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 یادداشت 
 رود؟های ارزی دولت به کدام سو میسیاست

 مراد رضایی

 

گذرد. اسحاق جهانگیری در تومانی دالر در دولت و اجرای آن می 4200بیش از دو سال از تصویب قیمت 

هر میزان »داد که در آن تصویب شده بود که « اقتصاددانان»ای با حضور ، خبر از جلسه97ماه سال فروردین

غاز یک تومان عرضه خواهد شد. این آ 4200با قیمت « فعالیت اقتصادی، به هر فعال اقتصادیدالر، برای هر 

های ی مدیریت اقتصادی بود، که تاثیر منفی آن بر معیشت طبقات متوسط و فرودست، اگر بیش از تحریمفاجعه

 آمریکا نبود، قطعاً کمتر هم نبود!

ر ومانی به مسافران و شکاف میان این قیمت و قیمت دالر دت 4200ی دالر ی ما به خاطر داریم که عرضههمه

ه ترکیه بریحی بازار آزاد، وضعیتی را ایجاد کرده بود که اگر کسی با هواپیمای چارتر و هتل پنج ستاره سفری تف

ر ماند. و البته دالاش میالتفاوت قیمت دالر جهانگیری و دالر بازار در جیبکرد، باز هم مقداری از مابهمی

ی دالر دولتی بود که به درستی به دالر ای از دریای بریز و بپاش در دوران اوج عرضهمسافرتی، تنها قطره

 جهانگیری معروف شد.

ی در گردش کشور که در تومانی، بخش بزرگی از سرمایه 4200ی دالر در مدت کوتاهی از آغاز عرضه

داری ایرانی که روزی بازار سوی واردات آورد. سرمایه گذاری شده بود، رو بههای تولید و خدمات سرمایهبخش

نگیری، کند و مدتی سرگرم داللی خودرو است، اینبار به فرامرز گسیل شده بود تا با دالر جهامسکن را قبضه می

چیز را، از اش را یکباره چند برابر کند. کانتینرهای بزرگ، همهشود فروخت را وارد کند و سرمایههر چه که می

شده با  کردند. در نبود نظارت همین کاالی واردل و الی فاضالب)کود انسانی!(، تا بیل و کلنگ، وارد کشور میگ

م کشد و البته با توجه به محدود شدن تولید و در نتیجه های مبتنی بر دالر آزاد فروخته میدالر جهانگیری، با قیمت

 پسندد پاسخ دهد.دار واردکننده میر قیمتی که سرمایهتوانست تقاضا را با هشدن عرضه، کاالی وارداتی می

تومانی  4200ی دالر چند ماه بعد و با کاهش جدی منابع ارزی بانک مرکزی، دولت تصمیم به محدودسازی عرضه

ترین کاالها، دالر بندی اهمیت کاالهای وارداتی، و تخصیص دالر دولتی به مهمگرفت. اینبار قرار بود با درجه

های رسیدگی به فساد اند از رانت استفاده کنند. دادگاهری تنها به واردکنندگانی عرضه شود که یاد گرفتهجهانگی

های کوچکی از شوند، تنها بخشهای جمهوری اسالمی پخش میاقتصادی که این روزها با افتخار تمام از تلوزیون
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شان تومانی4200شد تا بتوانند یا مستقیماً دالرهای  خوار دادهنتایج میلیاردها دالری است که به واردکنندگان رانت

 را با قیمت دالر آزاد بفروشند.« چیزها»را به قیمت آزاد بفروشند و یا چیزهایی وارد کنند و سپس آن 

های ارزی بانک مرکزی بود. در مدت کوتاهی تومانی، کاهش ذخیره 4200ی دالر ی مشهود عرضهاولین نتیجه

لی در مش پول تبدیل به کانتینرهای بیل و کلنگ و چیزهایی از این قبیل شدند و در نتیجه ارزذخایر بانک مرکزی 

هزارتومان را  25به یکباره سد  97، در پاییز 96مقابل دالر کاهش پیدا کرد. دالر حدود پنج هزار تومانی ِ اسفند 

ت شدند تومانی شکل گرفتند و یا تقوی 4200یر چتر دالر های بزرگ فساد اقتصادی زرد کرد. عالوه بر این کارتل

 و به تبع وقوع این روندها، معیشت طبقات فرودست و متوسط بیش از همیشه نحیف شد.

و  معضل دالر جهانگیری هنوز هم ادامه دارد. هنوز دولت مدعی است به کاالهای مصرفی خانوار، داروها

ده است، بخش اما دو سال و نیم گذشته ثابت کردهد. تومانی تخصیص می 4200تجهیزات صنعتی با اهمیت دالر 

ً »تومانی،  4200بسیار کوچکی از دالرهای  ً »شوند و تبدیل به کاالی ضروری می« واقعا به قیمتی متناسب « واقعا

 گردند.تومانی عرضه می 4200با دالر 

  

 ی مخرب دولت در اقتصادمداخله

یشگی حثی همباش و یا سپردن اقتصاد به دولت، «دست نامرئی»به طور سنتی، میان سپردن اقتصاد به بازار آزاد و 

کند و وری در اقتصاد آزاد دفاع میها و افزایش بهرهدر اقتصاد عصر ما جاری است. یکی از کم شدن هزینه

 داند.ای خاص میدیگری اقتصاد آزاد را مبتنی بر منافع گروهی اندک و طبقه

خش بی به لت روحانی شاهد بودیم. دولت اکیداً طرفدار فروش منابع ملسوی منفی هر دو مدل اقتصادی را در دو

ی یک شاخص اقتصادی ای در حد تعیین دستوری قیمت ارز به مثابهخصوصی است، اما همزمان در اقتصاد مداخله

ای قهی دولت حاضر در اقتصاد، نه در جهت منافع عمومی، که کامالً در سوی پر کردن جیب شبه طبکند. مداخلهمی

داری ایرانی خاص است. تمام تصمیمات اقتصادی دولت، به ضرر عموم مردم و به سود بخش کوچکی از سرمایه

 است که دستی هم در رانت داشته باشد.

ی دولت جانبهی مستقیم و همهمداخله»ی ارز وجود دارد بنابراین آنچه که در اقتصاد ایران و به طور مشخص مساله

ن سطح توان مدعی شد هیچگاه، در هیچ جای دنیا در ایاست. شکلی از مداخله که قاطعانه می« دبه نفع بازار آزا

 رایج نبوده است.

