پیوا می نو در شرایط  اسیت کیه صیاحیبیان سیرمیاییه در  
سایه   رض هر ربزه دبلت  وبیر ب امیو سیرمیاییه داران بیه  
سخرین ذره های حروب انسان  ما کارگران، بیییش از پیییش  
از  امین ایمن  محیطهای کار سلب مسئولیت مییی ینینیو  
بطوری که در کارخانه مهم  همچون شرکت  سلومیینیییوم  
پارب با بزا بادی، درب سن ییین ب بیزرگی ، سیریوط ب  

 باعث مرگ حجت عرب خوی  میشود. 
ا حادیه سزاد کارگران ایران، بیا ابیراز هیمیوردی عیمییی  بیا  
خانواده ب هم اران حجت عرب خیویی  ب  سیلیییت بیه ایین  
عزیزان ب با  اکیو بر محاکمه مسیئیولییین ایین حیادثیه در  
شرکت سلومینیوم پارب، مسئولیت  مرگ دلخراا حیجیت  
ب دی ر کارگران  را کیه هیر ربزه بیولیییل عیوم رعیاییت  
ایمن  در محیطهای کار جان میوهنو، مستریما بیر عیهیوه  

سال گیششیتیه بیا  ی یرض هیر    ٣٧ کسان  میوانو که ط   
ربزه به بویه   رین حروب انسیانی  میا کیارگیران، بیاعیث  
پویو سمون ب  یت  شوه انو که امربزه محیطهای کیار بیه  

  تل اه کارگران  بویل شوه است. 
 ٠٣٠٠ سذر ماه    ٣  –ا حادیه سزاد کارگران ایران  

 
 

 بین المللی
تددردداهددرات آمددوزگدداران در  -لددهددسددتددان 

 اعتراض به تغییر نرام آموزشی 
منتروان دبلت می  گیویینیو کیه اجیرای ایین اصیمحیات  
مم ن است هزاران شغل را از بین برده ب شیمیار زییادی را  

بی ار کنو  ظاهرکنینیوگیان هیمیچینییین نی یران  یغیییییرات  
پیشنهادی در برنامه سموزش  مورسه ها شامل گینیجیانیوه  
شون درب ارزا های میهن پرستیانیه هسیتینیو کیه حیزب  
حاکم  انون ب عوالت اپ  سی اب( از سن حیمیاییت می   
کنو. 'اسمببمیر بربنیارز' رئیس ا حادیه اصل  سمیوزگیاران  
از ' س ا شیوبا' نخست بزیر خیواسیت سیرمیاییه هیای نیظیام  
سمیوزشی  کیینیونی  لییهیسیتییان را نیابییود نی ینییو. در طییر   
اصمحات نظام سموزش  لهستان،  غییر طبیریات سیه گیانیه  
سموزش  به دب سط  پیش بین  شوه است که بیه می ینی   
  ی ییطییییل شییون بسیییییاری از دبییییرسییتییان هییا خیواهییو بییود. 

منتروان م ترونو که این پیشنهاد با شیتیاب  یهیییه شیوه ب  
 اشییییتییییبییییاهییییات ب خییییطییییاهییییای بسیییییییییاری دارد. 

دبلت حزب پ  ای اب جینیجیال هیایی  را بیر سیر قینیو  
مسئله شامل سخت کردن  انون سر  جنین ب  غییییرات در  
مرررات   میم گیری دیوان عال   انون اساس  لیهیسیتیان  
ایجاد کرده که موجب بحران شوه است، اصیمحیات بیر سیر  
مورد دبم، مخالفت ا حادیه اربپا را بران یییخیتیه ب میوجیب  
یک رشته  ظاهرات اعتراض سمییز خیییابیانی  شیوه اسیت.  
مخالفان این طر  موع  هستنو هیوم از ایین  یغیییییرات،  
.لج کردن دیوان ب  ض یییف نیظیام میردم سیارری در ایین  

 کشور است. 
 

هددزاران مددعددتددرض بدده فسدداد  -مددالددزی 
 خواهان استعفای نخست وزیر شدند

نوامبر ، هزاران نیفیر در اعیتیراض بیه ییک    ٠٠ ربز شنبه  
رسوای  .ساد مال  در کواررمنور  جم  کرده ب خیواهیان  
اسیتیی ییفیای نییجییییب رزاب، نییخییسیت بزیییر مییالییزی شییونییو.  

