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بگذاریـد بـدون صـغـری و کـبـری 
چیدن خاصی یکراسـت بـرویـم سـر 

رضـا رخشـان عضـو .   اصل مطـلـب
ـیـشـکـر  ھیات مدیره سـنـدیـکـای ن
ـیـه خـویـش  ـان ھفت تپه، در آخرین بی

ـقـدیـن" که عنوان آن  ـت ـن " پاسخ به م
ـقـدیـن  ـت ـن است، خـواسـتـه جـواب م
ــس  ــوان رئــی ــه عــن ــظــرات ایشــان ب ن
ـپـه را  ـیـشـکـر ھـفـت ت سندیکای ن

برای ھمین نه گذاشته و نـه .   بدھد
برداشته در ادامه ھـمـان حـرفـھـای 
گذشته خویـش غـیـر از کـارگـران 
ـپـه و شـرکـت واحـد تـھـران  ھفت ت

البته منظور فقط شخص خودشـان ( 
، ھمه ما کـارگـران در ایـران ) است

را بی عرضه خوانـده و گـرنـه االن 
ـا آن  گویا نانمان تو روغن بـود و ب

ـقـدی" که "   پول اضافه"  ـام "   یارانه ن ن
دارد پادشاھی میکردیم و احـتـمـاال 

ــل ژار" از  ــش ـــت "   ژان مــی ــوی دع
ــدمــان  ــکــردیـم درعــروســی فــرزن مـی

ـنـوازنـد نـه از  مـرتضـی " آھنـگ ب
ـتـه اگـر در دسـتـگـاه " تنبک ـب ؛ ال

چھارگاه گیر نکرده باشیم و وسـط 
عروسـی کسـی ھـوس نـکـنـد در 
مایه شور، دشتی بخواند و سـر از 

مگر ما چه مـان !   ابوعطا دربیاورد
ــراســت؟   ــت ــاکــو کــم ــس مــون از پــرن
ــســت فــقــط  ــان کــم نــی چــیــزی م
ـیـم، خـب ھـر  بدبختانه کارگر ھسـت
. کـی ھــم رســیـده زد تـو سـرمــان

باالئی میزنـه تـو سـرمـان حـرجـی 
ـیـسـت، از چـپ و راسـتـی کــه  ن
ـنـه بسـتـه  ـی قربون و صدقه دستان پ
ما میشوند تا برای ھمیشـه مـا را 
ـیـسـت،  ـتـظـاری ن کارگر بخواھند ان
ـیـم ھـمـکـار  اما  دیگر توقع نـداشـت

ــات  ــی ــان از اعضــای ھ رضــا رخش
ـپـه  مدیره سندیكای نیشكر ھـفـت ت

ــه ــوشـت ــوان  در ن ای تــازه تـحــت عــن
ــن"  ــدی ــق ــت ــه مــن ظــاھــرا "   پــاســخــی ب

میخواھد جـواب كسـانـی را بـدھـد 
ـقـد  كه نظرات راست ایشـان را بـه ن

ـاسـخـی بـه  كشیده اند، اما در واقع پ
ـایـه  نقدھا نمیدھد و صرفا با دسـتـم
ــای  ــدیــك ــن ــای س ــاوردھ ــت كــردن دس
نیشكر ھفت تپه و كـف زدن بـرای 
ــمــان ادبــیــات ضــد  ــه ھ ــود، ب خ
ـیـن راسـت كـه  كمونیستی مـرتـجـع
ـادش  جمھوری اسالمی ھمـواره اسـت
ــشــود ــی ــوســل م ــوده اســت،  مــت . ب

ـالــیـن و  ــحـث را بـه اسـت ــاره ب یـكـب
ـنـش را  ـقـدی جنایاتش میكشاند، منت
ـتـی  خارج نشین و ضد سندیكا و آن
سندیكالیسم و غیره خطاب میـكـنـد 
ـیـغـات عـقـب مـانـده و  و با این تبل
ـتـوانـد  ـی كھنه شده فكر مـیـكـنـد م
ـتـی بـخـرد، بـدون  ـی ـان برای خود حق
. اینكه سـراغ اصـل مـوضـوع بـرود

ـنـسـت كـه  حرف مـن بـه ایشـان ای
بسیار خـوب شـمـا در داخـل و در 
میان كارگران و عضو سـنـدیـكـای 
ـقـدیـن شـمـا  ـن نیشكر ھفت تپه و م
خارج نشیـن، امـا ایـن داخـل بـودن 
شما چه مجوزی به شمـا مـیـدھـد 
ــار حــكــومــت اســالمــی و  ــن كــه ك
سیاست اقتصادی احـمـدی نـژاد و 
ــریــد و عــمــال  دولــتــش قــرار بــگــی
ـلـی پـول  ـل بلندگوی صندوق بین الم
در جنبش كارگری باشید؟ لطفا بـه 

 . این جواب دھید
 البته انتظار میـرود كـه ایشـان 
متوجه باشند كه چرا كسانی مـثـل 
من و ھزاران ھزار ایـرانـی دیـگـر و 
ــظــرات  ــی کــه بــا ن ایضــا کســان
ـنـد در  ـزدیـك ھسـت سیاسی ایشـان ن

 .  خارج ساکن ھستند
ـیـن  اینكه رضا رخشان و مدافـع
ــن دو آتشــه  ــی ــوان مــدافــع ــن ــع او ب
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ای تـحـت  رضا رخشـان در نـوشـتـه
جـواب "   پاسخی به منتقدیـن"عنوان 
ـلـه مـن  -نقدھای بـخـود را   -از جـم

ــه  داده اســت كــه نــامــه ایشــان ب
ـقـد كـرده  سندیكاھای فـرانسـه را ن

ایشان در این پاسـخ مسـائـل .   بودیم
مختلفی مطرح کرده اسـت كـه بـه 
ــواب  ــه ج ــی آن ک ــكــات اصــل ن

 .دھم خواھند، جواب می می
 

دست آوردھای سندیكای 
ھفت تپه و سیاست حذف 

 یارانه ھا
ـآوردھـای  رضا رخشان بـه مـا دسـت
ـادآوری  ـپـه را ی ـتـه ت ـف سندیكای ھ

ـــد مـــی ـن ــ ـادت .   ك ــ ـــه شـــھ ـا ب امــ
ھای تاكنونی خود او، ایشـان  نوشته

بھبود وضعیت كارگران از جملـه در 
ـپـه را نـه حـاصـل  نیشكـر ھـفـت ت
ـاده شـدن  ـی مبارزه كارگران، بلـكـه پ
سیاسـتـھـای حـذف سـوبسـیـدھـای 
. دولت احمدی نـژاد دانسـتـه اسـت

ــل قــول از ایشــان كــه  دیــگــر نــق
كــارگــران در دوره احــمــدی نــژاد " 

بـه عـنـوان "   صاحب خودرو شده انـد
ـقـل  یك جوك در محافل كارگری ن

ـیـغ بـرای .   شود می ـل ـب ما به ایـن ت
ــم و  ــژاد اعــتـراض كـردی احـمــدی ن
ـیـم كـه ایـن بـه مسـلـخ بـردن  گفت
كارگران و تھیدستان در آن جـامـعـه 

ـاسـتـھـای .   است گفتیم كه ایـن سـی
ــه ــم ـی ـ ــدمــات و ب ــذف خ ھــای  ح

ـاچـریسـتـی اسـت كـه  اجتمـاعـی ت
اینجا لباس دفاع از كـارگـر را بـه 

ـاز ھـم .   اند تنش كرده رضا رخشـان ب
ـلـه مـبـھـمـی را، "  پاسخ"در این  جم

اینکه در شرایـط امـروز در ھـفـت " 
ــه مــیـشــود نشــان از  ــه ایــنـگــون ـپ ت

ــودی اوضــاع اســت ــھــب ــكــرار . "   ب ت
كند كه واقعا معلوم نیسـت كـه  می

از نظر او این شرایط با سیاسـتـھـای 
ـتـصـادی احـمـدی  ریاضت كشی اق
ـنـكـه  ـا ای نژاد بھبود یافته اسـت، ی
منظورشان بودن سـنـدیـكـای ھـفـت 

 ؟!تپه است
ـادآوری  اما یك نكته را بـرای ی
ـنـجــا  ھـم كـه شـده، دوسـت دارم ای

ــویســم ـن ــه .   ب ــت تــپ ــكــای ھــف ــدی ســن
ــانـه كـارگــران  ـارزه جـان حـاصــل مــب
ـتـھـای  ـای ـپـه و حـم نیشكر ھـفـت ت
وسیعی است كه ایـن كـارگـران در 
ـپـه و در  خود شھر شوش و ھفت ت
ـافـت كـردنـد . سطح بین المللـی دری

رضا رخشان طوری از سـنـدیـكـای 
زنـد كـه انـگـار  ھفت تپه حرف مـی

ــدیـكــا  ــن سـن ـتـه كـه ای ـادشـان رف ی
ھـر .   ای اسـت حاصـل چـه پـروسـه

ـبـونـی بـرای  نھادی كه بخواھد تـری
ــی  ــاسـتـھــای ضــدانسـان ــیـغ سـی ـل ـب ت
احمدی نژاد باشد، چه سـنـدیـكـای 
ـاشــد، چـه ھــر نـھــاد  ھـفـت تــپـه ب
ـقـد  دیگری، با تـمـام تـوان مـورد ن

ــرار خــواھــد گــرفــت اصــال چــه .   ق
كسی ایـن حـق را بـه ایشـان داده 

ـنـدگـی از  ـای  ٤٠٠٠است كه به نم
كارگر نیشكر ھفت تپه از احـمـدی 

ــد؟ ــن ــاع ك ــر !   نــژاد دف ــف اگــر دو ن
ــالــف رژیــم در خــود شــركــت  مــخ
نیشكر ھفت تپه و یا حتی در ایـران 
نتوانند درباره جناحھای رژیـم مـثـل 
ایشان اظھارنظر كنند، ما در خـارج 
ـانـه  ـار غـیـرمـنـصـف كشور، كـه بسـی
ـــرار  ـــی مـــھـــری وی ق ــورد ب م

ـیـم اظـھـارنـظـر  ایـم، مـی گرفتـه تـوان
 !كنیم

 
 !دكن سندیكا كار صنفی می
ـاسـخ" رضا رخشان در بخشـی از  " پ

ــا ھــمــه :   " نــویســد خــود مــی امــا ب
ـــی کـــه  ـت ــ ـب ـ ـث ـای مــ ـاوردھــ ــ ـت دسـ
سندیکای ھفت تپه داشته اسـت و 
ـیـرات مـطـلـوبـی کـه تشـکـیـل  تاث
ـیـت  ـال سندیکا و ادامه  کـار و فـع
آن در زنــدگــی کــارگــران داشــتــه 
ـنـوز  ـا ایـن سـنـدیـکـا ھ است، گوی

ـارات عـــده ـــظــ ـت ــ ـــرآورده  ان ای را ب
ای که عموما خـارج  عده.   کند نمی

ـتـظـار  نشین بوده و از این سندیکا ان

ــه  ــع ورود ب ــه نــف ــری ب مـوضــعـگــی
ـتـمـاعـی  تنازعات سایر جریانات اج

ـا تـوجـه بـه رویـه  داشته اند و مـا ب
ـیـگـیـری  کارگری مان که ھمانا پ
مطالبات کارگریمان بـوده اسـت از 

ــرده ــودداری ک ــن کــار خ ــم ای . " ای
ای  ظاھری حكیمانه دارد، امـا ذره

نامه شـمـا بـه .  حقیقت در آن نیست
ـار  ـا را بسـی سندیكاھای فـرانسـه پ
ـپـه گـذاشـتـه  بسیار فراتر از ھفت ت
ــی حــرف  اســت و دربــاره مســائــل

ــد كــه شــالق و شــمــشــیــر  مــی ــی زن
ـز و  ـی احمدی نژاد بر سر كارگر را ت

اگر شمـا قـرار اسـت .   كند براتر می
" پیگیری مطالبـات كـارگـری" كار 

ـادآوری  ـان ی بكنید، چطور به خـودت
ـأت  ـیـس ھـی نكردید كه به عنوان رئ
ـفـع  مدیره سندیكای ھفت تپه، بـه ن

ـا !   رژیم اسالمی موضع نگیریـد؟ آی
ای کـه  عـده" واقعا به این جمله كه 

عموما خارج نشین بـوده و از ایـن 
سندیکا انتظار مـوضـعـگـیـری بـه 

ـازعـات  ـن ـاور . . . "   نفع ورود بـه ت ب
دارید، چرا به نفع احـمـدی نـژاد و 

ـارانـه" سیاست  " ھـای ھدفمند كردن ی
به خودتان حـق !   او موضع گرفتید؟

دھید كه در تخطئه سركـوب در  می
ـا و السـالـوادور  ـی ـب ـلـم ـال ك ایران مـث
ـادآوری  بزنید، اما وقتی بـه شـمـا ی

شود كه در آن جامعه زن انسـان  می
ــكــار  مــحــســوب نــمــی ــل ــب شــود، ط

 !شترسواری دوال دوال! شوید می
 

 !جنبشھای بوژوائی؟
کسـیـکـه :   " گـویـد رضا رخشان می

ــه اســت از  ــق ــن طــب ــدار ای دوســت
خـواھـد کـار ایـجـاد  کارگران نـمـی

سندیکای خود را کنار بـگـذارد و 
ــبــشــھــای  ــن ــام ســایــر ج ــظ ــاده ن ــی پ
ـیـت  اجتماعی شود که اکـثـرا مـاھ

ـقـت نـدارد. "   بورژوایـی دارنـد ـی ـق . ح
ـایـر،  ھیچ فعال كارگری در كیان ت

ــمــی ــی ــروش ــت ــران خــودرو، پ ــا، و  ای ھ
نھادھای كارگری در ایران و خـارج 
از آن، از ھیچ كارگری نـخـواسـتـه 

ـار ایـجـاد سـنـدیـكـای " است كـه  ك

بحث با شـمـا .   را كنار بگذارد"  خود
و آن دوتائی کـه در خـارج كشـور 
پشت شما و سندیکا قایم شده انـد، 
ـبـوده اسـت . ھیچوقت بر سر ایـن ن

