شمارۀ  ۰ ،۱۴۰۱دى ۱۹۳۱

دوره هشتم ،سال سى و دوم

کارگران همه کشوراه متحد شوید!

گزارشى از همایش بىسابقه
نمایندگان حزبهاى سیاسى
جهان در پكن» -ابتكار پكن«

درود پرشور به کارگران مجتمع نیشكر
هفت تپه  -مبارزه کارگران براى
دریافت دستمزد معوقه ؛ تامین امنیت
شغلى و علیه خصوصى سازى

در ن ستین رو های آذرماه  ۷۹۳۱نمایندگان تبعبداد
پرشماری ا ز،های سیاس با گرایشهای سیباسب
م ترف بهدزو رهکری ز ،کمونیبسب چبیبن در
همایش ب ساب ه در پ ن شرک کردند قباببلتبوجبه
نمایندگان ز،های کمونیس در این همایبش
اینکه ً
اقری نسکتا کوچ را تش یل م دادند اکبثبریب ًرا
نمایندگان ز،های اکم یا ز،هبایب کبه اخبیبرا
اکم بوده اند ،تش یل م دادند در دهههای اخیبر،
ز ،کمونیس چین با برگزاری جرسههای مشورتب ،
دیدارهای تو ی ات با تکتک ز،های کمونیس یا
با گروههای مش س ا آنها -در چارچو ،دیدارهای
ٔ
اشبیبه
منط های یا در

خکر های منتشره در رو های اخیر اک ا تبداوم
ازتصا ،متود و ی پارچه کبارگبران بب بش هبای
م ترف مجتمع نیش ر هف تبپبه اسب کبارگبران
خواستار دریاف کامل دستبمبزد و دیبگبر مبزایبای
معوقه و نیز تامین امنی ش ر شان  ٬که ا هبنبگبام
خصوص سا ی این وا د مهم تو یدی کشور ن ض و
پایمال شده  ٬هستند ن ستین بارنیس که کبارگبران
مجتمع نیش ر هف تپه برای ا اق وق ببدیبهب
خود دس به ازتصا ،و تجمع م نند در طول مباه
های گششته کارگران جان به ب رسبیبده ببارهبا ببا
سا مانده ازتراضا
٬
گونباگبون
به اش ال
ادامه در صفحه ۹

نارضایتى مردم از
عملكرد فاجعه بار دولت
روحانى توطئه نیست!
در چند هفته اخیر شواهدی متعدد در سطح جامعه و
همینطور در رسانهها و شبکب بههبای اجبتبمبازب ا
گسترش و ژرفش نارضایت مردم ا زبمبرب برد دو ب
دوا دهم -بهویژه پش کردن آش بار شب بس سبن
رو ان به وزدههای انت ابات ٔاش -ای م کبنبنبد
هنگامه کار ار انت بابباتب یبر
آن ب ش ا مردم که در
تأثیر مدیری افب بارزبمبومب ا طبریبا تبکبربیب با
ٔ
طرکان اصو گراشده بهنفع سن
برنامهریزیشده اصالح ِ
رو ان به پای صندوقهای رأی رفته بودند ،اکنبون در
مورد رفتار سیاس سن رو ان و واریون او مبتبوجبه
واقعی های مش س شدهاند سهشنکه گبششبتبه۸۲ ،
آذرماه ،سن رو ان در واکنبش ببه سبیبر صبعبودی
ازتراضها و سرخوردگ هوادارانش و نیز ببرای خبا ب
نکودن زریضه ،در سب بنبرانب ای مبوضبو" ق ب بوق
شهروندیق را مطرح کرد و همان وزبدههبایب کبه در
خالل  ۴سال گششته نتوانسته بود برآورده کبنبد را ببار
ٔ
درباره قآ ادیخواه ق
دیگر ت ٔرار کرد این نو"
توهم ای ٔ
وسیره سن رو ان ٔدر ا ب
سایه وم والی به
یر
زنوان م شوند که ،دو دوا ٔدهبم ببا ببودجبه سبال
 ۷۹۳۱و با ززم راسختر ،برنامه اقتصاد نو بیبکبرا ب ای
کمرش ن که متضمن اف ندن باری سنگیبن ببر دوش
مت شان خواهد بود بهتصویب مجرس رسانید ازبالم
افزایش بهای املهای انرژی ،یعن قیم گبا  ،آ،،
برق و سوخ وسایل ن ریه ا سوی قسای اطال"رسان
ریاس جمهوریق ،نشانگر آغا مر بربهیب خشبنتبر ا
برنامههای اقتصبادیای
ریبباض ب کشببانببه اس ب
ادامه در صفحه ۱

ادامه در صفحه ۱

سوى کارزار سراسرى در دفاع از
به
ِ
حقوق و دستمزد بهیغما رفته کارگران
 .۱حداقلد د تمدددود ت  
زناگیبایسده
د
داقل دستمزد ،هبمبانطبور
که در وق بینا مربرب کبار و
میثاقهای بینا مرر نباربر ببر
وق بشبر آمبده اسب  ،ببایبد
ٔ
بایسته کارگران
پاس گوی ندگ ِ
و خانواده آنان باشد در قبانبون
کار نیز ،ذیل تکصرههای  ۷و ۸
ماده  ۴۷آمده اس  :ق ۷داقل
مزد کارگران با توجبه ببه درصبد
تورم که ا طرف بانک مرکبزی
جمهوری اسالم ایبران ازبالم
م شود
 ۸داقل مزد بدون آنکه مش صا جسم و رو کارگران و ویژگ های کار مبوبولشبده را
موردتوجه قرار دهد باید بهاندا های باشد تا ندگ یک خانواده ،که تعداد متوسط آن تبوسبط مبراجبع
رسم ازالم م شود را تأمین نماید ق بنابراین ،مطابا مفاد این ماده ،داقل دستمزد ببایبد ضبمبن
پاسخگوی به نیا های خانوار  ۴نفره ،کاهش دستمزد ناش ا افزایش تورم را نیز بهطور ساالنه ترمیم
کند بهاین ترتیب ،جای هیچ تردیدی نبیبسب کبه ادامه در صفحات  ۱۱ ،۱۱و ۱۹
کتاب »زوال
ضحاک و برآمدن
کاوه« کار
ارزشمند رفیق
جان باخته فرج
الله میزانى
»جوانشیر«،
منتشر شد!

با هم به سوى تشكیل جبهه واحد ضد دیكتاتورى

براى آزادى ،صلح ،استقالل ،عدالت اجتماعى و طرد رژیم والیت فقیه!

 ۱دوشنبه  ۰دى ماه ۱۹۳۱

شمارۀ ۱۴۰۱

ادامۀ گزارشى از همایش بى سابقه حزب هاى ...
همایشهای بینا مرر ز،های کمونیس  -گفتگو و تبکبادلنبظبر کبرده
اس سا ماندهندگان این همایش او وی در دزو به سب بنبرانب را ببه
نمایندگان ز،های در قدر در کشورهای همسایه ،میانبمبار ،انبدونبزی،
نپال ،کامکوج ،الئوس ،ترکمنستان ،روسیه ،م و ستان داده بودند تبعبدادی
قابلتوجه ا ز،های سیاس ا قاره آفری ا در همایش ضور داشتبنبد دو
نماینده ا کمیسیونهای اصر شورای مصرو جمهبوریاسبالمب ایبران
[مجمع تش یس مصرو نظام] در این همایش ضور داشتند
ٔ
پیوند صبربح و تبوسبعبه و تب بویب
تم مووری همایش قآینده مشترکقِ ،
ٔ
همراه با تأکید قوی بر توسعه نهادهای جبهبانب ای
هم اریهای اقتصادی ً
ٔ
توسعه نابراببر
بود که با ایجاد روابط مت ابال سودمند ،غرکه بر توسعهنیافتگ و
را تسهیل م کنند ابت ِار قجاده ابریشم جدید :یک جاده ،یک کمربنبدق-کبه
در سالهای اخیر ا سوی دو چین ارائه شده اس  -بهنوو برجستهای در
همایش مطرح بود
همایش شامل دو جرسه زموم بود که رئیسجمهوری چین در ن ستیبن
جرسه آن س ن گف در کنار دو جرسۀ زموم مجموزهی ا کبارگباههبای
آمو ش با مشارک مست یم طیف وسیع ا ز،های شرک کننده سا مان
ده شده بود بهنظر م رسد که هدف همایش در اساس بسیج نبظبرا در
سطح ز،های سیاس و نه دو ها بود و این ه ا ایبن طبریبا ببیبشبتبر
بهطورمست یم بر انت ا،های سیاس تأثیر بگشارد ،بهویژه در کشورهای کبه
اهمیت اقتصادی برای چین دارند یا مم ن اس چا شهای را ببر سبر راه
برنامههای اقتصادی چین بهوجود آورند
گرچه س نران های نمایندگان ز ،کمونیس چیبن در هبمبایبش ببر
سوسیا یسم (با ویژگ های چین ) و همچنین مارکسیسبم در ب بم یبک
فرایند توریل تأکیدی مش س داشب  ،و ب درواقبع تبأکبیبد اصبرب ببر
هم اریهای اقتصادی زموم بیشتر در رابطه با هدفهای تبوسبعبه ببود
بدون صبربح،
نمایندگان ز ،کمونیس چین بهوضوح مطرح م کردند که ِ
توسعه غیرمم ن اس  ،و ا تمال صرح کمتر خواهد بود اگر کبه نبتبوان ببر
توسعهنیافتگ در جهان غرکه کرد
باتوجه به اوضا" تهدیدآمیز کنون در جهان و خطر تهاجمهای اقتصادی
و نظام ایاال متوده و کشورهای امپریا یست در رویاروی با مطبرحشبدن
چین در م ام یک اقتصاد غا ب ،اببتب بار بز ،کبمبونبیبسب چبیبن در
سا مانده این همایش قابلدرک و ا واظ فظ صرح جهبانب ضبروری
ار یاب م شود باتوجه به اهمی این همایشٔ ،
قنامه مردمق گبزارش تبهبیبه
شده ا سوی هیئ شرک کننده در آن را در ادامه بهاطال" خوانندگان خبود
م رساند
*******************
بهدزو ز ،کمونیس چین ،بیش ا  ۴۰۲سیاستمدار و رهکر سیباسب
بهنمایندگ ا ز،های سیاس  ۷۸۸کشور جهان -ا طیفهای گوناگبون
سیاس  -در همایش ا قبرندپایگانق ،در پ ن ،در ن ستین رو هبای آذرمباه
 ،۷۹۳۱گردهم آمدند شایسته یادآوری اس که در کنگبره نبو دهبم بز،
کمونیس چین ،که در هفته آخر مهرماه سال جاری برگزار شبد ،ا هبیبچ
ز ،سیاس خارج دزو نشده بود
در این گردهمای  ۷۰۷ ،نفر ا رهکران و مسئوالن دفتر بینا مررب بز،
کمونیس چین و نهادهای دو ت و بزبب وابسبتبه نبیبز ببه ایبن ۴۰۲
ٔ
درباره جستار قهبمب باری ببا
سیاستمدار و رهکران سیاس مدزو پیوستند تا
ی دیگر برای ٔ
آینده مشترک بشری ق گفتگو کنند
این بزرگترین گردهمای ز،های سیاس جهان بود کبه تصبمبیبم ببه
ٔ
کنگره اخیر نو دهم ز ،کمونیس چین مکن ببر :ایبفبای
برگزاری آن در
ن ش رهکری کشور چین در مکار ه برای صرح ،توسعه ،و امبنبیب در دنبیبا،
گرفته شد در ط سه رو برگزاری نشس های زموم و میزگردها ،شماری
ا نمایندگان ز،های سوسیالدم را  ،سوسیا یس و کبمبونبیبسب ا
سرتاسر جهان نیز شرک کردند ،اما زالوه بر غیک نماینبدگبان بز،هبای
نژادپرس و فاشیست  ،نکودن چند ز ،دیگر بسیار موسوس بود
باوجود دزو ا ز،های اصر قدر سیاس در بریبتبانبیبا و ایبر بنبد،
هیچکدام ا آنها در نشس های این گردهمای شرک نداشتند همینطور
ز ،اکم کارگران کره شما نیز در گردهمای ضور نبداشب بیب بن
ز،های جمهوریخواه و دم را ا ایاال متوبده در ایبن گبردهبمبایب

شرک داشتند در شامگاه جمعه اول آذرماه ،قش جین پینق ،رئیبسجبمبهبور و
دبیرکل ز ،کمونیس چین ،در س نران گشایش گردهمای ازالم کرد کبه،
دنیا باید به دوران جنگافرو ی ،کشورگشای  ،رنج و مصیک پش کند او گف :
قهنگام که چا شهای رویاروی بشری در دنیای با بههمپیوستگب شبتباببنبده
بهیاری دانش فناوری جدید ،زظیمتر ا هر مان دیگرند ما باید با هبمب باری ببا
ی دیگر ا چنین فرصت برای ساختن آیندهی درخشانتبر ببرای انسبان ببهبره
گیریم ق او در ب ش دیگر ا س نانش گف  :قهم اری دوستانه ببیبن چبیبن و
ٔ
ٔ
آیبنبده
جامعه جهان که
کشورهای دیگر رو بهرو گسترش م یابد و مفهوم یک
همه بشری در آن بههم گره خورده ا پشتیکان و تأیید هر چبه ببیبشبتبر مبردم
برخوردار م شود ق او در نطا  ۸۲دقی هایاش همچنین ا برنامهی س ن گف
که در پنج سال آینده قرار اس ا پانزده هزار نفر ببهنبمبایبنبدگب ا بز،هبای
سیاس ا سرتاسر دنیا برای سفر به چین دزو بهزمل آید این دزو نبهتبنبهبا
ز،های سوسیال دم را و کمونیس را شامل م شود ،ببرب به بز،هبای
دس راست و میانه را نیز در برم گیرد رئیسجمهور و دبیرکل ز ،کمونیسب
ٔ
جامعه سبوسبیبا بیبسبتب
چین بار دیگر تعهد ز ،کمونیس چین به ساختمان
پیشرفته ،مرفه و مو ون در سه مر ره و قبا ویژگ های چین ق تا سبال  ۸۲۰۲در
کشور را یادآور شد او تأکید کرد :قمارکسیسم هبنبو راهبنبمبای مباسب و ببا
بهکارگیری اسرو،های این دانش ،آموختههای کشورهای دیگر را با واقعی های
جامعه چین درم آمیزیم و کاربرد آنها را با شرایط کنون بهرو م کنیم ق
س نرانهای دیگر در مراسم گشایش همایش پ ن ،قهون سنق ،ن س و یبر
کامکوج ،قدم م وننق ،معاون ن س و یر اتیوپ  ،و قآنگ سبانبگ سبوچب ق،
ٔ
ٔ
اتوادیه مر برای دم راس ا میانمار ،بودند
نماینده
ٔ
ز ،کمونیس بریتانیا ی ا پنج زب بود که نماینده آن در نشبسب ۸۴
ز ،کمونیس همراه با قهوانگ کونمینگق -مسئول تکری ا و زضبو هبیبئب
ٔ
کمیته مرکزی ز ،کمونیس چین -برای ایراد س نران برگزیده شد
سیاس
رابر گریفیث ،دبیرکل ز ،،در این س نران  ،رشد زظیبم چبیبن ببر پبایبهٔ
برنامه ریزی و ما ی همگان بر ب شهای کریدی اقتصباد کبه تبنبهبا آنهبا
کننده بهرهمندی کارگران و ٔ
م توانند تضمین ٔ
توده مردم ا مزایای فبنباوریهبای
جدید باشند را موردستایش قرار داد گرایش چین به شرک و درگبیبر شبدن در
طرحهای سودمند دوجانکه با دیگر کشورها به آنها کمک م کند تبا آسبوده ا
ٔ
ٔ
ٔ
توسعه آ ادانه و ت یه بر خود دس یابند
سرمایه انوصاری غر ،به
سرطه
ز ،کمونیس چین بهطور سا نده همه ز،های سیاس در همه کشورها را
برای ساختن جهان صرحآمیز ،توسعهیابنده و ب خطر بهچا بش فبرامب خبوانبد
تصمیم اخیر این ز ،برای ایفای ن ش فبعبالتبر در سبا مباندهب نشبسب
ٔ
ساالنه ز،های کمونیست و کارگری نشانبهیب دیبگبر ا رویب برد
بینا مرر
برون ٔ
نگرانه ز ،کمونیس چین اس
رابر گریفیث همچنین در جرسه گفتگوهای مشترک همچنین توضبیبح داد
که چگونه مردم بریتانیا اگر ب واهند راه صرح ،توسعه و امنی را پب ببگبیبرنبد،
ٔ
اتوادیه اروپا برای آنها ضروری اس این ضرور بهطور مش س ببه
خروج ا
اینگونه اس که دو چپ بهرهکری ز ،کارگر باید آ اد باشد تا بتواند نبظبار
دم راتیک بر اقتصاد را ِازمال کند بهاین ترتیب که ترا مندی و تناسب آنهبا ا
ٔ
سرمایه ما متمرکز در بزرگشهر ندن را خارج کبنبد و ببهسبود تبو بیبد
دس
صنعت و ت وی یربنای اقتصادی دگرگون سا د چنین دو ت همچنبیبن ببایبد
بتواند سیاس خارج و دفاز ای مست ل بهمعنای واقع را پیگیری کند
قجان فاسترق ،دبیر بینا مرر ز ،کمونیس بریتانیا ،در مصا کهی مفصل با
ٔ
برنامه خکری اصر ترویزیون چین ،در زصر شنکه ،شرک کرد و در آن ببهببوبث
ٔ
ٔ
درباره ضور چین در زرصه جهان ،

ادامه در صفحۀ ۹
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 ۹دوشنبه  ۰دى ماه ۱۹۳۱
ادامۀ گزارشى از همایش بى سابقه حزب هاى ...
ٔ
اتوادیه اروپا پرداخ
صرح و خروج بریتانیا ا
گردهمای در پیشنویس ٔ
بیانیه پایان نشس
که قابت ار پ نق نامیده م شود ،ازبالم مب
توولهای بزرگ ،دگرگون و سامانیاب اس
توسعه نیا کنون برای همه ما اس ق
ٔ
فزاینده فرایند جبهبانب شبدن،
بیانیه به این اشاره م کند که :تأثیرگشاری
فناوری اطالزا  ،گوناگون فرهنگ و گرایش به جهان چند قبطبکب  ،ببه
روند بههم پیوستگ و وابستگ هرچه بیشتر کشورها به یب بدیبگبر شبتبا،
م ب شد نیا ها و خواس های مردم برای ندگ بهتر نیز در ال افبزایبش
اس اما ما همچنین با پدیدههای نامعروم و زاملهایب بب ثبکبا کبنبنبده
روبروئیم که زکارتند ا  :بهکود یافتن ب قو و نااستوار ا رکود اقتصبادی در
دنیا ،اختالف گسترشیابنده بین ثروتمندان و تهبیبدسبتبان ،درگبیبریهبای
منط های ،تروریسم ،ت یبیبرهبای آ،وهبوایب  ،نباامبنب در ارتبکبا هبای
کامپیوتری ،و بیماریهای همهگیر جدی
بدین ترتیب ،همانطور که سرنوش هر کشور باید بهدس مردم آن کشور
تعیین گردد ،ضروری اس که بر آگاه مردم همه کشورها ببرای تبعبیبیبن
سرنوش خود انسان در یک قآینده مشترکق افزود شود
ٔ
بیانیه قابت ار پ نق توانس ز،های شرک کننبده را در پبشیبرش ایبن
اندیشه متود سا د که صرح و نکودن جنگ مانند قهوا و نور خبورشبیبدق کبه
مردم بدون توجه چندان به آنها ا وجودشان بهرهمند م شوند ،پیششر
توسعه اس  ،و رشد و توسعه خود نیز گرهگشای بسیاری ا گرفبتباریهبا در
ٔ
شبیبوه
دنیا اس اما سند پیشنویس برای کاستن ف ر و نابرابری در جهبان
قاقتصاد جهان شدهق و قبا ِار آ ادق را بهمنز ه سا ههای توانمند کبارا تبوصبیبه
ِ
م کند ز،های کمونیس بریتانیا و هند در میان آنهای بودنبد کبه در
این مینه پیشنهادهای متمایز ارائه م دادند
آنچه کمتر بوثبرانگیز بود ،فراخوان برای قمناسکا تو یبدیق و بسبکبک
ندگ ِ قسکز ،مصرف کمترین م دار کربن ،فرآوردههای با یافت و دوامپشیبرق
بود و دیگر این ه ،اقیانوسها ،منط ههای قطک  ،اینترن و فضای کیهان
باید قمر های نوین هم اریق باشند تا قمیدان هماوردی مش ن ق
ز،های سیاس هر کشبوری مبوربفانبد کبه دو ب و نبهبادهبای
سیاس گشاری کشورشان را ا بهکارگیری قشیوههای ف ری دوران جبنبگ
سرد ،سیاس مداری برتریجویانه و فرقهگرای با دارند ق
مناسکا میان کشورها باید بر شا ٔ
وده ا ترام مت ابل برای ا اکمی و
ٔ
ُ
ُ
اری برد  -ببردق
است الل دیگران ،رواداری و زدا  ،و بهگفته چین ها قهم ِ
باشد باید اصول منشور سا مان مرل متود را پاس داش و خبود سبا مبان
مرل باید برای میانجیگری مسا م آمیز و برطرف کردن کشم شها ببهکبار
گرفته شود
ٔ
ٔ
ٔ
برانبه قیبک
گرایانه طرح مکبتب
بیانیه قابت ار پ نق ،هم اریهای توسعه
کمربند ،یک راهق ا سوی چین برای جنو ،آسیا ،خاورمیبانبه و آفبریب با ببا
است کال شورانگیز اضران روبرو شد انتظار م رود که این طرح در نشسب
بینا مرر بعدی با اصال ات تصویب و اجرای شود ا کته گفتمانهای کبه
ٔ
درباره آنها س ن گفته نشد م تواند بهاندا ٔه آنچه ازبالم شبد پبراهبمبیب
باشند در سند اشارههای مشب بس انبدکب ببه ببهبرهکشب طبکب باتب ،
سرمایهداری و امپریا یسم شده بود ،هرچند که ایبنهبا مبر هبای پبایبهای
ٔ
جداکننده منافع طک ٔه کارگر و بشری بهطور زام ا مبنبافبع شبرکب هبای
انوصاری سرمایهداریاند
س نرانان ،بر ا مردم فرسطین به داشتن دو مر خود تأکید دوبباره
ٔ
ٔ
نمبایبنبده
درباره شرایط ناگوار مسرمانهای روهینگیا تنها ا سوی
کردند ،اما
ٔ
ز ،اکم ترکیه س ن گفته شبد ایبن نبمبایبنبده تبرکبیبهای در ُ ادامبه
س نران اش ز ،کارگران کردستان ( پ ک ک) و دیگر گروههای کبرد را
قتروریس ق خطا ،کرد باوجوداین ه نمایندگان ز،های چپ و راس اروپبا
ٔ
ٔ
دربباره قخبودببزرگببیبنب ق
اتوادیه اروپا ،بهویژه
در بوثهای خصوص به
ٔ
اتوادیه اروپا انت اد بسیار داشتند ،بباایبنبهبمبه ،ایبن دیبدگباه در
کمیسیون
س نران های جرسههای زموم با تاب نیاف
بههر ال ،این همایش برندپایه آمادگ ِ چین در پشیرش ن ش رهکریکننده
ٔ
توسعه ترق خواهانه و امنی یس مویط را نشان داد
در مسیر صرح،

ادامۀ درود پرشور به کارگران ...