 های زرد به  ن داشتنو.   م تر ان پیراهن 
م تر ان خواهان محاکمه نخست بزیر در ار باط بیا ا یهیام  

گیشاری    اختمب میلیاردها درر از ییک صینیوبب سیرمیاییه 
 دبلت  هستنو. 

پلیس این  جم  را ممنو  اعمم کرده بود. بیم دسیتی یییری  
م تر ان ب همچنین درگیری سنان با سیرخینیوشیان طیر.یوار  

ر.ت، با این بجود هزاران نفر از هیواداران جینیبیش    دبلت م  
برس  اپاک به زبان میاریی ( بیرای دبمییین بیار ظیرم  

 حوبد یک سال اخیر  جم  کردنو.  
ساعا   پیش از  یظیاهیرات پیلیییس ا.یرادی را از میییان  
زردپوشان م ترض ب سرخنوشان دست راست  طر.وار دبلیت  

 بازداشت کرد. 
کنیو ب    نجیب رزاب، نخست بزیر، هر گونه  خلف را رد م  

ها  یاثیییری بیر اب نیوارنیو. اب جینیبیش    گویو این  جم    م  
مخالفان زردپوا را اهیرمی  "می یارانیه" در دسیت احیزاب  

خواهنو نخست بزیر منتخب را بیه    دانو که م    مخالف م  
 زیر ب شنو. 

های غیییردبلیتی  میالیزی    جنبش برس  ائتم.  از سازمان 
 پوشنو.   های زرد م    است ب هواداران سن پیراهن 

جم یت م تر ان امربز بیه  یوری بیوده کیه خیبیرگیزاری  
.رانسه نوشته "ربدهای  از زردپوشان در مرکز شهیر جیاری  

گیرا    گویو شمار سرخنوشان ملی    شو." همین خبرگزاری م  
ب دست راست  طر.وار دبلیت در میریایسیه بیا می یتیر یان  

 بسیار انوک بوده است. 
-انیو "دزد را بی یییر، دزد   داده   م تر ان از جمله ش ار می  
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 نخست بزیر". 
های حروب بشری بازداشت رهبران ب هیواداران جینیبیش    گربه 

 انو.   برس  را مح وم کرده 
 

تدداوم تدرداهدرات ضدد   -کدره جدندوبدی 
 دولتی در این کشور

ها هزار نفر از میردم کیره جینیوبی  ربز شینیبیه نیوزدهیم    ده 
نوامبر، در  ظاهرا   در سئول پایتخت ب هیمیچینییین دیی یر  

هیه از  -شهرهای این کشور، خواستار برکناری پارک گون 
جیمیهیوری کیرده جینیوبی  شیونیو. ایین بیرای    مرام ریاست  

هیای اخیییر اسیت کیه قینییین    قهارمین بیار طی  هیفیتیه 
 شود.    ظاهرا   در سراسر کره جنوب  برگزار م  

هیای اخیییر عیلیییه رئیییس جیمیهیوری کیره     ظاهرات هفتیه 
 یاکینیون    ٠٠٨٥  رین  ظاهرات اعترا   از ده    جنوب ، مهم 

 در این کشور ارزیاب  شوه است.  
خبرگزاری .رانسه از سئول گزارا داده که هفته گیششیتیه  
حوبد یک میلیون نفر از مردم کیره جینیوبی  در سیئیول ب  
شییهییرهییای مییخییتییلییف اییین کشییور  ییظییاهییرات کییردنییو.  

کنینیو کیه ربز    بین  م    برگزارکننوگان این  ظاهرات پیش 
ها هزار نیفیر در    شنبه نیم میلیون نفر در سئول ب همچنین ده 

 ها بیاینو.   شهرهای دی ر به خیابان 
 ظاهرات برای برکناری رئیس جمهوری کره جینیوبی  پیس  
از سن سغاز شو که بی بیه سیوءاسیتیفیاده از  یورت میتیهیم  
گردیو. رئیس جمهوری کره جنوبی  میتیهیم اسیت کیه بیه  

هیا درر    شیییل، میییلیییون -اا، قوی سون   دبست قهل ساله 
 کمک مال  کرده است. 