ـاسـتـھـای  بحث بر سر دفـاع از سـی
احمدی نژاد و تضعیف ھمبستگـی 

بودنـد كسـانـی .   كارگری بوده است
ــم و  ــه رژی ــی ــر عــل ــارزه ب كــه مــب

 را تـخـطـئـه ٨٨ای  اعتراضات توده
ـنـد در  كردند، و از كارگران خـواسـت
اعتراضات شركت نكننـد، چـرا كـه 
ــبــش  ــك جــن ــا آن اعــتــراض ی گــوی

بحث با شـمـا حـتـی !   بورژوائی بود
تـوانـد  در ھمین چھارچوب ھم نـمـی

در بگیرد؛ چرا كـه شـمـا عـمـال و 
ــدان ھــم، جــائــی كــه  ــی در زن حــت
كسـانـی مـثـل شـاھـرخ زمـانـی و 
بھنام ابراھیم زاده حتی اجـازه دیـدار 
ــد، رضــا  ـا خــانـواده خـود را نـدارن ب
ـلـو از دوا و  شھابی و منصور اسـان

شـونـد، سـخـت  دكتر ھم محروم مـی
ـبـش  در حال دفاع از نه تنھا یك جـن
ــخــش از  ــك ب ــورژوائــی، كــه از ی ب
ــمــام  ــه ت ــی ك ــت اســالم ــكــوم ح
اھرمھای قـدرت را ھـم در دسـت 

تمام بحث بـر سـر ایـن .   دارد، بودید
 .است

 
 گوئید حقیقت را نمی

ـامـه خـود بـه  ـاره ن رضا رخشان درب
ـاسـخ" سندیكاھای فرانسه در این  " پ

ـامـه:   " گوید می ـا ارسـال ن ای  من ب
ضمن حمایت از ایـن کـار انسـانـی 
آنھا مـتـذکـر شـدم کـه دوای درد 
کارگر در ایـران نـداشـتـن تشـکـل 
است که منظور ھمان سندیـکـاسـت 
ــم کــه ضــرورت  ــھـا خـواسـت و از آن
ـای ایـرانـی خـود  ـق ایجاد آنرا به رف

برای اطـالع كسـانـی . "   یادآور شوند

انـد،  كه شاید آن نامه شما را نـدیـده
ـقـل  اینجا آن بخش از نامه شما را ن

رسـانـم  به اطالع شما مـی:   " كنم می
که یکی از دالیل مھم مشـکـالت 
ـقـدان  کنونی طبقه کارگـر ایـران ف

ای کـارگـران در  تشـکـلـھـای تـوده
ــد ضــد  ــغــات شــدی ــی ــل ایــران و تــب
سنـدیـکـائـی اسـت کـه از جـانـب 
ــاھــری  ــداران ظ ــت ــاری از دوس ــی بس

ــه کــارگـر اعــمـال مـی ـق . شــود طـب
ـا ارسـال  بسیاری از کسانـی کـه ب
ـا  پیام به شما سندیکاھای فرانسه ب

ـنـد، در  شما اظھار دوستی می ـای نـم
داخل ایران خود نه تنـھـا در ایـجـاد 

ھـای مـحـیـط  سندیکاھا و اتحادیـه
ـلـکـه در حـد  ـنـد، ب کار فعال نیست
ـابـل سـنـدیـکـاھـای  ـق توانشان در م
ــز  ــی ــی ن ــه کــارشــکــن ــود ب ــوج م

ھمه انتقادھائی كه بـه . "   پردازند می
شما شده است، حول ایـن اسـت كـه 
شما جـمـھـوری اسـالمـی كـه سـد 

ای  اصلی تشكیل تشكـلـھـای تـوده
ـیـن  است را ول كرده ـال ایـد و بـه فـع

اپوزیسیون جمھوری اسالمی اتـھـام 
ـنـد كـه  می ـا " بندید كه آنھا ھسـت ب

تبلیغـات ضـد سـنـدیـكـائـی مـانـع 
ـارھـا . "   شوند ایجاد تشكل می مـا ب

ـار دیـگـر ھـم تـكـرار  گفته ایـم و ب
ـیـغ  می كنم كه از شمائی كه زیـر ت

ـتـظـار  جمھوری اسالمی ھستیـد، ان
ـیـه جـمـھـوری  نمی رود كـه بـر عـل

اسالمی موضع بگیرید و تبلیـغـات 
ـفـع  كنید؛ اما موضـعـگـیـری بـه ن
جمھوری اسالمی از ھـیـچ كسـی 
پذیرفته نخواھد شد؛ خواه این كـس 
ــا پــادو  ــاشــد ی ــارگــری ب ــال ك فــع

 .ای خامنه
 ٢٠١١ ژوئیه ٣
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عوامل شکلگیری خط 
 کارگر کارگری جدید

در قسمت اول این مطلب گفته شـد 
که محافلی از این سنت در زمـان 
ـاس کـارگـر  ـب ـا ل عروج دوم خرداد ب
ــم  ــســی ــکـالــی ــه رادی ــاھــی ھـرگــون ـن پ
سیاسـی را از خـود زدودنـد و بـه 
ـبـدیـل شـدنـد ـبـش ت . زائده ایـن جـن

ــل  ــر ری ـی ــغــی ــت ســیــاســی و ت ــف شـی
ـزمـان عـلـل  اساسی این جریان در آن

دول غـربـی .  سیاسی روشنی داشت
در آن ھنگام جنبش ملی اسـالمـی 

دیدنـد کـه  دوم خرداد را نیرویی می
ــوســط آن مــی ــاد  ت ــج ــد بــا ای ــن ــوان ت

ــجــی در بــاالی  ــدری ــرات ت ــی ــغــی ت
حکومت اسالمی، زمینه را بـرای 
ـیــا  ـاال مـھ ـیـرات اسـاســی از ب ـی تـغ

قـرار بـود "   اسالم میانه رو.     " نمایند
فشار مردم به حـکـومـت اسـالمـی 
ـیـب  ـاح رق را به ابزار پس رانـدن جـن
ـتـح  تبدیل نماید، قلعه را از درون ف
و  دروازه را برای بخشـھـای دیـگـر 

ـاز نـمـایـد امـا .   بورژوازی در ایران ب
ـاوت  ـف جنبش دوم خرداد تعـریـف مـت

ایـن .   تری نسـبـت بـه خـود داشـت
را بـرای خـود "   رسـالـت" جنبش این 

ـا فـاصـلـه  ـتـوانـد ب قائل بود کـه ب
گرفتن از سیاست ضد امـریـکـائـی 
گری و تـروریسـیـم اسـالمـی، آرام 

غـرب "   دول دوسـت" آرام به بلـوک 
ـاسـت  ورود نماید و در پرتو ایـن سـی
ـازار جـھـانـی  وارد حلقه اقتصادی ب
شود و در نھـایـت بـه یـک دولـت 

ـبـدیـل شـود"   متعارف"  . در منطقه ت
این استراتژی ھـر چـنـد بـر یـک 
ـنـھـا  توھم سیاسی بنا شده بـود و ت
ــانــگــر آرزوھــای بــخــشــی از  ــای ــم ن
جنبـش مـلـی اسـالمـی بـود، امـا 
توانست بـخـشـی از اپـوزیسـیـون را 

اپـوزیسـیـونـی کـه .  ھمراه خود کند
در آنزمان به اپـوزیسـیـون پـرو رژیـم 

ـبـش .  معروف بود این تـحـرک جـن

ملی اسالمی موجب شکـلـگـیـری 
ھمین اسـتـراتـژی در "   چپ" ورژن 

بـھـمـن .   اپوزیسـیـون چـپ گـردیـد
خـود را "   مشروطـه" شفیق ھمانزمان 

در جنبش دوم خـرداد دیـد و دسـت 
ـاھـی  ـن بر قضا با پـرچـم کـارگـر پ
تالش نمود یـک اپـوزیسـیـون دوم 
ــســت  خــردادی در حــزب کــمــونــی

ـز .   کارگری براه بیندازد ـا پ ایشان ب
ـا  کارگر و سوسیالیسـیـم کـه گـوی
در این حـزب دیـگـر ارج و قـربـی 
ـنـھـا چـنـد  ندارد شروع نمود ولـی ت
ـا حـرف دلـش را  روز کافی بـود ت

ـبـل از .  بزند از نظر ایشان مردم تا ق
ــدن دوم خــرداد قصــد  ــی ــدرت رس بــق
ـا  انقالب و سرنگونی داشتند ولـی ب
ـقـالب از  آمدن مـحـمـد خـاتـمـی ان
دستور کار جامعه در آمده اسـت و 

ایـن .   انـد مردم حامی حکومت شـده
ــاســخ  بــحــث ــان پ ــان زم ــا در ھــم ھ

ــوط .   گــرفــت ــن آغــاز ســق امــا ای
ــده ــدی ــا  پ ــل ب ــاب ــود کــه در تــق ای ب

اجتماعی شدن کمونیسم و دخـالـت 
ـاسـت جـامـعـه،  کمونیستھا در سـی
پرچم دروغین کـارگـر خـواھـی را 

دولـت " بعدھا تز .   بدست گرفته بود
ــعــارف جــمــھــوری اســالمــی، "   مــت

ـاشـد و  ـانـش ب ـفـکـر ن کارگر باید ب
ــاحــھــای   ــه دســت جــن ــعــب مـردم مــل

انـد،  رقیب در رژیـم اسـالمـی شـده
ـیـق  یکی یکی به ویترین بھمن شـف

در یـک کــالم .     اضـافـه گــردیـد
ــا  ــالــفــت ب ــق در مــخ ــی ــف ــھــمــن ش ب
ــســم  ــی ــبــش کــمــون ــراتــژی جــن ــت اس
ــت  ــر دخــال ــی ب ــن کــارگــری مــب
ـاسـی و  کمونیسم در تـحـوالت سـی
ـاسـی،  تالش برای کسب قدرت سـی
استراتژی جنبش دوم خـرداد را در 

فرموله کرد و رسـمـا "   چپ" ورژن 
ـیـوسـت ـبـش پ . به حواریون ایـن جـن

ــی  ـل مـواضــع راســت او و  مـحــاف
ـزمـان تـوسـط  مشابه این خط در آن

ـنـھـا  .   حزب ما نقـد و افشـا شـد ای
ـاوردنـد  ھرگز این امکان را بدست نی
ـاسـی  تا بتوانند با این مـواضـع سـی
به بلوک در ھم ریخته خود سـر و 

ـبـش .   سامانی بدھند با شکست جـن
ــنــت  ــافــل ایــن س دوم خــرداد، مــح
ـیـن  ـلـه ھـم کارگر کارگری از جـم
محفل مـورد بـحـث، سـر بـه درون 
ـیـشـگـی  خود بردند و به انزوای ھـم

ــد ـاه آوردن ــ ـن ــود پـ ـــگـــری .   خ بــازن
سیاستھای این دوره سـنـت کـارگـر 
ــدھـد کـه بــا  کـارگــری نشــان مــی
ـاسـب  ـن تغییـر اوضـاع جـھـانـی و ت
قوای سیاسـی در ایـران، مـحـافـل 
ـاســی  ــت ھــم از نـظــر ســی ایـن سـن
ــر  ــی را از س ــرات بــزرگ ــی ـی ــغـ ت

ــن ٥٧اگـر در سـال .   گـذارنـدنـد  ای
ــت  ــیــان خشــک حــزبــی ــت بــا ب سـن
ــر  ــه درد کــارگ ــکــری ب ــف روشــن

ـــمـــی ـــه خـــود را از  ن ـق ــ خـــورد، ی
پاسخگویی به کوھی از معـظـالت 

ــاســی مــی ــی رھــانــد و ســکــوت  س
میکـرد، در دھـه نـود ایـن سـنـت 

ـاقـی  نمی توانست در ھمین سنگـر ب
ـانـد ویـژگـی ایـن دوره .   بماند و نـم

ـنـھـا  سنت کارگر کارگری دیگر ت
ـلـکـه  ـبـود، ب ـزی اش ن تحزب گـری
سنت تاکونی خود مبنـی بـر عـدم 
ــاســت را  ــی ــارگــر در س ــالــت ک دخ

تـریـن  بکناری نھاد و با اتخاذ راسـت
سیاستھا  کارگران را به حمایـت از 
ـبـش دوم خـرداد فـرا خـوانـدنـد . جن

روشن شد که اینـھـا مـخـالـف وارد 
شـدن کـارگـر بـه جـنـگ بـر ســر 
ـیـکـه  قدرت سیاسی ھستند و آنجـای
ــالش  ــشــود، ت وارد ســیــاســت مــی
میکنند طبقه کارگـر را بـه زائـده 
ــش  ــب ــن یــا  آن جــن ســیــاســی ای

ـنـد ـای شـکـسـت .   بورژوایی تبدیل نـم
جنبش دوم خرداد و سیاست جھـانـی 

ـانـه " شکل دادن به دول اسالمی  ـی م
ـقــاق و انــزوای "   رو ــب انشـ ــوج م

. محافل کارگر کـارگـری گـردیـد
ـقـالبـی مـردم  از آنزمان تا خیـزش ان

ـنـھـا ھـیـچ ٨٨در سال  ـت ـنـھـا ن ، ای
ــاســی رو بــه مــردم  فــراخــوان ســی

دادند بلکه تالش دائمـی مـردم  نمی
برای سرنگونی رژیـم اسـالمـی را 

ـاح ھـای  در چھارچوب جـنـگ جـن
ــه  ــخــطــئ ــرا ت ــی و آن ــم ارزیــاب رژی

 . میکردند
 

 و شکلگیری ٨٨خیزش سال 
بلوک ضد کمونیستی در سنت 

 کارگر کارگری
ظھـور پـدیـده احـمـدی نـژاد نشـان 
ـا  میداد که جـمـھـوری اسـالمـی ب

نظام نتوانستـه اسـت "  دوبال"سیاست 
جنبش سرنگونی طلبی مردم را از 
جامعه حـذف نـمـایـد و لـذا و بـه 
ھمین علت سیاست دولت متـمـرکـز 
ـاحـی را در دسـتـور کـار  یک جن

اما از نظر مـحـافـل .   گذاشته است
کـارگـر کـارگـری آمـدن احـمـدی 
ــبــش  ــگــر شــکــســت جــن ــژاد نشــان ن
آزادیخواھانه مردم و ورود جمـھـوری 