رو ٔیه مثک باکبم ببر ایبن
با تا ،یافته اس این بیانبیبه،
کبنبد :قجبهبان دسب خبوش
 ،اما دستیبابب ببه صبربح و

صدای ا طرکانه خود را برند کرده و دریاف دستمزد معوقه و تامبیبن امبنبیب
ش ر را طرب کرده اند
این دورازتصا ،ا رو  ۷۲آذر؛ با خواسته دریاف دسبتبمبزد مبعبوقبه آغبا و
سپس در دومین رو با مشارک گسترده تر کارگران ا ب ش های م ترف و نیبز
ضور و فعا ی موثر نان کارگر شاغل در این مجتمع تداوم یبافب ازبتبصبا،
کارگران با وجود تهدید و اجرای سیاس تطمیع که ا سوی کارفرما ٬شورای تامین
شهر و مسئو ین امنیت و استانداری خو ستان به کار گرفته شده اس  ٬ادامه پیدا
کرده و زالوه بر دریاف دستمزد معوقه  ٬خواسته پایان دادن به خصوص سا ی
مجتمع نیش ر هف تپه را نیز شامل گردیده اس
مکار ه کارگران مجتمع نیش ر هف تپه در این مر ره ا اهمی جدی برخوردار
بوده و به نوبه خود نمودار میزان و ژرفای نارضایت طک ه کارگر و مت بشبان ا
اجرای برنامه های اقتصادی  -اجتماز رژیم والی ف یه اس در زبیبن بال
این مکار ه باتوجه به مشارک گسترده تر توده های کارگر و خواسته های مبطبرح
شده در آن که نظیر مطا کا کارگران کارخانه ها و وا دهای بزرگ صنعت کشور
مانند هپ و ٬آذرآ ٬،پوالد اهوا  ٬منط ه گا ی پارس جنوب -زسرویه  ٬مباشبیبن
سا ی تکریز  ٬پاالیشگاه کرمانشاه و وا د های زمده تو یدی نساجب و سبیبمبان
سراسر کشور اس ؛نشانگر زکور جنکش کارگری و سندی ای میهن ما ا با ب
تدافع به تهاجم و آغا خروج ا مر ره تدافع اس که ا سبال هبا پبیبش ا
جانب رژیم با سرکو ،خونین  ٬فشار و ارزا ،و مانورهای فریک ارانه ببه جبنبکبش
کارگری تومیل شده بود افزایش آگاه طک ات و در نتیجه ضور گستبرده تبر
کارگران و مت شان در جنکش ازتراض زمال قبدر مبانبور رژیبم و دامبنبه
تاثیرگشاری تش ل های رد و همچنین دستگاه سرکو ،آن را به چا ش گرفتبه و
ام انا معین برای ارت اء سطح سا مانده و همکستگ در جنکش کارگبری و
سندی ای میهن ما را فراهم م آورد ال م اس با فظ هوشیاری  ٬اسبتب بالل
زمل طک ات  ٬اتواد زمل فراگیر و استفاده ا همه رو نه ها به ش ل سنجبیبده و
دقیا و به دور ا شتا ،دگ در جه تشدید مکار ه رک کرد
مانب
طع
م
در
ها
ازتصا ،کارگران مجتمع نیش ر هف تپه و دیگر ازتراض
ِ
رخ م دهد که اوال؛ بوث در باره بودجه کل کشور جریان دارد و دوم ایبنب به؛
همزمان نیز نشس کمیته دستمزد شورای زا کار به هدف تعیین داقل مبزد
سال آینده آغا شده اس ا این رو م توان و باید با تداوم مکار ه ببرای افبزایبش
دستمزد و پیوند ان با م ا ف با برنامه ضد کارگری خصوص سا ی و آ اد سبا ی
اقتصادی که موور برنامه دو سن رو ان و خط ازتدال و اقتصاد م اومت
و ف یه اس  ٬در راه ارت اء سطح سا مانده و همکستگ جنکش کارگری گبام
به پیش بر داش ز ،توده ایران  -ز ،طک ه کارگر ایران  ٬ا ازتصا ،متود و
ی پارچه کارگران مجتمع نیش ر هف تپه مای و ا خواسته های به ا آنبان
پشتیکان م کند ز ،ما باهمه ام انا خود همگام و هبمبدوش کبارگبران و
مت شان بوده و هس !
قزخوقمدههای کارگرقننیشکرهفتتپهحوایتکنیم!
کارگرمدحاهوهچی
کارگرمدفرقهیچچی

 ۰دوشنبه  ۰دى ماه ۱۹۳۱

تأملی رب رویداداهی اریان
بودجه سال آینده :تنظیم سیاستهاى اقتصادى و
تطبیق دادن آنها با نولیبرالیسم
ٔ
الیوه پیشنهادی دو رو بانب ببرای سبال آیبنبده-۷۹۳۱-
بوثهای ٔ گسترده در فضای سیاس ایران دامن ده اس
نامه بهار ۸۱ ،آذرماه ،در این ارتکا نوش  :قدر رو های اخبیبر
رو
با نگاه به الیوه پیشنهادی دو برای ببودجبه  ۳۱سبنباریبوهبای
ٔ
درباره نرخ بنزین مطرح شده اس این سبنباریبوهبا ببا ه
م ترف
قیمت  ۷۹۲۲تا  ۷۱۲۲تومان را برای هر یتر بنبزیبن پبیبشببیبنب
م کند ق رو نامه بهار در ادامه ،نظبر غبالمبوبسبیبن سبنتباش،
توریرگر اقتصاد انرژی ،را در مورد تکعا تورم افبزایبش قبیبمب
بنزین را آورده اس که م گوید :قنم توانید ف بط ببنبزیبن را جبدا
کنید ،قیم گا وئیل برای کشاور ان و تو یدکنندگان و مبلونب بل
بسیار مهم اس آنچه در بودجه دو پیشنهاد شده اس ب گمان
یک شوک به اقتصاد وارد م کند و رکود تورم که اقتصاد ما مکتبال
به آن اس را تشدید م کند اقتصاد ما در شرایط بوران ٔده فبعبرب
تومل چنین شوکهای را ندارد،
ً
ٔ
توانرو ٔ
الیبوبه
نامه آفتا ،یزد ۸۸ ،آذرماه ،نوش  :قانصافبا انبتبشبار
بودجه سال  ۳۱ا سوی دو آغا گر ُدور جدیدی ا اسبتبرسهبا و
د هرهها میان مردم شده اس صرفنظر ا بوث زوارض خروج ا
کشور و برخ مسائل دیگر که ب ش خاص ا جامعه را هدف قبرار
داده اس  ،مزمههای افزایش قیم بنزین با روان هر انسان (!)
با ی م کند چراکه برخالف موضوزا پیشین خکر فوق بسبیباری
ا افراد جامعه را تو تأثیر قرار م دهد ق همین رو نامه در مطرکب
دیگر نوش  :قزوارض خروج ا کشور بهسادگ  ۹برابر ازبالمشبده
اس و ا  ۱۰هزار تومان برای هر نفر به  ۸۸۲هزارتبومبان تب بیبیبر
کرده اس که برای سفر دوم به میزان  ۰۲درصد افزایش یافته و به
 ۹۹۲هزارتومان م رسد و برای سفر سوم به بعد هم به میزان ۷۲۲
خواهد یاف که آن هم  ۴۴۲هبزارتبومبان نباقباببل
درصد افزایش
م شود ق اما ن ٔته قابل تأمل مطرب این اسب کبه ،ایبن رویب برد
یکرا یست را بهنوز به تف ر زٔ ،
توده ایران ارتکا داده و ادامبه
م دهد :قبهنظر م رسد افزایش  ۹۲۲درصدی تبا  ۱۲۲درصبدی
یک قرم کاالی دو ت در سکد داقل  ۳مبیبربیبون سبفبر خبارجب
ثک شده سال گششته هموطنان مبا ببا هبیبچیبک ا شبعبارهبای
جروگیری ا تورم و آمار ارائهشده بانکمرکزی و ریباسب مبوبتبرم
جمهوری هماهنگ نکاشد ،مبگبر تصبور کبنبیبم کبه هبمبچبنبان
اقتصاددان دنیای اقتصاد نبزدیبک ببه
یکرا یس ها و تودهایهای
باشند ق رو ٔ
نبامبه ٔ اببتب بار ۸۳ ،آذرمباه ،ببه
دو هماهنگ کرده
طرفداران قازتدالق ا بودجه سال آینبده اشباره دارد و
سرخوردگ
ٔ
قبودجه سال  ۳۱ا سوی دو دوا دهم ارائبه شبد امبا
م نویسد:
اخکار مرتکط با آن چندان مورد است کال طبرفبداران رو بانب قبرار
نگرف و ا آغا هفته جم زظیم ا ناامیدی نسبکب ببه دو ب
تدبیر و امید در میان مردم جامعه ایجاد شد این بار آنچه اهبمبیب
این موضو" را افزایش داده اس به این ی با م گردد که ابعاد
ناامیدی و سرخوردگ در میان امیان رو ان در مان انبتب باببا
 ۳۱نمود بیشتری دارد ق رو ٔنامه بهار ۸۸ ،آذرماه ،س نبان سبیبن
ٔ
درباره الیوه بودجه معت د اسب سبیباسب هبای
راغفر را آورده که
مطرح شده در این الیوه مجموزهی ا سیاس هبای مبتبنباقبض
اس او گف  :قترجمه صریح تداوم خصوص سا ی انت ال مبنباببع
زموم به دوستان و رف ا اس  ،این چیزی جز رشد ناببراببریهبا و
گسترش ف ر و بی اری نیس ق او با ببیبان ایبنب به هبیبچکبدام ا
ادزاهای دو با نتایج که در ٔ
سفره مردم و رفاه زبمبومب دیبده
م شود تناسب ندارند ،ادامه داد :قدهها هزار دستگاه تبو بیبدی در
شهرکهای صنعت خوابیدهاند و بوران رکود بازث شده اس کبه
هیچ فعا یت انجام ندهند این در ا اس که همیبن وا بدهبای
تو یدی هستند که باید اشت ال ای کنند ق رو نامه جهان صبنبعب ،
 ۸۸آذرماه ،در مطرک  ،ا جمره به موضو" شف یارانهها اشاره دارد و
م نویسد :قدر الیوه بودجه سال آینده [ ]۳۱دو بهطور دستوری

شمارۀ ۱۴۰۱
دود  ۹۲درصد ا یارانهبگیران را شف م کند دو ب
همچنین تمهیدی اندیشیده تا نیا مندی افراد ا سبوی
نهادها و سا مانهای مایبتب ا برا شبود در ایبن
صور یارانهبگیران باید در اینگونه نهادها ثک نام کنند
و برخ ا یارانهبگیران بهخاطر مسائل یثیت و بفبظ
ببا
آبرو ا ثک نام در اینگونه نهادها پرهیز م کنند
این همه ،دو ت ها م گویند همه چیز خبو ،اسب و
جای هیچ نگران نیس  ،اما این ک نبد دو ب ببرای
هیچکس قابلفهم نیس ؛ چه آنچه به ز ل شهرونبدان
ازم ا کارشناسان و غیرکارشناسان م رسد ،بودجه ۳۱
و جه گیریهای که در ذیل آن ازمال شد ،نبهفب بط
نگران های زمی پدید م آورد بر ه با آنچه رو بانب
داده بود و رفاه را برای زبامبه
در انت ابا گششته
وزده ٔ
فاصره آش اری دارد ق رو نبامبه
جامعه بهکود م ب شید
قانون ۸۸ ،آذرماه ،به فشارهای که به مردم وارد م شود اشاره دارد و م نبویسبد :قببودجبه
ٔ
دهنده رو های س تر برای مبردم دانسب گبویبا
امسال را باید پربار برای دو اما نوید
اقتصاد م اومت را ف ط قرار اس مردم تومل کنند و مسبئبوالن و مب بامبا نبظبارهگبر
مردم باشند ق
دشواریها و
ٔ
تومل ٔ
بودجه نهادهای مشهک و و ٔه زرمیه اسب و
افزایش
بودجه سال آینده،
ن ٔته دیگر در
ِ
این در ا اس که فشارهای بیشتر به قشرهای کمدرآمد در سال آینده را شاهد خبواهبیبم
بود
هنگام که مشاکرا اتم شرو" و درنهای به توافا ایران با گروه  ۰+۷انجامید ،تکری ا
گستردهای را شاهد بودیم که در آن ادزا م شد :اصل فبرایبنبد ایبن تبوافبا ،گشبایبش
اقتصادی و رشد اشت ال ای و بهکود شرایط مردم در آینده خواهد بود ز ،مبا در هبمبان
م طع ازالم کرد انتظار بهکودی در شبرایبط اقبتبصبادی مبردم درنبتبیبجبه ایبن تبوافبا،
غیرواقعبینانه اس چون سیاس ٔ های تثکی شده و روی ردهای اقتصادی تا کنون  ،مانع ا
ٔ
تأییدکننبده
انجام چنین مهم اس ٔ بودجه پیشنهادی سال آینده سن رو ان به مجرس
بودجه ٔسال آینده بهد یل فشارهای دو آمری ا ٔبر ضبد ایبران تبهبیبه و
این نظر ما اس
تدوین نشده اس بودجه سال ٔ
آینده ایران اوی این پیام به سرمایه جهان اس که :رژیبم
ٔ
برنامه اقتصادی نو یکرا یست را در روندهای تعیین شده ادامبه
اسالم اکم مصمم اس
دهد تفاو دو رو ان با دو های پیشین در سرز ب شیدن به این رونبدهبا اسب
مت شان میهنمان ،بار تبمبامب ایبن مصبائبب را
برای صول به این هدف ،قرار اس
بهدوش کشند
برنامهییبرایمبارزهباآلودگیهواوجودندارد

آ ودگ هوا در تهران و دیگر شهرهای بزرگ به پدیدهی زادی تکدیل شده اس رو ٔ
نبامبه
آرمان ۸۱ ،آذرماه ،در این ارتکا نوش  :قرو گششته شصتمین رو آ ٔ
وده سال  ۳۱در تهبران
بود کمیته اضطرار آ ودگ هوای استان تهران هم م اطع توصیر ٔ پیشدبستان  ،ابتدایب
و مهدکودک غیر ا فیرو کوه و دماوند را تعطیل ازالم کرد ق رو نامه آرمان در ادامه با اشباره
به غرظ آالیندهها ا تمهیدا ازالمشده خکر داد که اجرای طبرح رو هبای وج و فبرد
خودروها ،است رار نیروهای اورژانس در میدانها و تعطیرب مبدارس را شبامبل مب شبود
رو ٔ
نامه آرمان بهن ل ا یک فعال و ٔه مویط یس  ،نوش  :قبا توجه به کباهبش ببودجبه،
ازتکارا و ام انا دو در سالهای آینده در مسئره آ ودگ هبوا هبیبچ رونبد کباهشب
شود با این تفاسیر بر میزان آ ودگ هوا در کبالنشبهبرهبای کشبور افبزوده
مال ظه
نم ٔ
گفته او در آینده تعداد رو های آ وده افزایش م یابد ،چون دو راه بل اسباسب
م شود به
گرمایش منا ل متضمن بودجه
همچون تعویض خودروهای فرسوده و اصالح سیستم
هایق رو ٔ
نامه آفتا ،یزد نیز ،در همان
اس  ،اما با بررس شرایط بعید اس این اقدام انجام شود
تاریخ ،نوش  :قجا ب اینجاس که مسئو ین ف ری اساس به ال این مش ر که هرسا به
بههنگام پاییز گریکانگیر شهر تهران م شود ،نم کنند و تنها دس به تعطیر مدارس آن
هم در م طع ابتدای م نند انگار ماب شهروندان سیستم ببدنشبان مبجبهبز ببه دفبع
باد و باران به داد شبهبرونبدان نبرسبد ،رو هبای آ بوده
آ ودگ هواس ! ا سوی
دیگر رواگر ٔ
نامه ایران در اشاره به آ ودگ هوا در تهران و یا ده شبهبر
همچنان ادامه خواهد داش ق
دیگر ،بهن ل ا یوسف رشیدی ،زضو هیئ زرم دانشگاه بهشت  ،نوش  :قنو" تصمیمات
ٔ
برد
که در هر کشور و شهری برای نووه مدیری آ ودگ هوا گرفته م شبود ببه نبو" رویب ً
مدیران آن و این ه تا چه اندا ه به سالم مردم اهمی م دهند بستگ دارد اما مبن کبال
نسک به این ه ف ط ًدر مواقع اضطرار کاری شود یاد ازت اد ندارم فبرض کبنبیبم ًدر ایبن
واقبعبا بل
رو های بوران اصال همهجا را هم تعطیل کردیم اما آیا مش ل آ بودگب هبوا
منزلٔ ،
همه اینهبا
م شود ،اجرای طرح ترافیک ،وج و فرد و ت اجرای وج و فرد ا بد ِر
مس نهای م طع هستند که دو مورد اول با گشش مان امرو ٔ دیگر کارای ال م را هبم
ندارد و کماثر شده چون تو ید آ ودگ را کاهش ندادهایم ق رو نامبه جبوان ۸۳ ،آذرمباه ،در
مطرک  ،م صر را مردم زادی دانسته و م نویسبد:

ادامه در صفحه ۵

 ۵دوشنبه  ۰دى ماه ۱۹۳۱
ادامه رویدادهاى ایران ...
قب ش زمده سیاه شدن مشا و درس دانشآمو ان ایران به فرهنگ همه
ما ایران ها با م گردد بیشترین هزینههای مبادی را خبرج فبر نبدمبان
م کنیم ،اما با خودروی تکسرنشین در خیابانهای شهر تردد م کبنبیبم،
معاینه فن را مس ره و سرسری م گیریم ،قانون نصب کاتا یزور بر اگبزو
خودروهای سنگین را با وجود ال ماالجرا بودن چندسا ه اجرا نم کنیم ،ببا
دوبند ،موتورهای ب کیفی و آ ودهکننده تو ید م کنیم و اا س بو را
به نهادهای نارر م پردا یم و بسیاری دیگر ا اینگونه کارها همه ایبنهبا
موجب غصهدار شدن قصه هرسا ه ٔتعطیر مدارس و دانشآمو ان ایبرانب
نامه همد  ۸۱ ،آذرماه ،نوش  :قببوبث
شده اس و با هم م شود ق رو
آ ودگ هوا که امسال بهغیر ا تهران گریکانگیر چند کبالنشبهبر کشبور
مانند ارومیه ،تکریز ،اراک و نیز شده ،ا مکا ث اس که بارهبا و ببارهبا
توجه رسانهها و اف ارزموم را بهخود جرب کرده اس  ،و در این سالها به
موضبو" ٬نبخنبمبا٬
قدری به آن پرداخته شده ،که به یک داستان ت راری و ً
تکدیل شده اس همین موضو" ت راری ٬نخنما ٬که معموال در نبیبمبه دوم
سال و در مان سرما خبود را نشبان مب دهبد ،هبرسبا به ببالی جبان
پایت نشینان م شود و جان هزاران نفر ا شهروندان تهران را تبهبدیبد
م کند اما ا آنجاکه کس تاکنون ٔ
اراده جدی برای بل ایبن مشب بل ا
سوی مسئوالن شاهد نکوده اس  ،شهروندان تهران کمکم به این موضو"
خو گرفته و ندگ مسا م آمیزی با این غبول خباکسبتبری را در پبیبش
گرفتهاند ،ت برخ شهروندان بهخود قبکبوالنبدهانبد کبه الببد نبدگب
شهرنشین همین اس و این آ ودگ هوا ب ش جبدایب نباپبشیبری ا آن
پشیرفتند این معضل قرار نیس به این سادگ هبا
موسو ،م شود
درواقعق رو ٔ
کبه
ب
طر
با
رابطه
در
آذرماه،
۸۲
بهار،
نامه
بردارد
ها
دس ا سر
شد،آننوش  :قمعصومه ابت ار ا طر س ن م گف که به ٔ
گفته
فراموش
خودش بیش ا  ۱سال بهطول خواهد انجامید امبا ببا اجبرای آن دیبگبر
کالنشهری در تهران آ وده ن واهد ماند طرح جامع مکار ه با آ ودگ هبوا
که در دو ًنهم و دهم که رئیس دو آن مویط یس را مویط نیبسب
م نامید کامال نادیده گرفته شده بود و ابت ار ا انجام این طبرح ا اببتبدا
اال پس ا گشش یک سال ا آن رو ها ،هوای تهبران
س ن م گف
همچنان آ وده اس اما دیگر خکری ا طرح جامع مکار ه ببا آ بودگب هبوا
نیس و انگش اتهام نیز به سم کس روانه نم شود تنها مدارس تمبام
م اطع توصیر تعطیل م شود آن هم بهاین د یل کبه راهب بار دیبگبری
وجود ندارد! بودجهای برای مویط یس نیس ! ارگبانهبای مب بتبربف
دو ت هم دراینباره وریفهای بر زهده ندارند!ق
مطا ب انتشار یافته در رسانههای داخر و س نان م امهای مسئول در
این مینه ،کپ همان مطا ک اس که هرسا ه آنها را مب خبوانبیبم یبا
م شنویم ما معت د نیستیم که مکبار ه ببا آ بودگب هبوا در کبوتباهمبد
برنامه مدون ،زرم  ،پیوسته و زمر ای
ام انپشیر اس ً این مهم نیا مند
اس که قازدتا مان ببر هم اس ن ٔته ا یاد بردهشده در اینجا این تبأکبیبد
اس که این هدفگشاری نیا مند یک شرو" اس آ ٔ ودگ هبوا ریشبه در
اکمی فساد و سرکو،گری هم دارد اگر به ساب ه آ ودگ هوا در ایبران
ب واهیم اشاره کنیم باید یادآور شویم که این آ ودگ در مان رژیم شاه هبم
وجود داش  ،و تنها منوصر به تهران بود در آن مان هم گباهوبب گباه
هشدارها به مردم زادی داده م شد این روند در سالهای اخیر به دالیرب
گوناگون افزایش نگرانکننده داشته اس ما نزدیک به سه دهه اس که
افزایش روند آ ودگ هوا را شاهدیم و باوجود آن تمام دو ب هبا در ایبن
مورد ب زمر نشان دادهاند تمام شواهد موجود نشان م دهند که هیبچ
ززم جدیای برای م ابره با این معضل در دو رو ان وجود ندارد
َ
مبارزهبافساددرحدحرفمحدودمیماند
ِ

رو ٔ
نامه جهان صنع  ۸۱ ،آذرماه ،در ارتکا با مکا ث پرتبنبشب کبه در
مجرس جریان داش  ،نوش  :قجرسه زرن رو گششته مجرس ببا نبطبا
ٔ
نماینده تهران ،ببه ببوبث و تبنبش
میاندستور س نان مومود صادق ،
کشیده شد صادق در ب ش ا نطا میاندستبور خبود خبواسبتبار آغبا
ٔ
زصاره فضایل مر اسب ؟ مبا
شفافی ا مجرس شد و گف  :آیا مجرس
ٔ
زصاره فضایل شورای نگهکان هستیم وی افزود :بیاییم شبفبافبیب را ا
نظام ما مجبربس ،غبیبرشبفباف اسب چبرا اجبا ه
کنیم
آغا
مجرس
ٔ
ٔ
ساالنه مجرس ببهطبور شبفباف سباببرسب شبود؟ آیبا
بودجه
نم دهند
نمایندگان مجرس در جریان سابرس های ساالنه ببودجبهای مبجبربس