با بجود این که رئیس جمهوری کره جنوب  در یک نیطی   
 لویزیون  از این که دبست نزدی ش از امی یانیات دبلیتی   
استفاده کرده، پوزا خواست، اما این عیشرخیواهی  میوجیب  

  و ف اعترا ات علیه اب نشوه است. 
 

هزاران زن به اصالحدیده جددیدد  -ترکیه 
هدا' اعدتدراض  'قانون تداوز به دختربچه

 کردند
هزاران زن خشم ین در  رکیه بیه اصیمحیییه  یانیون رابیطیه  
جنس  با دختران کم سین ب سیال اعیتیراض کیردنیو. ایین  

ها رابطه جینیسی     اصمحیه جویو به مردان  که با دختربچه 
کینیو اگیر    کننو به عنوان متجابز بیرخیورد نیمی    بر رار م  

 سنها با  ربان  ازدباج کننو. 
نوامبر هزاران زن در استانیبیول ب قینیو شیهیر    ٠٠ ربز شنبه  

دییی ییر  ییرکیییییه بییا در دسییت گییر.ییتیین پییمکییارد ب  
های  که ربی سنیهیا نیوشیتیه شیوه بیود "مین    نویس    پارقه 

 ها سمونو.   مانم" به خیابان   ساکت نم  
این در حال  است که دبلت  رکیه بیا د.یا  ازایین رییحیه  

هیا    گفته هوم از سن مرابله با سنت رایج ازدباج با دختربیچیه 
گوینو قینییین  یانیونی  میجیوز    بوده است اما منتروان م  

 کنو.    جابز به کودکان را صادر م  
زدنیو  "میا    کننوگان خشم یین امیربز .یرییاد می     ظاهرات 

کینیییم. ایین رییحیه را    س وت نم  کنیم. ما اطاعت نم  
 .ورا برقینیو."  

زمیان      بزرگترین  جم  امربز در استانبول برگزار شو اما هیم 

های مشابه  در شهیرهیای ازمیییر ب    های  از  جم    گزارا 
  رابوزان منتشر شوه است.  

ریحه جویو زمینه سزادی مردان  را .راهم می  کینیو کیه  
ثابت شود "بوبن زبر ب ارعاب ب یا هر موردی که ر یاییت  
طرم مرابل را محوبد کرده باشو" با دختری کیه زییر سین  

انو ب ب و هم بیا اب ازدباج     انون  بوده ار باط جنس  داشته 
 انو.   کرده 

م تر ان همچنین در پمکاردهیا ب شی یارهیایشیان سبردنیو   
" جابز جنس  نم   وانو  انون  شود" ب یا این شی یار کیه  

ای    "ای.ک .پ دستت را از بون من عرب بی یش." اشیاره 
به حزب حاکم عوالت ب  وسی یه بیه رهیبیری رجیب طیییب  
اردبغان، رئیس جمهوری، که ارایه کننوه ایین رییحیه بیوده  

 است. 
همزمان، صنوبب کودکان سازمان ملل متیحیو، ییونیییسیف،  
نسبت به   ویب احتمال  این ریحه "اظهار ن ران  شیوییو"  

 کرده است. 
سخن وی یونیسف در باکنش به این ریحه گفته هرگیونیه  
خشونت علیه کودکان جرم محسوب م  شود ب بایو بیا سن  

 برخورد شود. 
در  ابستان گششته هم دادگیاه  یانیون اسیاسی   یرکیییه در  
ا وام  جنجال  بخش  از   ریف ب طیبیریه بینیوی رابیطیه  

 سال را  غییر داده بود.    ٠٠ جنس  با کودکان زیر  
 

تراهرات گسترده دانشدددویدان  -انگلیس 
هدای آمدوزشدی و ریداضددت  عدلدیده سدیداسدت
 اقتیادی دولت 

هزاران دانشجو با برگزاری  ظاهرا   گسترده در لینیون بیه  
هیای سیخیتی یییرانیه دبلیت    های سموزش  ب بیرنیامیه   سیاست 