بایدن  ی ارزی دولت در اقتصاد، متوقف کردن دستوری کاهش قیمت ارز بود. با انتخاب جوآخرین نمونه از مداخله

ز به ی دالر بود، با این دورنما که قیمت ارعرضهبه ریاست جمهوری در آمریکا، طبیعتاً اولین واکنش بازار، 

صادی، گذاری اقتزودی کاهش پیدا خواهد کرد. بخشی از این واکنش بازار البته هیجانی بود. اما دولت با قانون

 !دالرداران حمایت کردشد از عمدهتر از این نمیجلوی کاهش قیمت ارز را گرفت. حقیقتاً روشن

  

 دولت مهار شدکاهش قیمت دالر توسط 

ای ای نامعلوم، واکنش کاهشی عمدهو به دنبال امضای برجام، بازار ارز، خوشحال از آینده 1394در تابستان سال 

های تهران، موضوع ی متوسط شهری، خاصه در خیابانی طبقهطلبانههای اصالحاز خود نشان داد. در میان شادی

کردند دانستند دروغ است، اما سعی میای که همه مید. شایعهتومان مطرح شده بو 1000کاهش قیمت دالر تا 

 باورش کنند!
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بر این  تومان نزول کند. اما رئیس وقت بانک مرکزی 2400همین فضای روانی در بازار سبب شد قیمت دالر تا 

هم  تومان است. پس از آن 3300ی پایان گذاشت و گفت کف قیمت دالر از نظر بانک مرکزی نزول قیمت نقطه

 را شروع کرد تا دالر ارزان نشود. 3300ی ی دالر از پایهبانک مرکزی عرضه

 22000تومانی دالر ظرف چند روز تا حدود  32000پس از انتخاب جو بایدن به ریاست جمهوری آمریکا، قیمت 

م دولت اینبار هجامعه بود. « جو روانی»تومان رسید. همانند موضوع برجام، عملگر اصلی در این کاهش قیمت 

 تر نرود.یینتومان تعیین کرد تا قیمت دالر پا 27000قیمت ارز نیمایی را باالتر از قیمت صرافی ملی و نزدیک 

ر دکنند. واقعیت این است که بانک مرکزی و دولت، حمایت از صادرکننده را دلیل این سیاست ارزی معرفی می

 برای تضمین مزیت صادرات از ابزارهای موقت پولی و ارزی اقتصادهایی با میزان صادرات باال، دولت برای

 کند اما:تثبیت و یا حتی افزایش قیمت ارز استفاده می

ذعان دولت، ریم به دلیل نبود امکان بازار رقابتی، صادرات بسیار دشوار است. عالوه بر این به ادر شرایط تح -یک

ا رق صادرکنندگان، دالر کسب شده از مسیر صادرات اتفای قضائیه و بانک مرکزی، اکثریت قریب به مجلس، قوه

 کنند.بازی و داللی در بازار ارز میابزار سفته

ای جدید نیست، ولی فراگیر شدن این روند جدید است. به صورت سنتی در ای شدن ارز پدیدهمایههرچند که سر -دو

های اخیر، بخشی از مردم حتی حاضر الر ساند. اما دای بودهاقتصاد ایران، زمین و مسکن کاالهای سرمایه

شان دالر بخرند. با افزایش قیمت دالر شوند زمین و مسکن خود را بفروشند و برای جلوگیری از افت ارزش پولمی

ای خود به خود و به طور طبیعی شانس ورود شود. کاهش قیمت کاالهای سرمایهعمالً دارا داراتر و ندار ندارتر می

ی دولت هم، با افزایش کند. در نتیجه قوس کاهشی قیمت دالر بدون مداخلهتری به بازار را فراهم میبازیگران بیش

 هم در این زمینه غیر علمی و غیر واقعی است. ارز« کنترل سرعت خلق پول»گشت. توجیه دولتی تقاضا برمی

داران های ابرسرمایهیز در خانهی آن نمیلیارد دالر است که بخش عمده 20تا  16خانگی طبق آمار دولت حدود 

ی تصمیمات نظام ای در خلق پول نیست؛ یا حداقل به اندازهکنندهاست. بنابراین تعداد معامالت کف بازار عامل تعیین

ای دیگری( تا کف آن، و شکسته شدن قوس کننده نیست. در نتیجه کاهش قیمت دالر)و هر کاالی سرمایهبانکی تعیین

قتصاد اتوانست به نفع خریداران خرد باشد. گرفتن قوس حجم معامالت عملی مرسوم در تقاضا می کاهشی با افزایش

ترین روش کنترل ای، متدوالاست و امر شاذی نیست. کم کردن نرخ سود بانکی برای تقویت بازار کاالی سرمایه

 این قوس است.

جو روانی  ند. بخشی از این تاثیر البته متکی بهکالر نقش لنگر را در بازار مواد مصرفی خانوار بازی مید -سوم

شود و جامعه است. اما به هر حال کاهش قیمت دالر موجب کاهش قیمت کاالهای اساسی مصرفی خانوار می

 برعکس!

است.  تومانی داریم، باال بودن قیمت دالر، به نفع واردکننده 4200صاد کشور ارز دولتی وقتی در اقت -چهارم

تواند مدعی باشد که باال بودن قیمت ارز موجب حمایت از با وجود ارز دو و سه نرخی نمیبنابراین دولت 

 صادرکننده است.

  

 سرنوشت قیمت ارز چه خواهد شد؟

ی اخیر دو ادعا از سوی دولت در مورد قیمت ارز مطرح شده است. وزیر صمت صراحتاً از حذف دالر در هفته

هزار  11با دالر  1400ی سال سازمان برنامه و بودجه، از تدوین بودجه تومانی گفته است و نوبخت، رئیس 4200

تومانی. روشن است که نرخ محاسباتی قیمت ارز در بودجه، تنها عامل موثر بر قیمت ارز نیست. با این رقم  500و 



  

 گروه کار کارگری

 حزب چپ ایران )فدائیان خلق(

  Iranian Workers Analects – No:94 94شماره 2020نوامبر  20، برابر 1399 بانآ 30جمعه 

 

 

- 4 - 

 جُنگ کارگری

دباقر نوبخت، بینانه، و شکاف قیمت بسیار عمده میان قیمت ارز در بازار و قیمت اعالم شده توسط محمغیر واقع

ی اقتصادی موجود خالص تواند خود را از مخمصهمشخص است که دولت فعلی با حذف دالر چند نرخی تنها می

 تر به دولت بعدی منتقل کند.کند و بحران را در ابعادی بزرگ

امید و  ی وضعیت ارز در کشور، با کنار زدن پروپاگاندایها در مورد آیندهاما صرف نظر این گفتارهای دولتی

ی هطلبان در رابطه با روی کار آمدن جو بایدن در آمریکا، چند سناریوی مشخص در مورد آیندخوشبینی اصالح

 ارز وجود دارد:

زند که موجب افزایش قیمت ارز، افزایش قیمت سبد خانوار، و به آزادسازی مطلق قیمت ارز می یا دولت دست -یک

ند ی چنین سیاستی در وضعیت فعلی افزایش فقر و فالکت و تشدید روهفشار اقتصادی بر مردم خواهد شد. نتیج

ت؛ تورم ( یکی از آثار محتمل این سیاست اسsuper inflationپرولتریزه شدن جامعه خواهد بود. تورم کالن )

 چندصد درصدی، نداری عمومی تا حد گرسنگی، فروپاشی اقتصادی!