شمارۀ ۱۴۰۱
هستند؟ق رو ٔ
آرمان ،در همان تاریخ ،قسمت دیگر ا س نان صبادقب را نب بل
نامه
ب
ب
کرده اس که گف  :قابرچا ش بزرگ کشور چا ش در نظام کالن تدبیر و مبدیبریب
کشور اس وی ادامه داد :دستگاههای مست ر اصل ا این نظام تبدببیبر مبوجبب
است رار یک نظام اقتصادی رفاقت و سفارش شده اس که وابسته ببه درآمبدهبای
ٔ
بادآورده نفت اس و موجب رویش یک اقتصاد رانت انگر فسباد ا و ربهبور یبک
سال ببه سبال ببا ببودجبههبای
اس
شده
گیر
باج
و
قردر
رسیده
دوران
به
ه
تا
طک ٔه
ٔ
ٔ
ساالنه کشور ش اف ف ر و غنا تشدید م شود ق رو نامه تجار هم در همین ارتبکبا
قوه قضاییه را آورده اس که گف  :قرئیس ٔ
س نان صادق خطا ،به ٔ
قبوه قضبایبیبه
ّ
م گوید سپردهها و سود آنها به سا ،ش ص واریز نم شود ،سربمبنبا [تصبدیبا
م کنیم]! پس کجا هزینه م شود؟ آیا یک صورتوبسبا ،ببه دیبوان مبوباسبکبا
دادهاید؟ چرا در برابر دیوان مواسکا به ت ریف خود زمل نم کنید و چبرا ببه ِاذن
[اجا ٔه] رهکری استناد م کنید؟ رهکری فرمودند مطابا موا ین شرزب و قبانبونب
مگر قانون ت ریف نم کند که دستگاهها همگ ٔ ساالنه به دیوان مواسکا سبا،
پس بدهند ،چرا سا ،پس نم دهید؟ق رو نامه همد هم نوش  :قصادق گفب :
ٔ
ٔ
زصاره فضائل شورای نگهکان هستیبم  ٬او
زصاره فضائل مر اس ؟ ما
٬آیا مجرس
در ب ش ا این نطا ،با ون ش ای آمیز م گوید[٬ :اگر م خواهید] نامشان (نام
مفسدان اقتصادی) افشاء نشود ،ما نمایندگان که باید اطال" داشته باشیم ٬ق رو نامه
تجار  ۸۲ ،آذرماه ،ارهارا منتظری ،دادستان کل کشور ،را انتشار داد که گبفب :
قباید طوری زمل کنیم که قاچاقچیان بهخود اجا ه ندهند کاالی قاچاق را وارد کنند،
باید با زناصر خائن و وطنفروش که برای رسیدن به منافع خود اضرند همه منبافبع
را یر پا گشاشته و ا جمره این ه جوانان را بی ار ،کارخانهها را تعطیل و خانوادهها را ا
هم بپاشند با تمام قدر مکار ه کنیم وی بابیان این ه مسئره مکار ه با قاچاق کباال و
ار شوخ بردار نیس  ،خطا ،به اضرین در جرسه گف  :اگر توان خبود را ببهکبار
گیرید بزرگترین خدم را به مردم کردهاید که در این مورد با ی سری مب باومب هبا،
برخوردها و کارش ن ها نیز مواجه خواهید بود؛ چراکه وقت بکینند به مبنبافبع مبا ب
آنها ضربه وارد م شود با شما مکار ه خواهند کرد ق جا ب این ه رو نامبه آرمبان ،در
شماره  ۸۲آذرماه خود ،س نان منتظری ،دادستان کل کشبور ،را آورد کبه گبفب :
قوقت ما م بینیم برخ ا م اما و کسان که باید د سو انه در زبرصبه مبکبار ه ببا
قاچاق فعال باشند ،خودشان یا بهنووی سهم دارند یا فر ندانشان یا کسبانب کبه ببه
وابسته هستند ،آن وق چطور انتظار داریم مکار ه به نتیجه برسد ق
آنروها ٔ
نامه همد  ۸۲ ،آذرماه ،در رابطه با فساد نهادینهشده در کشور ،نوش  :قبدون
تردید فساد در ایران بیداد م کند و اکنون شباهبد فسباد در الیبههبای مب بتبربف
ببرخب
دستگاههای اداری و ما و ت برخ اش اص در کشبور هسبتبیبم
این باور هستند که در ایران شاهد ٬یبک اقبتبصباد
کارشناسان اقتصادی و سیاس بر
رسیده قردر و باجگیر ٬هستیم کبه
رانت انگر ِ فساد ا و رهور یک طک ٔه تا ه بهدوران
ِ
با ٬تو یع نامناسب ازتکارا ٔدر بودجههای ساالنه منجر به زدم تبوا ن در طبکب با
نامه همد در قسمت دیگر ا مطرب خبود آورده اسب :
اجتماز شده اس  ٬ق رو
کارشناس اقتصادی نیز چندی پیش در مورد ریشههای فسباد گبفبتبه
ق سین راغفر
ٔ
مداخره قدر در ثرو و ضور افراد فباسبد در مبنباصبب قبدر
بود ،مش ل [را]
م داند وی بر این باور اس که بیشترین مش ل ما در این مینه اس دود ۷۲۲
ٔ
دهبنبده ببهبتبریبن
[بده های] معوقه بان  ،خبود نشبان
هزار میریارد
تومان ودیون ٔ
مداخره قدر در قوانین بان اس که روشن اس ٔ این اتبفباق
شاخس برو فساد
در ا صور گرفته که قوانین سف و مو م وجود دارد که در یطه بان ایبن
ت رفا و مش ال ایجاد نشود مان که قدر وارد م شود و قوانین و م بررا را
ُدور م ند طکیع اس که مش ل ما ،ف ط مش ل قوانین نیس ق
چند هفته پیش که مومود صادق نام زدهی ا بده اران بان را افشا کبرد ،در
نهای مجکور شد ارتکا فر ند م ارم شیرا ی با این بده باران را تب ٔبشیبب کبنبد و
زشرخواه کند همین ادزا و ت شیب ،بهروشن نشان داد که بیبطبه مبانبور ببرای
افرادی همچون صادق مودود اس فساد در رژیم والی ف یه هبمبسبتبر دائبمب
رژیم اکم اس برخورد با قاچاقچیان و فاسدان بارها و بارها رسانهای شده اسب و
ٔ
نماینده مجرس ،و مبنبتبظبری،
ارهارا اخیر ت رار م ررا اس س نان صادق ،
دادستان کل کشور ،بدین معنا نیس که قرار اس کاری کارستان در ایبن مبیبنبه
صور گیرد آیا م توان باور کرد افرادی همچون آمبرب الریبجبانب  ،رئبیبس ٔ
قبوه
قضاییه ،رئیس  ،فرماندهان سپاه ،سین فریدون و مهدی جهانگیبری -ببرادرهبای
رئیسجمهور و معاون رئیسجمهور -مواکمه شوند؟ ا افشاگریهای که تبا کبنبون
صور گرفته اس ما زالوه بر افراد فوق ،ن ش م ر ،سپاه و فرماندهان آن را نبیبز
شاهد بودهایم در هیچیک ا این موردها نهتنها ٔاقدام صور نگرفته اس بر ه این
امبنبیبتب ای ببرخبوردارنبد
افراد یا همچنان مصدر کار هستند و یا ا اشیه امن
برایو ٔ
رابطه اقتصادی با ایران م رر
نهادهای اقتصادی بینا مرر ا جمره شرایط که
کردهاند ،سروسامان دادن به این وضعی اس جناحهای بومبتب در راسبتبای
صول به این توافا مانورهای افشاگرانه را مدنظر قرار دادهاند تا شرایبط مبوردنبظبر
فساد نهادینهشده با منافع جناحهای انبگبرب
برآورده شود درهمتنیدگ روی ردهای ِ
رژیم ،مانع ا تو ا این امر مهم برای اکمی خواهد شد ایبن جبنباحهبا باضبر
نیستند ا منافع ما خود بهرا ت دس ب شند
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ادامۀ نارضایتى مردم از عملكرد دولت ...
دو مدز اس که :ا طریا باال بردن قیم املهای انرژی م توانبد
کارآفرین کند ،اما تجربههای قکر در میهن مان نشان م دهد این ادزای
ب پایه اس سیاس های اقتصادی دو سن رو ان بر موبور شبتبا،
ٔ
انبگبیبزه
خصوص بنا شده اس که
ب شیدن به انکاش سرمایههای کالن ٔ
رشد اقتصادی وانمود م کند
ثرو اندو ی در سطح کالن را نیروی مورکه ِ
این فرمول اقتصادی ،در همهجا ،بهخصوص در کشور ما ،تبنبهبا ببهوجبود
گسترش ف ر را
آوردن ش لهای ب ثکا و ذهنیت کاسبکارانه و درنتیجه،
ِ
بازث شده اس باید یادآور شد که ،فعاالن سیاس و توریلگران دلبسبتبه
به سن رو ان و کاروان ازتدالگرای  ،قاطعانه ادزا م کردند ً کبه ببههبر
صور باید در هرگونه نمایش انت ابات ای شرک جس واصوال مهنبدسب
شدن انت ابا را نف م کردند و س نوری بهگونهای م کردند که گویا قرار
اس انت ابا بهصورت دموکراتیک برگزار شود این مدزیان بر آن ببودنبد
که :شرک کردن در انت ابا بهنفع سن رو ان یا ببیبرون نبگبهداشبتبن
قمثر جیمق-جنت  ،یزدی ،مصکاح -ا قمجرس خبکبرگبانق ،برکب هبا و
مصرو جوی های بسیار ضروری در مسیر جا انداختن رهکری قدرتمند در
هیئ سن رو ان و یارانش بهمنظور ایستادگ در برابر ورگوی یا بهبیان
دیگر ،آ ادیخواه اس خود سن رو ان هم در انت ابا اردیکهش ماه
 ۷۹۳۱مدز شد که :درصور اخش رأی بیش ا  ۰۲درصد قادر خواهد ببود
در برابر ورگوی ها بهنفع مردم ایستادگ کند بنا بر آمار منتشرشده ا سبوی
قنظامق ،سن رو ان با کسب بیش ا  ۰۲درصد ا آرا رئیسجمبهبور شبده
اس  ،اما با اینهمه کاری نتوانسته انجام دهد و اال با سپری شدن  ۱ماه ا
این ریاس  ،در س نران ای هفته گششته ،بار دیگر ازالم کرد :قمر بداند،
تا آخر سر پیمان خود هستم ق واقعی امر این اس که رو ان نبهتبنبهبا در
برابر ورگوی های رژیم والی همواره درزمل جا ده اس  ،بر ه در چنبدمباه
همان ورگویان -یعنب ًفبرمبانبدههبای
اخیر با تم ین کامل به دی
تاتور ،با ٔ
هنگامه کار ار انت ابات موقتا اجا ه داشب
ارشد سپاه و آن کسان که او در
بهباد انت ادشان بگیرد  -همداستان شده اس
همان فعاالن سیاس و توریلگران که بهنوبوی بجبزمگبرایبانبه سبن
رو ان را تا مرتکه یک ققهرمان آ ادیخواهق بزرگ کرده بودند ،اکنون تبنبهبا
ماندهاند و زاجز ا این ه چگونه وضعی موجود را توجیه کنند توریبلهبای
اینان در مورد موقعی  ،ماهی و توان سن رو ان همواره بهدور ا واقعی
درآمدن م ِرر تئوریباف این سبنبخ ا
درآمده و درخواهد آمد اشتکاه ا آ،
ِ
خواهانق هوادار سن رو ان و کاروان ازتدالگرای برآمده ا تبوهبم
قآ ادی
ِ
آنان در مورد ام ان بهوجود آمدن ت ییر بهنفع آ ادی و دمبوکبراسب ا راه
مماشا با دی تاتوری اس  ،و مصداق ضر،ا مثر اس کبه مب گبویبد:
قخش اول چون نهد معمار کج تا ثریا م رود دیوار کج ق
جا بتوجه این ه ،این سنخ ا قآ ادی خواهان اسبتبکبدادپبشیبرق ببا انبوا"
توجیهگریها و تئوریباف های ب سروته ،اکنون ادزاهای قکر شان را نف
و ان ار م کنند و در م ابل مدز اند که :ا همان ابتدا قرار نکود کبه سبن
رو ان کار بزرگ انجام دهد ،در زا مً سیاس آنچه در کار ارهای انت ابات
به مردم گفته م شود قرار نیس تما به سیاس اجبرایب تبکبدیبل ًشبود!
بهزکار دیگر ،کار ارهای انت ابات کباروان سبن رو بانب زبمبال یبک
خدزهگری پوپو یست بود و سن رو ان مجا بود با آراستن ویبتبریبنب ا
وزدههای سرخرمن قاف ارزموم ق را مهندس کند! بایبد گبفب کبه ایبن
ادزای نورهور که :سن رو ان کاری نم تواند ب ند و ا ابتبدا هبم قبرار
نکود وزدههای انت ابات اش زمر بشود ،داقل با واقعی ها و وضبعبیب
موجود هم وان کامل دارد
همانطور که زٔ ،
توده ایران مد ها پیش ا برگزار شبدن انبتب باببا
ریاس جمهوری سال  – ۷۹۳۱و انت ابا سال  ۷۹۳۸نیز -بهدرست مطرح
کرده بود ،وضعی و رفتار سیاس سن رو ان و یارانش پس ا مهنبدسب
انت ابا  ۳۱نسک به وزدههای انت ابات او بهجز ا وضبعبیبتب بسبیبار
ا ،بین قبد و بدترق در شرایط مشب بس سبیباسب
م ر ،که برآمده ا انت ِ
اکم در ایران اس  ،چیزی دیگر ن واهد بود ا کته درخور یبادآوری اسب
که ،در چند سال گششته ،مکر ان و دلشیفتگان سن رو ان و نیز بسیاری
ا اصالحطرکان داخل کشور و همچنین رسانههای مانند ب ب س فارس ،
به راه رد سیاس نیروهای مانند زٔ ،
توده ایران در افشا کبردن مباهبیب
ا،
هدفهای انت ابا مهندس شده ا
جناح ازتدالگرا و ً
ترویج انت ِ
طریا ِ ٔ
هنگامبه کبار ار
بین قبد و بدترق ،شدیدا م تاختند توجه داشته باشیم که در
انت ابات  ، ۷۹۳۱سن رو ان بهصورت بسیار زامدانه و برنامهریزیشده،
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ً
موقتا کاس یک رهکرقاصالحطربق را بهتن کرده و با سروصدای فراوان مبدزب
بود در صورت که همان توریلگبران
م اوم در برابر ورگوی و سرکو،ها
شده ٔ
شیفته سن رو ان  ،اال م گویند :او
و تئوریسینهای همیشه در اشتکاه و دل
اصالحطرب نکوده و اصولگرا اس و بنابراین ،نکاید سطح انتظارا ا او را بباال
برد اینان اال مدز اند که هدفشان در مای ا رو ان تنها جبربوگبیبری ا
قانت ا،ق شدن ابراهیم رئیس بود! این نو" توریلها را توریلهای شامورتب وار
طبربکبان
باید دانس که با زنوان قار ش دوگانهق در دستگاه تبکبربیب باتب اصبالح
ِ
ازتدالگرا نهادینه شده اس و اصل نهای آن بهجز مسازد نظری و زبمبرب
به دی تاتوری اکم و ترویج ذهنی پشیرش وضع موجود ،یبعبنب رژیبم والیب ،
چیزی دیگر نم توانسته باشد
واقعی این اس که ،اگر اصوا ،قدر دی تاتوری اکم -و در رأس آن زر
خامنهای -تش یس م دادند کبه ببرای قتبداوم نبظبامق ال م اسب زبنبصبر
جنای پیشهای مانند ابراهیم رئیس در انت ابا ریاس جمهوری اردیکهشب مباه
جمهور قدو دوا دهم والی ف یهق شود،
 ۷۹۳۱بهجای سن رو ان باید رئیس
ِ
در آن صور  ،آنان با همان شیوههای معمول -یعن مهبنبدسب انبتب باببا و
درصور زوم سرکو ،زریان و م مطرا والی ف یه -این قانت ا،ق را ازبالم
م کردند و همین سن رو ان و یارانش ،به این تصمیبم قرهبکبریق تبمب بیبن
م کردند و م اومت در برابر آن نشان نم دادند واقعی امبر ایبن اسب کبه،
مبنبظبور
اصوا ،قدر در رژیم اکم تش یس دادهاند که در شرایط کنون و به
ً
مهار ازتراضهای رو به گسترش مردم فبعبال
ل بورانهای داخر و خارج و ِ
بهگونهای خشن زمل ن نند و با اجا ه دادن ببه ادامبه یبافبتبن دو ب جبنباح
ازتدالگرا ،بهطری نرمتر به واظ نمای راهری ،ازتراضهای مردم را مبهبار
کنند ،یا بهقول معروف با پنکه سر بکرند سبن رو بانب و یبارانبش در جبنباح
ازتدالگرای  -در م ام نمایندگان سیاس قسرمایهداری مدرن نو یکرالق -نبیبز ا
فرص بهدس آمده ا این تش یس اصوا ،قدر  ،بهویژه ا ضبرور بیباتب
تداوم برجام برای ٔ رژیم ،بهره بردهاند و توانستهاند با ت وی نفوذ سیباسب شبان در
هرم قدر  ،برنامه اقتصادی موردنظرشان در جبهب تب بویب مبنبافبع بب بش
مش ص ا سرمایهداری کالن را به تودههای کار و م تومیل کنند
هرنو" ار یاب ای واقعبینانه در مورد شرایط کنون کشبورمبان -کبه مب ببایبد
همه نیروهای توولخواه چه مارکسیس یا غیرمارکسیس قرار گیبرد-
موردتوجه ٔ
نتیجه بدیه م رسد که :موج دامنهدار نارضایت مردم ا وضبع مبوجبود
به این
کبمبرشب بن
و
فبزایبنبده
و
دائمب
فشارهای
و
اس
خیزش
و
گسترش
ال
در
ٔ
ورطبه فب بر و
اقتصادی ،نکود امنی ش ر و بی اری مزمن میریونها نفر را ببه
هالک کشانده اس و همچنان م کشاند توجهبرانگیز اینکه ،ببرو زبالئبمب
مش س ا نضجگیری رشد آگاه طک ات و ضرور ِ سا مانده رکب هبای
بین طیف وسیع ا مزدبگیران ،وقبگیران و ببهویبژه
متودانه صنف مست ل ً
طک ه کارگر صنعت را اخیرا شاهد هستیم رک های سندی ای و شبعبارهبا و
مطا کا مهم اقتصادی ،آ ادیخواهانه و همینطور مکار ه با تکعیض قوم  -کبه
در ازتصا ،کارگران مجتمع نیش ر هف تپه بیانشده اس  -نمبونبهیب ببار ا
ضرور ترفیا فعا ی سیاس آ ادیخواهانه با مکار ه برای زدا ب اجبتبمبازب
اس یک وجه بسیار مهم ازتصا ،کارگران مجتمع نیش ر هف تپه ،ن ش مؤثبر
نان در سا مانده این رک صنف اس که نشانگر اهبمبیب ورود نبیبروی
اجتماز نان در مکار ه برای آ ادی صنف اس
تجربه نشان داده اس که بهکارگیری تاکتیکهای مانند :انت ا ،بین قببد و
بدترق و همچنین توهم ای جزمگرایانه در مبورد ربرفبیب و خبواسب جبنباح
ازتدالگرا و کسان مانند سن رو ان  -که در ٔ
اسبتبوار باکبمبیب
مره ارکان
ِ
والی ف یه هستند  -همگ در انتها در جه ت وی و تداوم استکداد اکم زمل
م کنند بهجای تاکتیکهای که تابه ال به جنکش مبردمب و مبکبار هاش ببا
دی تاتوری طمههای فراوان وارد کردهاند ،م تبوان و مب ببایبد مبکبار ه ببرای
مرموس و مرتکط با وضع معیشت مردم ترفیا
دستیاب به آ ادیها را با شعارهای
ٔ
ٔ
درباره ق وق شهروندیق
طرکانه سن رو ان
کرد امید بستن به مواضع فرص
و مای کردن ا او در چارچو ،انت ا ،بین قبد و بدترق ،به ت ییرو تبوبولهبایب
دموکراتیک ن واهد انجامید با فعا ی بین طکب بههبا و قشبرهبای گبونباگبون
اجتماز باید نشان داد چرا تنها با برپای و تثکی مکان دموکراس مبردمب در
روبنای سیاس  ،آنگاه در راستای بهکود وضع معیشت قشرها و طک ههای مرتکط
با کار ،م و تو ید م توان قدمهای مؤثر برداش تجربه کشورهای که مبردم
دارند که بر زمر رد نیروها و
و نیروهای سیاس مردم در آن ام ان و
توان حآن را ٔ
جامعه خبود زبمبل مبؤثبر در
نهادهای اکم نظار کنند و در ارتکا با مصا
راستای ت ییر شرایط انجام دهند ،م بایس موردمطا عه قرار گبیبرد تبنبهبا راه
برونرف کشورمان ا بورانهای کنون  ،بسیج کردن نیروهای اجبتبمبازب در
طرب آ ادیخبواه در مسبیبر
راستای مکار ه مشترک و متود همه نیروهای توول ِ
گشار ا دی تاتوری اکم به مر ٔره مر دموکراتیک و بهوجود آوردن مبیبنبههبای
ال م در پایهگشاری زدا اجتماز اس
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سهم دستمزد و بیمه در هزینه
ِ
تولید ،بیكارى و منافع طبقه کارگر
ً
مباه
با نزدیک شدن مان تعیین داقل دستمزد کارگران -ت ریکبا در
ساختنسبهمیبنبهٔ
پایان سال -کارگزاران رژیم والی ف یه بهمنظور آماده
پیش ا ِ
یورش تا ه به مزد و معیش کارگران ،ترفندهایشان را بهکارم گیرند گرچبه
کارگزاران قنظامق با استفاده ا رهکران تش لهای رد وم ساخته ،در سه
ٔ
دهه اخیر ،در کاستن ا دستمزد کارگران و رساندن آن به یکپنجم خط فب بر
در کشور موفا شدهاند ،اما هدف نهای  ،آ ادسا ِی مزد کارگران اس
کارگران شاغل و با نشسته مجتمع کش و صنع هف تپبه پبس ا یبک
هفته مکار ٔه متود  -با وجود در پیش گرفتن سیاس تهدید و تطمیع ا سبوی
تومیل
کارفرما ،رئیس اداره کار ،مسئوالن امنیت و استانداری خو ستان -به
ِ
رژیم والی موفا گردیدند ،و به ازتبراضهبای
ب ش ا خواس هایشان به ِ
یک هفتهایشان پایان دادند رک ازتراض کبارگبران ببا دسبتبیبابب ببه
مطا کا مزدی و بیمهای آغا گش و با افزودن خواس های قت ییر مبدیبر
مجتمع بههمراه شمار دیگری ا مدیران داخر انع اد قرارداد کار ببا ۷۰۲۲
کارگر رو مزدق و پایان دادن به خصوص سا ی مجتمع نیش ر هف تپه ادامبه
ٔ
مانند مکار ه کارگران وا دهای
یاف مکار ه کارگران مجتمع نیش ر هف تپهِ -
بزرگ صنعت هپ و و آذرآ -،نشانگر ززم کارگران کشور به ادامه مبکبار ه تبا
تو ا خواس هایشان اس اما بهرغم مکار ٔه جنکش کارگری ،بار دیبگبر ببا
نزدیک شدن مان تعیین دستمزد  ،۳۱یورش رژیم به دستمبزد و مبعبیبشب
طک ه کارگر کشورمان -با هدف نهای آ ادسبا ی دسبتبمبزد کبارگبر -ادامبه
م یابد
کشورهای غربب در
در
یکرال
نو
و
اد
آ
اقتصاد
های
سیاس
اجرای
با
گرچه
ٔ
ٔ
هزینه تبو بیبد کباهبش
هزینه دستمزد و بیمه کارگران در
سهم
 ۹۲سال اخیر ِ
ٔ
سهم دستمزد و بیمه کارگران ا تبو بیبد در
یافته اس  ،اما در قیاس با ایرانِ ،
کشورهای غرب رقم قابلتوجه اس چهار سال پیش ،رو  ۷۷اسبفبنبدمباه
 ،۷۹۳۸معاون و یر کار به خکرگزاری ایرنا گف  :قدر (فاصره) سالهای ۷۹۱۱
تا  ۷۹۳۲سهم مزد در هزینه تمام ٔ
شده تو ید ا دود  ۷۹درصبد ببه بدود ۰
اخیر قدفتر مواسکا سا مان
درصد کاهش یافته اس ق بر اساس
مواسکاتنها به ِ
صور میانگین بین دو تبا
تأمین اجتماز ق ،دستمزدها و ا بیمهها
چهار درصد ا کل هزینههای کارفرمایان را بهخود اختصاص م دهد ،و ت
کارفرماها یک درصد ا کل هزینههبایشبان صبرف با ببیبمبه
بسیاری
شودقا[رو ٔ
نامه شرق ۸۰ ،آبانماه .]۳۱
م
گرچه ران و فساد و اجرای سیاس های اقتصبادیای ضبدمبرب مبانبنبد
خصوص سا ی و قهدفمندی یارانههاق ویران ِ تو یبد مبرب در کشبورمبان را
موجب شده اس  ،اما در مسیر ار انسا ِی نبیبروی کبار ببرای خبدمب ببه
قزبدم
کالنسرمایهداران وطن و همچنین جش ،سرمایههای امپریا یستب ،
ِ
توانای کارفرماهاق به پرداخ دستمزد بیشتر و قجروگیری ا آسیب به تو بیبد و
اشت الق جزو ترفندهای معمول کبارگبزاران رژیبم ببوده اسب در با ب کبه
جرسههای تعیین دستمزد سال  ۳۱برگزار م شد ،رئیس کمیسیون اجتمازب
مجرس به خکرگزاری ایرنا ۳ ،اسفندماه  ،۳۰گف  :قمعت دم هزینه ماهانه یک
خانوار متوسط شهری کمتر ا  ۴میریون تومان نیس ق با این وصف ،رهبکبران
نبفبر ببه ۹٫۰
تش لهای رد ومت با کاهش میانگین نفرا ٔ خانوار ا
داقل ٔ ۴
هزینبه مبعبیبشب
رقم  ۸میریون و  ۴۲۳هزار تومان بهمنز ه ق
نفر ،و ٔبا ِ
ماهیانه خانوار توافا کردند ق اما مطابا معمول رژیم والی ف بیبه سبرآخبر و
بداقبل
پیش ا پایان سال با همراه همین رهکران تش لهای ومتب ،
ِ
مزد ماهیانهای بهمکرغ  ۳۹۲هزار تومان را به طک ٔه کارگر کشورمان توبمبیبل
پنبجبم خبط فب بر
کرد پس ا تومیل مزد  ۳۹۲هزار تومان  -که معادل یک
ِ
شبوراهبای اسبالمب  ،در
اس  -به کارگران ،رئیس هیئ مدیره کانون زا
ِ
اسفندماه  ،۳۰گف  :قمزد موضبوزب اقبتبصبادی اسب و نبکبایبد ا آن،
بهرهبرداری سیاس شود نگاه ا ساس به م و ه دستمزد نبیبز فباجبعبهببار
اس به ازت اد من ن ش و یر کار هم در این میان سا نده و مثک بود ق
اکنون در آغا یک ُدور دیگر ا بهاصطالح قمشاکرا مزدیق با نماینبدگبان
کارفرمایان و مسئوالن رژیم ،ی دیگر ا رهکران تش لهای رد به ایرنا۷۸ ،
آذرماه ،گفته اس  :قافزایش داقر باید مکتن بر هزینه سکد معیشب یبک
خانواده کارگر باشد اگر تا کنون به این ا زاما قانون زمل نشده ،تب بربف
آش ار صور گرفته و باید ا یک مان ،جروی این نو" ت رفا و سرپیچ ا
تصریوا قانون گرفته شود ق امسال باید دید که آیا ق مانق آن رسیبده اسب
که قجروی این نو" ت رفا و سرپیچ ا تصریوا قانون گرفته شود؟ق