" مـتـعـارف" اسالمی به یـک دوره 
قیام انقالبی مـردم در .   سیاسی بود

 بخش اعظمی از مـحـافـل ٨٨سال 
. این سنت را کیش و مـات نـمـود

ــمـاعــا  ـت ـام خـود اج جـامـعــه بــا قــی
ـات را  ـان مواضع سیـاسـی ایـن جـری

اینھا کسانی بـودنـد کـه .   نقد نمود
ـان رژیـم اسـالمـی بـه  ورود نظـامـی
ـیـروھـای  سیاست و یورش دائمـی ن
سرکوب حکومـت بـه اعـتـراضـات 
ــی  ــدرت ــدر ق ــه ق ــردم را، نشــان م
ـــی  ـاب ــ ــالمـــی ارزی ــکـــومـــت اس ح
ــراضــات  ــرم اعــت ــد، الج ــردن ــک مــی
میلیونی مردم یک نقد اجتـمـاعـی 
ـاسـت ایـن  و مادیت یافته را بر سـی
ــگـذاشــت کـه دیـگــر  مـحـافــل مـی

توانستند با سکوت آنـرا از سـر  نمی
ــد ــن ــگــذارن ــزش.   ب ــی ــام و خ ــای  قــی ھ

ـاسـی  انقالبی خود بھترین نقادان سـی
ھمانگونه که قیام شـھـری .  ھستند

 مشـی چـریـکـی ٥٧مردم در سال 
ـیـد و  آندوره را اجتماعا به نقد کشان
نشان داد که تغییرات اجتماعـی از 
ـامـھـای  ـی دل تحرکات سیاسی و ق

آید و نه از رابـطـه  شھری بیرون می
ــور کــوچــک"  ــور " بــا "   مــوت مــوت

ـئـوری ٨٨، قیام " بزرگ  نیز کـل ت
مـردم شـکـسـت خـورده " و سیاست 

ــش بــزرگ "   انـد ــه یــک چــال را ب
ــد ــی ــر ایــن .   کشــان ســکــوت در بــراب

ـا انـحـالل  چالش قـطـعـا مسـاوی ب
ـلـی بـود کـه  سیاسی کـل مـحـاف
تمامی این سالھا شکست مـردم در 

برابـر جـمـھـوری اسـالمـی را جـار 
ـایسـت بـه .   زدند ـب ـی این مـحـافـل م

جامعه پاسخ میدادند کـه ایـکـاش 
بخش اعظمی از مـحـافـل .   نمیدادند

ـیـمـا  ـق کارگر کارگری اینبار مسـت
ـانـه مـردم  در برابر جنبش آزادیـخـواھ

ـنـد کـه ایـن .   قد علم کردند  ـت گـف
ـا  ـاح پـرو غـرب رژیـم ب جنگ جـن

ـنـد دو  جناح خامنه ـت ای اسـت، گـف
ـیـن  ـی جناح از بـورژوازی بـرای تـع
ــالتــفــرم  ــر ســر پ ــف کــردن ب ــی ــکــل ت

ـاده ـت انـد، بـه  حکومتی بجان ھـم اف
ــد کــه ایــن  کــارگــر فــراخــوان دادن
ـیـسـت در آن شـرکـت  جنگ ما ن
ـا دم  نکنید، ھمانزمانی که مردم ت
ـتـه بـودنـد، ایـن  در بیت رھبری رف

ـبـش "   فرمول" جماعت  آوردند که جن
سرنگونی به کارگـر اصـال ربـطـی 

ــدارد  ــم ( ن ــق و ھ ــی ــن شــف ــم ــھ ب
ـاالت  محفلی ھایش بـکـرات در مـق

، ) مختلف ھمین را تکرا کـرده انـد
ھای ضـد مـذھـبـی  گفتند دغدغه

جوانان ربطـی بـه کـارگـر جـامـعـه 
ــن .   نـدارد ـی ایـن مــواضـع را بــا ھـم

ــه طـرف مـردم پـرتــاب  ــی ب زمـخـت
ـنـد.   کردنـد . چـاره دیـگـری نـداشـت

ــد ســیــاســی پــاســخ  ــحــوالت تــن ت
ـبـھـه خـود را  می ـنـھـا ج طلبد و ای

انتـخـاب کـردنـد و در نـھـایـت در 
ـزاد فـرود   سنگر مجـاور احـمـدی ن

ــد ــن .   آمــدن ــه ســر راســت ای ــون ــم ن
ـیـق بـود  محافل، محفل بھـمـن شـف
ـایـدار  ـیـروی پ که احمدی نژاد را ن
ــت  ـایـه گـذار دول در سـیــاسـت و پ
ـابـی مـیـکـرد . مدرن در جامعه ارزی

ـزش مـردم در  ھمینھا در اثنای خـی
 کل اعـتـراضـات مـردم را ٨٨سال 

ـتـسـب  به مـوسـوی و کـروبـی مـن
ــھــه  ــب ــلــش ج ــاب ــق نــمــودنــد و در م

پس از سرکـوب مـردم در .   گرفتند
خیابانھا، اینھا بدنبال احـمـدی نـژاد 
ـان ایـن  روان شدند و بمانند سخنگوی
ــای ارتــجــاعــی  ــاح از طــرحــھ ــن ج
ـام  اقتصادی احمـدی نـژاد تـحـت ن

ـتـصـادی کـارگـر "   بھبود "  وضع اق
حمایت کردند و بـجـایـی رسـیـدنـد 
ـیـه  که حتی مبارزات مردم بـر عـل
طرحھای اقتصادی رژیم را مـزمـت 

 . کردند
قطعا ھر انسان عاقلی از خـود 
ـا ایـن  سئوال خواھد کرد چـرا؟  آی

 : سنت کارگر کارگری 
 از القیدی سیاسی تا 

 مبلغ صندوق بین المللی پول 
 قسمت دوم 
 محمدرضا پویا
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سرنوشت گریز ناپذیر ایـن مـحـافـل 
بود که مستقیمـا  در بـرابـر مـردم 
ـقـش مـدافـع یـک  بایستند و در ن
ــاھــر  ــاح از رژیــم اســالمــی ظ ــن ج
ـنـھـا  شوند؟ چرا این اتفاق افتاد؟ ای
ــد مــردم شــکــســت  ــن ــگــوی ــی کــه م

اند، جمـھـوری اسـالمـی دارد  خورده
ـقـالھـا  متعارف میشود، پس ایـن ت
بـرای چـیـسـت؟ بـرای فـھـم کــل 
پدیده کارگر کارگری در ایـن دوره 
باید جنبش کمونیسم کـارگـری را 
ــمــود تــا مــواضــع  ــر ن وارد تصــوی
ــل  ـاب ــھـا ق ـن ــن دوره ای ارتـجـاعــی ای

ـز .   درک شـــود ـــر خـــالف رجــ ب
ـات،  خوانی ـان ھای محفلی ایـن جـری

ـیـسـم کـارگـری در  ـبـش کـمـون جن
ــروی  ــی ــه یــک ن جــامــعــه ایــران ب

یـعـنـی .   اجتماعی تبدیل شده اسـت
ـاسـی دو  در مقابـل تـحـرکـات سـی
ـبـش  جنبش مـلـی اسـالمـی و جـن
ـا  ناسیونالیستی پرو غرب، میتوان ب
ــاســی  ــاره حضــور ســی ــگــشــت اش ان
ـیـسـم کـارگـری در  ـبـش کـمـون جن

 .جامعه را نشان داد
 

کمونیسم کارگری یک 
 جنبش اجتماعی شده

ھر کسی قلـم بـدسـت بـگـیـریـد و 
ــورد  ــد در م ــه بــاش قصــد داشــت
ــر  ــی ــال اخ ــســم در ســی س ــی کــمــون
ـنـویسـد، مـجـبـور اسـت  ـبـی ب مطـل
تکلیف خود را با منصور حـکـمـت 
. و کمونیسم کارگری روشـن کـنـد

تـوانـد از  حتی یک مورخ ھم نمـی
ـاریـخ  باالی سر این جنبش بپرد و ت
کمونیسم دوره معاصر را مـکـتـوب 

ــایــد ــتــی کســی در مــورد .   نــم وق
جنبش مردم، در مورد اعـتـراض، و 
در مورد تـالش بـرای سـرنـگـونـی 
ـایـد  ـزنـد ب ـی رژیم اسالمـی حـرف م
ــســم  ــف خـود را بــا کـمــونــی ــی تـکــل

ـایـد ایـن مـا را .   کارگری روشن نم
ــد : بـه یـک حـکـم سـاده مـیـرسـان

ـزانـی در  ـی کمونیسم کارگری به م
جامعه اجتـمـاعـی شـده اسـت کـه 

ــمــی ــی ن ــچ جــریــان ــد بــدون  ھــی ــوان ت
ـا بـر  مراجعه بـه آن حـاال در لـه ی
ـاسـت  علیه، مکان خـود را در سـی

ـاق زمـانـی .   توضیـح دھـد ـف ایـن ات
ـیـسـم  ـئـوری کـمـون میسر شد که ت
کارگری در مبارزات مردم مـادیـت 

ـیـروی مـادی و  یافت و به یک ن
یک جنبش اجتماعی در جـامـعـه 

ـنـرا مـیـشـود در .     تبدیل گـردیـد ای
ـارزات جـاری مـردم  جای جای مـب

ــان داد ــران .   نش ــب ــدیــل شــدن رھ ــب ت
ـاسـی  کارگری به چـھـره ھـای سـی

جامعه انعکاس مادیت یافته بـحـث 
حزب و جامعه کمونیسم کـارگـری 
ـبـران  است، بمیدان آمدن ھمسـران رھ
ـیـمـا  ـق دستگیر شده کارگری، مسـت
حاصل تئوری کمونیسم کـارگـری 
در باره دخالت خانواده کارگـری در 

ایـن .   مبارزات طبقه کـارگـر اسـت
ــان بــرای  ــت ــســم در کــردس ــی کــمــون
ــه  ــق ــب ــیــت دادن بــه وجــود ط رســم
کارگر، برای شـخـصـیـت دادن بـه 
طبقه کارگر در مبارزات سیـاسـی، 
برای دفاع از مدرنیسیم آن جامـعـه، 
ـان،  برای دفاع از حقوق زنان کردست
ــل بــورژوازی  ــاب ــه در مــق ــحــان مســل

ــره ــت،  عشــی ــرف ــرار گ ــرد ق ای ک
ھـای  شکستش داد تا اول مـاه مـه

ـان شـاھــد  پـرشـکــوه را در کـردســت
ـبـش ضـد مـذھـبـی در .   باشیـم جـن

ــســم  ــی ــران بــر روی دوش کــمــون ای
ـــه  ـا ب ـــکــ ـا ات ــ ـارگـــری و ب کــ

ــن ــری ــصــور  دکـت ـاســی مــن ھــای ســی
حکمت در جامعه عروج نمود و بـه 
ـتـمـاعـی  ـنـد اج یک جنبش قـدرتـم

ـیـه اعـدام، .   تبدیل شـد ـبـش عـل جـن
ـان در  جنبش دفـاع از  حـقـوق زن
تقابل با مذھب و قوانین مـذھـبـی،  
ــال  ــان رادیــک ــی ــانــی ب ھــمــگــی زم
ـات خـود را  ـب ـنـد، کـه مـطـال ـت ـاف ی
ـیـسـم کـارگـری  مستقیما از کـمـون

بـه یـمـن وجـود .   استخـراج نـمـودنـد
ـاسـی  ھمین جنبش، پـروژه ھـای سـی

ـنــبـش ــه  ج ــورژوایـی بـرای ب ھــای ب
ـامـیـسـر  دیوار کوبیدن سـر مـردم، ن

ـازگشـت بـه دوران .   گردید پـروژه ب
ـلـت وجـود  طالیی امام جنایتکار بع
ــســم کــارگــری  ــش کــمــونــی ــب جــن

ـبـش در .   ناممکن گردید ھمین جـن
ــمــاد اســالم و ٨٨ دی ٦ ــه ن  ب

اسالمیت این رژیم یعنـی عـاشـورا، 
ـلـه نـمـود و حسـیـن سـوزان راه  حم
انداخـت کـه رعشـه بـر انـدام کـل 

امـروز  .   بورژوازی جـھـانـی انـداخـت
محافل و تشکـالت کـارگـری بـه 
ـبـش، جـرئـت  ـیـن جـن یمن وجود ھـم
ـیـسـتـی  ـال ابراز وجود سیاسی سوسـی

کل این تصویر نشان میـدھـد .   دارند
ـا پـرچـم  ـیـسـم جـامـعـه ب که کمون

کمونیسم کارگری عجین شـده  و 
به یک جنبش اجتماعـی مـدعـی 

ـبـدیـل شـده اسـت ایـن .   در جامعه ت
ـیـن  شـرایـط ایـران و مصـر  فرق ب
است، این فرق بین ایران و تونـس و 

در مصـر و .   لیبی و بحـریـن اسـت
تونس امکان جابجایی قدرت وجـود 
ـنـوز  ـازی ھ دارد، ھـر چـنـد کـه ب
پایان نیافته است، اما در ایران  بـه 
ـیـسـم کـارگـری،  یمن وجود کـمـون

ـنـد  نمی توانند مردم را به خانه بفرست
ــال راحــت مــوســوی یــا  ـا بــا خــی ت

به قـول .  خاتمی را به مردم بیندازند
ـنـدی مسـائـل  ـل یک متخصـص ھ
ــران  ـیـســم در ای ــه، کـمــون ـان ـی خـاورم

در بـرابـر ایـن .   محافظه کار نیست
ـتـمـاعـی شـده  صـف  کمونیسم اج
ـنـی  متنوعی از ضد کمونیسم  عـل

مـحـافـلـی .   و آشکار بـخـط شـدنـد
مانند محفل بھمن شفیق کـه ضـد 
ــوشــش   ــه پ ــســمــش را  ب کــمــونــی
کارگری در آورده است، در مـیـدان 
ــه  ــواره در حــاشــی ــم ــت ھ ســیــاس

انـد  جنبشھای دیگر جا خوش کـرده
ـاسـتـھـای  و سیاستشان تابعی از سی
. جنبش اجتماعی مـادر بـوده اسـت