ر وارد با دنیا تعامل کند و یا به هر حال به هر طریق ممکن دال ی دیگر این است که جمهوری اسالمیگزینه -دو

 کشور کند!

های پولی است، مانند آنچه که در مقاطعی در برخی از کشورهای آمریکای هاسازی سیاسترراه حل سوم  -سه

فروش  و ریدجنوبی تجربه شد؛ پول ملی به کناری گذاشته شود، دستمزدها به دالر پرداخت شود و مردم به دالر خ

 کنند!

های فوق و همچنین در حالت تداوم وضعیت فعلی، ضرر اصلی متوجه طبقات فرودست و در هر یک از حالت

ن طبقات جویی برای تغییر نیز، رسالت ایمتوسط خواهد بود. در نتیجه ایستادن در مقابل این روند معیوب و چاره

 متضرر است.

 

 !سرکوب سندیکاهای کارگران پایان دهیدبه 
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 !هاستحکومت مسئول این خودسوزی و خودکشی 

 صادق کار

 

ک زن یآبان متاسفانە خبر خودسوزی یک کارگر دیگر در کرمانشاە منتشر شد. درهمین روز فیلمی از  ٢٩روز 

چە و و باسرپرست خانوار کە ماموران شهرداری در بندرعباس آلونک سرپناە خانوادە اش را بیرحمانە ویران و 

 .کشید. نیز منتشر شدهای ش را بی خانمان کردند و خودش را بە آتش 

 .علت خودسوزی کارگر کرمانشاهی کە دست بە خودسوزی زدە است ظاهرا قطع حقوق بیکاری بودە است

نسان اخودکشی بوسیلە آتش زدن خود بدترین و دردناکترین نوع خودکشی است کە از نا امیدی و استیصال یک 

وقتی  ند. وە استیصال نرسیدە باشد خودکشی نمی کدردمند و مستاصل حکایت می کند. انسان تا زمانی کە بە مرحل

ە اقع بدردناکترین روش خودکشی را انتخاب می کند و خود را بە آتش می کشد با روشی کە بر می گزیند در و

 .جهنمی کە برایش ساختەاند نیز می خواهد اعتراض کند

ت. دە اسشن متاسفانە بە شدت رایج پدیدە خودکشی و خود سوزی در این اواخر در میان کارگران و بی چیز شدگا

ی زندگ این خودکشی ها هیچکدام از نوع خودکشی های معمول کە بخاطر شکست در عشق و یا متاثر از پوچ دیدن

ر اکم بو دنیا و غیرە نیستند. از روی نا امیدی در تامین معیشت و اعتراض یک تنە بە وضعیت و مناسبات ح

 .جامعە است

ن چشمان همکاران اش در یک شرکت پردرآمد پتروشیمی بخاطر درماندگی از تامی وقتی یک کارگر در جلوی

 عتراضمعیشت خود را بە دار می زند تا خود را از زندگی در جهنمی کە برایش ساختەاند خالص کند، قصدش ا

 .بە وضعیت، دولت و کارفرمای اش هم هست

م هنوز نگرفتە وآنطور کە باید نسبت بە آن عکس اما افسوس کە پیام این خودسوزی و خودکشی ها را بیشتر مرد

العمل نشان نمی دهد. آنهایی هم کە پیام را می گیرند کاری جز اظهار تاسف نمی کنند،هیچ یک از عوامل و 

محرکان خودکشی ها مورد باز و خواست قرار نمی گیرند و تغییر بازدارندەای در اوضاع و احوال صورت نمی 
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از عدە کمی بە آن عادت دادە شدەایم. انگار بنی آدم دیگر اعضای یک پیکر نیستند و  گیرد! گویی همە بە غیر

دردشان دگر عضو های پیکر را بی تاب و قرار نمی سازد!این بدتریرن و بیمناکترین عادتی است هر گاە کە یک 

ادیخواە را بە طرق مختلف جامعە بە آن مبتال و تن دهد. از حکومتی کە از آغاز تا کنون هزاران انسان مبارز و آز

 .بە قتل رساندە جز این انتظار نمی رود ولی واکنش مردم عادی در این خصوص نیز بسیار کمتر از حد الزم است

ن تامی انگیزە کارگر کرمانشاهی کە روز پنجشنبە این هفتە خبر خودسوزی اش منتشر شد، بە جز درماندگی از

 خودکشی می تواند داشتە باشد؟ معیشت و نا امیدی از یافتن راهی غیر از

ە گار کقضیە زن سرپرست خانوار بندر عباسی کە آلونک اش را ماموران شهرداری ویران کردند و انگار نە ان

 مقصر گویی در قانون اساسی تامین مسکن جز وظایف دولت اعالم شدە! همین است. نیک کە بنگریم پیدا کردن

ان می ا ویرنیستند!بجای اینکە مسکن برای مردم بسازند، مسکن آنها ر این فجایع کسی غیر از حکومت و سران آن

 .کنند و آنها را زیر سقف آسمان بە امان خدا رهایشان می کنند

د این ی گذرمشکل تامین نان مشکلی است کە میلیونها نفر از مردم کشور سالهاست با آن درگیرند و هر روز کە م

ن ە بە آحکومت از حل آن درماندەتر می شوند. شیوع کرونا هم متاسفانمشکل حادتر و بە همان نسبت مسئولین 

 .دامن زدە است

سانی وق اندر این میان کارگران ساختمانی جز گروەهایی هستند کە بە دلیل محروم شدن از بدیهی ترین حق و حق