 اعتراض کردنو. 
کننوگان دراین  ظاهرات که از سیوی دب ا یحیادییه    شرکت 

شیوه بیود، خیواهیان بیر یراری    ریزی   بزرگ دانشجوی  برنامه 
دسیتیرب بیرای    'نظام سموزش  رای یان، بیاکیییفیییت ب  یابیل 

 هم ان در ان لیس شونو. 
هیزار نیفیر    ٠٠  ظاهرات کننوگان که شمار سنهیا بیییش از  

هیای    برسبرد شوه است، همچنین ش ارهای  عیلیییه سیییاسیت 
ریا ت  دبلت ان لیس، نژادپرست  ب اسیمم هیراسی  سیر  

 دادنو.   م  
دانشجویان در برابیر پیارلیمیان شی یار می  دادنیو  " نیه بیه  
شهریه، نه به ریا ت ا ت ادی ب نه به بوهی  دانشیجیوییان  

" 
سنها همچنین پمکاردهیایی  کیه بیر ربی بیرخی  از سنیهیا  

شوه بود، " سموزا رای ان برای هیمیه "،  " نیه بیه    نوشته  
نژادپرست ، نه به  یرامیر"، "میا بیه میهیاجیران خیوشیامیو  

هیای جینی  را کیاهیش دهیییو، نیه    گوییم"، "هیزیینیه   م  
 های ر.اه " در دست داشتنو.   هزینه 

"مالیا بوس یا" رییس ا حادیه مل  دانشجویان در سیخینیانی   
در  جم   ظاهرکننوگان در برابر پارلمان انی یلیییس گیفیت   

کار ' رزا م  ' در حال پیشیبیرد ییک طیر     دبلت محا.ظه 
هیا ب سمیوزا    سمییز ب اییوئیولیواییک در دانشی یاه   مخاطره 

پربرا است ب دانشجویان ب اسا یو اجازه نخواهینیو داد کیه  
 ایییییییییین طیییییییییر  عیییییییییمیییییییییلییییییییی  شیییییییییود. 

بی ا.زبد  براساب طر  بررس  میلی  دانشیجیو ا ان اب  
اب ( که  رار است ربز دبشنبه این هفته در مجلیس عیوام  

یابنیو کیه ا یوام    ها اجازه م    به بحث گششته شود، دانش اه 
یییییه ا.یییییزایییییییش شییییییهیییییریییییییه   هیییییا کییییینیییییینییییییو.   ب

ا حادیه مل  دانشجویان خواستار بای وت کیردن ایین طیر   
که به بهانه ارزشیاب  دانشی یاه هیا ب میوسیسیات عیالی   

ان لیس صورت م  گیرد، از سوی دانشجویان شوه اسیت.   
برخ  از سخنرانان در جرییان ایین  یجیمی   یمین اشیاره بیه  

هیای دبنیالیو    انتخابات ریاست جمیهیوری سمیریی یا، دییوگیاه 
 رامر را نژادپرستانه خوانوه ب سن را میحی یوم کیردنیو. در  
جریان این  جم  همچینییین .یییلیم بییوئیویی  کیو یاهی  از  
'جرم  کوربین' رهبیر حیزب کیارگیر پیخیش شیو کیه در  

 جریان سن از خواسته های دانشجویان حمایت کرد. 
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هزار نفری در  ٦٥٥طومار  -انگلیس 

 اعتراض به هزینه تعمیرات کاخ ملکه 
ا ییوام دبلییت انیی ییلیییییس در مییوا.ییرییت بییا  ییامییییین هییزییینییه  
بازسازی"باکینی یهیام"ازمیحیل هیزیینیه هیای عیمیومی  بیا  

  ٥٠ مخالفت مردم رببرب شوه بطوری ه  ا صب  ربزدبشینیبیه  
هزار نفر با امضای طوماری به ایین میو یو     ٠٥٥ نوامبر  

 اعتراض کرده انو.  
هزار نفر از مردم انی یلیییس    ٠٥٥ به گزارا دیل   ل رام،  

میییلیییون    ٣٢٠ با امضای طوماری خشم خود را از صرم  
پونو از مالیات مردم برای بازسازی کاخ باکین هیام، ابیراز  