این را داشتـه اسـت "  افتخار" ایشان 
تـوسـعـه " که ھم شیفتگی خود بـه 

دوم خرداد را ابراز نمـوده و "   سیاسی
ــروژه ــون وار از پ ھــای  ھــم مــجــن

ــه"  ـان ــت گــرای ــژاد " !   عـدال احـمــدی ن
 .  حمایت نماید

ــامــه اش  ــق در ن ــی ــھــمــن شــف ب
ـا   خطاب به کورش مدرسی صـراحـت
ــد را  ــســم جــدی ــی آدرس ضــد کــمــون

بـه کـورش .   برایش مخابره میکـنـد
مدرسی میگوید برای اینکه بتـوان 
ـانـه مـردم را بـه  جنبش آزادیـخـواھ
ــا  ــد ب ــای جــیــب بــورژازی ریــخــت ب
حکمت و کمونیـسـم کـارگـری در 
بیفتد، میگوید با دستگـاه فـکـری 
ـیـشـود از  کمونیـسـم کـارگـری نـم
دولت مـدرن و مـتـعـارف احـمـدی 

ـان آورد مـیـگـویـد .   نژاد سخنی بمی
ـا  ـایـد ب برای ورود بـه کـلـوپشـان ب
ـیـه حسـاب  کمونیسم حکمـت تصـف

ـزی اسـت کـه .   کند این ھمان چـی
خودشان  آنرا راه نو و مـا آنـرا ضـد 

ــم ــامــی ــن ــو مــی ــســم ن ــی در .   کــمــون
ای کــه کــمـونــیـســمـش و  جـامـعــه

ـای جـنـگ  رادیکالیسمش یـک پ
ــشــود، در  ــی ــاســی م ــی تــحــوالت س

ـا لـکـنـت  برابرش دیگر نـمـی تـوان ب

ـز  دیگر نمی.   زبان حرف زد توان با ت
حزبیـت اخ اسـت بـه جـنـگ ایـن 

بورژوازی جـھـانـی .   کمونیسم رفت
 مشـاھــده نـمــود کــه ٨٨در ســال 

ـبـش در بـرابـر  ـیـن جـن چگونـه ھـم
تـالش مـوسـوی و کـروبـی بـرای 
بریدن سر جنبش آزادیخواھـی مـردم 

ـا ایـن .  قد علم کرد برای جنـگ ب
کمونیسم، بورژوازی بـه راسـت در 

. ھم  نیازمنـد اسـت"   چپ" پوشش 
بورژوازی جھانی پس از شـکـسـت 
ــر  ـتـوانسـت ب نـظـم نـویـن جـھـانـی ن
ـاسـی  ـتـصـادی و سـی بحرانھـای اق

ـــد ـــق آی ـائ ــ ــود ف امـــروز خـــود .   خ
ــــمــــی ـــورژوازی ھــــم ن ــــد  ب ــــوان ت

ھــای ســیــاســی  یــک  مشــخــصــه
حکـومـت پـرو غـربـی را تـعـریـف 

این بن بست و سکون تا ابـد .   نماید
انقالب در .   توانست طول بکشد نمی

ـانـه ھـم نشـان  ـی کشورھای خاور م
ـیـن  ـنـد ھـم داد که مـردم مـیـخـواھ
ـیـو را  سیستم بی پاسخ و بی آلترنات

ــد ــکــشــن ــر ب ــزی ــروھــای .   ب ــی کــل ن
ـیـروھـای مـادر و  بورژوازی چـه ن

ـیـروھـای حـاشـیـه ـنـد  چه ن ای مـان
ھمین محافلی کـه پشـت کـارگـر 
قایم شده اند، مشغول تکمیل کـردن 

ـاسـی خـود در بـرابـر "   نـو" پازل  سـی
 .*کمونیسم و چپ ھستند

 یک دنیای بھتر 
تغییر جھان و ایجاد دنیایی بھتر یک امید و آرمان ھمـیـشـگـی 

علیرغم رواج ایده .   انسانھا در طول تاریخ جامعه بشری بوده است
ھای قدرگرایانه و خرافی اعم از مذھبی و غیر مذھبی حـتـی 
در دنیای باصطالح مدرن امروز، ایـده ھـایـی کـه ھـریـک بـه 
ـیـغ  ـل ـب نحوی عالج ناپذیـری و مـقـدر بـودن وضـع مـوجـود را ت
میکنند، زندگی واقعی و عمل روزمره توده ھـای وسـیـع مـردم 
ھمواره حاکی از یک امید و باور عمیق بـه امـکـان پـذیـری و 

ـنـده بـھـتـر اسـت ایـن امـیـد کـه .   حتی اجتناب ناپذیری یک آی
دنیای فردا میتواند از محرومیت ھا و مشقـات و کـمـبـودھـا و 
زشتی ھای امروز رھا باشد، این اعتقاد که عمل امـروز انسـان 
ھا، چه جمعی و چه فردی، در تعیین چند و چون دنیای فردا 
موثر است، یک نگرش ریشه دار و قدرتمنـد در جـامـعـه اسـت 

  .که زندگی و حرکت توده ھای وسیع مردم را جھت میدھد
کمونیسم کارگری قبل از ھر چیز به اینجا تعلق دارد، به امـیـد 
ـنـکـه  و اعتقاد انسان ھای بیشمار و نسلھای پی در پـی بـه ای
ساختن یک آینده بھتر، یک جھان بـھـتـر، بـدسـت خـود انسـان، 

   .ضروری و میسر است
 آزادی، برابری، رفاه

ـیـای ایـده آل  تصویر ھمه از یک زندگی مـطـلـوب و یـک دن
ـنـی .  بیشک یکی نیست اما با اینھمه مقوالت و مفاھیـم مـعـی

در طول تاریخ چند ھزار ساله جامعه بشری دائما بعنوان شاخـص 
ھای سعادت انسان و تعالی جامعه به طرق مختلف بـرجسـتـه و 
تکرار شده اند، تا حدی که دیگر بعنوان مفاھیـمـی مـقـدس در 
. فرھنگ سیاسی توده مردم در سراسر جھان جای گـرفـتـه انـد

آزادی، برابری، عدالت و رفـاه در صـدر ایـن شـاخـص ھـا قـرار 
  .دارند

دقیقا ھمین ایده آلھا بنیادھای معنوی کمونیـسـم کـارگـری 
ـبـشـی بـرای .   را تشـکـیـل مـیـدھـنـد ـیـسـم کـارگـری جـن کـمـون

دگرگونی جھان و برپایی جامعه ای آزاد، برابر، انسانی و مرفه 
 . است
 برنامه حزب کمونیست کارگری" یک دنیای بھتر"از 



 6  ١٣٩٠ تیر ١٤ کارگر کمونيست

گفتمان غالب در باره انقالب ادامـه 
ــی" دار مصــر حــول  ــت " بــحــران دول

ـاصـر .   متمرکز اسـت ـان عـن در مـی
بحران میتوان بـه مـوارد زیـر اشـاره 

ـاسـی :   کرد شکست مطلق رفرم سـی
ـات  ـتـخـاب از باال به پایین کـه در ان
ـلـب سـال  ـق ـت پارلمانی بیـشـرمـانـه م

 بنمایـش گـذاشـتـه شـد، در ٢٠١٠
ــده، در  فســاد و ســرکــوب فــزایــن
فرصتھای بروز یافته بـرای عـمـل 
ــای  ــایــتــھ ــوســط س جــمــعــی کــه ت
ـتـر  اینترنتی نظیر فیس بوک و توی
ــور  ــھ ــد، و در ظ ــش ــم مــی ــراھ ف
ـبـرال و  ـی ـئـول سیاستھای اقتصادی ن
ــاشــی از آن در  ــای ن ــھ ــت مــحــدودی
ظرفیت دولت برای انـجـام وظـایـف 
ــدمــات  ــر خ ــظــی ــود، ن ــی خ ــت ســن

ــرل  ـت ــدھـا، کــن ـتـمــاعـی، ســوبسـی اج
قیمـت و اسـتـخـدام ضـمـانـت شـده 
. برای فارغ التحصیالن دانشگـاھـی

یک توافق قابـل مـالحـظـه وجـود 
) حـداقـل بـخـشـا( دارد که انقـالب 

ــم  ــت ــس ــی ــه س ــی ــل ــشــی بــود ع ــن واک
اقتصادی حذفی که تـوسـط پسـر 
ـیـس جـمــھـور عـزل شـده، جـمــال  رئ
ـر  مبارک، و اطرافیان او طـی دھـه اخـی

ــه شــد ــت ــا گــذاش ــن ــوز روشــن .   ب ــن ــا ھ ام
ـو، مصـر بـعـد از  نیست که یک مصر ن
ـاسـی  ـه مشـکـالت سـی مبارک، بتواند ب

ـام  ـویـه ٢٥و اجتماعی که جـرقـه قـی  ژان
 .را زد پاسخ بدھد

ـیـت  اما گفتمان غالب در بین ال
و نظرسازان مصـری اشـاره بـه ایـن 

ــفــظ .   دارد کــه جــواب نــه اســت ل

ــه، در  ــان ــه دشــمــن ــو، اگــر ن ــھــل دوپ
ـانـداردھـای  برخورد به خـواسـت اسـت
ـیـت  ـل ـاب انسانی زندگی اشـاره بـه ق
ـار  ـتـصـادی بسـی برای ادامه نظم اق

ھـا بـر  در حالیکه خیلی.   نابرابر دارد
ـادنـد کـه بـرگشـتـی بـه  ـق این اعـت

 ژانـویـه ٢٥سیستم سیاسی قبل از 
صورت نخواھد گرفت، حـتـی اگـر 
دوره بعد از مبارک بـطـور کـامـل 
ـاشــد، کـارگــران  ـب ـیــک ن دمـوکـرات
ــاســت  ــی مــمــکــن اســت تــوســط س
ـازار آزاد، کـه تـوسـط  اقتصـادی ب
رژیم قبلی شروع شـد، بـه حـاشـیـه 

 . رانده شوند
 

 بگذار چرخ بچرخد
ـای حسـنـی  کمی بـعـد از اسـتـعـف

ـازده فـوریـه، مصـر  مبارک، در ی
ــچــه کــه  شــاھــد بــاال گــرفــتــن آن
مسئوالن مصری و رسـانـه ھـا بـه 

ـا" عنوان  ـی ـآوی ـی ـیـجـاجـات ف ـا "   احت ی
" گروھـھـای کـوچـک"اعتراضات 

کـلـمــه .   تـوصـیـف مــیـکـردنـد بـود
ـا"عربی  بـمـعـنـی گـروه اسـت، "   فی

اما بار منفی کسب کـرده اسـت و 
ـا " با نوع استفاده از اصطالح  گروه ب

ـفـی "   منفعت خاص برای چھـره مـن
ـابـل  دادن به طبقه کارگر آمریکا ق

ــایســه اســت در دوره بــعــد از .   مــق
مبارک مسئولین شکل صفت آن، 
فیاوی، را برای ارجاع بـه ھـر نـوع 
ـا تـحـصـن  تظاھـرات، اعـتـصـاب، ی
برای پیشبرد خواستھای مربوط بـه 
ـتـه انـد : تقسیـم ثـروت بـکـار گـرف

ـقـه  اینکه تظاھرات یقه آبی ھا یا ی
ـار  سفید ھا باشد، اینکه آنھا خـواسـت
ـیـشـتـر،  ـای ب افزایش دستمزد، مـزای
ـنـی  ـا جـایـگـزی شرایط کار بھتر و ی

ـنـطـر .   پرسنل فاسد مدیریت باشنـد ب
ـاده اخـیـر ایـن کـلـمـه  ـف میرسد اسـت
ــای عــمــومــی و  ــامــل بــخــشــھ ش
ـاشـد و بـه ھـر عـمـل  خصوصی ب
ــراض مــحــدود در  جــمــعــی از اعــت
ـا اعـتـراض  ـتـی ت یک شرکت دول
وسیع به وسـعـت یـک اعـتـصـاب 

تـوسـط اعضـای )   سراسـری( ملی 
ناراضی یـک سـنـدیـکـای حـرفـه 

 .ای اطالق میشود
طی دو ماه گـذشـتـه، شـورای 
ـامـات  عالی نیروھای مسـلـح، مـق

 حمله متقابل به 
 کارگران مصر

 حشام سالم
 ترجمه حبیب بکتاش

 
  مقدمه مترجم

 تداوم مبارزات کارگري مصر و 
 عکس العمل ضد انقالب

ترجمه ای که در اختیار شماست نوشـتـه حشـام سـالم ھسـت 
ـتـھـای ٢٠١١که بتاریخ شانزده ژوئن   نگارش یافته و در سـای

حشـام .   مختلف، از جمله سایت جدلیـه بـچـاپ رسـیـده اسـت
ـاون در آمـریـکـا و  دانشجوی دوره دکترا در دانشگاه جـورج ت

ـاالت .   متخصص مطالعات خاورمیانـه اسـت ـلـھـا و مـق ـی تـحـل
ـانـه  ـی ـا و خـاورم ـق زیادی از حشام درباره تحوالت شـمـال آفـری
موجود است که امیدوارم بتوانم بخشی از آن را تـرجـمـه و در 

 .اختیار خوانندگان قرار دھم
ـلـف مـردم مصـر از کـارگـران و  ـارزات اقشـار مــخـت مـب
زحمتکشان تا زنان و جوانانی که از فقر و فـالکـت و دزدی 
ـنـگ  و فساد و سرکوب و دیکتاتوری و توھین ھر روزه به ت

 ٢٠١١ ژانـویـه سـال ٢٥آمده بودند به یک قیام عظـیـم در 
منتھی شد که در آن مـیـدان تـحـریـر و سـایـر مـیـدانـھـا و 
ـایـه  خیابانھای مصر به تسخیر مردم خشـمـگـیـن در آمـد و پ

ـثـمـار را بـه لـرزه در آورد مـردم .   ھای دھه ھا استبداد و است
سـھـم "   نان، آزادی و کـرامـت انسـانـی" آمده بودند تا با شعار 

فشـار مـردم بـه خشـم آمـده .   بحق خود را از زندگی بخواھند
ـاتـور مـادام الـعـمـر را در عـرض  چنان سنگین بود که دیکت

ـاتـور .   کمتر از سه ھفته وادار به فرار کرد اما با رفتـن دیـکـت
رژیم دیکتاتوری که مورد حمایت سـرمـایـه داران داخـلـی و 