در  و نە بیمە هستندو قانونی با مشکل تامین معیشت مواجە هستند. حداقل دوسوم آنها بر خالف میل شان فاقد 

ادە کنند. استف هنگام بیکاری حقوق بیکاری بە آنها پرداخت می شود و نە هنگام بیماری می توانند از بیمە درمانی

 تن ازدولت برای بیمە کردن کارگران ساختمانی شرایطی تعیین کردە است کە تامین آن برای کارگر حکم گذش

 .هفت خوان رستم را دارد

اساسی  قانون واقع طبق قوانین تامین اجتماعی، قانون کار و قانون اساسی غیرقانونی هستند! دراین مقررارت در 

ن قانو ودولت مکلف بە تامین اشتغال، درمان، آموزش، مسکن... برای همە مردم کشور گردیدە. در قانون کار 

کید بر غم تاد. بهمین جهت بە ربیمەهای اجتماعی نیز بیمە حقی است کە همە کارگران باید از آن برخوردار باشن

 رراتیبیمە بعنوان یک حق همگانی در قوانین مختلف دولت حق ندارد برای بیمە کردن کارگران ساختمانی مق

 !تعیین کند کە در عمل دوسوم آنها را از حق برخورداری از بیمە بە هنگام نیاز محروم نماید

لت ت، دومیان کارگران ساختمانی بە اوج خود رسیدە اس در شرایط کرونایی و رکود ساخت و ساز کە بیکاری در

 دە ازبجای تامین معیشت بیکاران، بیشرمی را بە حدی رسانیدە کە حتی مهلت تمدید دفترچە های بیمە آن ع

و گرفتن حقوق  ماە تقلیل دادە است تا آنها را از حق درمان ٣ماە بە  ٦کارگران ساختمانی را کە بیمە هستند از 

 !حروم کندبیکاری م

این تغییر کە باعث قطع حقوق بیکاری کارگران ساختمانی تحت پوشش بیمە بیکاری گردیدە در حالی انجام گرفتە 

کە حتی علی خامنەای نیز کە نگران شورش خیل انبوە گرسنگانی است کە نظام والیت فقیهی اش خلق کردە است، 

ار پرداخت حقوق بیکاری بە بیکاران شد. متعاقب این چندی پیش در هنگام تشکیل ستاد مبارزە با کرونا خواست

دستور خامنەای حسن شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاە هم ستادی را جهت پیگیری دستور خامنەای در این 
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وزارتخانە تشکیل داد ولی در عمل هیچ تغییری نە در رویە دولت در این خصوص ایجاد شد و نە دفتر خامنەای 

کرد. انجمن های کارگران ساختمانی نیز کە اکثرشان وابستە بە حکومت هستند و عمدە کارشان قضیە را پیگیری 

تبلیغ برای حکومت و دولت است وابستە تر و درماندەتر از آن هستند کە بتوانند عمل موثری برای کاستن از 

ا را بە سوی مشکالت و فشار مضاعفی کە روی دوش کارگران ساختمانی سنگینی می کند و برخی از آنه

 .خودسوزی می کشاند انجام دهند

ود شاشتە در میانە همین هفتە روحانی در ازای تعطیلی دوهفتەای کە قرار است برای کنترل کرونا بە اجرا گذ

ماە  ٤است  میلیون تومانی را داد! این کمک قرار ١وعدە پرداخت ماهیانە صد هزارتومان بە بیکاران و یک وام 

، در ە فرض اینکە این وعدە بە سرنوشت وعدەهایی پیشین دولت دچار نشود و عملی گرددادامە پیدا کند. ب

یمی از ماە نمیلیون تومان در ماە گردیدە، این مبلغ حتی کفاف نان خالی  ١٠شرایطی کە هزینە خانوار بالغ بر 

ییر ون تغآن کماکان بدخانوادە ها را هم نمی دهد. هم از این رو بحران معیشت با تمام پیامدهای فاجعە بار 

 .محسوسی ادامە خواهد یافت و عدە دیگری از زحمتکشان را قربانی خواهد نمود

 ستبد،علل این خودسوزی و خودکشی های فزایندە اعتراضی فقر، بیکاری و بی حقوقی هایی هستند کە حکومت م

حمیل موال عمومی بر مردم ما تجتماعی ویرانگرش و با غارت اا-سرکوبگر و فاسد فقاهتی با سیاستهای اقتصادی

بە  نسبت نمودە است. راە خالصی از این وضعیت جهنمی نە خودکشی و خودسوزی یا تسلیم و انفعال و بی تفاوتی

 !خودسوزی ها بلکە مبارزە جمعی، متحدانە، سازمانیافتە و بی امان با عوامل اصلی آنها ست

 

 حقوق مکفی بیکاری برای بیکارانیا کار 
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 بخش نهماقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و "پساسرمایه داری" 

 آدام بوث

 

ان زندگی ، فرمبه حق تمایل قدرتمندی در ما وجود دارد که به جای آن که دندانه ای از ماشین سرمایه داری باشیم

ش نیروی بعدازظهر مجبور به فرو 5صبح تا  9مان را خودمان به دست داشته باشیم؛ تمایلی که وقتی از ساعت 

 یلی هاخفرمان جامعه را در دست دارند، تأمین نمی شود. از این رو کارمان به انحصارات بزرگی هستیم، که 

یستم لیه سع"تصمیم" به کار کردن در اقتصاد طبق درخواست، یا "انتخاب" این نوع کار، را نوعی طغیان و خیزش 

 حاکم تلقی می کنند.

ا کارکردن ودی بکن است عدۀ معداما این نوع طغیان، طغیانی انفرادی است و ما، به عنوان فرد، فاقد قدرت ایم. مم

وقتاً ماً و زیر نام "وظیفه مند" )عنوانی که در اقتصاد طبق درخواست، به جای کارگر مرسوم شده( بتوانند فرد

ر ت. کاخودشان را نجات دهند، اما در چارچوب این رقابت حاد نجاتی برای اکثریت عظیم کارگران متصور نیس

اقی ب، مادام که بانکها و شرکتهای بزرگ در دست سرمایه داران خصوصی "آزاد" به هیچ وجه کنترل وضع را

مام تنیز  بمانند و تصمیمات بزرگ مربوط به جامعه را اینها بگیرند، به دست ما نمی سپرد. حتی در سطح فردی

نها ت ارگرآنچه به نام "خویش فرمائی" و کار "آزاد" معرفی می شود، چیزی جز سلطۀ خردکننده و استثمار یک ک

 در شرایط ناامنی، رقابت و نااطمینانی مادام العمر نیست.