شمارۀ ۱۴۰۱
همانطور که اشاره شد ،هدف نهای رژیم آ ادسا ِی مزد ،یبا ببهزبکبار دیبگبر،
شف کردن هرگونه ا زام و م ررا در پرداخ مزد به کارگران اس یا بهطورکرب ،
کنار گشاشتن ماده  ۴۷قانون کار در پرداخ ِ مزد در وضعی بی ار بودن بیش ا ۰
میریون نفر ا فارغا توصیالن دانشگاه  ،و یر کار امنیت رژیم زر رببیبعب ببا
اجرای قطرح کارور یق در یک سال اخیر و با این ترفند که این فارغا تبوبصبیبالن
دانشگاه بی ار به کسب قمهار ق نیا دارند ،تصمیم داش به کارور ان ٔماهبیبانبه
ارائه بیبمبه،
مکر معادل یکسوم داقل مزد -یکسوم  ۳۹۲هزار تومان -بدون
بپردا د در ا که خط ف ر در کشورمان  ۴٫۰میریون تومان در مباه اسب  ،رژیبم
قبانبون خبودشبان
والی ف یه تصمیم داش بدون ارائه بیمه و با یر پا گشاشبتبن
ِ
درمورد داقل مزد ۹۷۲ ،هزار تومان در ماه به فارغا بتبوبصبیبالن دانشبگباهب
ضد بشری ،م صود رژیم والی ف یه آ ادسا ِی مزد کبارگبران
بپردا د با این ٔطرح ِ
نتیجه مکار ا جنکش کارگری و جنکش مردم  ،و جنکش دانشجویبان و
اس در
فارغا توصیالن دانشگاه  ،این طرح ضدانسان ِ و ف یه افشا شده اسب ب بو
قب چون و چرای طرح استثماری ٬کارور ی دانشآموختگان دانشگاه ٬ق در صبدر
خواس های دانشجویان قبیش ا  ۹۸شبورای صبنبفب دانشبگباههبای کشبور
بهمناسک رو ِ دانشجوق بود تش لهای مسبتب بل دانشبجبویب  ،در ببیبانبیبهیب
بهمناسک سا رو  ۷۱آذر ،با ابرا همکستگ با جنکش کبارگبری و تشب بلهبای
مست ل صنف فرهنگیان و کبارگبران ،ا طبرح قکبارور ی دانبشآمبوخبتبگبان
دانشگاه ق همچون طر برای قتکدیل دانشجویان به نیروی کار ار ان یبا بتب
رایگانق نام بردهاند شورای هماهنگ تش لهای صنف فرهنگیان ایران نبیبز ٔدر
بیانیهی ضمن مای ققاطعانهق ا مطا بکبا جبنبکبش دانشبجبویب  ،ا قادامبه
سیاس های تکعیض جنسیت و طرح استثماری کبارور ی دانبشآمبوخبتبگبان
دانشگاه ق همچون تهدیدی بر ضد ٔ
قآینده ش ر و کاری دانشجویبانق نبام ببرده
ِ
ضد
اس ی ا رهکران کانون زا شوراهای اسالم کار در ارتکا با این طرح ً
انسان  ،به ایسنا ۷۹ ،خردادماه  ،۳۱گفته بود :قانتظار نبداریبم کبارور ان بتبمبا
نیروی کار تبوسبط کبارفبرمبا جبش ،و
است دام شوند و شرایط دیده شود
انتشارکه ٔ
بیانیه شوراهبای صبنبفب دانشبجبویبان
نگهداری شود ق در ا که پس ا
رهکر قکارگریق گف  :قطرح کارور ی ا ابتدا مبورد
بهمناسک رو ِ دانشجو ،همین
م ا ف گروههای کارگری بود ِاین طرح جز بهرهکش ا نیروی کار نتبیبجبهای
ندارد ق
ی دیگر ا شیوههای رژیم بهمنظور رسیدن به م صد آ ادسا ِی مزد کارگبران،
مبزد مبنبطب بهای،
تعیین مزد بهصور صنف یا منط های بوده اس در رابطه با ِ
ی ِ دیگر ا رهکران بهاصطالح قکارگریق به ایرنا ۷۴ ،آبانماه ،گف  :قآیا م شبود
مزد منط های را کمتر ا داقل درنظر گرف ؟ پاسخ ساده اس  :خیر قانون هبم
این را اجا ه نم دهد؛ ما مزد منط های را ف ط فراتر ا داقل مبزد مبرب مبجبو
قتکصره ٔ ۸
ٔ
ماده  ۴۷قبانبون
رهکر قکارگریق ،با تأکید بر
داریم ق دو هفته بعد ،همین ِ
کارق و ٔبهرو رسان قزدد  ۸میریون و  ۴۲۳هزارتومان قای را که یبک سبال پبیبش
بهمنز ه ق داقل هزینه سکد معیش ق تعیین کرده بودند ،گف  :قمکنای مبشاکبرا
مزدی سال  ۳۱نیز سکد معیش اس و ٔ ا آن ببههبیبچوجبه کبوتباه نب بواهبیبم
آمدق [ایرنا ۹۲ ،آبانماه  ]۳۱اما در هفته ن بسب آذرمباه ،سبربمبان خبدادادی،
نماینده مجرس ،گف  :قدو باید د خط ف ر را در پایت و دیگر شهرستبانهبا
دستمزد پرداخ کندق و رئیس کمیته دسبتبمبزد
بررس کند و بهصور منط های
ً
کانون زا شوراهای اسالم نیز اخیرا گفته اس  :قبا توجه به جمعبندی نظبرا
مب برر شبد درخصبوص تبعبریبف مبزد
نمایندگان سه ضرع شرکای اجتماز
منط های ،نگاه کارشناس شود ق بهزکار دیگر ،بهنظر م رسد بار دیگر رهکران
تش لهای رد وم ساخته ،به گفتههای دو رهکر قکارگریق مکن بر جروگیبری
قتکصره ٔ ۸
ٔ
ماده  ۴۷قانون کارق پایکبنبد
اجرای
ا قت رفا ِ آش ارق و قکوتاهق نیامدن ا
ِ
خواهند بود! همچون نمونهی ا دستمزد منط های ،قدستمزد کارگبران نبانبوا در
سراسر کشور ،کارمزدی اس ق و قدستمزد خکا ان کشور ا آذرماه  ۷۹۳۹تب بیبیبر
ن ردهق اس [ایرنا ۷۸ ،مردادماه .]۳۱
در ماههای اخیر بارها تجمعهای ازتراض قمعرمان اا تبدریسب ا سبراسبر
هبای
کشورق در م ابل مجرس در تهران را شاهد بودهایم در ی ٔ ا ایبن تبجبمبع ِ
ارائه تنها یک نمونۀ دیگر ا
ازتراض  ،ی ٔا معرمان ا استان نجان -همچون
قکجای دنبیبا
:
گف
آن،
اد
آ
اقتصاد
استثمار و شیانه مت شان در رژیم والی و
ِ
ِ
معرم با وق  ۱۲۲ – ۰۲۲هزارتومان و بدون بیمه کار م کند؟ کبجبای دنبیبا ببا
معرم قرارداد سفید م بندند و هیچ او وق برایش قائل نمب شبونبد؟ ببایبد
مکرغ بیمه ا وقش کسر شود وگرنه زشرش خواسته اس ق [ایبربنبا ۸۲ ،آذرمباه
.]۳۱
در ا که رو ِ  ۱آبانماه  ،۳۱رو نامه شرق ازالم کرد :قنزدیک به  ۸۱خانواده ا
هر صد خانواده ایران هیچ فرد شاغر ندارندق و و یر کشور ازالم کرد :قدر بعضب
شهرها بی اری به  ۱۲درصد رسیده اس ق ،مرکز آمار ایران میانگین آمار بی اری در
کل کشور را دود  ۷۸درصد ازالم مب کبنبد مبعباون اول رو بانب  ،اسبوباق
جهانگیری ،رو  ۸۱مهرماه سبال جباری
ادزا کرد :قدر شش ماه نب بسب امسبال
ادامه در صفحه ۸

 ۸دوشنبه  ۰دى ماه ۱۹۳۱
ادامۀ سهم دستمزد و بیمه در هزینه ...
یک و نیم میریون ش ل ایجاد شده اس ق اما سه رو بعد ،رئیس مبرکبز آمبار ایبران گبفب  :قا
آمبار
تابستان سال قکل تا پایان امسال  ۱۳۰هزار ش ل ایجاد شده اس ق امبا در واکبنبش ببه ِ
مرکز آمار ،ت رئیس کمیسیون اقتصادی مجرس گف  :قبا اشتب بال یبک یبا دو
جهانگیری و ِ
هفته] برای نیروی کار نم توان راه به جای برد ق یک استاد اقتصاد ،در واکبنبش ببه
سازته [در ً
آمار رژیم ،اخیرا گفته اس  :قتعداد افرادی که سال گششته برای بیمه تأمین اجتمازب ثبکب نبام
کردهاند  ۰درصد کاهش داشته اس ؛ چگونه م توان ادزا کرد که سا  ۱۲۲هزار ش ل ایبجباد
شده اس ق [سای تابناک ۷۹ ،آذرماه  ]۳۱و ار کار رژیم ،در اواخر سال  ،۷۹۳۰ببهمبنبظبور
کاهش نرخ بی باری ببه یبر  ۷۲درصبد ،در
ایجاد اشت ال برای ق ۳۱۲هزار نفرق در سال  ۳۱و ِ
اجرای چهار طبرح ۷ :قکبارور ی ویبژه فبارغا بتبوبصبیبالن
چارچو ،قبرنامه اشت ال فراگیرق
ِ
هبای
قمشبوق
۹
جبوانبانق
ببرای
واقبعب
کار
مویط
در
ی
آمو
دانشگاه بی ارق  ۸قمهار
ِ
کارفرمای برای ترغیب کارفرمایان به جش ،جوانان بی ارق و  ۴قتوسعه کسبوکار و اشت ِال پایبدار
مت شان برای اجبرای ایبن طبرحهبا
(ت اپو)ق را ارائه کرد هزاران میریارد تومان ا منابع ما
درنظر گرفته شده بود و یر کار زر ربیع بهمز ٔه ی ا طرحهای جدید ،ازبالم کبرد :قببرای
ایجاد اشت ال در کشور با غ بر  ۴۸هزار میریارد تومان تسهیال پیشبین شده اس ق [ایسنا۸۸ ،
معاون ربیع  ،در ین س نران در جبربسبه شبورای
آذرماه  ]۳۱همان رو  ،زیس منصوری،
ِ
اداری استان فارس ،گف  :ق ۹۸هزار میریارد تومان تسهیال برای اجرای طرحهبای اشبتب بال
فراگیر و همچنین بهکود وضعی اشت ال در روستاها اختصاص یافته اسب ق؛ امبا در هبمبیبن
س نران منصوری ازالم کرد :قنم توان یک برنامه موف ی آمیز ایجاد اشت ال در دنیا مثبال د
که ا طریا وام مو ا شده باشدق [ایرنا ۸۸ ،آذرماه  ]۳۱بهزکبار دیبگبر ،بتب اگبر بب بش
خبود واپبسگبرایبان ببه
کوچ هم ا این منابع ما کالن برای ایجاد اشت ال صبرف شبودِ ،
شدن هدف ازالم شده آن باور ندارند
قمو اق ِ
نوب  ،س نگوی دو  ،ضمن اذزان به پرداخ نشدن ق ۹۲درصدق ا منابع ما اصل ا
اجرای فا های  ۷و  ۸قانون قهدفمندی یارانههاق به تو ید و ازالم این ه :قدر هبر خبانبهای کبه
م روید داقل سه بی ار توصیلکرده وجود داردق ،بار دیگر و با ترفند قایجاد دود یکمبیبربیبون
قاصالح قیم هاق در بودجه سال  ۳۱و قجرا ق بزرگ در
فرص ش ر ق در سال  ،۷۹۳۱گف
همچنین گفبه ِ :
قاگر اصالح قیمت روی املهای انرژی رخ دهبد و
اقتصاد نیا اس نوب
مجرس مجو آن را بدهد  ۷۱هزار و  ۰۲۲میریارد تومان درآمد داشته باشیمق خواهیم توانس ق۲۹
کنیم ق یک اقتصاددان ،ا پیشنهاد قگران شدن بهبای
هزار وا د صنف نیمهکارهای را ت میل
بودجه ۳۱ق بهمنز ٔه قکابوس وا دهای صنعت و مزدبگیرانق یاد کرد
املهای انرژی
الیوه ٔ
دیگردر ٔ
بودجه  ۳۱دو را قبهنفع غیرمو دهاق و قتورم اق زنوان کبرد و افبزود:
الیوه
و اقتصاددان
قسیاس های تورم ا چه ا طریا قیم ار و بنزین و غیره و بهقصد رفع بوران ا غیرمو دهاس
تشدید بوران معیش مردم تمام م شود ادامه این وضعی هزینههای جکرانناپشیبری
به
بهای[رو ٔ
نامه ازتماد ٔ ۸۰ ،آذرماه  ]۳۱زالوه بر اختصاص منابع ما کالن به نهادهای انگر و
داردق
دستگاه و ف یه در بودجه سال  ،۳۱خود نوب گف  :قدر جدول بودجه سالهای گششتبه ۰۳
ردیف و مؤسسه وجود داش که ا دو کمک م گرفتند و ت بسیاری ا این مؤسسا را مبا
نم شناختیم ق و یر کار رژیم ،ربیع  ،در ین ارائه الیوه بودجه  ۳۱و تصمیم رژیم به آ ادسبا ِی
افزایش قیم املهای انرژی و آغا ِ یک قجرا ق بزرگ دیگر در اقتبصباد کشبور،
قیم نان،
ِ
گف  :قهدفگیری ف ر مطرا و کاهش آن بر اساس نظریههای دقیا در بودجه  ۳۱آغبا شبد و
ادامه م یابد تا آیندگان بگویند این دو رنج مردم را کم کرد و رفاه واقعب و پبایبدار ببرای
مردم ایجاد کردق [ایرنا ۸۹ ،آذرماه  ]۳۱گزارشگر رو نامه ازتمباد ۸۰ ،آذرمباه ،در گبزارشب ا
وضعی با ار شهر ر -قجای که اکثر مشتریانش را کبارگبران مبجبتبمبع هبفب تبپبه تشب بیبل
م دهندق -آمار ت اندهندهای ا ف ر کارگران ارائه داد صا ب فروشگاه بزرگ در شهر با زنوان
وق کارگران در فواصل مان مش ص تا دو ماه دیبگبرق هبمبچبون
کردن پرداخ قمعوقا
قخکر خوشق و قپیرو یق ازتراض یکهفتهای کارگران مجتمع نیش ر هف تپه ،گف  :قپبیبش ا
واگشاری کارخانه به ب ش خصوص در اواخر  ۷۹۳۴بهطور میانگین هررو یبک ببرگ ا دفبتبر
بده های مشتریان پر م شد ،اما امرو رو ی پنج ،شش برگ کاغش سا ،دفتری م نبویسبد
بهطور مش س فروش برنج به یکهفتم رسیده اس  ،روغن یکچهارم و پنیر یکپبنبجبم مبد
ٔ
قنماینده خدا روی مینق ،ی ا دالیل افزایبش قبیبمب
کارگزاران
مشابه سال قکل شده اس ق
ِ
نان در سه فا قانون قهدفمندی یارانههاق را جروگیری ا قری وپاش و ایبجباد ضبایبعبا نبانق
زنوان کردهاند گزارشگر رو نامه ازتماد افزود :قاین وضعی در مورد کاالی مهم ٬نان ٬اببعبادی
بهمراتب نگرانکنندهتر پیدا م کند ٔ فروش نان ا اردیکهش ماه تا امرو ببه  ۹۲درصبد مبد
برنامه ترویزیون قنگاه یکق ۸۱ ،آذرماه ،و یر کار ریباکبار گبفب :
مشابه پارسال رسیدهق اس در
قامسال برای ن ستین بار در بودجه بهطور مرموس و مش س به موضبو" رفبع فب بر و ایبجباد
اشت ال پرداخته شده اس ق
برای دستیاب به وق راستین طک ٔه کارگر ،مانند کارگران کارخانههای هبپب بو و آذرآ ،و
ٔ
پبراکبنبده
مجتمع نیش ر هف تپه ،در م طع تعیین مزد سال  ،۳۱با ی پارچه کردن ازتراضهای
کارگری و سا مانده مکار هی پیگیر ،م توان خواس های مت شان را به رژیم تومیل کرد
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جنبش جهانى سندیكایى
زحمتكشان از حقوق مردم
فلسطین قاطعانه حمایت
مىکند!