ـاتـور .  خارجی بود پایان نیافت ژنرالھایی که دھه ھا از دیـکـت
ـتـھـای او دسـت  ـای ـن حمایت کرده بودند و در تمام دزدیھا و ج
ـان  ـام حـافـظـان و حـامـی داشتند قدرت را بنام دولت گذار و بن

تمام دم و دستـگـاه سـرمـایـه داری از .   انقالب بدست گرفتند
نھادھای مذھبی و ناسیونالیستی تا رسانه ھـا و مـوسـسـات 
ـا  ـاد ت ـت سرمایه داران داخلی و حامیان خارجی آنھا به کـار اف
ـام  ـن ـقـالب ب این امر صورت بگیرد و با فـریـب و سـرکـوب ان
انقالب بساط غارت و چپاول سرمایه داران ھمچنان پا بـر جـا 

ـاده .   بماند ـایسـت ـاز ن انقالب اما تمام نشده بـود و از حـرکـت ب
 . بود

ـانـھـا آمـده بـودنـد  ـاب ـی میلیونھا انسانی که به میدانھا و خ
ـای  ھمچنان بر تغییر واقعی و مادی شرایط زنـدگـی خـود پ

ـات خـود .   میفشردند طبقه کارگر که با مبارزات و اعـتـصـاب
 ژانویه آمـاده کـرده بـود ٢٥طی دھه ھا زمینه را برای قیام 

ـا  در جریان قیام منسجم تر و قدرتمنـدتـر بـه صـحـنـه آمـد و ب
ـاتـور را  ـتـمـاعـی کـمـر دیـکـت خواست نان و کار و عدالت اج

ـات، اعـتـراضــات، .   شـکـسـت ــاتـور اعــتـصـاب ــن دیـکـت ـت بــا رف
ـتـکـش بـه  تحصنھا، و تظاھراتھـای کـارگـران و اقشـار زحـم

ـا بـه مـذاق .  امری ھر روزه تبدیل شدند ـت ـیـع ـلـه طـب این مسـئ
ـامـد ـیـروھـای .   سرمایه داران و ژنرالھای دولت گذار خوش نی ن

ارتجاعی از ھر قشر و قماشی در یک تـوافـق غـیـر رسـمـی 
بھم آمدند تا ھر طور شده از ناآرامیھای کارگری جلـوگـیـری 

از یک طرف تھدید و سرکوب و دستگیـری و زنـدان .   کنند
ادامه یافت و از طرف دیگر تمام دم و دستگاه رسـانـه ای و 
ـا اعـتـراضـات و  ـثـمـار بصـف شـدنـد ت تبلیغاتی ارتجاع و است
ــف  ـل ــن مـخــت ـاوی ــحـق کــارگـران را تـحـت عـن ــھـای ب خـواسـت
خودخواھانه و فرصت طلبانه و ضد مملکت و ضـد مـلـی و 
ـنـد ـنـد و بـکـوب . ضد آموزشھای الھی و ضد انقالبی جلوه دھ

ضد انقالب مصر و حامیان بین المللی آن ادامـه اعـتـراضـات 
ـافـع  ـیـه مـن و تحصنھا و اعتصابات کارگری را تھدیـدی عـل
ـابـل  ـق ـت خود و نظام حامی این منافع بشمار میاورند و حمله م

ـلـه .  خود علیه آنرا شروع کرده اند حشام سالم این جنبه از حـم
ـا  بیشرمانه علیه کارگران و اعتراضات آنھا را در جزئیـات و ب

او نشان میدھد کـه چـگـونـه .  مدرک و سند توضیح میدھد
ـا  نیروھای ارتجاعی و سـرمـایـه داران از ژنـرالـھـای ارتـش ت
ـا  مقامات دولتی تا اخوان المسلمین تا مفتی ھای مسـاجـد ت
رسانه ھای رسمی تا منابع و اطاقھای مھندسـی افـکـار در 
یک توافق اعالم نشده، مبارزات بر حـق کـارگـران را تـحـت 

ـنـوان اعـمـال " فیاوی"عنوان حرکتھای  میکوبند و آنھا را بـع
ـنـگ نـظـرانـه،  خودخواھانه، منفعت طلبانه، قشری گرایانه، ت

مـعـرفـی "   ضد انقالبـی"و ... ضد ملی، ضد رشد اقتصادی، 
 .میکنند

ـقـدرت رسـیـدن  بخاطر داریم که جمھوری اسالمی بعد از ب
 از ھمین تاکتیکھا برای جـلـوگـیـری از ٥٧در جریان انقالب 

ـاده کـرد کـارگـران و .   رادیکالیزه شدن و پیشروی انقالب استف
ـان  ـانـی کـه گـورسـت زحمتکشان و زنان و جوانان و دانشـجـوی
آریامھری و رژیم شاه را در ھم شکسته بودند با رفتـن شـاه و 

ـقـالب .  آمدن خمینی به خانه ھایشان برنگشتند شعلـه ھـای ان
. ھنوز در دانشگاھھا و کارخانه ھا و خیابانھا زبانه میـکـشـیـد

ـا  تمام دم و دستگاه ارتجاع و سـرمـایـه داری بصـف شـدنـد ت
ادامه انقالب، ادامـه اعـتـراضـات کـارگـری و ادامـه تـالش 
مردم برای بدست آوردن سھم واقعی و مادی خود از زنـدگـی 
ـیـه  را اقداماتی علیه وحدت مردمی، علیه منافع مـلـی، عـل
ـتـصـادی، تـوطـئـه  ـیـشـرفـت اق ـیـه پ اسالم، علیه امنیـت، عـل

ـقـالبـی" اجنبیھا، توطئه بازماندگان رژیم، و  " اقدامـات ضـد ان
. معرفی کنند و زمینه را برای سرکوب انقالب آماده سـازنـد

ـنـی صـدر گـفـت " اقتصاد مال خر است" خمینی گفت که  ، ب
مـذھـبـی   -، و تمام نیروھای ملی " شورا پورا مالیده جانم"که 

ـا  از حزب جمھوری اسالمی تا نھضت آزادی تا جبھه ملـی ت
حزب توده تا سازمان اکثریت به صف شدند تا ھر تـالـشـی از 
طرف شوراھای کارگری و تشکلھـای دانشـجـویـی و سـایـر 
ـیـسـت بـرای  ـال ـقـالبـی و سـوسـی ـیـروھـای ان اقشار مـردم و ن
رادیکالیزه کردن و به پیش بردن موج انقالب را اقدامـات ضـد 
انقالبی و توطئه خارجیھا و بازماندگان رژیم طـاغـوتـی جـلـوه 

 .دھند و بکوبند و ھمین کار را ھم کردند
 حبیب بكتاش

 حمله متقابل به کارگران مصر
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) نخـبـه ھـای( دولتی و الیت ھای 
ـا آگـاھـانـه( دیگر  ـا ن ـانـه ی ) آگـاھ

یک توافقی را حول یک گفتمـان 
بوجود آورده اند کـه ایـن دسـتـه از 
عمل سیاسی را محکوم میکنـد و 
ـیـه  آن را به عنوان یک چالش عـل
. امنیت آینده مصر تعریف مـیـکـنـد

ـای  تنھـا سـه روز بـعـد از اسـتـعـف
مبارک شورای عـالـی اعـالمـیـه 
پنجم خود را منتشر کـرد کـه اثـر 
ــمــر بــر  ــفــی اعــتــراضــات مســت مــن
اقتصاد را تشـریـح مـیـکـنـد و بـه 
سندیکاھای کارگری و حرفه ای 
ـا بـه بـرگشـت  فراخـوان مـیـدھـد ت
یک حالت نرمال زنـدگـی روزمـره 

چند روز بعـد یـک . کمک کنند
ـاوی"بیانیه ارتشی  ـی " خواستھـای ف

را غیر مشروع توصیف کرد و قـول 
ـیـت " داد که بنام  ـاظـت از امـن حـف

ــدان کشــور ــرون ــھ ــت و ش بــا "   مــل
ـانـون  ـا بـه ق ـن تحریک کنندگـان ب

ـیـسـت و سـوم .   برخـورد کـنـد در ب
مارس، دولت نـخـسـت وزیـر عصـام 
شرف قانونی را به تصـویـب رسـانـد 
که طبق آن اعتراضات، تجمعات و 
ــع کــار  ــی کــه مــان ــصــابــات اعــت
بخشھـای عـمـومـی و خصـوصـی 
مــیــشــونــد مــمــنــوع اعــالم شــد و 
ھمچون اعمالی را مـورد مـجـازات 
ـیـون  ـل ـی ـیـم م تا یکسال زندان و تا ن

یـک دالر .   ( پوند مصـری دانسـت
آمریکا مـعـادل حـدود شـش پـونـد 

 )مترجم. مصری ھست
شخصیتھای پرصدای خـارج از 
ـنـده ای  دولت ھم نقش رھبری کـن
در محکوم کردن اعمـال کـارگـری 

دو روز بـعـد از .   بعھده گرفتـه انـد
ــج،  ــمــاره پــن ــه ش ــی ــان ــی ــشــار ب ــت ان
سخنگوی اخوان المسلمیـن، عصـام 
ـاوی را بـه  ـی ال اریان، اعتراضات ف
تضعیف توافق ملی متـھـم کـرد و 

ــش را  ــم" مــوضــع ارت ــل فــھ " قــاب
ــکــل، مــدیــر .   دانســت ــا ھــی عصــام

روزنامه لیبرال حـزب وافـد، ھشـدار 
ــد  ــن ــوان ــت ــی ــاھــراتــھــا م داد کــه تــظ

ـقـالب را  " تـخـریـب" دستاوردھای ان
در مـارس، یـک گـروه از .   کنند

ــوم اعــالم  ــی ــی ــاران در ال ف ــگ ــرن خــب
ـاوی را  ـی کردند که تظاھراتھـای ف

در حـالـی " پوشش نخواھند داد زیرا 
که قانونی ھستند، زمـان بـرایشـان 

ـیـسـت در مـاه آوریـل، . "   منـاسـب ن

مفتی اعظم، علی قوما، تا جـایـی 
عـامـالن " پیش رفـت کـه بـگـویـد 

ـیـم خـدا را  تظاھراتھای فیاوی تعال
 ."زیر پا میگذارند

ـاوی بـه  ـی خطرات خواستھای ف
ـقـسـیـم شـده انـد اول، .   سه دسـتـه ت

ـنـد  ـزن ـی کارگرانی که به آن دست م
ـقـالب بـرای  ـاده از ان ـف به سوء اسـت
. منافع مادی خود متھم مـیـشـونـد

وحید عـبـدالـمـجـیـد، از مـرکـز ال 
ـاسـی و  احرام برای مـطـالـعـات سـی
استراتژیک، این نظریه را در یـک 
ــی  ـامــه ھــای تــلـویــزیـون ــرن سـری ب
ــح داده اســت، کــه در آن  تــوضــی
ـتـرضـیـن کـارگـری را بـخـاطـر  مع
تحمـل بـردگـی در سـکـوت طـی 
سی سال و انتخاب مرحله بـحـرانـی 
ـیـشـبـرد خـواسـتـھـای خـود  بـرای پ

تصویرھای غـالـب .  سرزنش میکند
ـا  ـاوی را ب ـی معموال حرکـتـھـای ف
ـبـل از  تجمـعـات مـیـدان تـحـریـر ق
سقوط مبارک مورد مقایسه قـرار 
ـزه ھـای  میدھند کـه در آن انـگـی
غیر خودخواھانه میـدان تـحـریـر در 
برابر اعتراضات فیاوی کـه اھـداف 
ــر از  ــود را بــاالت ــصــوص خ ــخ م

ـزرگـتـر"  مـیـگـیـرنـد قـرار "   منفعت ب
بنا به مقاله نـویـس خـالـد .   میگیرد

تظاھرات تـحـریـر یـک " منتصری، 
مـردم " شعار سیاسی را بـرافـراشـت، 

ـنـد ، " میخواھند رژیم را سرنگون کن
ـنـی آزادی  تمام شعـارھـا حـول مـع
چرخ میزدند، بطـوریـکـه تـظـاھـرات 
ـاوی خـود  ـی کنندگان خواستھای ف
را کنار گذاشتند و به پیشواز بـھـار 

آنھا افزایش دسـتـمـزد .   آزادی رفتند
ـنـه . یا مزایا نخواستند ـی آنھا بـه زم

وسیعتر و به ملت بطور کلی نـگـاه 
ـنـگ .   کردند ویروس دیدگاھھای ت

ـان آنـھـا پـخـش نشـد،  نظرانه در می
ـیـن )   ویـروسـھـا( آنطوریکه آنھا  در ب

کسانی که دست به تـظـاھـراتـھـای 
ـابـل  ـانـه، غـیـر ق فیاوی انتقام جـوی
ـتـرل و ادامــه دار زدنـد پـخــش  کـن

 ."شد
ـیـر  ـن ـان و پ دوم، خواسـتـھـای ن
بعنوان چالشـھـای جـدی در بـرابـر 
رشد اقتصادی مصر، بنابـر ایـن در 
ـیـت مـلـی، نـمـایـش داده  برابر امـن

ــد ــشـون ــر .   مـی ــصـاد، سـمــی ــر اقــت وزی
ـــد کـــه  ـن ـــکــ ـی ــ ـا م ــ ردوان، ادع
ــه ھــفــت  ــھــای فــیــاوی ب ــظــاھــرات ت
میلیارد پوند مصری برای خزانـه و 

سیزده و نیم میلیارد بـرای صـنـعـت 
ـنـه بـرداشـتـه اسـت  گردشگری ھزی
ـبـود بـودجـه  که آنھا را مسئول کـم
مصر و کـاھـش سـرمـایـه گـذاری 

ــد ــکــن ــی مــی ــدان .   خــارج ــق ـت ـ مــن
اعتصابات بطور مرتب به اصـطـالح 

ـایـد بـچـرخـنـد"  ـیـد ب " چرخھای تـول
ـا بـه کـارگـران  ـنـد ت استناد میـکـن
. بگویند که سر کار خود برگـردیـد

ــد  ــب ــھ ــپ ــی، س ــال رئــیــس شــورای ع
حسین طنطاوی، خودش در یـکـی 
از معدود دیدارھای عمـومـی خـود 

ھمینـطـور، . این آھنگ را ساز کرد
یک ھفته بعد از سقوط مبـارک، 
واعظ مشھور سلفی، محمد حسـن، 
ــرای پــایــان  ــود ب ــوان خ ــراخ در ف
ــن  ــحـصــنـھــا از ای ــصـابــات و ت اعـت