 –و ما را  –اقتصادهای "شراکتی" و "طبق درخواست"، همزمان هم کارگران را نسبت به کارشان و هم آنان را 

 یمتها وز قایستی لنسبت به هم بیگانه می کند. اکنون تعامالت ما با دیگران به نحو فزاینده ای از طریق "اپ" ها و 

امعه جمشخصات صورت می گیرد. مارکس در زمان خود نوشته هایش توضیح داده است که چرا این بیگانگی ذاتی 

تمام مناسبات  –بشود  یا می تواند -ای است که تحت سلطۀ پول و کاالست. اکنون که دیگر همه چیز کاالئی شده 

 انسانی بر مناسبات پولی استوار شده است.

گِربر، انسان شناس آنارشیست، متذکر شده است "به نظر می رسد که شاخص سرمایه داری امروزی چنان که دیوید 

گسترش "کار ِگل" و مشاغل مزخرفی است که آشکارا بی محتوا و فرسایندۀ قوای مغزی و فاقد هرگونه نقش 
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این مشاغل چنان فاقد اجتماعی اند." اما چنان که روزنامۀ اکونومیست در واکنش خود به گربر توضیح می دهد "

نقش اجتماعی هم نیستند: سرمایه داری بیهوده مردم را استخدام نمی کند و به کار دستمزد نمی پردازد، زیرا در این 

صورت فقط از سود خودش می زند. بسیاری از مشاغل مورد نظر گربر که او آنها را "کار گل" تشخیص می دهد، 

رقابت و مالکیت خصوصی اکیداً در نظام سرمایه داری ضرورت دارند:  در بخشهائی انجام می شوند که به علت

بخش متورم اداری، تبلیغات و بازاریابی، مؤسسات مالی، صندوقهای تأمینی سرمایه داری، ..." و درست همین قسم 

که به  مشاغل اند که در یک جامعۀ سوسیالیستی از بین خواهند رفت و جای آنها را کار آزادشده ای خواهد گرفت

 –همچون تحقیقات علمی، مراقبتهای بهداشتی، تعلیم و تربیت، و انرژی سبز  -اختیار برای رفع نیازهای مهم جامعه 

 کانالیزه خواهد شد.

ک بل دراکونومیست متذکر می شود چیزی که فراوانی مشاغل مزخرف به واقع آشکار می کند، سطح عظیم و غیرقا

 رین وتمایه داری مدرن با خرد کردن و شکستن روندهای تولید به تکراری تقسیم کاری است در اقتصاد که سر

 نافع رؤسایبرۀ مابتدائی ترین وظایف، ایجاد کرده است. همانا این تقسیم کار باورنکردنی، و اسارت کارگران در چن

 ده است.نجامیا –نان که کارگران امروزی نسبت به کارشان دارند چ –شان است که به حس تشدید بیگانگی 

 هند:دتوضیح می  ایدئولوژی آلمانی چنان که مارکس و انگلس در

ندگی می زبیعی ط... تقسیم کار نخستین نمونه از این چگونگی را به ما عرضه می کند که مادام که انسان در جامعۀ 

انه بلکه اوطلبدنه کند، یعنی مادام که شکاف بین منافع شخصی و جمعی باقی است، و بنابراین مادام که کار انسانی 

کنترل  ه تحتکبه طور طبیعی تقسیم شده است، عمل انسان به قدرتی بیگانه علیه او تبدیل می شود، که به جای آن 

ای فضای ن داراو باشد، او را به اسارت می گیرد. زیرا به محض آن که توزیع کار پا به هستی می گذارد، هر انسا

 اه یک، که بر او اعمال می شود و انسان را از آن گریزی نیست. خوفعالیتی منحصر به فرد و شخصی می شود

 دهد، شکارچی یا ماهیگیر، خواه یک چوپان یا یک ناقد زبردست، اگر نمی خواهد وسائل معاش اش را از دست

 مجبور است همانی که هست بماند.

 آنها وضع را در جامعۀ سوسیالیستی از این منظر چنین توضیح می دهند:

هد ی خواسوسیالیسم کسی فضای منحصر به فرد فعالیت ندارد، بلکه هر کس می تواند در هر زمینه که م ... در

مروز کاری اد که تربیت شود. جامعه تولید همگانی را تنظیم می کند و بنابراین ان امکان را برای من فراهم می آور

شام  عد ازبماهیگیری، عصر به گله داری و  و فردا کار دیگری را انجام دهم؛ صبح به شکار بروم، بعدازظهر به

 هم به نوشتن نقد ادبی بپردازم.

 

 !سازی را متوقف کنیدخصوصی
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 3اقتصاد دیجیتالی: فضای مجازی و زمان نامحدود در شبکه بخش 

 رابرت حسن

 ترجمه:گودرز

 

-نیسترمارکسیسم پسامدرن و تجربه زندگی دیجیتال" انتشارات دانشگاه وست می –فصلی از کتاب "شرایط دیجیتالی 

2020 

 ضا در اقتصاد جهانیف-دیجیتالیته ناهموار و ترکیبی در رابطه زمان

" لئون تروتسکی سعی کرد تئوری مارکسیستی توسعه نامتعادل را گسترش 1930 در مقاله "تاریخ انقالب روسیه

عرضه شده بود و ادعا کرده بود که  1910 دهد. این تئوری نخستین بار وسیله رودولف هیلفردینگ در سال

های صنعتی شده اولیه مانند بریتانیا و آلمان و ایاالت متحده احتماال نسبت به بقیه کشور ها قادر به کسب مزیت کشور

رقابتی نسبت به کشورهای دیگر بودند، و خواهند توانست که آن برتری را در طول زمان افزایش دهند، و بنابراین 

توسعه ناهموار سترش دهند. تروتسکی این ایده را به آنچه "ان تسلط را به عنوان منطقه رشد کرده صنعتی تثبیت و گ

داد. در اینجا، آن کشورها که از طریق واردات سرمایه و تکنولوژی از کشورهای  و ترکیبی" می نامد گسترش

پیشرفته توسعه یافته اند، می توانند فازهای خاصی از توسعه را که کشورهای پیشرفته از قبل از آن عبور کرده 

بزنند. گذشته از این، یک بخش توسعه یافته می تواند در کنار یک بخش توسعه نیافته یا 'عقبمانده' « میانبر»، بودند

در داخل همان کشور وجود داشته باشد. این یکی از ویژگی های توسعه ناهموار بود. برای تروتسکی نیز این یک 