 انو.   کرده 
کاخ باکین هام که در لینیون با ی  شیوه، میحیل زنیوگی   
الیزابت دبم، مل ه بیرییتیانیییا ب خیانیوان سیلیطینیتی  اسیت.  
م تر ان به این ا وام م ترونو با  یوجیه بیه حیجیم عیظیییم  
ثربت خانوان سلطنت ، سنها بایو از پول خیود، ب نیه بیودجیه  

 عموم ، برای بازسازی کاخ هزینه کننو. 
این در حال  است که  نها دب ربز از   یمیییم " یرزا می "  

بزیر بریتانیا، مبن  بر صوبر میجیوز بیرای اسیتیفیاده    نخست 
خانوان سلطنت  از بودجه عیمیومی  جیهیت بیازسیازی ایین  

 گشرد.   کاخ م  
  ٠٥٥ بر اساب  وانین ان لیس، اکنون که این طورمیار بیه  

هزار امضا رسیو، پارلمان ان لیس باییو دربیاره سن  شی یییل  
 جلسه دهو. 

 وانو صرم بهیبیود خیومیات    م تر ان م ترونو این پول م  
هیایی  کیه    سممت هم ان  ان لیس شود ب یا بیه خیانیواده 

  م ن مال  نوارنو کمک شود. 
 

اعددتددیدداب کددارکددنددان شددرکددت  -آلددمددان 
 پرواز ٩٥٥لوفتهانزا و لغو بیش از 

در پ  اعت یاب خیلیبیانیهیا ب دیی یر کیارمینیوان شیرکیت  
پیرباز خیود    ٠٥٥ هواپیمای  لو.تهانزا، این شرکت بیش از  

نوامبر لغو م  کنیو. بیه گیفیتیه    ٥٣ را در ربز قهارشنبه  
این شرکت پرباز بیش از صو هزار مسا.ر با  یاخیییر ییا بیا  

 لغو مواجه خواهو بود. 

این اعت اب،  ازه  رین ا وام کارکنان لو.تهانزا در جینی   
 طورن  سنها با مویران بر سر دستمزدشان است. 

این قهاردهمین اعت اب کارکنان لو.یتیهیانیزا در دب سیال  
گششته است. شرکت لو.تهانزا قنو هفته  بل اعیمم کیرد  
که مشاکرات بین ا حادیه کارگری نیمیایینیوه کیارکینیان ب  
مویریت شرکت به بن بست خورده است ب ایین ا یحیادییه را  
متهم کرد کیه هیییچ کیوام از پیییشینیهیادهیای میوییرییت  

 لو.تهانزا را برای میانجی ری  بول نم  کنو. 
شرکت لو.تهانزا گفته اسیت کیه پیربازهیای شیرکیتیهیای  
دی ر بابسته به این شرکت از جمله یورببین ز، سیوییییس ب  
ا ریش ایررینز طب  برنامه انجام م  گیرد. البتیه اخیتیمم  
نظر بین کارکینیان ییورببیینی یز ب میوییران لیو.یتیهیانیزا در  
مو و  دی ری باعث شیو کیه ایین شیرکیت بابسیتیه بیه  
لو.تهانزا بیش از ش ت پرباز خیود را در ربز سیه شینیبیه  

 نوامبر لغو کنو.   ٥٥ 
 

عق  نشدیدندی دولدت از  یدحده  -ترکیه 
پیشنهادی "اصالح" قانون مدازات تعرض 

 جنسی
در پ  بار گر.تن اعیتیرا یهیا بیه رییحیه اصیم   یانیون  
مجازات   رض جنس  به دختران زیر سین  یانیونی ، دبلیت  
 رکیه ربز سه شنبه از  و ف ربنو بررس  این رییحیه خیبیر  

 داده است. 
نخست بزیر  رکیه م  گویو دبلتش از ریح  پیییشینیهیادی  
مربوط به اصم   انون مجازات ار باط جنس  بیا دخیتیران  
زیر سن  انون  صر.نظر کرده ب سن را بیرای بیازنی یری بیه  
یک کمیته پارلمان  ارسال کنو.این رییحیه پیییشینیهیادی  
انتراد ب نار ایت  عموم  ب میخیالیفیت شیوییو میوا.ی یان  