ــاده کــرد ــف ــی .   اصــطــالح اســت حــت
ـنـد کـه  نظرسازانی که ادعا میکـن
ـنـدگـان  از خواستھای اعتصاب کـن
ـیـت  حمایت میکنند تسلیم توافق ال

ـیـرغـم .   " در این مورد مـیـشـونـد عـل
ــھــا ، روزنــامــه " مشـروعــیـت خــواسـت

ــامــه ھــای  ــان بــرن ــزب ــی ــار و م نــگ
ـزیـونـی، المـیـس ال  گفتگوی تلوی

ــدم " حـدیـدی، نـوشــت،  ـق مـن مـعــت
ـفـع  اکنون زمان تسویه حسـاب و ن

ـایـد .   شخصی نیـسـت حـاال مصـر ب
ـقـط یـک شـعـار  اول بیاید و این ف

. " حاال چرخ باید بچـرخـد...   نیست 
ــان  ــن اســت کــه در جــری ــب ای جــال
رفراندوم نوزده مارس کسـانـی کـه 

ــد "   آری" رای  ــکــردن ــغ مــی ــی ـل را تــب
ـیـد" ھمچنین به  " چرخش چـرخ تـول

ـنـد  ـابـت کـن ـا ث مراجعه میکردند ت
که تصویب اصالحیه ھـا کـمـک 
خواھد کرد که شـرایـط نـرمـال بـه 

 .حیات اقتصادی کشور برگردد
ـیـش  ـنـگـونـه پ سوم، گفتمـان ای
میرود که اعتراضات بـه اصـطـالح 
فیاوی خط خـود را از وابسـتـگـان 
ـزب  ــ ـاکـــم، ح ـــق حــ ـاب ــ ـزب س حــ

ــی  ــل ــیــک م  (NDP)دمــوکــرات
میگیرند تا باعث اغـتـشـاش بـرای 
ـقـالب  ـاوردھـای ان ـتـن دسـت پسگـرف

ـای .  شوند ھشت روز بعد از اسـتـعـف
ــر رســمــی" مــبــارک  ــع غــی ــاب " مــن

ـیـوم  ناشناخته به روزنامه الـمـصـر ال
گفتند کـه سـه شـخـصـیـت سـابـق 

ـاوی" رژیم پشت  ـی " تظـاھـراتـھـای ف
ـتـه .   در بخش دولتی بودند ـف ھمان ھ

ـا  ـیـن، ب وبسایت خبری اخوان المسلم
استناد به یک منبع ناشناخته کـه 

ادعا میکرد که یک دندانپزشـک 
ـقـش  که در حـزب حـاکـم سـابـق ن
ــه بــه  ــت ــده ای داش ــن ــن ــبــری ک رھ
ھمکاران خـود فـراخـوان تـظـاھـرات 
ــداده اســت، گــزارش کــرد کــه  ـی م

ــه  NDPاعضــای  ــک ب ــری ــح ت
ـنـد . ناآرامیھـای کـارگـری مـیـکـن

ــای دســت  ــی ادع ــت ــات دول ــام مــق
ــن  NDPداشـتـن  ــحـریـک ای در ت

ـا  ـیـد کـرده انـد، ب ـای فعالیتـھـا را ت
ــچ  ــوز ھــی ـن ــھــا ھ ــکـه آن وجـود ایــن
مدرک کنکرتی برای اثبـات ایـن 

در مـارس، .   ادعاھا ارائه نـداده انـد
ـنـدی،  وزیر دادگستری، محمد الجی
گفت که تظـاھـراتـھـای کـارگـری 
ـلـکـه بـرآمـد  خودبخودی نیستنـد، ب

سازماندھی شـده "  ضدانقالب"یک 
ـانـده ھـای  ـیـم ھستند که توسط باق
ــه  ــه اجــرا گــذاشــت ــق ب ــم ســاب رژی

با بسر آمدن بھار و اشـغـال .   میشوند
ـاسـی در سـطـح  صحنه بـحـث سـی
ملی توسط  تنشھـای فـرقـه ای، 
این یک کار روتین بـرای نـظـریـه 
ــســـران شـــد کـــه  ـف ــردازان و مــ پ
ــف  ـیــاوی را در ردی ــراضـات ف اعـت
ـنـد،  کشمکشھای فرقه ای قرار دھ
ـیـروھـای  به عنوان دو کانالی که ن
ـنـد از طـریـق  سیاھی تالش میـکـن

 ژانویه را شـکـسـت ٢٥آنھا انقالب 
 .دھند

 
 حذفھای مقرون به صرفه

ـتـمـان مـعـمـول  آنچه که درباره گـف
درمورد اعتراضات فیاوی برجسـتـه 
ــســت کــه آشــکــار  ــی اســت آنــی ن
میکند بلکه، برعکس، آنیست کـه 

ــســازد ــھــان مــی ــکــه .   پــن در حــالــی
گزارشھای رسانه ای این فـرض را 

ـاوی" که  ـی بـعـد از "   اعـتـراضـات ف
ـارک عـروج کـردنـد  برکناری مـب
ـنـد، آنـچـه کـه جـدیـد  قبول میکـن
ـلـکـه واژه  است خود پدیده نیسـت ب

ــصــابــات کــارگــری، .   آن اســت اعـت
تظاھراتھا و تحصنھا در طی بـخـش 
اعظم دھه گـذشـتـه در حـال رشـد 

ـتـه .   بـوده اسـت مـرکــز " طـبـق گـف
، تـعـداد " زمیـن بـرای حـقـوق بشـر
ـات در مصـر از   در ٢٢٢اعتصـاب

ــه ٢٠٠٦ســال   در ســال ٧٥٦ ب
ــال ٢٠٠٧ ــاء یــافــت و در س  ارتــق
ـاالتـر رفـت٧٠٠ از ٢٠٠٩ .  عـدد ب

ـیـشـتـر از  به عبارت دیگر، بسیار پ
ــه ٢٥ ــوی ــیــان ٢٠١١ ژان ــان ــرب  ق

ـان  ـتـصـادی در مـی لیبرالیزاسیون اق
ـات  کـارگـران و کـارمـنـدان شـکـای
ــنــد اعــالم  ــل ــا صــدای ب خــود را ب
ـار  ـاط بسـی ـق میکرده اند، گاھا در ن
ــوی  ــل جــل ــده، مــث ــل مشــاھ قــاب

ـاھـره جـالـب .   ساختمان مجلس در ق
 شـاھـد ٢٠١٠اینکه آخرھای سـال 

ـزرگ بـود  ـات ب شماری از اعتصاب
که خصوصیاتی مشابـه بـه آنـچـه 
ــاوی  ــھــای فــی ــون ــی ــعــدا آکس کــه ب
خوانده شدند داشتند، ولی بـرچسـب 
ـنـدرت  ـاوی ب ـی ننگ آلود کلـمـه ف

ـاد قـرار گـرفـت ـن یـک .   مورد است
ـتـه  نمونه برجسته اعتصاب یک ھف
ـاری در  ای رانندگان کامیونھای ب

ـبـل ٢٠١٠دسامبر  ، تنھا دو مـاه ق
ــارک، ھســت ــاری مــب ــن ــرک . از ب

ـیـن  ـیـه قـوان اعتصاب کنندگان عـل
جدیدی اعتراض میکردنـد کـه در 
ـاال  ـات را ب ـی میان سایر چیزھا، مال
ـنـی  میبرد و جریـمـه ھـای سـنـگـی
. برای بار اضافی اعـمـال مـیـکـرد

ـایـع  ـاری از صـن بدلیل اینکـه بسـی
ـقـل مـواد خـام و  بـرای حـمـل و ن
ــدگــان  ــن مــحــصــوالت خــود بــه ران
کامیون متکی بـودنـد، اعـتـصـاب 
ـنـی بـه  زیانھای اقتصادی سـنـگـی
دولت و خیلی از صنایـع وارد کـرد 
ــمــت مــواد  ــزایــش قــی ــد اف ــھــدی و ت
اساسی غذائی، لوازم ساختمـانـی و 

ـا بـه .   کشاورزی را بھمراه داشت ـن ب
ـنـی،  ـقـل زمـی آمار انجمن حمل و ن

 ٥٠٠اعتصاب منجر بـه خسـارات 
ــدی در روز شـد ـیـون پـون ـل ـی بــا .   م

ـنـکـه اعـتـصـاب عـمـال  توجه به ای
واردات و صادرات مھم را مـنـجـمـد 
ــکـه بسـیــاری از  ــجـایــی کـرد، از آن
ـقـل بـه  شرکـتـھـا بـرای حـمـل و ن
ـنـدگـان  ـنـدرھـا بـه ران بندرھا و از ب
ـنـه  ـزی ـنـد، ھ کامیون متـکـی ھسـت
ـتـصـادی  برای بخشھای کلیدی اق

ـا وجـود .   قابل اغماض نبـود امـا، ب
ـنـی جـدی  ـی اثرات غیرقابل پیـش ب
اقتصادی، در بین الیت اپوزیسـیـون، 

چـرخـه " حرفی از نیاز فوری برای 
ـا "   تولید را به چرخش در آوریـد و ی

ـایـد  ـنـدگـان ب اینکه اعـتـصـاب کـن
ـیـت  خواستھای خود را بخـاطـر امـن
ـان  اقتصادی کنار بگذارنـد، در مـی

ـا .   نبود ـب ـقـری ـقـصـیـر ت بجـای آن، ت
ـتـی دولـت  ـای ـیـکـف تماما بر گردن ب
نخست وزیر سابق، احمد نظیـف، در 
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برخورد با شـرایـط وخـیـم گـذاشـتـه 
ـیـت .  شد ـال، ضـمـن بـرسـم برای مث

شناختن اثرات شدیـد اعـتـصـاب بـر 
ـنـده سـابـق  اقتصاد مصر، یک نمای
ـیـن، دولـت  مجلس از اخوان المسـلـم
ــصــاب  ــرخـورد بــا اعــت ــخــاطـر ب را ب

ـاده" کنندگان  ـی مـورد "   بشیوه عابر پ
ـقـت، بـرخـی .   انتقاد قرار داد در حقی
دولت را مسئـول  NDPاز اعضای 

ــنـد و از مــوضــع  بـن بســت دانســت
. اعتصاب کنندگان حمایت کـردنـد

ـیـسـت و  ـام ب ـی پنج ھفته قبـل از ق
پنجم ژانویه، کمپین عمومی بـرای 
ـبـرداعـی، بـرنـده  حمایت از محمد ال
جایزه نوبل و سیاستمدار اپوزیسیـون، 

ـنـوان  یـک درس " اعتصـاب را بـع
توصیف کرد که نشـان " الھام بخش

ـنـد در "داد چگونه  ـتـوان مصریھا می
واقعیت شـرایـط  فـعـلـی خـود را 

ـنـد . " تغییر دھند اگر واقـعـا بـخـواھ
ـفـع اعـتـصـاب  ـن توافق ملی چنان ب
ـاجـر  کنندگان بود که احمد عـز، ت
ــس حــزب حــاکــم، از  بـدنــام و رئــی
ـنـدگـان  طرفداری غیر معقول از ران
کامیونی که از اطاعت قانـون سـر 

 .باز میزدند شکایت کرد
ـاد از خصـلـت  ـق ـت جای خالی ان
ـیـرغـم  ـات، عـل محدود این اعـتـصـاب
ـتـصـاد  چالشھای جدی که برای اق

در .   داشتند، کامـال مشـھـود اسـت
مـثـل ( حالیکه آکسیونھای شغلـی 

بـخـش )   مترجم.   اعتصاب یا تحصن
ـز  مھمی از سیاست اختالف بـرانـگـی

 ژانویـه بـودنـد، ٢٥در مصر قبل از 
ـاوی  ـی از آنھا بعنوان اعـتـراضـات ف

ــشــار .   دیـوســازی نشــد ـت ــل از ان ـب ق
ـنـج ارتـش، رسـانـه  بیانیـه شـمـاره پ
ـاره  ھای عمومی مـوقـع بـحـث درب
ـــه  ـارگـــری ب ـای کــ ـــھــ ـی ـاآرامــ ــ ن

اعـتـراضــات " اصـطـالحـاتــی نـظــیـر 
ـیـجـاجـات "   ( مبتنی بر خواستھا احـت

ـیـه ـی ـا تـحـصـن کـارگـری )   مطلب ی
ــیــه(  ــی ــه )   اعصــامــات عــمــال تــکــی

ـا وجـود ایـن گسـتـرش .  میکردند ب
ــی اصــطــالح  ــان ــات " نــاگــھ ــالــب مــط

ــعــد از "   فــیــاوی در مصــر دوره ب
مبـارک شـروع کـرد بـه در پـرده 
ابھام فرو بردن  طبیعـت مسـائـل و 

ــمـی بـھــت زده از .   مشـکـالت قـدی
واکنش شدید، بالگر مشھـور، عـال 
سـیـف ال اسـالم، در اول مـاه مــه 

ـات و :  "نوشت باوجود اینکه اعتصاب

ــال  ــھــای کــارگــری از س ــظــاھــرات ت
 به اینور در حـال رشـد بـوده ٢٠٠٦

اند و بعد از آنھم متوقف نشـده انـد، 
ـنـکـه کـارگـران  و حتی با وجود ای
نقش مھمی در سرنگونی مبـارک 
ـاده از   ـف ـا اسـت بازی کـردنـد، مـا ب

ـیـن "   فیاویا"کلمه  بعنوان یک تـوھ
ــم ــی ــان .   مــواجــه ھســت ــاگــھ ــا ن و م

ـات دسـتـمـزد  ـب درمیابیم کـه مـطـال
عادالنه و شرایط کـار مـحـتـرمـانـه 
ـــر  ــوی ــی تص ــودخـــواھ ــوان خ ـن ــ ــع ب

ـا جـایـی . .. میشوند برخی دیـگـر ت
ــات  ــاب ــص ــت ــد کــه اع ــرون ــی پــیــش م
کارگران و کـارمـنـدان مصـری را 
ـقـالب و  بعنوان بـخـشـی از ضـد ان
ــه حــزب  ــل ــوســی ــه ب ــوطــئ یــک ت
ــف  ــی ــوص ــی ت ــل دمــوکــراتــیــک م