رگر ایجاد کند، مانند ایجاد یک طبقه سرمایه داری تناقض بود، که می توانست پیامدهای منفی برای نجات طبقه کا

قدرتمند و بومی که می توانست بر یک طبقه کارگر نوظهور حکومت کند و فرصتی برای توسعه نهادهای صنفی 

برای سازماندهی همبستگی و مقاومتی که در سرمایه داری های پیشرفته تکامل یافته بود، نداشت. این فرایند 

ل درمقیاس گسترده تر از اتصال های متعدد بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و از ناهموار با این حا

طریق پیوندهای ایجاد شده توسط گسترش خود سرمایه داری به هم ارتباط یافته بود. این ارتباطات به استدالل 

طریق، به عنوان مثال، آگاهی و تروتسکی، می تواند اثر مثبت تری بر آگاهی طبقه کارگر و رادیکالیزه شدن آن از 

الهام از مبارزات در نقاط دیگر جهان داشته باشد. این ایده همچنین وزن و ارزشی به مفهوم اساسی تر او، یعنی 

به دنبال سیستماتیک کردن این ایده از گسترش  1930 'انقالب دائم' می داد. تروتسکی در نوشته هایش در طول دهه

اقتصادی رسمی تر بود. این آرزوی تروتسکی برای عمومی « قانون»ه داری به یک ناهموار و ترکیبِی سرمای

ترین قانون روند تاریخی ]سرمایه  'کلی کردن این 'قانون' به عنوان یک دیالکتیک تعیین کننده بود. چیزی که او دید،
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 جُنگ کارگری

یک کشور' بود، که در آن داری[ است و یک مقابله ایدئولوژیک با ظهور استالینیسم و ایدئولوژی 'سوسیالیسم در 

 دهه ترویج می شد.

ری س دیگکقصد من این نیست که در اینجا به نفع یک قانون از درون علوم اجتماعی، از تروتسکی، و یا از هر 

سکی، تروت موضعگیری کنم. فقط می خواهم نشان دهم که چطور به نحوی از طریق اقتباس از تز ناهموار و ترکیبی

هان تولید راسر جدیجیتالی بودن را واضح تر درک کنیم و ببینیم که چگونه فرایند های ناهمواری در سما می توانیم 

 اینها همه در درون یک تکنولوژی غالب ترکیب شده اند. و -می کند 

 طریق دیجیتالی بودن بیان می کند که به تز فضای جدید از-جهش انباشت خود را امروز در یک رابطه زمان

 غلبه ایی" هاروی بعد دیگری می دهد. به یاد خواهد ماند که اصطالح 'اصالح فضایی' هاروی روش"اصالح فض

 وریزه کردهید تئسرمایه بر مشکل تشدید انباشت بیش از حد خود را با انتقال سرمایه مازاد به مناطق جغرافیایی جد

 ه ممکن استایی کترسی به مواد و غیره به جبود، انتقال به بازارهای جدید، نواحی تولید، کشف منابع جدید برای دس

، موقت' بود تعمیرسودآورتر باشد. همچنین در یادها خواهد ماند، که هاروی، به دنبال مارکس، دید که این تنها یک '

نها می به آ یکی که به سادگی تناقضات )انباشت( را به یک حوزه گسترده ترانتقال داده وعرض جغرافیایی بیشتری

 دهد.

ن از ز، 'اصالح فضایی' بخش مهمی در فصول پسا کالسیک وپسا مدرن را بکار می گیرد. این را می تواامرو

بیرون -رونطریق ایده ای درک کرد که من به طور کامل تر در جای دیگری توضیح داده ام، و آن را جهانی شدن د

ح صطالح نشان می دهد، اصالمی نامم. من آن را در شکل کلی در اینجا طرح می کنم. همان طور که این ا

ضای فیزیکی ف ه بیرون بهب فضایی'، تسهیل شده توسط دیجیتالیته، به منطق انباشت دو جهت برای سفر داده است:

جازی جامعه، برای به فضای م ه سمت داخلب جهان، به همان اندازه که از آغاز سرمایه داری انجام داده است، و

ی ااز طریق صنایع جدید و فرصت های ارائه شده توسط یک حوزه شبکه ایجاد فضاهای جدیدی برای انباشت 

ای از فضاه همیشه در حال رشد. از این گذشته، این منطق 'به سمت داخل' نیز قادر به استعمار، از طریق اصالح

پناه  ابحالپیش موجود جامعه، ورود به مناطقی از زندگی که همان طوری که فردریک جیمزون آن را لقب داده ، ت

 گرفته از ]بازار[ و در واقع بیشتر به خاطر مواضع خصمانه آن که ناهماهنگ با منطق آن است.

شان دهم، نخود  اجازه دهید قبل از در نظر گرفتن آنچه که می بینم، در اینجا طرح کلی هر جهت از سفر را به نوبه

اری است. از د یهسرما در پالتفرم تولید و دمات،خ به عبارت دیگر سه مظهر برجسته از اقتصاد دیجیتال جهانی که

 در دیدج آنجا من سخن ام را با بازتابی در زمینه دیجیتالی بر آنچه دیوید هاروی در کتاب خود امپریالیسم

ت و او مشخصا آن را به عنوان 'ویژگی عمده از موضوعی –، 'انباشت با سلب مالکیت' نامگذاری کرد 200۵ سال

 بیند، به پایان خواهم برد. سرمایه داری معاصر' می

  

 !زاد باید گرددآسیاسی زندانی 
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 جُنگ کارگری

 گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفته

 جنگ کارگری

 

 خودسوزی یک کارگر دیگر به دلیل قطع حقوق بیکاری

با این  متاسفانه خودکشی و خودسوزی از روی نداری و تنگ دستی و استیصال روز به روز بیشتر شایع می شود.