فارقمیونجهانیمنایکاهایکارگریتصدودیدم
رئیسجوهورآمریکارقترقعالمق رشلیمبهعنوقن

پایدختقمرقئی محکوممیکنا.
نهبهتصویمرئیسجوهورآمریکا

فدراسیون جهبانب سبنبدیب باهبای کبارگبری تصبمبیبم
رئیسجمهور آمری ا در ازالم اورشریم بهزبنبوان پبایبتب ب
اسرائیل را مو وم م کند این زمبل نشبان مب دهبد کبه
امپریا یسم جنگافرو و تجاو گر اس
ٔ
وریفه ما مایب ا مبردم قبهبرمبان
در برابر این تجاو
فرسطین اس  ،یعن مردم که ببا ارتبش اشب با بگبر ،ببا
سیاس های دو اسرائیل ،و با سیاس های که خبواسبتبار
سا ش آنان با اش ال اسرائیر اس  ،مکار هی درا مد را به
پیش م برند
فدراسیون جهان سندی اهای کارگری در کنبار کبارگبران
فرسطین  ،که به مکار ه خود ادامه م دهند ،همیشه استبوار
ایستاده و خواهد ایستاد فدراسیون جهانب سبنبدیب باهبای
کارگری ا تمام گردهمای های بینا بمبربرب ببرای تبرویبج
خواس های بر ا مردم فرسطین استبفباده خبواهبد کبرد
رهبکبران
فدراسیون جهان سندی اهای کارگری زبمبرب برد
ِ
تش لهای رد کارگری را که ا سبیباسب هبای اسبرائبیبل
مای م کنند ،افشا خواهد کرد
تمام سندی اهای کارگری فرسطین که به مکبار ه ببر با
خود در استیفای وق خرا فرسطین افت ار م کنند ،ما را
در همکستگ با خود خواهند یاف تمام مکار ان سندی بایب
که در ٔ
رهبکبران فباسبد و
بدنه سندی اهای خبود ببر ضبد
ِ
سا شکار مکار ه م کنند ،ما را در کنار خود خواهند یاف
وضعی امرو  ،بهویژه پس ا تصمیم غبیبرقباببلپبشیبرش
رئیسجمهور آمری ا ،به جنکش سنبدیب بایب ببا مباهبیب
طک ات  ،دارای نیروی جوان ،انترناسیونا یبسب  ،تبودهای و
متود کننده نیبا دارد ،جبنبکبش سبنبدیب بایب ای آ اد ا
های بوروکراتیک و فاسد تنها جنکش سندی بایب ای
دخا
ِ
که است الل تش یالت دارد و در صبفهبای فبدراسبیبون
جهان سندی اهای کارگری مکار ه م کند ،قادر بهکمک ببه
مکار ٔه مردم فرسطین توانا خواهد بود
تبیرخانه– فارقمیونجهانیمنایکاهای
کارگری۱۱آذرماه۱۹۳۱

 ۳دوشنبه  ۰دى ماه ۱۹۳۱
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مىتوانیم و باید در دنیایى
صلحآمیزتر زندگى کنیم
جرم کوربین ،رهکر ز ،کارگر بریتانیا ،رو  ۷۱آذر در نشست که با
وق
زنوان ”بعد ا نو یکرا یسم نوب چیس ؟“ و به مناسک رو جهان
بشر در م ر سا مان مرل متود در ژنو ،سوئیس ،برگزار شد ،س نران کرد و
ٔ
درباره نظام سرمایهداری اکم در جهان بیان کرد ،ا
ن تههای قابلتوجه را
جمره این ه ”ساختن یک نظام اجتماز -اقتصادی نوین که زدا و وق
بشر در مرکز توجه آن باشد“ ضرور مکرم جهان امرو ی اس او همچنین به
موضو" زدا آ،وهوای و تأمین راه بهتر برای ندگ جمع بر روی ٔ
کره
مین ،توجه انسان و بشردوستانه به پناهندگان و تأمین امنی و سرپناه برای
آنان ،تالش در راه صرح و امنی  ،و درک وضعی ی دیگر اشاره ٔکرد و تأکید
کرد که ب ای بشری بر روی ٔ
کره مین مسترزم توجه به همه این موارد
کریدی اس جرم کوربین در همان رو ی که در نشس سا مان مرل متود
س نران داش ٔ ” ،
جایزه صرح ٔ بینا مرر مکبراید“ را نیز ا سوی دو نهاد
”دفتر بینا مرر صرح“ با ساب ه فعا ی  ۷۸۱سا ه در راه صرح ،و ”همایش
دموکراتیک جهان “ ّکه در راه صرح ،زدا و ٔ برابری فعا ی م کند ،دریاف
پیگیرانه جرم کوربین در راه صرح و
کرد این جایزه به زر فعا ی های
خرعسالح ،ا جمره در م ام نایبرئیس کار ار خرعسالح هستهی در بریتانیا،
و نیز فعا ی های پیشین او در م ام صدر کار ار ”به جنگ پایان دهید“ در
ی و رفاه و بهرو ی برای
بریتانیا و پی ار در راه تأمین و تضمین امنی
ٔ
همه مردم جهان ،به او اهدا شد
ا آنجا که مواضع سیاس جرم در سالهای اخیر مورد توجه جنکشهای
مردم در بریتانیا و جهان بوده اس  ،مناسب دیدیم ب شهای ا س نران
او در نشس ٔسا مان مرل متود را که اوی ن ا قابلتوجه اس برای
خوانندگان نامه مردم ترجمه و منتشر کنیم ،که آن را در ادامه م خوانید
*****
جرم کوربین پس ا تش ر ا سا ماندهندگان و برگزارکنندگان همایش
سا مان مرل متود ،صوک هایش را این طور ادامه داد:
ٔ
اساسنامه ز،
بازث افت ار من اس که در اینجا صوک م کنم ،چون
ما اوی تعهد به مای ا سا مان مرل متود ،و تعهد به ”تأمین و تضمین
صرح ،آ ادی ،دموکراس  ،امنی اقتصادی ،و فار ا مویط یس برای
همگان“ اس ا این فرص استفاده م کنم تا بر بزرگترین خطرهای که
ٔ
جامعه بشری ما را تهدید م کنم تأکید کنم
خود من در م طع تعیینکنندهای قرار دارد تصمیم مردم بریتانیا به
کشور ٔ ِ
اتوادیه اروپا در همهپرس سال گششته به این معن اس که ما باید در
ترک
(برگزی )
فرص
این
ا
خواهند
م
برخ
کنیم
بین
با
جهان
در
خود
ش
ن
برای طرد دنیای خارج استفاده کنند و همه را به چشم رقیکان ِترسناک
بنمایانند برخ دیگر م خواهند ا این ّ
توول بهرهبرداری کنند و بریتانیا را به
یک گریزگاه ما یات ب قانون برای شرک های بزرگ تکدیل کنند که در آن
همگان دو ت کاهش یافته
دستمزدها کم ،وق مردم مودود ،و خدما
ً
اس ٔ ّاما ز ،من خواستار و مدافع آیندهّای کامال متفاو پس ا خروج ا
اتوادیه اروپاس و در این راه بر بهترین سن های بینا مرر جنکش کارگری
نزدیک
روابط همیارانه و
جهان و در کشور خودمان ت یه م کند ٔما
خواستار ٔ
پایه همکستگ  ،مکاد ٔه
اتوادیه اروپا بر
با همسایگان اروپای در بیرون ا
زادالنه ،سودمندی مت ابل ،و نیز روابط انترناسیونا یست فعاالنه و گستردهتر
با ٔ
همه کشورهای جهان هستیم ز ،کارگر ا راه ”شورای اروپا“ به هم اری
با دیگر کشورهای اروپای و جنکشها و ز،های ترق خواه ادامه خواهد داد
تا مطمئن باشد که کشور ما و دیگر کشورهای جهان به تعهدهای بینا مرر
خود زمل م کنند زمل جمع  ،همکستگ  ،و هم اری بینا مرر
ار شهای اند که ما ّ
مصمم به تأمین و تو ا آنها در سیاس خارج خود
هستیم ما خواستار بهرهگیری ا دیپرماس برای گسترش نظام بینا مرر
مترق و قانونبنیادی هستیم که زدا و امنی را برای همگان تأمین
م کند ما باید اطمینان داشته باشیم و تضمین کنیم که قدرتمندان هم به
قوانین و م ررا بینا مرر ا ٔترام م گشارند و آن را رزای م کنند ّدر غیر
این صور  ،آرمانهای ازالمیه جهان وق بشر ّ
مصو ۷۳۴۲ ،در د یک
آر و باق خواهد ماند و ام ان برای قدر های جهان خواهد بود که ٔهر طور
میل دارند ،ا هر ب ش آن به سود خود استفاده کنند مکرمترین وریفه ما این
اس که با کشورهای دیگر هم اری کنیم تا آرمان وق بشر را به پیش
بکریم ،و با چهار خطر بزرگ و به هم پیوستهای که بشری را تهدید م کند،

ٔ
فزاینده قدر و ثرو ب سا،وکتا ،و
م ابره کنیم ن ستین خطر ،تمرکز
با خواس نشدن در دستان ب ش بسیار کوچ ا ن کگان شرکت اس که به
افزایش شدید نابرابری ،مورومی  ،ناامن  ،و خشم در سراسر دنیا منجر شده اس
همان نظام که بسیاری آن را نو یکرا یسم م نامند
ایجاد ب ثکات  ،دامن دن به
ّدومین خطر ،ت ییرهای آ،وهوای اس که سکب
ٔ
مناقشههای گوناگون در سراسر جهان ،و تهدید ٔ
آینده همه ما شده اس
ّ
سومین خطر ،شمار ب ساب ٔه افرادی اس که ا کانونهای مناقشه ،اذی و
آ ار ،ن ض وق بشر ،فروپاش اجتماز  ،و فاجعههای آ،وهوای فرار م کنند
و باالخره ،دس دن به مداخره و اقدام نظام یکجانکه بهجای توسل به
دیپرماس و مشاکره به منظور ل و فصل کردن اختالفها و زوض کردن دو ها،
چهارمین تهدید اس
نظام اقتصادی غا ب بر جهان نابسامان و ورش سته اس این نظام ،جهان به
درصد منابع جهان را ٔدر
وجود آورده اس که در آن شمار اندک ثروتمند ،کنترل ّ ۳۲
ّاختیار دارند ناامن فزاینده اس و میزان نابرابری در درون مر ها و در م ایسه
ّمر ها با ی دیگر به طر ی باورن ردن ب تناسب اس کشورهای در ال توسعه به
زر فرار ما یات شرک های بزرگ ،هر سال بیشتر ا ّ ۷۲۲میریارد دالر ا
درآمدهای خود را ا دس م دهند هر سال هزار میریارد دالر به زر جریانهای
غیرقانون ما ا کشورهای ”جنو “،غار م شود این یک رسوای و ننگ
م کنند که
جهان اس نکاید گشاش که قدرتمندترین شرک های بینا مرر
دنیای ما چگونه و توسط چه کسان باید اداره شود
با گشش س سال پس ا مان که طرحهای ”تعدیل ٔساختاری“ ب ش بزرگ
ا دنیا را به نابودی کشاند ،خطمش نو یکرا که سرچشمه آن طرحها بود ،اکنون
در ال فروریزی اس در این وظه ا مان ،بوران ازتماد در این نظام اقتصادی
و نظم اجتماز ورش سته فرصت برای ما به وجود آورده اس که بر اساس تفاهم
جمع  ،نظام اجتماز و اقتصادی نوین بسا یم که منافع اکثری را در او وی قرار
دهد فروپاش نظام ساخته شده توسط ”ن کگان“ جهان به این منجر شده اس
که برخ سیاستمداران به آتش هراس و تفرقه بدمند ممنوزی های ازالم شده
زریه مسرمانان توسط پر یدن ترامپ و موضعگیریهای جنجا او بر ضد
ور شدن آشو،های نژادگرایانه و انوراف توجهها ا کارهای
ماس زی که هادوسکبیرشعره ٔ
سرطه ”وال استری ٔ“ او دارد به پیش م برد در بریتانیا هم که
ِ
دستمزدهای واقع بیشتر مردم در دهه گششته کاهش یافته اس  -در ا که
شرک ها و ثروتمندان ا کاهشهای ما یات دهها میریاردی برخوردارند -نیز وضع
به همین منوال اس  ،اگرچه کم مالیمتر تر ا ِم  ،ن ٔ س و یر ما ،تهدید م کند
که ”قانون وق بشر“ را که وق سیاس و مدن همه مردم ما را تضمین م کند
دور م ریزد و با تأکید م گوید ” :اگر شما به این ازت اد دارید که شهروند جهانید،
پس شما شهروند هیچجا نیستید »
ٔ
گزینه دیگری وجود دارد اقتصاد جهان
در م ابل این نظم ورش سته و ویرانگر،
باید بتواند منافع مشترک اکثری مردم را تأمین کند ّاما تو ا این امر به ت ییر
ساختاری واقع و بنیادین در سطح جهان نیا دارد در این میان ،سا مان مرل
متود ن ش مووری مکتن بر همکستگ  ،ا ترام به وق بشر ،و م ررا و
هم اری بینا مرر دارد و باید شرایط را برای رهکران دموکرا فراهم آورد که
ٔ
درباره قدر مهارناپشیر شرک ها ی را بگویند در  ۴دسامکر ۴۰[ ۷۳۱۱
بتوانند
سال پیش] سا وادور آ نده ا تریکون سا مان مرل متود خواستار اقدام جهان زریه
تهدید شرک های چندمریت شد که در برابر هیچ دو ت  ،مجرس  ،یا نهادی که
منافع زموم مردم را نمایندگ م کند پاس گو نیستند نه ماه بعد ،آ نده در
کودتای پینوشه کشته شد که آغا  ۷۱سال دی تاتوری خشن در شیر بود ،و آن
مایشگاه بنیادگرای با ار ب نظار یا بهاصطالح ”آ اد“ تکدیل کرد ّاما
کشور را به آ
ِ
اکنون مردم جهان برخاستهاند و خواستار

ادامه در صفحه ۱۴

 ۱۴دوشنبه  ۰دى ماه ۱۹۳۱
ادامۀ مى توانیم و باید در دنیایى ...
آنند که به قدر گامگسی ٔته شرک های چندمریت برای گریز ا ما یا ،
تصا ب سر مینها و منابع به بهای ناچیز ،و در هم ش ستن جوامع انسان و
نیروی کار پایان داده شود شرک های که وق بشر را ن ض م کنند یا
مویط یس ما را نابود م کنند ،برای نمونه در مناقشههای جمهوری
دموکراتیک کنگو بر سر سود بردن ا ٔمعادن ،دیگر نکاید مصون ا مجا ا
ٔ
آینده ز ،کارگر
باشند برای همین اس که و ار توسعه بینا مرر در دو
در بریتانیا دو وریفه را پیش روی خود قرار خواهد داد :ریشهکن کردن ف ر ،و
کاهش نابرابری در سراسر جهان برای رسیدن به این هدف ،ما باید با فرارهای
ما یات و سا،سا ی در معامال تجاری و غار کشورهای در ال توسعه و
کاهش بودجههای خدما دو ت در کشور خودمان مکار ه کنیم همانطور
بکه ”اسناد پاناما“ و ”اسناد بهش “ نشان داد ،نم توان به قدرتمندان و
ا ببرثروتمندان ازتماد کرد که خودشان برای خودشان م ررا وضع کنند دو
ٔ
آینده ز ،کارگر بریتانیا با م امهای ما یات در کشورهای در ال توسعه
هم اری خواهد کرد تا به آنها در پایان دادن به این غار شرک ها کمک کند
وقت مردم در ف ر نگه داشته شوند ،در ا که سیاستمداران پولهای
مردم (در صندوق دو ) را به گریزگاههای ما یات سرا یر م کنند ،این یعن
ز ،کارگر برای این ه جروی این گریزگاهها را بگیرد ،قاطعانه
فساد دو
زمل خواهد کرد
ت ییرهای آ،وهوای ّدومین خطری اس که بشری را تهدید م کند
ارنشدن اس ؛ تعداد فاجعههای طکیع ا سال ۷۳۱۲
گرمایش مین ان
ّ
چهاربرابر شده اس زر اصر آن هم نشر [گا های گر انهی ] توسط
ّاما کشورهای که کمترین آ ودگ را ایجاد
کشورهای غن تر جهان اس
م کنند ،که اغرب کشورهای در ال توسعه هستند ،در معرض شدیدترین
آسیبهای یس مویط ناش ا ت ییرهای اقریم قرار دارند که موجب
ٔ
آالینده
ب خانمان اجتماز و ناامن غشای م شود بزرگترین کشورهای
دنیا باید بیشترین بار این مش ل را به دوش ب شند من ا دو های
آالیندهترین کشورهای دنیا ،ا جمره بریتانیا ،م خواهم که :ن س  ،توان و
ررفی خود را برای واکنش نشان دادن در برابر فاجعههای طکیع یاد کنند
باید ا نیروهای نظام ٔ ُپرتجربه در موارد اضطراری برای کمکهای انسان
هزینه ویران مویط یس را در پیشبین ما خود در نظر
استفاده کرد ّدوم،
بگیرند ّ
سوم ،قاطعانه ا توافا اقریم پاریس پشتیکان کنند و ّباالخره این ه
برای ب شودن و و بده ها [ی کشورهای ف یرتر] گامهای جدی و فوری
بردارند بد نیس س نان رئیسجمهور بورکینا فاسو در نشس سا مان و د
آفری ا در سال  ،۷۳۲۱/۷۹۱۱چند ماه پیش ا آن ه ترور و کشته شود را به یاد
آوریم که گف ” :این بده را نم توان با پرداخ اگر نپردا یم ،وامدهندگان
ن واهند ُمرد ،و اگر بپردا یم ما خواهیم ُمرد “ اکنون بر اثر بورانهای
ٔ
فزاینده آ،وهوای  ،شمار پناهندگان و آوارگان در سراسر جهان بیشتر ا هر
ّ
مان دیگری در جنگ جهان دوم اس پناهندگان هم انسانهای مثل ما
هستند ،و برخالف ما ،بر اثر خشون  ،اذی و آ ار ،و نابسامان های اقریم
مجکور به ترک خانه و کاشانهشان شدهاند جا ب اس که ده کشور ،که ف ط
 ۸٫۰درصد اقتصاد جهان را دارند ،بیشتر ا نیم ا پناهندگان جهان را پناه
دادهاند وق آن اس که کشورهای غن تر آستینها را باال بزنند کشورهای
اروپای م توانند و باید بیشتر ا اینها کمک کنند میزان مرگومیر مهاجران و
پناهندگان که ا دریای مدیترانه زکور م کنند همچنان رو به افزایش دارد در
ابل قاچاقچیان انسان نیز باید دس به اقدام ّهای مؤثرتری د
م ِ
بگویم :راه ل درا مد  ،هم اری واقع بینا مرر
ّاما ٔبگشارید به صرا
ّ
بر پایه وق بشر اس که زر های ٔریشهی مناقشهها ،اذی و آ ارها ،و
نابرابریها را هدف قرار م دهد من همه زمرم را در راه ازتالی ّدیپرماس و
گفتگو ،در م ابل جنگ و مناقشه ،صرف کردهام ّاما اال ،ت پس ا
گزینهٔ
های فاجعهبار سالهای اخیر ،با هم دارند به نفع
تجاو ها و اش ال ّ
نیروهای نظام ” ،ت دم آمری ا» ،یا ”امپراتوری  “۸برای تأمین امنی جهان
فشار م آورند اش ال ،مداخره ،تجاو نظام  ،و جنگهای صور گرفته برای
ت ییر رژیم در زراق ،اف انستان ،یک  ،و سوما ش س خورده ،کشورها و
منط ههای جهان را به ویران کشانده ،و بریتانیا و جهان را به م ان
خطرناکتر ا گششته تکدیل کرده اس
ٔ
گسترده وق بشر در
خیر ا کشورها چشمشان را به روی ن ض آش ار و
یمن ،که فروشهای میریاردی اسروه به زربستان سعودی به آن دامن ده،
بستهاند کمکهای دو بریتانیا به کشور یمن در سال گششته چیزی کمتر ا
 ۸۲۲میریون دالر بوده اس  ،یعن کمتر ا سود شرک های که به زربستان
سعودی اسروه فروختهاند همینطور ،وقت که دو بریتانیا ا راههای
گوناگون به ارتش میانمار کمک م رساند ،انی و ازتکار کشور ما برای

شمارۀ ۱۴۰۱
ّ
قرار
موضعگیری زریه پاکسا ی قوم مسرمان روهینگیا بهشد مورد
سؤالمسئرهٔ
م گیرد یا این ه دو های ما ف ط در رف ا راه ل دو-دو ت در
اسرائیل-فرسطین صوک م کنند ،و برای پایان دادن به سرکو ،فرسطین ها
و سربما ی ا آنها و آوارگ آنها ،ا نفوذ ٔو قدرت که دارند استفاده نم کنند
جامعه مرل رأی به ایجاد کشور ٔفرسطین
هفتاد سال پس ا آن ًه مجمع زموم
در سر مین داد که بعدا اسرائیل شد ،و نیم قرن پس ا اش ال کل منط ه تاری
فرسطین توسط اسرائیل ،اش ال آن سر مین و ّساختمان غیرقانون شهرکهای
یهودینشین که ن ض قوانین بینا مرر و سدی در راه تأمین صرح اس ،
همچنان ادامه دارد تصمیم دو آمری ا مکن بر شناسای اورشریم به زنوان
اسرائیل (شامل سر مینهای اش ال ٔ
شده فرسطین) ،که ا سوی
پایت
رئیسجمهور آمری ا ازالم شد ،تهدیدی نسک به صرح اس  ،و بهدرست با
شد س نران امسال پر یدن ترامپ در
مو ومی بینا مرر قاطعانهای
روبرو ٔ
گرای  ،و
چندجانکه
بشر،
وق
به
او
مره
و
متود
مجمع زموم سا مان
نشان امرلتهدیدی گستردهتر نسک به صرح بود و باید ٔ
همه ما را
قوانین بینا مرر
نگران کند بهزالوه ،اآلن وق آن نیس که توافا هستهی با ایران دور ری ته
شود آن توافا دستاوردی مهم بود که ایران و گروه ا قدر های جهان برای
کاهش تنش بر ُسر آن به توافا رسیدند بر هم دن این توافا نهف ط خاورمیانه،
بر ه شکه ٔ
جزیره کره را هم تهدید م کند اگر آمری ا توافا هستهی اش با تهران را
دور بریزد ،برای پیونگیانگ چه انگیزهای باق خواهد ماند که باور کند خرعسالح
برایش سودمند خواهد بود؟
ٔ
جویانه خود ،تهدید به
پرخاش
و
ره
مس
های
توهین
با
اون
ترامپ و کیم جونگ
ً
دهشتناک م کنند من ،همراه با (ت ریکا) ٔ
م ٔ
همه بشری به این دو
ابره هستهی
ٔ
رهکر م گویم :این با ی نیس ؛ ا که پرتگاه کنار بروید همه م دانند که با جنگ
و خشون نم توان مسائل دنیا را ل کرد خشون  ،خشون به بار م آورد در
سال  ،۸۲۷۱نزدیک به سهچهارم مرگومیرهای ناش ا تروریسم در پنج کشور
رخ داد :زراق ،اف انستان ،سوریه ،نیجریه ،و سوما پس بیایید در کنار قربانیان
جنگ و تروریسم بایستیم و زدا بینا مرر را به واقعی تکدیل کنیم در جای
که آش ارا این خطر وجود دارد که ا سالحهای فروخته و صادرشده در ارت ا،
ن ض وق بشر یا دیگر جنای های مشابه زریه بشر استفاده م شود ،نکاید اجا ٔه
صدور اسروه داد بریتانیا ی ا بزرگترین صادرکنندگان اسروه اس گششته ا
این ،باید در پ راههای گش تا بتوان تو ید اسروه را به دیگر صنایع ت صص
مفید برای ٔ جامعه تکدیل کرد
قطعنامه اخیر کنگره و سنای آمری ا اوی دو ن ٔته ب ساب ه بود ی این ه
ن ش آمری ا در ویران یمن را تأیید م کند ،و ّدوم این ه روشن م کند که کنگره
اجا ٔه این درگیری نظام را نداده اس ٔ آنچه در یمن م گشرد ،ا جمره وخیمترین
مورد ٔشیو" وبا در تاریخ انسان ،فاجعه انسان و شتناک اس اف ار زموم
جامعه بینا مرر باید آنهای را که در جنگ یمن ا زربستان سعودی مای
م کنند -ا جمره دو تر ا ِم  -وادار کند که به تعهدهای قانون و اخالق خود
در امر ٔ فروش اسروه زمل کنند و برای تو ا آتشبس و لوفصل کردن این
مناقشه ویرانگر وارد مشاکره شوند ما [ ز ،کارگر] مصمم هستیم که در چنین
شرایط نیروی هوادار فظ صرح و دیپرماس  ،و مای ا وق بشر باشیم
زدا و وق بشر ،در کنار تعهد به مای ا سا مان مرل متود ،در مرکز
سیاس خارج ما خواهد بود
سا مان مرل متود نهادی اس با کارپایهای یگانه برای تو ا زمل و
هم اری بینا مرر ما م توانیم در دنیای صرحآمیزتر ندگ کنیم ٔتمایل به
ایجاد ندگ بهتر برای همه ،در درون ما م جوشد دو ها ،جامعه مدن ،
جنکشهای اجتماز  ،و نهادهای بینا مرر همگ م توانند به تو ا این هدف
یاری برسانند باید در راه ایجاد نظام جهان قانونبنیادی که همه را در بر بگیرد و
به سود همه -نه شماری اندک -باشد ،به تالش خود بیفزاییم
ٔ
درباره آن ف ر کردن و رف دن بس اس یک
بس اس ّاول بمکاران ،بعد
بام و دو هوا در سیاس خارج
در زوض ،باید همکستگ  ،رهکری آرام ،و هم اری در میان ما باشد ما همراه
با ی دیگر م توانیم :نظام اقتصادی-اجتماز نوین بسا یم که وق بشر و
زدا در مرکز آن باشد؛ زدا یس مویط را تو ا ب شیم و راه بهتری
برای ندگ در کنار ی دیگر بر روی این ٔ
کره خاک بیابیم؛ انسانی پناهندگان را
دریابیم و به آنها م ان امن برای ندگ بدهیم؛ و در راه صرح ،امنی  ،و درک
ی دیگر ب وشیم ب ای بشر با کمتر ا اینها مم ن نم شود
ما باید قدرشناس مدافعان وق بشر در سراسر جهان باشیم که ندگ خود را
فدای ندگ دیگران م کنند باید به کار آنها ارج بگشاریم صدای ما باید صدای
آنها باشد
متش رم