 ."میکنند
 

توھم کوته فکری 
 )پاروکیالیسم(

با تقویت این تصور که خواستـھـای 
کارگران ناراضی برای دسـتـمـزدھـا 
و شرایط کـار انسـانـی تـر صـرفـا 
محصول اختالفـات کـوتـه نـظـرانـه 

کارگر در کـارخـانـه ھـا   -كارفرما 
ـنـد،  و بوروکراسیھای مختلف ھسـت

ـنـگ "   فیاوی"واژه  بیشتر از فقط ن
ـاریـخـی کـردن  آلود کردن و غیـر ت
. این خواستھا بـه انـجـام مـیـرسـانـد

کاراکتریزه کـردن خـواسـتـھـای بـه 
ــوان جــمــع  ــن ــع ــاوی ب ــی اصــطــالح ف
منفعتھای بیربط و باریک مسائـل 
جدی اقتصادی را پنھـان مـیـکـنـد 
که ایـن تـظـاھـراتـھـا و تـحـصـنـھـا 

 .میخواھند برجسته کنند
توھم کـوتـه نـظـرانـه شـایـد از 
شیوه بروز آکسیـونـھـای کـارگـری 

نـظـمـی کـه از  بعنوان اقدامات بـی
ـامـه  ھمدیگـر و از ھـر گـونـه بـرن
ـنـد ریشـه  سیاسی ملـی جـدا ھسـت

ــن .   مـیـگــیـرد ــودن ای ــکـه تـکــه ب ت
ـنـکـه  ـیـشـتـر از ای اقدامـات ولـی ب
ـانـگـر  ـی بیانگر کوته فکری باشد، ب
نبود دیر پای یک حـمـایـت مـلـی 
ــارگــران  ــوق ک ــق ــنــی دار از ح مــع

ـاشـد بـرای دھـه ھـا، .   مصری میب
فدراسیون اتحادیه ھـای کـارگـری 
مصر تحت کنتـرل دولـت از یـک 
ـنـدگـی  ـای ـانـونـی بـر نـم انحـصـار ق
رسمی کـارگـران بـرخـوردار بـود و 
بیشتر از آنکه برای اعضـای خـود 
البی بکند به مھـار آنـھـا بـدسـتـور 

ـاسـت .   دولت پرداخت در سـطـح سـی
ـارک،  ـتـرل مـب نخبگان تـحـت کـن
ـزه  ـی ـال فرصت بسیار کمی برای کـان
کردن نیازھای کارگـران مصـر بـه 
ـیـوسـتـه وجـود  یک پالتفرم بـھـم پ
داشت زیرا احزاب اپوزیسیون مـجـاز 
کــه ادعــای دفــاع از کــارگــران 
داشتند، نظیر حزب تاگامـو، تـحـت 
سیطره مـتـحـدان رژیـم بـودنـد کـه 
ــن  ــگــه داشــت ھــدفشــان ســاکــت ن

ــن .   کـارگـران بـود ــه بـر ای ـب در غـل
ـتـھـا وجـود  ـیـشـرف چالـش بـرخـی پ
ــل  ــه تشـکـی ـل داشـتـه اسـت، از جـم

فدراسیون مستقل بـرای کـارگـران " 
در مـاه ژانـویـه و تشـکـیـل "  مصر

احزاب جدید که به حقوق کـارگـران 
ـنـد امـا ایـن .   اعالم تـعـھـد مـیـکـن

ـنـوز کـارھـای در حـال  تالـشـھـا ھ
 . پیشرفت ھستند

ــت کــه  ـی در ضـمــن، ایـن واقـع
اعتراضات و تحصنھای کـارگـری 
ـنـد آنـھـا را بـه  ازھم منفصل ھسـت
ــرصــت  ــدامــات ف یــک ســری اق
ـــدســـت آوردن  ــرای ب ـــه ب ـان ــ ـب ــ ـل طـ
ـا  امتیازاتی تـوسـط گـروھـھـایـی ب
ـیـکـنـد ـبـدیـل نـم ـفـعـت ویـژه ت . من

ـتـر  مسئله، قبل از ھر چیز و مـھـم
ـلـه مـلـی  ـز، یـک مسـئ از ھر چی
ھست که ریشه در شکـسـت دولـت 
ـنـده  ـزای ـتـھـای ف ـیـم ـا ق در برخورد ب
کاالھای اساسی دارد، بـطـوریـکـه 
بخش مھمی از جـامـعـه مصـر در 
ـیـه گـذران  مبارزه دائمی بـرای تـھ

ــد ــر کـرده ان ــرخ .   زنـدگـی گـی ـا ن ب
باالی تورم در سالھای اخیر کـه از 
ـنـور  سـالـھـای اول دھـه نـود بـه ای
ـا چـھـل درصـد  بیسابقه اسـت و ب
مصریھا که با كمتر از دو دالر در 
ـابـل  روز زندگی میکنند، عـالئـم ق
ـتـمـاعـی  ـتـی اج  -مشاھده نارضـای

ـاوی  ـی اقتصادی که اعـتـراضـات ف
شکل بروز خارجی آن اسـت، جـای 

ـاآرامـیـھـای .   تعجب ندارد در واقع، ن
ـیـھـا  کارگری تنھا شکل بیان سخـت

ـان :   نیست ـابـی ن شورش بر سر کمی
سوبسیدی بطور وسـیـعـی در سـال 

ـان ٢٠٠٨  گزارش شد، وقتی کـه ن
ــھــای  ــوایــی ــان ــروش در ن ــرای ف ب
ـتـھـا  ـیـم خصوصی، بعد از اینـکـه ق
ــر  ــرای بــیـشــت ــر شــدنـد، ب ــراب ــج ب ـن پ

 .مصریھا غیر قابل دسترس بود
ـفـی  کاھش مداوم کمی و کـی
ـاری  خدمات اجتماعی دولتـی بسـی

از خانواده ھا را مجبور کـرده اسـت 
که بخش قابل تـوجـھـی از حـقـوق 
ماھیانـه خـود را بـرای خـدمـاتـی 
صرف کنند که قبال فرض گرفتـه 
میشدند، مثل بھداشت و آمـوزش و 

ـیـن زده .   پرورش ـال تـخـم بـرای مـث
ـلـغ  ـب میشود که مصریھا سـاالنـه م
ـارد پـونـد صـرف  ـی ـل ـی ده تا پانزده م
ـنـد تــا  تـدریـس خصـوصــی مـیـکــن
ــدریــس رســمــی در  ــودھــای ت کـمــب
مدارس عمـومـی و خصـوصـی را 

ــد ــن ــن ــران ک ــان .   جــب ــھــا نش ــن تــخــمــی
میدھند که دو سـوم دانـش آمـوزان 
در مصر تدریس خصوصی دارنـد و 
شصت درصد خـانـواده ھـا کـه بـه 
این خدمات تکیه میکننـد حـداقـل 
یک سـوم درآمـد خـود را صـرف 
ــد ــن ــکــن ــدریــس خصــوصــی مــی . ت

بنابراین جای تعجب نیست کـه مـا 
ــاره  ــا در ب ــھ ــت ــروز مــزمــن شــکــای ب
ـا  بیکفایتی دستمزدھا در مقایسـه ب
افزایش قیمتھا و ھزینه زنـدگـی را 

عـامـل دیـگـری .   مشاھده میکنیم
ـزنـد  ـی که این نارضایتیھا را دامن م
ـابـرابـری  گزارشھای پی در پی از ن
ــریــت و  ــد درآمــد بــیــن مــدی شــدی
ــات  ــد در مــوســس کــارمــنــدان جــدی
ـانـکـھـا،  است، مثال بارز آن بخـش ب
که کارمندان خشمـگـیـن اعـتـراض 

ــاشــد ــد مــی ب ــتــرش .   کــرده ان گس
ــش  ــن واژه فــیــاوی و پــی یــافــت
ـانـی  ـب ـی فرضھایـی کـه آن را پشـت
ـاز بـه یـک  ـی میکنند توجه را از ن
ـاره مسـائـل حـاد  تعمق جامـع در ب
اقتصادی که زندگی روزمره مـردم 
را تحت تاثیر قرار میدھند منـحـرف 

اھمیت تامل نشده ای کـه .   میکند
ـیـد"نظرسازان برای  ـائـل "   چرخ تـول ق

شده اند کمک مـیـکـنـد کـه ایـن 
مشکالت شـدیـد از مـرکـز تـوجـه 
ـیـونـھـا  ـل ـی خارج شوند، در حالیکه م
ــر چــرخــش خــورد  مصــری در زی

یـک .   کننده این چرخ له میشـونـد
تـک صــدای مــخـالـف در یــک 

مردم چـرخ " برنامه نظر سنجی بنام 
ـنـد تـوسـط "   تولید دیگری مـیـخـواھ

ــده ال شـاروغ، وائـل جـمــال،  نـویسـن
مصـریـھـا :   " ظاھر شد که میگـفـت

ـنـه  قیام کرده اند تا چرخ تولید کـھ
ـیـد ( را جایگزین کنند  با چـرخ تـول

ــو ــرجــم.   ن ــکــه آن )   مــت ــخــاطــر ایــن ب
ـقـر و جـھـل و  ـانـه اسـت و ف ظالم

 ."بیماری تولید میکند

ــر، مـــوج  ـــگ ـبــارت دی ــه عــ ب
ــال  ــب ــدن ــھــای کــارگــری ب نــاآرامــی
استعفای مبـارک ابـعـاد وخـامـت 
حقوق کارگری در سالھای پیشیـن 
سرمایه داری وابسـتـه را بـرجسـتـه 

اخراجھای گستـرده و زدن .   میکند
ـا در دوره عـجـلـه  دستمزدھا و مزای
ـتـصـادی بـعـد  برای لیبرالیزاسیون اق

ــال  ــظــر دولــت ٢٠٠٤از س ــر ن ، زی
ـا خصـوصـی  نظیف، مـخـصـوصـا ب
ـاد ـت . کردن بخش عمومی، اتفاق اف

کارگران بیشتر و بیشتری مشـروط 
تخمین زده میـشـود :   و موقت شدند
ـیـون ٢٠١٠که در سـال  ـل ـی  سـه م

مصری بـطـور قـراردادی اسـتـخـدام 
ـان ایـن  شده بودند که به کارفـرمـای
حق عملی را میداد که ھر لـحـظـه 

ـنـد یـک .   بخواھند آنھا را اخراج کن
ـنـسـت کـه  ـیـک مـعـمـول ای ـاکـت ت
استخدامی ھای جدیـد را مـجـبـور 
ـتـدای شـروع  میکننـد در ھـمـان اب

ـامـه" کار  ـان ـف خـود را امضـا "   استـع
ـنـد ـیـمـه .   کـن ـا نـظـیـر ب ـبـود مـزای ن

ـار  بھداشتی در ایـن قـراردادھـا بسـی
ـنـکـه  ھشدار دھنده است، بخـاطـر ای
ــب در  ــت اغــل ــوق ــراردادھــای م ق
ــزیــکــی کــه  ــای کــار فــی ــخــشــھ ب
ــمــرکــز  ریسـک بــاالئــی دارنـد مــت
است؛ نظیر کشـاورزی، سـاخـتـمـان 

سـالـھـا، اگـر نـه .   سازی و معـادن
دھه ھا پیش، بسیاری از مصـریـھـا 
تصمیم گرفتند بـه ایـن چـالـه ھـا 
ـاالخـره  وارد شوند به این امید کـه ب
به عـنـوان کـارمـنـدان تـمـام وقـت 
ــه  ــد، ک ــون ــدام ش ــخ ــی اســت دولــت
درآمدھای باالتری نصیبشان شـود، 

. . . مزایای بھتری بدست آورنـد، و 
ـــک روزی ـــک چـــک . . .   ی ی

ــد ــن ــن ــافــت ک ــتــگــی دری ــازنشــس . ب
درحالیکه دولت قدمھایی را بـرای 
استخدام دائمی کـارمـنـدان مـوقـت 
ـتـی اعـالم کـرده  در موئسسات دول
است، اما بخاطر بی ثباتـی دولـت، 
ـنـوز کـار زیــادی الزم اســت تــا  ھ
ــونــھــا  ــی ــل ــی مشــکــالتــی را کــه م
ــا آن مــواجــه  ــد مصــری ب ــن کــارم
. ھستند مورد تـوجـه قـرار گـیـرنـد

ـات کـارمـنـدان  عالوه بر این، شکـای
موقت تنھا یک نـمـونـه از یـک 
ـتـر اسـت کـه در آن  مسئله وسـیـع
ـتـصـاد  بخشھای قابل توجھی از اق
اثری از قوانینی که روابط کـار را 
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ـال، .   تنظیم کننـد نـدارنـد بـرای مـث
ـزایـش  ـنـی بـر اف تصمیم دولـت مـب

 پـونـد ٣٥حداقل دستمزد ماھانه از 
 پـونـد در ٤٠٠ بـه ١٩٨٤در سال 

ـیـش از خـط ٢٠١٠سال  ، کـمـی ب
 دالر آمـریـکـایـی، از نـظـر ٦٧فقر 

ـیـون مصـری  ـلـه ( ھفت میل از جـم
کـه در )   نصف زنان در نیروی کار

ــررســمــی، خــارج از  ــصــاد غــی اقــت
ــی، کــار  ـت ــت دول ــی ـن ــرســی ام دسـت

 .میکنند بی معنی بود
در ستون اول مـاه مـه کـه در 
ـنـد  باال ذکرش رفت، یک لیست بل
باالئـی از مـردم مـعـمـولـی وجـود 
داشت، از ھر قشری، که مـتـحـمـل 

ـنـدس " یـک :   سختیـھـا بـودنـد مـھ
ـیـسـانـس " ممتاز با مدرک فـوق ل

که مجبور بود استعفانامه خـود را 
در اولین روز کار خود امضا کـنـد، 

ـا   سـال ١٨یک معلم ریاضیـات ب
ـــه، کـــه  ـــک " تـــجـــرب ـــوز ی ـن ھــ

، " موتورسیکلت وسپا سوار مـیـشـود
بدون درآمد جانبی از طریق تـدریـس 

از گـرسـنـگـی خـواھـد " خصوصی 
ــر در " مــرد ــعــاون مــدی ــک م ، ی

رستوران کنتاکـی فـرایـد چـیـکـن 
ـا ٩که ھر روز از ساعت   صـبـح ت

ــد، ١٠سـاعـت   شـب کـار مــیـکـن
یک پزشک وزارت بھـداشـت کـه 
ــعــد از ســی ســال  ــمــری او ب مســت