دیدە په این ببرای متوقف کردن خودکشی ها انجام نمی دهند و با رفتارشان وجود اما مسئولین دولتی هیچ اقدامی 

ود را خکاری شوم و فاجعه بار دامن می زنند. روز گذشته یک کارگر ساختمانی در کرمانشاە به دلیل قطع حقوق بی

رانی دت بحشبه به آتش کشید و جان باخت. متاسفانه وضعیت اکثریت کارگران ساختمانی به دلیل محرومیت از بیمه 

ها را ست آنااست و این نگرانی وجود دارد که تعدادی از آنها که نه کار دارند و نه صندوق بیمه بیکاری حاضر 

 .تحت حمایت قرار دهد در اثر استیصال اقدام به خودکشی نمایند

 اعتراض دوبارە کارگران آب و فاضالب روستایی خوزستان

خت آبان اعتراض نمودە و خواهان پرداخت طلب مزدی پردا 27خوزستان در کارگران آب و فاضالب روستایی 

ا بارها ز آنهنشدە شان، تبدیل وضعیت استخدامی و پرداخت منظم حق بیمه شان توسط کارفرما شدند. قبل از این نی

دامی در ار اقکدر اعتراض به رعایت نشدن حقوق صنفی شان اعتراض نمودەاند. اما تا کنون نه کارفرما و نه ادارە 

یان ان جرجهت انجام مطالبات به حق کارگران معترض به عمل نیاوردەاند!این بی عملی در حالی نسبت به کارگر

ا از ردارد که مسئولین نهادهای مختلف حکومتی مرتب از کارگران می خواهند به جای اعتصاب مطالبات شان 

 !نندطریق شکایت به ادارات کار و نهادهای حکومتی پیگیری ک

 اعتصاب کارگران نیروگاە رامین

خواستار  آبان به دلیل پرداخت نشدن دستمزد و حقوق شان اعتصاب و 27کارگران نیروگاە برق رامین اهواز در 

گفته  د، بهپرداخت به موقع و منظم دستمزد شان شدند. ظاهرا پس از این اعتصاب که با تجمع کارگران همراە بو

ت. ن نیسب مزدی کارگران پرداخت شدە است که البته صحت و کم و کیف آن هنوز روشیکی از مدیران نیروگاە طل

اعتصاب  رگراندر واقع پول برای پرداخت دستمزدها وجود داشته ولی معلوم نیست که چرا کارفرما قبل از اینکه کا

 کنند از پرداخت دستمزدهای آنها طفرە می رفته؟
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 جُنگ کارگری

 م آباداعتراض کارگران شرکتی کارخانه قند اسال

کارفرما  آبان نسبت به رعایت نشدن حقوق صنفی شان توسط 27کارگران شرکتی کارخانه قند اسالم آباد غرب در 

ساعت  4ابت بساعت باید کار کنند بدون این که از  12ساعت کار  ٨اعتراض نمودند. به گفته کارگران آنها بجای 

بدیل ستار تحداقل حقوق کار می کنند، عالوە بر آن خواکار اضافی به آنها پولی پرداخت کنند. کارگران که با 

ساعت  44وضعیت استخدامی شان از شرکتی به مستقیم هستند. گفتنی است که در قانون کار ساعات هفتگی کار 

رداخت ند. پاست و برای اضافه کاری نیز ظوابطی در نظر گرفته شدە است که بایستی کارفرمایان آن را رعایت کن

اما  د بابت ساعات اضافه کاری و محدود بودن ساعات اضافه کاری از جمله این ضوابط هستند.اضافه دستمز

 انونیگزارشات متعدد نشان می دهند که عدە زیادی از کارفرمایان در بخش خصوصی بکلی از اجرای مقررات ق

 ا سکوت خودند بع این کار شوطفرە می روند و ادارات کار نیز که بایستی قانونا بر اجرای قوانین کار نظارت و مان

 .از کارفرمایان متخلف دفاع می کنند

 تجمع دوبارە کارگران در کشت و صنعت کارون

بان آ 27تنها چند روز پس از پایان یافتن اعتصاب یک هفتهای کارگران کشت و صنعت کارون، بار دیگر در 

قل از نا به دند. آنطور که خبر گزاری ایلنکارگران میراب این مجتمع در اعتراض به خلف وعدە کارفرما تجمع کر

ل قرارداد تبدی یکی از کارگران گزارش کردە است. کارفرما که قرار بودە در همین روز با نمایندگان کارگران برای

و شرکتی  نکاریکارگران مذاکرە کند از مالقات با نمایندگان سرباز زدە است. گفتنی است که مبارزە کارگران پیما

 رایندقراردادهای کاری از موقت و پیمانی به مستقیم و مستمر در ماە های اخیر به صورت یک ف جهت تبدیل

ت. سراسری درآمدە است. هم اکنون مبارزە سختی میان کارگران و کارفرمایان در این خصوص در جریان اس

این  جموعمت. بطوری که تفاوت دستمزد و مزایا بین کار پیمانی و شرکتی با کار رسمی و مستقیم بسیار زیاد اس

ای زونتر بردرصد می رسد. این یعنی میلیاردها سود اضافی برای کارفرمایان و فقر و تنگ دستی اف 50تفاوت به 

 .میلیونها کارگر پیمانی و شرکتی

 عتراض کارگران قراردادی صنعت نفتا

ان با شآبان نسبت به برآوردە نشدن مطالبات صنفی  25کارگران قرارداد موقت مناطق عملیاتی صنعت نفت در 

ران ماە از سال اعتراض کردند. کارگران خواستار اجرای بخشنامه وزارت نفت در مورد کارگ ٨وجود گذشت 

ی ه مدتکهستند. شایان ذکر است  قرارداد موقت، به روز رسانی پرداخت هزینه ایاب و ذهاب و کمکهای رفاهی،

تند، پیش به دنبال گسترش اعتراضات کارگری در میان شرکتهای پیمانکاری که در صنعت نفت و پتروشیمی هس

ت رعای وزارت نفت به منظور فرونشاندن اعتراضات و اعتصابها با صدور بخشنامه ای این شرکتها را مکلف به

 ه مذکور تاخشنامبسهیالتی به کارگران نمود. با این حال هیچ کدام از مفاد قانون کار در شرکتهای مزبور و ارایه ت

عتصاب آن ا حدود سه ماە پیش که موجی از اعتصاب سراسر این شرکتها را در بر گرفت به اجرا در نیامد. بعد از

ادی از تعد ز دربخشهایی از مطالبات کارگران اعتصابی توسط شماری از کارفرمایان پذیرفته شد. با این همه هنو

ند با ی کوشمشرکتهای نفتی و پتروشیمی کارفرمایان همچنان از انجام توافقات شان طفرە می روند و کارگران هم 

 .اعتصاب و اعتراض حق و حقوق شان را بگیرند. کشاکشی که به نظر می رسد همچنان ادامه پیدا کند
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 اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمی جم

ار و کرایط یمی جم نیز در پایان هفته گذشته اعتصاب و خواستار افزایش دستمزد، بهبود شکارگران مجتمع پتروش