 ۱۱دوشنبه  ۰دى ماه ۱۹۳۱
ادامۀ به سوى کارزار سراسرى در ...
داقل دستمزد در م مکنا و ٔ
پبایبه دیبگبر سبطبوح مبزدی مب ببایسب
تأمین ٔ
کننده نهتنها نیا های معیشت خانوارها ،بر ه نیا های مرکب و متنبو"
آنها را که ا آن با زنوان سکد هزینههای خانوار یاد م شود ،نیز تأمین کند
اما شورایزا کار ،ط بیش ا سه دهه این سکد را به سکبد هبزیبنبههبای
معیشت  -آن هم در نا لترین سطح ،یعن آن داقلهای نباربر ببر نبده
ماندن کارگران و خانوارهایشان -تنزل داده اسب ؛ کبافب اسب ببه ایبن
ٔ
قصادقانهق توفی  ،ا ازضای بهاصبطبالح قکبارگبریق
ارهارا منفعالنه اما
درباره ٔ
ٔ
رویه این شورا به مد بیش ا سه دهبه در تب بویبم
شورایزا کار،
داقل دستمزد ساالنه و بهتکع آن دیگر سطحهای دستمزدها ،توجه کنیبم:
قاینکه وضعی معیشت زموم مردم ط سالهای اخیر و بر اثر ب تدببیبری
دیگران ،تضعیف شده ،واضح و مکرهن اس و ی ن ما ا کارفرمایان و دو
ن واستیم که خط ف ر را رزای کنند ،بر ه تنها خواهان این بودیم کبه نبرخ
تورم سکد معیشت را در سال جاری بر اساس آمار بانک مرکزی و مرکبز آمبار
مواسکه کند و آن را به مزد کارگران اضافه کند که این رقم  ۹۸۴هزار تومبان
بود بر اساس آمار بانک مرکزی ،نرخ سکد معیشت مردم ،در سال گششبتبه،
دو میریون و  ۱۲۲هزار تومان ازالم شد ا طرف دیگر ،مرکز آمار نبیبز تبورم
بهمنماه را  ۷۸درصد ازالم کرد که بهمنز ٔه تورم  ۹۸۴هزارتومان معبیبشب
اس ما این را خواستیم تنها بهاین خاطر که وضعی معیشت کارگران برای
سال آینده تثکی شود و دو و کارفرمایان با ی دیگر ایستادگ کبردنبد و
چنین امری را نپشیرفتندق [خکرگزاری تسنیم ۸۴ ،اسفندماه  -۷۹۳۴تأکید ا
ماس ] مفهوم این س ن این اس که ،در سال  ،۷۹۳۴خط ف ر  ۸میریبون
ٔ
نتیجه  ۷۸درصد نرخ تورم رسم ۹۸۴ ،
و  ۱۲۲هزار تومان بوده اس که در
هزار تومان هم افزایش داشته اس ؛ اما این بهاصطالح نمایندگان کبارگبری
فظ همان سطح معیشت سال  ۷۹۳۴را خواستار بودهاند که این هم بهد یل
م اوم کارفرمایان و دو زمر نم شود و سرانجام داقل دسبتبمبزد ا
 ۱۷۸هزارتومان تنها به  ۱۷۸هزار تومان افزایش م یابد! این در ا اسب
که بر اساس جدول ازالمشده ا سوی و ار کار و رفاه ،هزینههای مبرببو
به ت شیه خانوار  ۴نفره در همان سال ۳۹۲ ،هزار تبومبان ازبالم شبده ببود
[پایگاه خکری رادیو سهام -ت نیو  ۸۱ ،فروردینماه  ]۷۹۳۱م دانیم که در
سال  ۳۱نیز ،داقل دستمزد اسم با همین رویبه ببه  ۳۹۲هبزار تبومبان
افزایش یاف  ،در ا که خط ف ر در این سال بیش ا  ۹٫۰میریون تبومبان
ازالم شد [سای توریر خکری زصبر ایبران ۷۲ ،فبروردیبنمباه ]۷۹۳۰
میدری ،معاون رفاه و ار کار دراینباره م گوید :قبر اساس جدو که در
و ار رفاه [کار] تعیین شده ،هزینههای خوراک هر فرد ایران در ضریب ۴
مواسکه م شود و رقم بهدس آمده خط ف ر م شود در این هبزیبنبههبای
خوراک باید داقلها را درنظر بگیریم چون خط فب بر یبعبنب بداقبلهبا
ٔ
هزینه خوراک را تعیین م کنیم ،اما ببرای
بهطورمثال ،برای یک نفر داقل
دو نفر ضریب  ۷٫۲بهدس م آید و برای یک خانوار چهارنفری کبه اغبربب
میانگین خانوارها بر این اساس تعیین مب شبود ،ضبریببهبای مبتبفباوتب
داردق [همانجا -تأکید ا ماس ] ،بهاین ترتیب که در تعیین مبکبربغ بداقبل
دستمزد مالک شورایزا کار ،داقلهای مربو به ت ٔ
شیه خانوارها یعبنب
قخط ف ر مطراق یا بهزکارت  ،نیا های هر انسان برای نده مبانبدن اسب و
دیگر اقالم سکد  ۲گانه هزینههای ندگ و مشتمل بر :قپوشاک و کبفبشق،
قمس ن ،آ ،،برق و سوخ ق” ،اثاثیه و کاالهای موردنیا منزلق ،قبهداش و
درمانق ،ق ملون ل و ارتکاطا ق ،قمطا عه و تفریوا ق ،قکاالهبا و خبدمبا
موضو" قخط ف ر نسک ق ا اساس نادیده گبرفبتبه مب شبونبد! هبم
متفرقهق
ِ
ٔ
ساالنه ار ش واقع دستمزدها -ببهرغبم افبزایبش
ا اینروس که ،کاهش
ٔ
فاصربه زبظبیبم
ناچیز ار ش اسم آن -ط بیش ا سه دهه بهوجود آمدن
ٔ
درنتیجه آن ،فرو رفتن هرچه ببیبشبتبر
میان درآمدها و هزینههای ندگ  ،و
ٔ
جمعی های زظیم کارگران و وقبگیران در ورطه ف ر مطربا را مبوجبب
شده اس
کاهشماالنه مسدورتمدو ت قلعیکارگرقن
د
د
کاهش ساالنه و مستمر دستمزد کارگران ا سال  ۷۹۰۲تا کنون ،کاهبش
دستمزد واقع  -قدر خرید -کارگران را در پب داشبتبه اسب
 ۲۲درصد
ِ
ٔ
مواسکه آن
بهزکارت  ،دستمزد واقع ِ کارگران به  ۸۲درصد تنزل کرده اس
ساده اس اگر سال  ۷۹۰۲را پایه بگیریم و نرخ افزایش دستمبزد در سبال
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 ۷۹۰۳را در آن ِازمال کنیم و نرخ تورم را ا آن ب اهیم و این مواسکه را تبا سبال
 ۷۹۳۱ادامه دهیم ،به همین نتیجه م رسیم
زناگیکارگرقن
تورم
د
آثارموءآنبرتمدو ت ب
ماند ،د ٔ
شیوه مواسکه دو ها و نهبادهبای
موضو" دیگری که نکاید ا نظر پنهان
ومت برای کمتر نشان دادن نرخ تورم واقع اس یرا قدو هبا ببر اسباس
م ٔ
ایسه بهای بیش ا  ۹۲۲قرم کاالی که مم ن اس برخ ا آنها ت یکببار
ٔ
هم در ندگ کارگران وارد نشود ،نرخ تورم را ازالم م کنندق [رو نامه وطن امرو ،
 ۷۳فروردینماه  ]۷۹۳۱الآن ه برای کارگران پیش ا هرچیز ،کنتبرل و مبهبار
هزینههای خوراک ،مس ن ،توصیل ،بهداش و درمان ،پوشاک ،ملونب بل و
نظایر آن ،موضو" اقالم  ۲گانه سکد هزینههای ندگ ا اهمی اساس برخوردار
ضد مردم  ،همچنین ببایبد تبوجبه داشب کبه
اس گششته ا این ت رب آش ار ِ
افزایش دستمزدهای اسم  ،اگر صور گیرد ،همواره در پایان سال ببه نسبکب
تورم همان سال برای سال آینده ِازمال مب شبود در با ب کبه در کشبورهبایب
همچون کشور ما که بهطور مداوم با تورم افسارگسی ته روبروس  ،ا همان آغبا
سال افزایش دستمزد درنتیجه تورم جاری کارایب خبود را ا دسب مب دهبد
ا اینروی ،م توان تش یس داد که کاهش دستمزد ساالنه کارگران و انکاش آن
ط  ۹۲سال ،تنزل بس بیش ا  ۲۲درصد مزد واقع ِ کارگران را مبوجبب شبده
اس بنابراین ،مهار تورم ا جمره خواس های اساس کارگران در مکار ٔه صنبفب -
طک ات شان اس
مباه ینههایزناگی کویدههایتمدو تترکارگاهها
د
بهباور ما ،کارگران نکاید در تکیین هزینههای سکد ندگ اببتب بار زبمبل را ببه
قکبارگبریق سبر
کارفرمایان ،به دو های کارگزار آنان و به نمایندگان بهاصطالح
ِ
بهفرمان سرمایه واگشارند کمیتههای دستمزد در کارگاهها م تبوانبنبد و ببایبد ا
طریا پرسشنامههای پیشبین شده ،موضو" تکیین داقل دستمزد که دراختیبار
ادارههای کار هم هس  ،بههر طریا مم ن و ا جمره با استفاده ا شبکب بههبای
اجتماز به تکیین زین و دقیا قهزینههای ضرور ندگ ق بر اساس اقالم  ۲گانبه
برآیند و آن را در جنکش مطا کات شان درموضو" صیان ا وق دستمزد واقعب
مالک گیرند مواسکا مست ل ما نشان م دهد که خط ف ر نسک امرو بین ۴۰
تا  ۰۲میریون ریال در ماه اس اتفاق نیس که امرو ف ر گستبرده و رو افبزون
کارگران و مت شان کشبور را ا یبکسبو و ثبرو هبای نبجبومب مشبتب
کالنسرمایهدار را ا سوی دیگر شاهدیم ،و این همان ن کت اس کبه ببایبد ببه
م ابره با آن برخاس  ،همانطور که در سال  ۷۹۰۲کارگران کشور در پناه جنبکبش
سراسری و متود خود موفا به انجام آن شدند
پدس


پنهانشانکالن
.۲
مدرمدایدهتقرقن  قندلد صدفدددان تر د
ُ
کارفرمایانخرت
ٔ
رذیبالنبه کبالن ُسبرمبایبهداران و
در این ب ش ا م ا ه م کوشیم آن تبرفبنبد
انگلصفتان در پنهان داشتن ٔ
چهره کریهشان در ِپس کارفرمایان خبرد را آشب بار
کنیم ا کارگزاران کالن سرمایهداران بسیار شنیدهایم که م گویند ببیبش ا ۱۲
درصد اشت ال کارگران در کارگاههای کوچک اس و بهد یل ببهبرهوری کبم ایبن
کارگاهها افزایش دستمزدها بر اشت ال تأثیر منف م گشارد این ادزای اس پوچ
و فریبکارانه ،یرا مروجان این نظریه م کوشند تا ٔ
همه کارگاههای کوچک را در
م و هی وا د طک هبندی کنند و با منورف کردن توجهها ا ت ییرهای ساختباری-
طک ات کشور ط بیش ا سه دهه اخیر ،کارگاههای موجود را بهصور افب ب و
بهش ل جزیرههای پراکنده جروه دهند ال آنکه ،با ش لگیری ا یگارش هبای
ما و غولهای ما  -صنعت  -تجاری در قا ب بنیادها ،نهادها و مجتمبعهبای
بوروکراتیک تو یمیافبتبه در
زظیم صنعت  -تجاری و ما ا یکسو و بورژوا ی
ِ
دستگاههای اداری ا سوی دیگر ،جای دیگر برای کارگاههای مست ل در رقاب با
این غولهای اقتصادی نم ماند ا اینروی ،سرنبوشب مبوبتبوم شبرکب هبا و
کارگاههای کوچک و متوسط در مسیر فظ ب ای خود ،دنکا ه بروی ا سیاس ها و
خواس های این غولهای اقتصادی اس بههمین د یل ،در بررس وضعی این
کارگاهها م بایس به ٔ
رابطه زمودی آنها با مجتمعهای اقبتبصبادی -مبا ب و
کالنسرمایهداران نظر داش
ترکیبکارگاههایکوچک آنانیکهترآنهاشاغ قنا
ا آن دجا که هنو سا ٔ
نامه جامع آماری سال  -۷۹۳۰بهرغم گشش نزدیبک ببه
دو سال -انتبشبار نبیبافبتبه اسب و
آمارهای موجود در بسیاری ا جزییا
ادامه در صفحۀ ۱۱

 ۱۱دوشنبه  ۰دى ماه ۱۹۳۱
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ادامۀ به سوى کارزار سراسرى در ...
ساک اند ،ناگزیر برای نشان دادن ترکیب کارگاههای کوچک به آمارهبای سبال
 ۷۹۳۲اکتفا م کنیم ،هرچند که بنا بر پژوهش مست ل و مشباهبدا مبیبدانب
م دانیم که در فاصره  ۱سال گششته ت ییرهای بسیار رخ داده اس آمبارهبای
سال  ۷۹۳۲ترکیب  ۷۰میریون و  ۸۰۱هزار نفر کارگران و کبارکبنبان شباغبل در
کارگاههای رسم کشور در ب ش خصوص را ببهتبرتبیبب ۱۸۳۹ :هبزار نبفبر
مزدبگیران ۱۸۹۹ ،هزار نفر کارکنان مست ل ۲۱۷ ،هزار نفر کارکنبان فبامبیبرب
شاغل در کارگاههای خانوادگ و  ۱۱۷هزار نفر را کارفرمبا ازبالم کبرده اسب
قکارکنان دارای اببزار کبار
همچنین ،کارکنان مست ل را اینگونه تعریف م کند:
ِ
که کارگری در است دام ندارند ق بنابراین ،با یک نگاه کر م توان دریبافب کبه
بسیاری ا کارگاههای پراکنده در شهرها و روستاها در قا ب م ا ه و فروشگاههای
تجاری ،خدمات  ،کشاور ی ،صنعت و تعمیرات ذیل کارگاههبای خبانبوادگب و
ٔ
کارکنان مست ل جای دارند و ٔ
ارائبه خبدمبا
دامنه فعا ی شان بهطور زمده ببه
جزئ در مول مودود م شود روشن اس که این گروههبا ا شبمبول ببوبث
دستمزد خارجاند برای مثال ،مطابا آمارهای سال  ،۷۹۳۹ا مجمبو" ۷۴۴۰۸
کارگاه تو یدا صنعت بیش ا نیم ا اشت ال در این رشته به کارگاههای ببیبش
 ۷۲نفر کارکن ،بهرغم تعداد بیشتبر،
ا  ۰۲نفر کارکن تعرا دارد و کارگاههای  ۷تا ً
کمتر ا یکسوم شاغالن این رشته را که ا زاما همه آنان هم کارگر و مبزدببگبیبر
نیستند ،در خود جای دادهاند (نتایج آمارگیری نیروهای کارگاههای صنعت  ،سال
ٔ
 )۷۹۳۹همچنین ،بر اساس سا ٔ
(صبفبوبه  ،)۴۴۱ا
نامه آماری سبال ۷۹۳۲
مجمو"  ۷میریون و  ۴۱۲هزار کارگاه فعال در زمدهفروش  ،خردهفروش  ،تعمیر
وسایل ن ریه ،کاالهای ش ص و خانگ و طک هبندی شبده در  ۸۹سبرفصبل،
دود  ۷میریون و  ۰۰هزار آن یک نفر ۹۲۰ ،هزار آن دو نفر و دود ُ ۷۲۲هبزار
تعداد کارگاههای شش تا نه نفر دود
شاغل را دربرم گرفتند و ُ
آن سه تا پنج نفر ُ
 ،۲۴۲۲ده تا چهلونه نفر  ،۰۲۲۲پنجاه تا نودونه نفر  ۸۸۷و صد نفر و ببیبشتبر
کارکن ۷۰۲،کارگاه بودهاند همین نسک را م توان در بب بش کشباور ی و در
راز  ،باغداری و دیگر رشتههای آن دید بهاین ترتیب ،با نگاه دقیاتر بتب
پرشماری کارگاههای کبوچبک در
به آمارهای رسم م توان دریاف که بهرغم
ِ
تمام ب شهای خدما  ،صنع و کشاور ی این کارگباههبا ببیبشتبر ا آنکبه
اشت ال ا باشند ،خوداشت الاند ،یرا در شرایط کنون کارگاههای کوچک -بهجبز
آن دسته ا کارگاههای فردی و خانوادگ ای که به ٔ
ارائه خدما مودود و مورب
ا قکیل تعمیرا جزئ و فروشندگ مش ولاند -نم توانند در خصوص تو یبد و
تو یع موصوال شان بهطور مست ل در با ار ضور یابند یبرا تبوان رقبابب ببا
مافیای اکم در رشتههای م ترف اقتصادی را ن واهند داش ورش بسبتبگب
زظیم تو یدکنندگان کفش و برخ کاالها ا این مره بودهاند و هبمایبنبک نبیبز
تعطیر و رکود بسیاری ا کارگاههای دو ندگ  ،بافندگ  ،صنعت و نظایر آنها یا
دس بهدس شدن و ت ییر کاربری مداوم م ا ههای مب بتبربف را شباهبدیبم
ا اینروی ،بهموض آنکه کارگاه ب واهد با توسعه و سرمایهگشاری بیبشبتبر ا
ٔ
پوسته ش ص و خانوادگ و ا سطح خدما مور خارج شود ،باید هبمبچبون
ٔ
پبس
ائده بورژوا ی ٔبزرگ و در امتداد تصمیمهای آنها زمل کنبد و گبرنبه ا ِ
هزینههای اداره درا مد کارگاه خود برن واهد آمد بههمین د یل ،کارگاههبایب
کوچک در رفههای دو ندگ و بافندگ  ،فرشباف و نظایر آنهبا کبه هبنبو
دایرند ،برای گرفتن سفارش و تو یع کبردن مبوبصبولشبان ببه ُببنب بداران و
هبای
سفارشدهندگان و تو یعکنندگان زمده وابستهانبد و وابسبتبگب کبارگباه ً
تو یدا صنعت به مجتمعهای بزرگ در این ب ش برای گرفتن سفارش کبامبال
آش ار اس بهزکارت دیگر ،این نه تو یدکنندگان کوچک ،ببرب به شبرکب هبای
ُبن داری و سرمایهداران بزرگاند که با در دس داشتن نکض ببا ارهبای مصبرف
تعیین م کنند که چه کاالی و با چه قیمت تو ید شود طکیع اس که در ایبن
قیم گشاری باید سهم داکثری آنها ا قار ش اضافهق تو یدشده ،تأمین شود
هدای و کنترل با ارهای واردا  ،صادرا  ،تو بیبد ،تبو یبع ،مصبرف و کبار
دراختیار چه کسان اس ؟
اگر خط وابستگ کارگاههای کوچک به کارگاههای بزرگ را همچنان ببهطبور
زمودی امتداد دهیم م رسیم به ا یگارش های ما در ببنبیبادهبا ،نبهبادهبا،
اقبتبصبادی
تو ی های وابسته بهرهکری نظام ،م رسیم به مجتمعهای زظبیبم
ِ
گردآمده در اتاقهای با رگان و بورژوا ی بوروکراتیک که در دستگاههای اداری،
شرک ها و مؤسسههای دو ت و زموم  ،مؤسسهها و شرک های وابسبتبه ببه
شهرداریها پا سف کرده و جا خوش کردهاند این گروهها ،بهرغم شراکب ً هبای
معین ،اگرچه گاه در ت سیم منافع اختالف دارند ،اما در یک موضو" کامال متوبد