 حروب زنان ب کودکان در  رکیه را در پ  داشت. 
این ریحه  رار بود ربز سه شنبه، در پیارلیمیان  یرکیییه بیه  
ر ی نهای  گشاشته شود ب پیش بیینی  شیوه بیود کیه بیا  
حمایت حزب حاکم عوالت ب  وس ه به   یوییب بیرسیو.ایین  
ریحه در صورت   ویب مردان متهم به  یجیابز ب  ی یرض  
جنس  را از محاکمه ب مجازات می یام می  کینیو اگیر  
ثابت شود "بوبن زبر ب اجبار ب ارعاب" با دخیتیران زییر سین  

 انون  رابطه جنس  بر رار کرده ب ب یو نیییز دب طیرم بیه  
 ازدباج با ی وی ر  ن بوهنو. 

منتروان م  گوینو قنین  انون  میبیارزه بیا سیواسیتیفیاده  
های جنس  را  ض یف م  کنیو ب بیه ازدباج کیودکیان  

 در  رکیه مشربعیت م  بخشو. 
 

ها کارگر سداخدتدمداندی در  مرگ ده -چین 
 حادثه فرو ریختن داربست

نیوامیبیر، داربسیت .یلیزی بیزرگی  کیه    ٥٤ ربز پنجشنبه،  
برای ساختن برج خنیک کینینیوه ییک نیییربگیاه بیرب در  
استان جیان ش  در شرب قین ایجاد شوه بیود .یربرییخیت.  

نیفیر اعیمم    ٥٥ شیوگیان را    اداره ایمن  محل  شمار کشته 
کرده بود اما ساعا   پیش، خبرگیزاری دبلیتی  شییینیهیوا  
گزارا کرد که دست کم قهل نفیر در ایین حیادثیه جیان  

 انو.   خود را از دست داده 
براساب این گزارا، قنو نفر نیییز زخیمی  شیوه ب  ی یواد  

انو. هینیوز مینیابی  رسیمی     نام لوم  زیر سبار گر.تار سموه 
انیو ب  یما    سمار د یر  از  لفات این حادثه منتشر نی یرده 

برای کسب اطمعات بیشتر در این مورد به نتیجه نیرسیییوه  
 است. 

ای    سیابیریه   ب و  حوادث مرگبار صن ت  در قین با  ه بی  
نیست ب نر   یوانییین ب میریررات اییمینی  کیار ب .سیاد  
گسترده در  ش یمت دبلت   مسیئیول نیظیارت بیر شیرایی   

ها عامل اصیلی  ب یو  ایین حیوادث دانسیتیه شیوه    کارگاه 
است. بازداشت ب مجازات مرامیات مسیئیول کیه گیاه بیه  

شود نیز ظاهرا  اثیر قنوان  نواشته ب بیه    گاه گزارا م  
 این نو  حوادث خا مه نواده است. 

اخیرا رئیس یک شرکت  وارکا   به دلییل ب یو  انیفیجیار  
سال گششته در انیبیاری در بیارانیواز بینیور  یییانیجییین بیه  

  ٠٧٣ مجازات   لیر  اعوام محی یوم شیو. در سن حیادثیه  
نفر، که اکثر سنان ماموران پلییس ب س یش نشیانی  بیودنیو،  

 کشته شونو. 
در ماه ابئن سال گششته نیز یک کشیتی   یفیرییحی  در  

را کشت. دلیییل ایین    ٤٤٥ ربدخانه یان تسه بااگون شو ب  
حادثه  غییرات غیرمجاز در سیاخیتیمیان کشیتی  ب نیادییوه  
گر.تن این  غییرات از سوی نیهیادهیای نیظیار ی  گیزارا  

 شو.  
کاهش رشو ا ت ادی قین این ن یرانی  را در پی  سبرده  
که مم ن است کیار.یرمیاییان بیرای کیاسیتین از هیزیینیه،  
 واب  ایمن  را حت  کمتر از  یبیل میراعیات کینینیو ب  
مرامات مسئول نیز در اعمیال ایین  یوابی  اهیمیال حیتی   

 بیشتری نشان دهنو. 
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