 .برچیدن بساط شرکتهای پیمانکاری شدند

 ادامه اعتراضات بازنشستگان

مین ان تاافزایش شدید قیمتها و طفرە دولت و تامین اجتماعی از افزایش حقوق و مستمری های ناچیز بازنشستگ

شار فت در زایش بازهم بیشتر اعتراضات بازنشستگان تامین اجتماعی که از لحاظ معیشتی به شداجتماعی موجب اف

ار نیابد انتش قرار دارند شدە است. تقریبا روزی نیست که گوشه هایی از اعتراض بازنشستگان در یکی از رسانه ها

و تجمع دذشته ونه تنها طی دو روز گو یا در شهری تجمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی برگزار نشود. بعنوان نم

ود همه گیر آبان جمع کثیری از بازنسستگان با وج 2٨توسط بازنشستگان در تهران و اهواز برگزار شدە است. در 

مان تامین ل سازشدن بیماری کرونا در مقابل مجلس تجمع کردند. و در اهواز نیز نمایندگان صدها بازنشسته در مقاب

تگان ازنشسبای از مطالبات شان را برای مسئولین و نمایندگان مجلس فرستادند. خواستهای اجتماعی تجمع و نسخه

سان تامین اجتماعی یک سان است. افزایش حقوق و مستمری با در نظر داشت خط فقر، اجرای درست قانون هم

ازی تگان اهوسازی بجای "متناسب سازی" ابداعی دولت، درمان رایگان. ایلنا در مورد درخواستهای بازنشس

اند، خواستار افزایش ای که رونوشت آن را برای نمایندگان مجلس نیز ارسال کردهنوشت:" این بازنشستگان در نامه

سازی و ارائه خدمات درمانی رایگان به مزد و مستمری براساس خط فقر، اجرای دقیق و عادالنه همسان

ه در عمل کهزار تومان است  ٨00بازنشستگان دو میلیون بازنشستگان شدند". گفتنی است که متوسط حقوق ماهانه 

هم آنها از هزینه هزار تومان فراتر نمی رود. بازنشستگان می گویند س 300به دلیل قطع مزایا جنبی از دو میلیون و 

 هزینه ن شدنهای درمان را تامین اجتماعی باال بردە و اندکی هم که امسال به حقوق آنها افزودە شدە بابت گرا

 .!درمان از آنها پس گرفته اند

 اعتصاب کارگران شهرداری در سوسنگرد

 ز طرفااعتراضات کارگران شهرداری ها همچنان ادامه دارد و هفتهای نیست که شاهد چند اعتراض گزارش شدە 

س می کاا انعکارگران شهرداری ها نباشیم. البته شمار اعتراضات بیشتر از آنهایی ست که بعضا در برخی رسانه ه

شان، رد  حقوق یابند. در این هفته نیز کارگران شهرداری در سوسنگرد و خرم آباد به دلیل پرداخت نشدن دستمزد و

روز است  01نکردن حق بیمه و در اختیار نداشتن وسایل بهداشتی و ایمنی اعتراض کردند. در سوسنگرد کارگران 

د. یکی هند داشان برآوردە نشود به اعتصاب شان ادامه خواکه در اعتصاب به سر می برند و گفتهاند اگر مطالبات 

رفتهاند! ماە است حقوق نگ 7رضا روحانی" به خبرنگار تسنیم گفته است  " از کارگران شهرداری سوسنگرد بنام

ری ر دیگکارگر دیگری گفته است حتی با وجود شرایط کرونایی دستکش در اختیار کارگر قرار نمی دهند و کارگ

 .است به دلیل پرداخت نکردن حق بیمه توسط شهرداری از درمان هم محروم شدەاندهم گفته 

 اعتراض سندیکای کارگران شرکت واحد به رعایت نشدن نکات ایمنی و بهداشتی در اتوبوسها

سندیکای شرکت واحد در اعالمیهای که در این هفته منتشر کرد پس از اشارە به جان باختن عدەای از رانندگان 

س ها و ابتالی عدە دیگری به کرونا نسبت به جداسازی نشدن قسمت کابین رانندە با مسافران در بسیاری از اتوبو

اتوبوسها اعتراض کرد. سندیکای واحد با ابراز نگرانی از تهدیداتی که بخاطر رعایت نشدن حفاظت و بهداشت جان 

پرسش کشید. سندیکا در این اعالمیه خواستار و سالمت رانندگان را تهدید می کند مدیر عامل شرکت واحد را به 

جدا سازی کابین رانندە در همه اتوبوسها با قسمت مسافران شدە است. در بخشی از اعالمیه سندیکای واحد خطاب 

به مدیر عامل گفته شدە: " اما چرا مدیر عامل شرکت باید تا این اندازه از مسائل مربوط به حفاظت بهداشتی 
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 جُنگ کارگری

آرتی به این اعتنا باشد؟ در حالیکه در خط دو بیشرایط کرونایی پرت باشد و نسبت به آن بیرانندگان در این 

مطلوبی و ارزان قیمت کابین راننده از قسمت مسافران جداسازی شده و نمونه عملی آن نیز موجود است؛ چرا نباید 

ین کار ارزان قیمت که ربطی به کمبود ها ندهد؟ انجام امدیر عامل دستور به اجرای این جداسازی در تمامی اتوبوس

 ."بودجه ندارد

 رد درخواست مرخصی وکیل اسماعیل عبدی رهبر زندانی کانون سراسر صنفی فرهنگیان

ل عبدی خبر آبان داشت، پس از ابراز نگرانی از در خطر بودن جان اسماعی 26آقای حسین تاج در گفتگویی که در 

ن دی توسط دادستانی داد. وکیل عبدی پس از اشارە به خوب نبوداز رد درخواست مرخصی برای اسماعل عب

ین بر ا وضعیت جسمی عبدی گفت:" درخواست ما این است که ایشان از مرخصی استفاده کنند،... دادستانی قائل

ستفاده مول ااست که مرخصی امتیاز است و حق زندانی نیست از این حیث براساس آیین نامه و قانون اگر افراد مش

ها مرخصی ندهند". علت مخالفت دادستانی با توانند به بعضی از زندانیز این ظرفیت قانونی هم بشوند، میا

ن در ایشا مرخصی اسماعیل عبدی چیزی غیر از پایبندی اسماعیل عبدی به حقوق معلمان و مقاومت تحسین برانگیز

 .!دە اش وارد آوردەاند نیستمقابل فشارهای زیادی که برای به تسلیم کشاندن وی به او و خانوا
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