و منسجم زمل م کنند ،و آن ،صفآرای در برابر کارگران و بوقببگبیبران
باهدف قدوشیدنق هرچه بیشتر آنان اس
رف برشماردن نام هردینگهبای مبا ب  ،صبنبعبتب  ،کشباور ی،
ت ِص ِ
خدمات  ،واردات  ،ساختمان  ،پبیبمبانب باری ،غبشایب  ،دارویب  ،درمبانب ،
ملون ل ،هترداری ،گردشگری و جز اینها ،و نبیبز تبنبهبا نبام ببردن ا
شرک های وابسته به آنها ،شرک های تابع و پیمان اران طرف قبراردادهبای
آنها و همچنین با گوی تالش این شرک ها برای کنترل دیگر شرک هبا ا
ٔ
وصره ایبن
طریا خرید و فروش سهام آنها در با ارهای بهابا ار (بورس) ،ا
م ا ه خارج اس ا اینروی ،م کوشیم در م ا ههای آت ن ش و زبمبرب برد
م ر ،هریک ا آنها را در زرصههای اقتصادی ،اجتماز و سیاس برمبال
کنیم اما آنچه اکنون باید بهآن اشاره کرد ،با گوی ن ش این هردینبگهبا در
م ام کالنکارفرمایان کشور در مهار و کباهبش رو افبزون دسبتبمبزدهبا در
با ارهای کار اس توضیح اینکه ،هربدیبنبگ )(Holding Companyیبا
شرک دارنده ،شرک مادر ،شرک ما ک و جز این نامها و ویژگ ها ،ببنبا ببر
ی ا تعریفهای آن ،به شرکت گفته م شود که ف ط به منظور خرید سهام
سرمایه و کنترل زمریا شرک های دیگر تأسیس م شود و ببهخبودیخبود
فعا ی تجاری ندارد بر اسباس اطبالزبا مبنبدرج در سبایب ققبرارگباه
خاتماالنکیاق ،این سا مان زظیم اقتصادی با ا تسا ،نیروهای وریفه نزدیک
به  ۷۰۲هزار کارگر و کارمند مت صس در اشت ال مسبتب بیبم خبود دارد و
نزدیک به  ۰۲۲هزار نفر ًکارگر و کارمند در است دام شرک های پبیبمبانب بار
طرف قرارداد خود و زمدتا ا شرک های وابسته به این ا یگارشب هسبتبنبد
قبنیاد مستضعفانق در صور های ما سال  ۷۹۳۴خود ا  ۴۱هزار کارگر و
کارمند در است دام مست یم و ا بیش ا  ۱هزار وا دهای برونسپاری طبرف
معامره خود س ن گفته اس ا اینروی ،برآوردهای کارشناسانه اک ا آن
اس که این بنیاد بیش ا  ۷۰۲هزار پبرسبنبل در اسبتب بدام مسبتب بیبم و
غیرمست یم خود دارد سا مان اقتصادی قآستان قدس رضویق اگرچه مدز
اس که پرسنل است دام ٔ
شده آن  ۹۱هزار نفرند ،و بنا بر شواهد مبعبتبکبر،
شمار پرسنل این غول زظیم اقتصادی در شبرکب هبای اصبرب و تباببع و
شرک ها و کارگاههای طرف سفارش آن ،به بیش  ۸۲۲هزار نفر م رسد ایبن
ٔ
درباره قبنیاد تعاون سپاهق ،قبنیاد تعاون ناجاق ،قبنیاد شهیدق ،قببنبیباد
م یاس
مس نق ،قستاد اجرای فرمان امامق ،قصداوسیماق نیز صادق اس بر ایبنهبا،
شرک ها و هردینگهای زظیم وابسته به ازضای اتاقهای با گان و ا جمربه
هردینگهای خودروسا ان ،تو یع و پ ش فرآوردههبای غبشایب و دارویب ،
انکوهسا ی ،ملون ل و نظایر آن را بیفزایید در ایبن مبیبان شبرکب هبا و
مؤسسههای وابسته به دو  ،شرک ها و مؤسسههای زموم و شهرداریها
در زرصههای نف  ،گا  ،آ ،،برق ،ملون ل ً ،راهآهن ،کشاور ی و خدماتب
را نیز نکاید فراموش کرد این شرک ها که زمدتا ا شمول قوانین است بدامب
خارج شدهاند ،شمار کثیری ا کارگران و مت صصان را در است دام مست یبم
اری تأیید صبال بیب شبده ا سبوی
دارند و بیش ا  ۹۰هزار شرک پیمان ِ
سا مان برنامه و بودجه ،طرف قراردادهای آنهایند اگر ت این شبرکب هبا
در شرایط زادی بهطور میانگین  ۰۲نفر را هم در است دام داشبتبه بباشبنبد،
شمار است دامشدگانشان به دود  ۷میریون و  ۱۰۲هزار نفر م رسد (نبگباه
کنید به :سای قثانیهق) دیرتر به ن ش قراردادهای برونسپاری و پیمبانب در
کنترل دستمزدها در با ارهای کار با خواهیم گش فرامبوش نب بنبیبم کبه
بسیاری ا کارگاههای غیررسبمب
و غیرمجا در شهرها -بهویژه در
ادامه در صفحۀ ۱۹
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اشیه شهرها -طرف معامره مست یم و غبیبرمسبتب بیبم هبمبیبن کبالن
سرمایهداراناند بهاین ترتیب ،جای هبیبچ تبردیبدی نبمب مبانبد کبه ایبن
کالنکارفرمایاناند که کنترل با ار کار و ُدستمزدها را ببهطبورمسبتب بیبم و
غیرمست یم برزهده دارند ،نه کارگاههای خرد و پراکنده در سطح شهبرهبا و
روستاها
لرقرتقتهایپیوانی بر نمپاری
قراردادهای پیمان نارر بر ساخ  ،تجهیز و راهاندا ی پروژههای زمرانب
به دو روش قرارداد با مصا ح یا بدون مصا ح بین کارفرما و پیمانکار منعب بد
م شود در قراردادهای با مصا ح ،تأمین مصا ح برزهده پیمانکار ببر پبایبه
فهرس بهاس اگر قرارداد م طو" نکاشد ،درصور افزایش بهای مصا بح
پیمانکار این ا را دارد که درخواس تعدیل بها کند در قراردادهای ببدون
مصا ح تنها دستمزد و قسربار ساخ ق مکنای قرارداد و صور وضعی هبای
پیشرف کار خواهد بود ا دوببنبدهبای پبیبمبانکبار و نباربر و بتب
کارچاقکنهای کارفرمایان در اخش این پیمانهبا و آ ،بسبتبن ببهصبور
وضعی ها که بگشریم ،در این قراردادها تمام تالش کارفرما آن اس که تبا
د ام ان دستمزدها -بهویژه دستمزد کارگران -به داقل ببرسبد ضبمبن
آنکه تالش بسیاری ا پیمانکاران برای کسب سود هرچه بیشتر آن اسب
که همین دستمزدهای به داقلرسیده را هم کاهش دهند متأسفانه ببایبد
ٔ
دامبنبه
گف امرو در راستای سودور ی زنانگسی ٔته کالنسرمایبهداران،
قراردادهای پیمان پروژههای زمران به تعمیر و نگبهبداری ،پشبتبیبکبانب ،
خطو تو ید و مونتاژ در داخل سا ن کارگاههای بزرگ و ت تأمین نبیبروی
انسان برای کارخانهها و ادارا تعمیم یافته اس ا طرف  ،کبارفبرمبایبان
سپاری ساخ ِ قطعا ال م در سباخب مبوبصبول
بزرگ با روی رد به برون
ِ
نهای  ،سع در کاهش هزینهها با استفاده ا ام انا کارگاههای کبوچبک
دارند در این شیوه ،تمایل کارفرمای اصر بر قبرارداد سباخب ببهصبور
دستمزدی اس بهاینمعن که ،کارفرمای اصر مواد ال م برای ساخ را
در اختیار قطعهسا قرار م دهد در این روش که بیشتر به اا عملکباری
شکیه اس  ،کارفرمای اصر بر اساس قرارداد ف مابین مکر را ببهزبنبوان
دستمزد و سربار ساخ بر اساس صور وضعبیب هبای تبأیبیبد شبده ببه
قطعهسا پرداخ م کند در این قراردادها نیز ،تبمبام تبالش کبارفبرمبای
اصر آن اس که بر اساس تیراژ باال کمترین دستمزد را ببپبردا د ببهایبن
ترتیب ،همانطور که دیده م شود ،تمام این قراردادها در شرایط کنون ببه
کاهش دستمزد باهدف دس یاب به داکثر سود معطوفاند و هبمبچبون
اهرمهای در دس بزرگکارفرمایان برای کنترل دستمزدهبا در ببا ار کبار
زمل م کنند هم ا اینروس که هررو قبر نرخ ببهبرهکشب ق ا کبارگبران
افزوده م شود
رشار زقف دننرخ"قرزشقضافه"یا"نرخبهرهکشی"
برای درک و دریاف هرچه زین تر این فرایند ،به نمونههای خاص اشباره
م کنیم:
نوونهخوتر مازقن
بنا به ارهارا انجمن خودروسا ان ،بیش ا  ۲۰۰هزار نبفبر در بب بش
تو ید و خدما بهکار مش ولاند و  ۸۱۰هزار نفر آنان در شرک قبطبعبهسبا
فعا ی دارند [اقتصاد نیو  ۳،تیرماه  ]۷۹۳۰بنا بر آمبارهبای ازبالمشبده،
درآمد خودروسا ان در سال  ،۷۹۳۴بر اساس  ۷میریون فروش دستگباه ۹۰
هزار میریارد تومان بوده اس انجمن خودروسا ان ببهنبمبایبنبدگب ا ایبن
شببرکبب هببا ،کببه ا
رانبب هببایبب بسببیببار
گسترده ببرخبوردارنبد،
مدز اس که مطابا
جدول ۹۷٫۰ ،درصبد
آن را ببببه دو ببب
پرداختهاند و دو بایبد
ا ایببن پببرداخببت ب هببا
صرفنظر کند

شمارۀ ۱۴۰۱
با نگاه به جدول فوق م توان به ب پایه بودن این ادزا پ برد هزیبنبههبای
گمرک ا جمره هزینههای موسو ،در بهای تمام شده اس این هزینه اگبرچبه
ا سوی خودروسا ان پرداخ شده ،و ا خریداران وصول شده اس پرداخت
وق و تأمین اجتماز جزی ا وق ناخا س و ا جمره هبزیبنبه
باب ما یا
موسو ،در بهای تمام شده اس انجمن مدز اس این مکا غ که ا ب بوق
کارگران کسر شده و ا خریداران وصول شده اس را هم نکاید به دو ببپبردا د؛
ٔ
بیمه ش س ثا بث و ار ش افبزوده ا
خواهان آن اس که وصو های امان
خریداران را نپردا د دو بهرههای بان را که متأسفانه در بهای تمامشده آمده
اس و خریداران آن را هم پرداختهاند ،باید برزهده گیرد و سود سهام مشارک را
هم دو بپردا د!! اما ی آن اس که تنها پرداخت خودروسا ان به دو ب
همان ما یا زمر رد یعن کمتر ا  ۹در هزار فروش بوده اس پس ایبن ادزبا
نوز فرار به جرو برای توجیه قیم های گزاف بها ای خودروهای بب کبیبفبیب
اس در این گزارش همچنین آمده اس  :قدر صورت که هزینبه  ۱۰درصبدی
تو ید را با سهم پرداخت خودروسا ان به نهادهای دو ت و زموم که  ۹۲درصبد
اس جمع بزنیم ،قیم واقع یک خودرو بهدس م آید در این بین سؤا کبه
مطرح م شود در مورد سود خودروسا ان اس که بهنظر م رسد تو یدکننبدگبان
باب تو ید هر خودرو سود دود  ۰درصدی دریاف م کنند ق اما ما دیدیم کبه ا
آن  ۹۷٫۰درصد پرداخ ادزای تنها  ۹در هزار سهم -درواقع هبیبچ  -سبهبم
دو ا سود خودروسا ان بوده اس بنابراین ،اگبر بتب  ۱۰درصبد ببهبای
تمامشده ادزای آنها را بپشیریم که نم پشیریم ،سود خودروسا ان نه  ۰بر ه ۹۰
درصد م شود و این ٔ
همه واقعی نیس  ،یرا ا خودروسا ان که به شبیبادی
معروفاند و پرداخت  ۹در هزاری خود را به دو  ۹۷٫۰درصد جبا مب نبنبد،
دس بردن در صور های ما موضو" غریک نیس همچنانکه در گبزارش
تفوس مجرس ا دو شرک اصر خودروسبا ا جبمبربه آمبده ببود :قببررسب
صور های ما و دارای های دو خودروسا ی اصر کشور نشان مب دهبد کبه
ساالنه  ۷۸هزار میریارد تومان ا منابع زموم بههدر م رودق [سبایب ا بف۱ ،
مهرماه .]۷۹۱۴
اما موضو" اصر بوث ما در اینجا نسک ِ دستمزدهای پرداخت به فروش و
بهسود خودروسا ان اس م دانیم که ا بیمه کارکنان  ۹۲درصد ا ب بوق و
مزایای مشمول بیمه اس با یک مواسکه ساده م توان پ برد که جمع بوق
وق و مزایای مشمول در سبال ،۷۹۳۴
و مزایای پرداخت خودروسا ان باب
مطابا جدول فوق ۷۱۲۲ ،میریارد تومان بوده اس ؛ ت اگر فرض کنبیبم کبه
جمع وق و مزایای مشمول و غیرمشمول  ۸۲۲۲میریارد تومان بوده باشد و نیز
همین سود  ۹۰درصد با ا تسا ،ری وپاشها ،سا،سا یها و پباداشهبای
نجوم مدیران را بپشیریم ،نسک ِ وق و دستمزد به فروش  ۰درصد و به سبود
 ۷۱٫۰درصد و نرخ ار ش اضاف بیش ا  ۳۲درصد م شبود بال ،ببا فبرض
پشیرش ٔ
همه شرایط موجود ،اگر دستمزد کارگان تا  ۹برابر هبم افبزایبش یباببد،
اتفاق نم افتد ،تنها قنرخ ار ش اضافهق به دود  ۰۲درصد خواهد رسبیبد و ا
جم سودهای نجوم اندک کاسته خواهد شد!
ٔ
نوونهبنیاتمسدضعفان
جدولهای یر ،برگرفته ا صور های ما سال  ۷۹۳۰بنیاد مستضعفان ،در
خصوص درآمدها و بهای تمام ٔ
شده زمریات  ،موضو" فروش و ساخ امبالک و
سهم دستمزدهای مست یم در بهای تمام ٔ
شده زمریاتب را ببهتبفب بیبک گبروه
(صور های ما ترفی ) و فعا ی مست ل بنیاد نشان م دهند همانطور که
ٔ
هزینه دستمزد مستیم در صور های ما ترفی (بنیباد و
دیده م شود ،سهم
شرک های تابعبه)
صورت مالی تلفیق ی بنیاد  -ارقام به میلیون لایر
و صببور مببا ب
ببه
تف ی بنیباد
دستمزد مستقی م
بهای تمام ش ده سود عملیاتی
درآمد
فعالی ت
سبببود
نسبببکببب
2 965 938 31 471 487 58 876 608 90 348 095
فرو ش
تبرتبیبب
زمریاتب
758 986
2 866 808
ساخ ت امالک 4 542 356 7 409 164
ببدود  ۷۷و ۷۸
3 724 924 34 338 295 63 418 964 97 757 259
دهم درصد اسب
10,85%
نسب ت دستمزد مستقی م به سود عملیاتی
در ایبن خصبوص
صورت مالی بنیاد  -ارقام به میلیون لایر
نیز ،م بینیبم کبه
تنها تأثیر
دستمزد مستقی م
بهای تمام ش ده سود عملیاتی
درآمد
افبزایبش فعالی ت
ِ
28 844 25 008 279
2 370 164 27 378 443
دستمزد کبارگبران بنیاد
سطبح نبدگب
به
0,12%
ِ نسب ت دستمزد مستقی م به سود عملیاتی
ِ
بایستبه ،کباهبش

ادامه در صفحۀ ۱۰
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ادامۀ کمونیست ها و چگونگى

ادامۀ به سوى کارزار سراسرى در ...
بنیاد مدز
قنرخ ار ش اضافهق و ق جم سودق این ِ

مای ا قمستضعفانق خواهد بود!

ٔ
درباره بوث وق و دستمزدها ا خالل ن د
ما ضمن آنکه این بوث را در سرسره نوشتارهای آت
نمونهها و اشبارههبا
همین
که
برآنیم
،
گرف
خواهیم
و بررس زمر رد غولهای اقتصادی کشور پ
ُ
کاف اس تا ا سیاس های ضدمردم کالنسرمایهداران که م کوشند در پش خردهکارفرمبایبان
پنهان شوند ،پرده برگیرد بهزالوه ،بر ٔ
زهده کارگران و بهویژه کارگران آگاه اس کبه -ببا تبوجبه ببه
مشاهدا زین شان ا روابط و مناسکا کار در مویط پیرامون شان -به تعمیا و تدقیا این ببوبث
ٔ
نتیجه مطا عا شان را بههر طریا مم ن و ا جمره ا طریا شک ههای اجتماز منبعب بس
برآیند و
کنند زالوه بر این ،کارفرمایان مورفاند گزارش زمبرب برد و صبور هبای مبا ب شبرکب هبا و
کارگاههایشان را برای اطال" زموم و بهویژه برای اطال" کارگران این شرک ها و کارگاهها انبتبشبار
ٔ
نووه زمل و فعا ی های اقتصادی کارگاهها ا مسرم کارگران اس بهویژه آنکبه
دهند آگاه ا
سبوءمبدیبریب هبا ،ریب ب وپباشهبا و
و
ها
ضعف
الپوشان
منظور
به
کارفرمایان
در شرایط کنون ،
ِ
اختالسها ،انگش اتهام را به سوی کارگران و دستمزد آنان نشانه رفتهاند و مب رونبد آوار کبردن
ٔ
ضبد
سوءمدیری ها و ِ
هزینه ضعفهاِ ،
سوءاستفادهها بر دوش کارگران و خانواده ٔهای آنان نبهتبنبهبا ِ
اخالق  ،بر ه اقدام جنای کارانه اس در همین راستا ،انتشار صور جرسه مشاکرا شورایزا ب
ٔ
جرسه این شورا ا جمره وق مسرم کارگران اس و این کبمتبریبن خبواسب
کار پس ا برگزاری هر
کارگران ا بهاصطالح قنمایندگان کارگریق در این شورا م تواند به سا ،آیبد هشبدار مبا ببه ایبن
قنمایندگانق آن اس که ،هرگونه ب ازتنای به این خواس  ،و پبیبروی بب چبونوچبرا ا مبنبویبا
کالنسرمایهداران و کارگزاران آنان -نمایندگان دو ها -مشارک در جنای آنان زبربیبه کبارگبران
کشور و خانوادههایشان اس پیگیری این خواس ا جمره وربایبف کبمبیبتبههبای دسبتبمبزد در
کارگاههای کشور اس
مخنپایانی
شد:
گفته
همانطور که
ُ
 ۷سطح دستمزدها در با ار کار را نه کارگاههای خرد بر ه کالنسرمایهداران تنظبیبم و هبدایب
م کنند ا این روی ،ب ش زظیم سود ناش ا کاهش دستمزدها به جبیبب کبالنسبرمبایبهداران
سراریز م شود
ُ
 ۸مش ال دامنگیر تو یدا صنعت و بهویژه کارگاههای خرد و متوسط نه ا دستمزدها ،بر ه ا
سوءمدیری و فساد اکم بر دستگاههای اداری کشور ،واردا بب رویبه ،افبزایبش تبورم و ببهبای
ِ
رو افزون مواد و مصا ح مصرف ناش م شوند
ٔ
برزهده سا مان مای ا مصرفکنندگان اس که بر تعیین قیم کاالها نظار کند؛ ضبور
۹
نمایندگان تش لهای واقع کارگری در این سا مان ا مکرمترین خواس های کارگران اس
سطح بایسته تأثیری بر کارگاهها و کارفرمایان م گشارد ،یرا این افبزایبش
 ۴افزایش دستمزدها به ِ
سپاریُ ،بن داری ،قطعهسا ی و نظایر آن منع س شود که بهناگزیر خبواهبد
باید در قراردادهای برون ُ
شد ا اینروی ،کارفرمایان خرد نکاید اجا ه دهند که به سپر دفاز کالنسرمایهداران تکدیل شوند
 ۰تمام وق که در باال بدانها اشاره شد باید بدون تکعیض شامل ال ٔ
همه کارگران و ا جبمبربه
کارگران و مزدبگیران شاغل در دستگاههای دو ت و شرک ها و مؤسسههای دو ت و زموم و نیبز
کارگران مهاجر شوند
 ۱افزایش دستمزدها و بهکود وضعی ندگ کارگران ،زر وجودی کار کودکان را ا بین م برد
 ۱افزایش دستمزدها بهطورمست یم و غیرمست یم موجب بهکود کسب و وضعیب قکبارگباههبای
خوداشت ا ق و قخانوادگ ق خواهد شد
 ۲با افزایش دستمزدها ،موقعی قسا مان تأمین اجتماز ق بهکود خواهد یاف  ،و در نتیجه ،ببایبد
در مستمری با نشستگان و ا کارافتادگان تجدیدنظر اساس شود
 ۳افزایش دستمزدهای واقع بر رقاب ها تأثیری ن واهد داش  ،یرا هبمبه ا آن ببهیب بسبان
بهرهمند خواهند شد رقاب باید به سم بهکود کیفی و کاهش و شف ری وپاشها ،اختالسهبا
سوءمدیری ها سیر کند
و ِ
 ۷۲برخالف ادزای س نگویان کالنسرمایهداری ،افزایش سطح دستمزدها نکایبد ببه افبزایبش
قیم ها منته شود ،یرا افزایش دستمزدها تنها کاهش نرخ قار ش اضافهق و کباهبش سبودهبای
سرمایهداران را موجب م شود
نجوم کالن
ُ
شهرها و روستاها باید در شهرکها و مجتمعهای صنعتب
سطح
در
پراکنده
و
رد
خ
های
 ۷۷کارگاه
ُ
سامانده شوند مای ا این کارگاههای خرد و پراکنده باید با کاهش ما یا ها ا طریا ِازبمبال
ما یا های پر ان  ،ت وی تعاونهای تو ید ،تو یع مواد و مصا ح تو ید و تأمین آنها زمر شود
 ۷۸کارگاههای غیررسم اما مجا نیز باید مشمول سامانده موضو" بند  ۱اشارهشبده در بباال
شوند هرگونه معامره میان کارگاههای رسم با کارگاههای غیررسم باید ممنو" شود و نب بض آن
مشمول جرم و ت قابل تع یب کیفری باشد

ٔ
مسئره مش س اس برای
پش یک مطا که یا یک
مثال ،مکار ه با فساد به مشارک اجتماز ای وسیعتر و
ضور نیروهای پیشرو در پش آن نیا دارد ،و درنتیجه،
با بسیج اینچنین جکهههای اطمینان اصل خواهد شد
که ما بهش س گرایشها و نیروهای دس اندرکار فساد
قادر خواهیم بود
ٔ
نامه مرتم :و آخرین سؤال ما در رابطه با شرایط
مش س آفری ای جنوب این ه ،درسهای کریدیای
که ز ،کمونیس آفری ای جنوب ط بیس سال
گششته ا طریا زمل در صفوف ز ،کنگره مر آفری ا
بهمنظور دستیاب به هدفهای ان ال ،مر دموکراتیک
تجربه کرد ،کدامند؟ موف یتتان در مشارک و همراه با
ز ،کنگره مر آفری ا را چگونه ار یاب م کنید؟
کریسماتلهاکو :ار یاب ز ،کمونیس آفری ای
ٔ
درباره اتواد با ز ،کنگره مر آفری ا را نکاید در
جنوب
ارتکا با مسئرههای مش س که در دورهی معین ا این
و د اتفاق م افتند تعمیم داد ،بر ه مسئرههای جامع
استراتژی ای که تو ا هدفهای ان ال ،دموکراتیک
مر را موردتوجه قرار م دهند ،باید درنظر گرف نظر ما
این اس که در شرایط آفری ای جنوب  ،ز ،کنگره
مر آفری ا بهترین ساختار برای رسیدن به دستاوردهای
این هدف مهم اس با این ال ،دیدگاه ما این اس که
زمر رد اتواد سهجانکه (کنگره مر آفری ا ،ز،
کمونیس و کنفدراسیون سندی اها) در چارچو ،کهنه
فعر به مش ل برخورده اس  ،و بنابراین ،باید مورد
ار یاب قرار گیرد شرایط کشور پس ا سرنگون آپارتاید
که کنگره مر آفری ا در آن ز ،اکم اس  ،ماهی
اتواد را ا دوران قکل ا سال  ۷۳۳۴متفاو م کند
ما ( ز ،کمونیس آفری ای جنوب ) این دیدگاه را
مطرح کردهایم که پی ربندی اتواد سهجانکه باید ت ییر
پیدا کند که با شرایط جدید هم وان داشته باشد تا
اتواد به واظ استراتژیک معن دار باشد برای مثال،
کنگره مر آفری ا و متودان آن در طول انت ابا برای
بهدس آوردن رأی اکثری مردم آفری ای جنوب فعا ی
ٔ
دهنده اتواد
مشترک م کنند و هرکدام ا آ اد تش یل
سهگانه در جش ،آرای صا کان رأی در و ههای
انت اب خودشان برای رأی دادن به ز ،کنگره مر
آفری ا ن ش خود را ایفا م کنند ،اما بالفاصره پس ا
انت ابا  ،متودان کریدی در رابطه با تصمیمگیریهای
استراتژیک دو به اشیه رانده م شوند ما ا این
دیدگاه اس که سا وکار رسیدن به نظر وا دی واقع و
م انیزمهای تصمیمگیری میان متودان استراتژیک را
برای رک به جرو و ارت ای کارآی اتواد سهجانکه بسیار
مهم م دانیم ا واظ تاری  ،کنگره مر آفری ا و
ٔ
درباره جنکههای کریدی
ز ،کمونیس آفری ای جنوب
ان ال ،مانند :منشور آ ادی  ،۷۳۰۰ایجاد سا مان
نظام برای مکار ه مسروانه (قاوم ونتو وی سیزهق =
پی ان خرا) ،تصمیمگیریهای کریدی و نتایج
سال
بهدس آمده در کنفرانس تعیینکننده
موروگورودردر ٔ
آستانه
 ،۷۳۱۳تصمیمهای مشترک مهم گرفتهاند و
دگرگون دموکراتیک سند مهم قما ٔ
آماده بهدس گرفتن
ً
قدر هستیمق را متف ا مصو ،و منتشر کردیم این ف ط
در شرایط که کنگره مر آفری ا در قدر دو ت اس ،
م باشد که ز ،کمونیس آفری ای جنوب به اشیه
رانده شده اس  ،ا جمره در دوران رئیسجمهور قتابو
مک ق و با در پیش گرفتن سیاس کالن اقتصادی
ال و تو یع مجدد ثرو ق ،که به اوجگیری
قرشد ،اشت ً
تنش و ت ریکا فروریزی کامل روابط بین این تش لها
[ ز،ها] در اتواد سهگانه منجر شد

 ۱۵دوشنبه  ۰دى ماه ۱۹۳۱
ادامۀ کمونیست ها و چگونگى برخوردشان با ...
استفاده تکری ات کند دیگران ا قسریل رامافو اق همچون نامزدی
ٔ
ازاده
برای با سا ی کردن نیروهای اتواد در جه بهرو رسان و
ار شها و ازتالی اخالق جنکش پشتیکان کردند تا کشور در مسیری
قرار ٔ گیرد که مسئرههای اصر مردم ما ،بهخصوص تهیدستان و
طک ه کارگر ،موردتوجه قرار گیرند بهاین ترتیب ،تفسیرهای م ً ترف ا
وضعی فعر وجود دارد ما معت دیم که در موقعیت ت ریکا بوران
ٔ
کنگره مر آفری ای جنوب ،
قرار داریم :ن طهی بوران برای ز،
سه ٔ
ٔ
گانه اکم ،و ان ال،
اتواد
دهنده
نیروهای تش یل
ٔ
آستانه برگش به ز ب یا بهکود وضعی
مر دموکراتیک ،یرا ما در
قرار داریم
ً
ٔ
نامه مرتم :آیا این بوران صرفا ا کیش پرستش ش صی
ٔ
افرادی خاص در رهکری ز ،کنگره مر ناش م شود یا مش ل
رف زمر رد ش صی های چون جاکو ،وما
بزرگتر و زمیاتر ا ِص ِ
س ؟
کریسماتلهاکو:بوث ما این اس که بوران بسیار گستردهتر و
زمیاتر اس در توریل نهای  ،این بوران ،بوران مرتکط با
سرمایهداری اس ! بوران برآمده ا مودود کردن جنکش رهای ب ش
و بدون برداشتن قدمهای ال م برای رک به سم جامعهی
زادالنه این مسیری اس که در دومین دو ٔ وما دنکال شد :مسیر
انکاش و غار ثرو های کشور بهوسیره یک خانواده ا طریا
دوبندهای سیاس با برخ مهرههای مرتکط با قدر سیاس و
درپیش گرفتن روش پایهگشاری یک خاندان سیاس زشیرهای جدید
پیچیدگ بیشتر این مسئره بهد یل این واقعی اس که دو
سرمایهداری اکم پس ا س و رژیم آپارتاید هرگز بهدنکال پیدا کردن
راه ل و پاسخ دادن به شعارهای جنکش آ ادیب ش مر نکود ،بر ه
بهدنکال مماشا  ،پوشانیدن ش افها و بهوجود آوردن فضای آشت
بین ب شهای ا طک ا ممتا بهمنظور همزیست با آنان و تمایز
کماکان آنها بود در صورت که در با سا ی کردن کشورمان ،به
کوشش در ایجاد جامعهی جدید ،به تالش در مینه سا ی برای
آوردن جامعهی زدا موور باهدف پاسخده به نیا های
به
وجود ٔ
جامعه موروم و یر ستم دوران آپارتاید ،نیا مند بودیم
مادی
ٔ
ٔ
برنامه
نامه مرتم :واضح اس که مکار ٔه سیاس  ،بر اساس
ای جنوب را قادر کرد ا دی تاتوری
ان ال ،مر دموکراتیک ،آفری
آپارتاید گشر کند و بنیادهای مر ٔره دموکراتیک را بسا د چرا تا به ال-
به استثنای دوران ریاس جمهوری نرسون ماندال-این گشار سیاس
ٔ
ٔ
کنگره مر
استفاده ش ص در رهکری ز،
سوء
به فساد اقتصادی و ِ
منجر شده اس ؟
کریس ماتلهاکو :این امر (گشار ا آپارتاید) مصادف شد با
ش لگیری برنامههای متفاو در راستای ساختار طک ات ز،
ٔ
کنگره مر (در ز ،کنگره مر آفری ای جنوب گرایشهای
طک ات ای متفاو ضوری مش س داشتند) که در ادامه به پیرو ی
یک جناح ناسیونا یس منجر شد هدف اصر این جناح استفاده ا
ٔ
کنگره مر همچون ابزارهای برای انکاش
موقعی دو و ز،
سرمایه و ثرو با شیوههای ابتدای ٔ (و نه ا طریا تو ید اقتصادی)
بود بنابراین ،مسئره تنها کارای برنامه ان ال ،مر دموکراتیک نیس ،
بر ه کارای ش صی های نیز اس که در موقعی رهکری
سا مانهای قرار م گیرند که برخورد با چا شهای کریدی در جریان
ت ییر و دگرگون بنیان و اساس مسئو ی دارند
ٔ
مان
نامه مرتم :آیا فساد اقتصادی در درون رهکری یک
بعدی،سانتیجهٔ
ٔ
مترق مانند ز ،کنگره مر و بورانهای سیاس
ناپشیر وجود تناقضا در ا گو و مدل ان ال ،مر دموکراتیک-
اجتنا،
یعن نیا ِبه مصا وه و واگشاری امتیا ا به سرمایهداری بزرگ و
اتواد تاکتی با ب ش یا ب شهای ا سرمایهداری قدرتمند در
آفری ای جنوب  -اس ؟
کریسماتلهاکو:هر دو ،هم آری و هم خیر! آری ،به این د یل
که سرمایهداری در آفری ای جنوب فعاالنه بهدنکال تأثیرگشاری و

شمارۀ ۱۴۰۱
ٔ
کنگره مر ا طریا روند مشارک و بهبا ی
یارگیری ا ب شهای ا رهکری ز،
گرفتن آنها در مسیر طرحهای غیرمتعارف برای ت وی موقعی اقتصادی اکثری
سیاهپوس کشور بود ٔنه ،بهاین د یل که ز ،کمونیس آفری ای جنوب در م ام یک
ب ش ا اتواد سهگانه اکم [متش ل ا ز ،کمونیس آفری ای جنوب  ،ز،
کنگره مر آفری ا )(ANCو اتوادیههای کارگری آفری ای جنوب (،)COSATU
م ا ف خود را در برابر این گرایشها در مر رههای آغا ین فرایند دموکراتیک ً ابرا
م داش در م طع مکار ا جنکش رهای ب ش در ٔ
دوره پس ا استعمار ،معموال تنها
راه کسب درآمد و گشران ندگ شرک در رهکری ،ادامه فعا ی در جنکش رهای ب ش
اس  ،یرا در زمل ب ش خصوص ای قابلتوجه وجود ندارد بنابراین ،نم توان ت ال و
فعا ی برخ ش صی ها برای کسب امتیا ا و منافع ا طریا تصدی موقعی
رهکری در جنکش را ا نظر دور داش این امر ،ی ا د یلهای متعدد در ترور رهکران
مهم جنکشهای رهای ب ش آفری ا پس ا است الل اس  ،ترور افرادی مانند ومومکا و
دیگران
ٔ
نامهمرتم :این رو ها -در شرایط که پنجاهوچهارمین کنفرانس ز ،کنگره مر
آفری ای جنوب بهپایان نرسیده اس  -ا سیریل رامافو ا همچون رهکر جدید ز،
کنگره مر آفری ا و رئیسجمهور ٔ
آینده آفری ای جنوب صوک م شود چرا تصور
م شود که رامافو ا یا هر ش صی دیگری ا فساد در اقتصاد آفری ای جنوب مصون و
جدای ا نیروهای فاسد اکم اس ؟ چه کسان و چه فرایندهای توانای آن را خواهند
داش که زمر رد رهکری آینده را قکل ا این ه فساد ما ای دیگر در سطح ارگانهای
زا کشور مطرح شود ،یر نظر داشته باشند و کنترل کنند؟
کریسماتلهاکو:ما تصور نم ٌکنیم که انت ا ،سیریل رامافو ا به ًرهکری ز،
کنگره مر آفری ای جنوب  ،و منط ا به ریاس جمهوری کشور ،ضرورتا به ریشهکن
شدن فساد و دیگر انورافها که تأثیری منف بر و د مر دارند خواهد انجامید با
این وجود ،ما در رابطه با ٔتعهد و پشتیکان او ا هدفهای ز ،کمونیس آفری ای
ٔ
درباره درکنترل گرفته شدن دو (ا سوی
جنوب ا قکیل برپای کمیته قضای تو یا
ٔ
خانواده گوپتا) ،برخورد و مکار ه با فساد ا سوی او ،نظر مثک و مسازد داریم او
همچنین بهصرا و بدون پردهپوش در رابطه با این مسائل موضعگیری و مکار ه
کرد ،امری که درواقع پشتوان پیرو ی او در انت ابا رهکری /ریاس کنگره مر آفری ا
بود
ٔ
نامه مرتم:آیا بدنه و ساختارهای پایه در ز ،کنگره مر آفری ا ،که ٔ
زده پرشمار
زضو را در بر دارد ،برای نظار بر اقدامهای رهکری ارشد ز ،در ارتکا با ب شهای
م ترف سرمایهداری در آفری ای جنوب بهاندا ه کاف قدرتمند و تأثیرگشار هستند؟
کریسماتلهاکو:زالوه بر ساختارها و راه ردهای قانون و راههای دیگر -نظیر
نهادهای قانون ای که مسئو ی چنین نظارت را برزهده دارند -باید کار ارهای را
سا مان دهیم و راه بیندا یم که بهطور زرن آنان را که منابع ما اختصاص یافته به
مصارف دو ت و برای رسیدگ به مش ال مردم را م ربایند و یفومیل م کنند،
افشا و رسوا کنیم
ٔ
نامهمرتم :ز ،کمونیس آفری ای جنوب ا مان موف ی جنکش ضد آپارتاید و
پیرو ی ان ال ،دموکراتیک مر ب ش ا دو بوده اس آیا ایفای این ن ش دو ت ،
ا زمل و برخورد کمونیس ها در م قیک ساختار مست ل نظار کننده ق که توانای
آن را داشته باشد تا بهسرز در رابطه با فساد و روابط فسادانگیز بین ز ،اکم
(کنگره مر آفری ا) و موفلهای سرمایهداری مداخره و م ا ف کند ،مانع نم شود؟
کریسماتلهاکو  :ز ،کمونیس آفری ای جنوب ن ش بهمراتب فراتر ا یک
آفری ای جنوب  ،در
نیروی نارر و آگاه دهنده موض را دارد ن ش ز ،کمونیس
م وجدان مردم و طک ٔه کارگر ،نمایندگ خواس های مردم و طک ٔه کارگر و فار
ا منافع و آر وهای آنان را دارد بههمین د یل اس که ز ،کمونیس آفری ای
جنوب در  ۷۰سال گششته ،ام ان شرک مست یم در رقاب های انت ابات یر نام
ز ،کمونیس آفری ای جنوب را موردبوث جدی قرار داده اس در انت ابا
بینمر رهای اخیر شهرداری شهر ساسو کورگ ٔ  /متسیماهو و که در نزدی پاالیشگاه
بزرگ ساسول برگزار شد ،این تصمیم به مر ره اجرا درآمد ز ،اکنون با داشتن سه
نماینده ن ش کریدی در شورای ائتالف رهکری شهر دارد که به ودی در آنجا کنترل
شرایط را بهدس خواهد گرف
این بوث و گفتگو همچنین در رابطه با اتواد بین ز ،کنگره مر آفری ا و ز،
کمونیس آفری ای جنوب و دیگر نیروهای مترق در جامعه ن ش خواهد داش ز،
ٔ
توسعه دو پالتفرم مهم –
درباره ش ل گرفتن و
کمونیس آفری ای جنوب همچنین
ٔ
جکهه خر و دیگری جکهه مردم  -تکریغ و زمل م کند جکهه اول [جکهه خر ]
بهمنظور تدارک شرایط باهدف انجام ورایف ساختمان سوسیا یسم اس  ،در ا که
هدف ا دومین جکهه [جکهه مردم ]
در
گردهم آوردن وسیعترین طیف نیروها
ادامه در صفحۀ ۱۰

شمارۀ ۱۴۰۱

 ۱۱دوشنبه  ۰دى ماه ۱۹۳۱

کمونیستها و چگونگى برخوردشان با
چالشهاى جبهه متحد



ٔ
ٔ
"نامه مرتم" با رفیق کریس ٔ ماتلهاکو ،معا ن تبیرک ح ب
مصاحبه
مصوبههای پنجاه چهارمین

آفریقای جنوبی ،ترباره
کوونیست
ٔ
کنفرقنسکنلرهملیآفریقا()ANC
قنقالبیون آفریقای جنوبی ،چلونه بار تیلر مسیر تمتیابی به
تموکرقتیکترکشوررقتصحیحمیکننا!


هایقنقالبملی

هاف

یاتآ ریچنانکده:
پنجاهوچهارمین کنفرانس مر کنگره مر آفری ا ،در رو های  ۸۰تا  ۸۳آذرماه  ۷۱) ۳۱تا
ساختارهای پایه
 ۸۲دسامکر  ،)۸۲۷۱در ناسرک ،ومه ژوهانسکورگ ،برگزار شد
نمایندگان ٔ
کمیته اجرای مر ،
در قکنفرانس مر ق -که هر چهار سال یکبار برگزار م شود -ازضای
یعن باالترین نهاد تصمیمگیری ،و همچنین رهکر و شش پس کریدی در رهکری اجرای
ٔ
درباره مسئرههای مهم تش یالت و سیاس گشاری
ز ،کنگره مر آفری ا را برم گزینند و
ٔ
مر
کنگره
ز،
آنجاکه
ا
گیرند
م
تصمیم
ا
آفری
قاره
این قدرتمندترین نیروی سیاس
ً
آفری ای جنوب قدرتمندترین ز ،سیاس این کشور موسو ،م شود ،رهکر آن قازدتا
رئیسجمهور کشور خواهد شد سن های ریشهدار دموکراتیک در ز ،کنگره مر آفری ا
بهاینمعناس که ،کنفرانس مر اختیار و قدر هر ت ییری را دارد قکنفرانس مر ق در سال
 ۸۲۲۲در اقدام تاری به قتابو مک ق -رهکر وق ز ،کنگره مر آفری ا و رئیسجمهور
وق آفری ای جنوب  ،که پیروی ا سیاس های نو یکرا را پیشه کرده بود و موردانت اد
شدید ز ،کمونیس و اتوادیههای کارگری آفری ای جنوب بود -رأی زدم ازتماد داد و او
را ا هر دو پس خود برکنار کرد
ی ٔ ا مهمترین موضو"های مطرح در پنجاهوچهارمین کنفرانس کنگره مر آفری ا موج
پردامنه انت ادها به زمر رد جاکو ،وما ،رهکر سالهای اخیر و رئیسجمهور کنون کشور،
بود که متهم به فساد بود شواهد فراوان وجود دارد که سرمایه ٔداری بزرگ -بهویژه
کمپان های یک سرمایهدار هندیاالصل -نهادهای مهم در زرصه تصمیمگیریهای
ز ،کمونیس آفری ای جنوب ًدر چهار سال اخیر
دو را در کنترل خود قرار داده اس
ٔ
نووه زمل جاکو ،وما در م ام ریاس جمهوری را زرنا نشان داده و ابرا
نارضایت اش ا
کرده بود و ت ییرهای کریدی در ز ،کنگره مر آفری ا و ا جمره کنار گشاشتن
ش صی های نزدیک و وابسته به جاکو ،وما ا رهکری را خواستار شده بود
پنجاهوچهارمین کنفرانس کنگره مر آفری ای جنوب  ،در پ کار اری پر تنش و
تصمیمگیریای مهم ،آقای سریل رامافو ا را به م ام رهکری ز ،کنگره مر آفری ای
جنوب انت ا ،کرد سریل رامافو ا ،رهکر سندی ای پرساب ه و معاون جاکو ،وما بود و در
ٔ
درباره زمر رد رئیسجمهور و تصمیمهای سؤالبرانگیز او
سالهای اخیر انت ادهای صریح
 بهویژه در رابطه با خانواده قگوپتاق -مطرح کرده بود طرفداران جاکو ،وما ا انت ا،همسر سابا وما که سیاستمداری برجسته اس  ،مای کردند ا کته در انت ا ،دبیران
اجرای ز ،کنگره مر آفری ا برخ ا طرفداران وما پیرو شدند ز ،کمونیس آفری ای
جنوب با تمام قوا ا نامزدی سریل رامافو ا مای کرد و انت ا ،او را مثک  ،مهم و شروز
برای غرکه بر فساد ما و همچنین جریانهای که روند دموکراس تودهای در کشور را
تهدید ٔم کنند ار یاب کرد
قنامه مردمق ،نظر به اهمی بوثهای مطرحشده در این کنفرانس در رابطه با ٔ
آینده
ٔ
ٔ
قجکهه متودق ،ان ال،های
مینه
تووال در آفری ای جنوب و درسهای مهم آن در
مر دموکراتیک و ن ش ز،های کمونیس در این ان ال،ها ،در دومین رو کنفرانس (۸۱
رفیا کریس ماترهاکو ،معاون دبیرکل ز ،کمونیس آفری ای
آذرماه) مصا که
دادی که با ٔ
ترجمه کامل آن را در یر م خوانید
جنوب  ،انجام

25 December 2017
شمارۀ فاکس و تلفن
پیام گیر ما

009400
30734232

ٔ
نامه مرتم :رسانههای جهان ،در رو های اخیر ،برو
ٔ
اختالفها و مکا ثههای داغ را در روند کنفرانس مهم کنگره مر
آفری ا ) )ANCگزارش کردهاند بعض ا رسانههای آفری ای
ٔ
قکنگره مر آفری اق را بوران ازالم کرده و
جنوب  ،وضعی ز،
آن را به جنگ داخر
کننده،
تهییج
بان
با استفاده ا واژگان و
ٔ
مسئره اصر ای که چنین
در ز ،اکم کشور تشکیه کردهاند
وضعیت را در کنفرانس بهوجود آورده چیس ؟ اهمی این
تأثیر آن بر سیاس های داخر کشور چ در اس ؟
کنفرانس و
کریس ِ
ماتلهاکو :کنفرانس انت ابات ز ،قکنگره مر
آفری اق -ز ،اکم در آفری ای جنوب  -ط مد مان نزدیک
به ربع قرن پس ا س و رژیم آپارتاید ،مورد تفسیرهای م ترف و
بعض قضاو های غیرواقع قرار گرفته اس بهطورمعمول،
این کنفرانس باید فرصت م بود تا انت ال قدر به رهکری جدید
انجام گیرد ،در صورت که این بار چنین نشده اس این کنفرانس
ٔ
قکنگره مر آفری اق و متودانش به چند د یل بسیار
برای ز،
دوره پیش -یعن در طول دورهٔ
ٔ
مهم اس  ،ا جمره اینکه ط
ریاس جمهوری جاکو ،وما و بهویژه در ٔ
دوره دو دوم او یعن
ٔ
قکنگره مر آفری اق
ا  ۸۲۷۴تا مان اضر -در ز،
خصر های پدید آمده اس که ز ،کمونیس آفری ای جنوب
آنها را انورافهای م داند که به ایجاد مش ال در روند
زدم
ان ال ،مر دموکراتیک منجر شدهاند فساد غیرقابل
ً
کنترلٔ ،
همه
تمایل به اقدام زریه فساد و انفعال مشهود در ت ریکا
ٔ
دوره پیشاند
نهادهای دو ت  ،ا شاخسهای این
فراکسیونیسم ،م ابره با هرگونه تالش برای بهوجود آوردن
ررفی و رک مترق ای و ین ،و هم مان ،دس اندا ِی
ٔ
ٔ
برنامهریزی ٔ
(خانواده قگوپتاق ،سرمایهداران
خانواده خارج
شده
ب
هندی) و ایادی این خانواده و سیاستمداران مرتکط با
رئیسجمهور به ثرو های مر  ،به وال خصر های ضروری
دو منجر شده اس ال که وما به پایان ٔ
دوره رهکری خود در
ز ،کنگره مر آفری ای جنوب رسیده اس  ،رقاب برای
ریاس بعدی بر این ز ،نیز ٔمطرح اس
پروسه بوثهای تدارک و سا مانده
وما در تمام طول
پنجاهوچهارمین کنفرانس ز ،،پیشنهاد م کرد که همسر
ساب ش ،که رئیس قسا مان و د آفری اق اس  ،رهکر و رئیس
بعدی ز ،کنگره مر آفری ای جنوب بشود او با مطرح کردن
رهکر ن در تاریخ ز ،کنگره مر
اهمی انت ا ،قن ستین
آفری ای جنوب ق ،سع داش ِ ا
این طریا بهنفع موضع خودش ادامه در صفحه ۱۵

ً
لطفا در مكاتبات خود با آدرس هاى زیر از ذکر هرگونه نام اضافى خوددارى کنید.

1. Postfach 100644, 10566 Berlin, Germany
آدرس هاى پستى:
2. B.M. Box 1686, London WC1N 3XX, UK
http://www.tudehpartyiran.org
آدرس هاى اینترنت و ”اى-میل“
E-Mail: dabirkhaneh_hti@yahoo.de

Nameh Mardom No. 1041

Central Organ of the Tudeh Party of Iran