ــونــد ٩٠٠خــدمــت   دالر ١٥١(  پ
بود، زنی که تنھا سـه )   آمریکایی

. ماه مرخصـی دوره زایـمـان داشـت
ــفــاوت از اعــتــراض  ــن مــردم مــت ای
ـنـد کـه تـوسـط  ـیـسـت کنندگانـی ن
ـار  رسانه ھا به عنوان خـودخـواه کـن
گذاشته میشوند، با این استثنا کـه 

ـاوی"بیشتر  ـی " تظاھرات کنندگان ف
 .محدودیتھای حتی بیشتری دارند

در پایان، این ادعای عـمـومـی 
که ناآرامیھای کارگری در ریشـه 
مشکالت اقتصادی مصـر بـعـد از 
ـانـطـور  دوره مبارک قرار دارند، ھـم
که مقامات رسـمـی مصـر اغـلـب 
ـزی كـه  ادعا میکنند، كمترین چـی
ـانـع  می توان گفت این است كـه ق

ـیـسـت ـامـات .   کننـده ن ادعـای مـق
ـان  ـای ـنـکـه پ ـنـی بـر ای رسـمـی مـب
ـاوی بـالفـاصـلـه بـه  ـی اعتراضات ف
ـیـم خـارجـی  ـق سرمایه گذاری مسـت
منجر خواھد شد و توریستھا را بـه 

ـیـل"  ــی "   ن بـر خــواھـد گـردانـد از ب
ـاپـدیـد شـدن  ـال ن ـب قانونی کـه بـدن

ـام  ـی  ٢٥پلیس از خیابانھا در طول ق
ژانویه بوجود آمد، از نامتعین بـودن 
ـنـشـھـای  آینده سیاسی مصـر، از ت
فرقه ای، از اخطارھای مسافـرتـی 
که توسط دولتھای خارجـی صـادر 
میشود، و از مشـکـالت زنـدگـی 
تحت سـیـطـره حـکـومـت نـظـامـی 

 . چشم پوشی میکند
 

 بازنویسی تاریخ
به نظر میرسد که نظرسـازانـی کـه 

ـاوی" اصطالح  ـی را "   خـواسـتـھـای ف
ـاریـخ  عمومی کرده اند در یـک ت
نویسی انتخـابـی غـیـر مـعـمـول از 
انقالب ناتمام بیست و پنجم ژانـویـه 

 .شرکت میکنند
در پاسخ به اعتراض عـمـومـی 
ــر  ـنـی ب ـیـم دولـت مـب ـیـه تصـم عـل
ممنوعیت اعتصابات و تظاھـراتـھـا، 
نخست وزیر شرف در ماه مارس بـه 
روزنامه نـگـاران گـفـت کـه ھـدف 
ـقـالب در  ـاظـت از ان این قانون حـف
ـاوی ھسـت ـی . برابر تظاھـراتـھـای ف

یک ھفته بعد یک فعال سیاسـی 
به یک روزنامه گفـت کـه شـرف 

ـان "   ائتالف جوانان انقالب"به  ـن ـی اطم
داده است که قانون جدید به حـقـوق 
آنھا در ایـجـاد تـظـاھـراتـھـایـی کـه 
بطور معمول ھر جـمـعـه در مـیـدان 
ــر صــورت مــیـگــیـرد تـجــاوز  تـحـری

ــرخــورد .   نـخــواھــد کــرد در شــیـوه ب
ــه  ــر اســت ک ــت ــن مســت ــت ای دول
ـقـالب  تجمعات تحـریـر در ادامـه ان
ھستند، در حالیـکـه تـظـاھـراتـھـای 
کارگری بعنوان ضدانقالب حـامـی 
. فیاوی مورد اشاره قرار میـگـیـرنـد

ـتـی  دوگانگی در بیانیـه ھـای دول
این عقیده را تقویـت مـیـکـنـد کـه 

عـدالـت ( خواستھای توزیع عـدالـت 
نقش محدودی در سقـوط )   توزیعی

ـنـد ـارک داشـت ایـن ادعـا، در .   مـب
ـیـل  حالیکه شایع است، بـه سـه دل

 . ناقص است
ـام  ـی اول، در ماه ژانویه قبل از ق
ما شاھد شدت گرفتن تظاھـرات و 

ـنـکـه .   اعتصابات کارگری بودیم ای
ـیـروی مـحـرکـه ای  این فعالیتھا ن
ـام را  ـی برای شرکت توده ای در ق
فراھم آورد یا نه تحقیقات بیشـتـری 
را میطلبد، اما این رونـدھـا حـداقـل 
ـیـشـتـر  ـنـد کـه ب نشانگر ایـن ھسـت
ــی  ــوم ــم ــی ع ــم نــارضــایــت عــالئ
ــام حــول  ــی ــه قــبــل از ق ــاصــل بــالف
ــعــی چــرخ  ــوزی ــھــای بــازت خــواســت

ـبـل ...  میزدند  چه برسد به سالھا ق
ـتـھـا .   از آن ـی ـال چند نمونه از این فع

ــر اســت ــامــل مــوارد زی یــک :   ش
ــحــصــن تــوســط  ــارگــر ١٥٠٠ت  ک

بیمارستان دانشـگـاه مـنـصـوره کـه 
خواستار اسـتـخـدام دائـمـی بـعـد از 

 سال کار موقـت بـودنـد، یـک ١٥
ـفـره کـارگـری در ٣٠٠اعتصاب   ن

ـا کـه  یک کارخانه چوب در داشن
خواستار حقوق پرداخت نشده بـودنـد، 
یک اعتصاب توسط بیست درصـد 
از کارمـنـدان کـارگـاه راه آھـن در 

 ٢٠٠قاھره، یک اعتصاب توسـط 
ـان  پرستار و تکنیسینھا در بیـمـارسـت
ـتـن  ـاف آشمان در اعتراض کـاھـش ی
ــوســط  ــحــصــن ت مــزایــا، و یــک ت
کارگـران شـرکـت ال کـرکـات در 
ــد در  ـی ــورت ســع ــه و پ ـی ــل اسـمــاعـی
ـابـرابـری در سـاعـات  اعتراض به ن

 .کار کارمندان
دوم، محالت کـارگـری مـثـل 
ـاآرامـیـھـای  ـز کـه ن محلـه و سـوئ
ــزرگــی را پشــت ســر  کــارگــری ب
گذاشته بودند، گذشته از نبردھـای 
ـتـی، شـاھـد  ـی شدید با نیروھای امن
ـان  تظاھراتھای ھزاران نفری در جـری

ـیـت .    ژانویه بودند٢٥قیام  این واقـع
اشاره به این دارد کـه خـواسـتـھـای 
بازتوزیع ثـروت کـه بـعـدھـا تـحـت 
عنوان فیاوی کاراکتریزه شـدنـد در 
حرکت دادن مردم به سمت حـمـایـت 

ــد ــن ــش داشــت ــالب نــق ــن .   از انــق ای
ھمچنیـن اشـاره بـه ایـن دارد کـه 
کارگران در قیام شرکت کـرده انـد، 
ـنـوان  ھر چند بعنوان افراد و نـه بـع
ــه،  ــت ــاف ــی ــان ــارگــر ســازم ــه ک ــق ــب ط
ـبـش  ھمانطور که مورخ برجسته جـن
ـیـن، و دیـگـران  ـن کارگری، جول بی

ـنـکـه .   بحثش را کرده اند با وجود ای
ـقـش خـواسـتـھـای  ـیـسـت ن ممکن ن
ـابـی  ـیـق ارزی بازتوزیعی را بطـور دق
کرد، فاصله عظیمـی کـه تـوسـط 
نظرسازان خاصی بیـن خـواسـتـھـای 
استانداردھـای زنـدگـی انسـانـی و 
ــک  ــشــود ی ــرار مــی ــرق ــالب ب انــق

این یـک .   بزرگنمایی بنظر میرسد
ـیـم تـظـاھـرات  چیز است که بـگـوی
ـتـصـادی و  کنندگان خواستھای اق
ـنـد و  اجتماعی خود را کنار گذاشت
ـام مـتـحـد بـرای  ـی پشت سر یک پ
برکناری مبارک به صـف شـدنـد، 
ــم مشــکــالت  ــکــه بـگــویــی امـا ایــن
اقتصادی به تصمیم مردم بـرای بـه 
ـز  ـیـربـط بـودنـد چـی خیابان آمـدن ب

 .دیگریست
ــم  ــھ ــل ف ــرکــز قــاب ــم ســوم، ت
ــر روی  ــه ای ب گــزارشــھــای رســان
ـاتـی  ـق میدان تحریر و اتحـاد فـراطـب
در آنجا نباید موجب کاھـش تـوجـه 
ـاآرامـیـھـای کـارگـری  به اھمیـت ن
ـان  خارج از میدانھای عمده در جـری
ــن روزھــای مـبــارک بــاشــد . آخـری

ـاره  ـاز شـدن دوب برای مثال، بعد از ب
ـیـن  تجارت در ھفتم فوریه بـرای اول
بار بعد از بیست و ھشـت ژانـویـه، 
ــھــای  ــرات ــظــاھ ــصــابــات و ت اعــت
ـانـھـای  ـاسـر اسـت کارگری در سـرت

ـافـت ـات .   مصر گستـرش ی ـب مـطـال
ــراضــات از  ــھــای " ایـن اعــت خــواســت

ـازده " فیاوی ، که بسیاری بعد از ی
فوریه با عجله محکومش کـردنـد، 

ــودنــد ــب ــاوت ن ــف ــت ــه ھــای .   م ــان نش
ناآرامیھای کارگری کـه در نـھـم 
ـتـشـار  ـبـل از ان فوریه، یک روز ق
ـاد  ـت ـاق اف ـف بیانیه شورای عالی، ات
ــــر اســــت ـامــــل مــــوارد زی ــ : ش

تظاھراتھایی توسط ھـزاران کـارگـر 
در حیلذ، کافـر ال دوار، کـافـر ال 
ـلـه  ظایات، یـک تـظـاھـرات بـوسـی
کارمندان موقتـی در بـرابـر مـدیـر 
ـا  مسئول ساختمان بیمه بھداشـتـی ب
خـواسـت اسـتـخــدام دائـمــی، یــک 

ـیـش از  ـلـه ب  ٥٠٠تظاھـرات بـوسـی
ــارمــنــد حــالل قــرمــز از طــرف  ک
ـیـسـت  کارگران موقت کـه بـرای ب
ــد،  سـال در اسـتـخــدام مـوقـت بـودن
یک اعـتـصـاب تـوسـط کـارگـران 
کارگاه راه آھن بوالک کـه جـمـع 
شدند تا از تردد قطارھا جلـوگـیـری 
ـلـه  کنند، و یک راھپیمایـی بـوسـی
ھزاران پرسنل نظـافـت جـاده ھـا در 
ـان سـودان در مـحـلـه  ـاب راستای خی

ـنـدیسـیـن" قاھره از ناحیه  بـرای "   مھ
مطالبات افزایش دستمزد و شـرایـط 

 .کار بھتر
ـزدیـک، مـثـل  ـاظـران ن برخی ن
فعال اجتماعی و بـالگـر حسـام ال 
ــه  ــد ک ــاد دارن ــق ــالوی، اعــت ــم ح
ـتـه آخـر  ـف اعتصابات کارگری در ھ
ـارک  قیام نقطه عطفی بود که مـب

ـا کـرد ـف ـنـوز .   را مجبور به اسـتـع ھ
ـبـری از زنـجـیـر  ـت یک تحلیل مـع
کامل اتفاقاتی که مبـارک را از 
ریاست جمھوری کنار زد در دسـت 

اما این حقیقت کـه یـکـی .   نیست
ــعـد از  ــن کـارھــایـی کـه ب ـی از اول
بدست آوردن قدرت شـورای عـالـی 
برای انجام آن تالش کـرد ایـن بـود 

که به اعتصابات پایان دھد به ایـن 
اشاره دارد که تـوقـف ھـا در کـار 
ـیـق نـگـرانـی بـرای  یک منبع عم
ــن  ــود کــه در آخــری ــایــی ب ژنــرالــھ
ــاطــه  ــارک او را اح ــب ــای م روزھ

ـابـر ایـن، ایـن ادعـا .   کرده بودند ـن ب
ـارک  که این فعالیتھا سـقـوط مـب
را تسریع کردنـد کـامـال مـحـتـمـل 

 . است
ـاوی" گستـرش واژه  ـی بـرای "   ف

توضیح خـواسـتـھـای کـارگـری و 
ـتـھـای کـوتـه  ـفـع ـن تقلیل آن بـه م
ـیـشـتـر  بینانه، و حتی ضدانقالبـی ب
از صرفا انکار حـق بـرخـورداری از 
ـانـدارد زنـدگـی انسـانـی  یک اسـت

ـیـشـتـر از صـرفـا مسـخـره .  ھست ب
ـاده از  ـف بودن فرضیه ھایی که اسـت
این واژه بر روی آنـھـا سـوار اسـت 

رایـج بـودن .   مورد کشمکـش اسـت
این واژه یک توافق فزاینده بـخـش 

جـامـعـه را بـرجسـتـه )   نخبـه( الیت 
ـقـالب در  ـاریـخ ان میکند که دارد ت
ــویســی  ــازن حــال جــریــان مصــر را ب

ـا   -میکند، معنی آن و اھـداف آن ب
ھدف حاشیه ای کـردن مشـکـالت 
ـتـمـاعـی و  ـتـصـادی و اج شدید اق
میلیونھا مصری کـه از آنـھـا رنـج 

در حالیکه بسیاری بر ایـن .   میبرند
ـا در  اعتقادند که مصـریـھـا عـمـدت
ـتـصـادی و  ـتـی اق ـارضـای ـیـجـه ن نت
ـا  اجتماعی دست به شورش زدند، ب
ــھــای  ــت ــی کــه شــخــصــی ســرعــت
ـاوی  ـی تاثیرگذار به واژه خفت آور ف
ـنـسـت کـه  ـنـد نشـانـگـر ای میچسب
پرداختن به این مشکالت در مصـر 

ــعــد از مــبــارک چــه رســد بــه   -ب
ــور روز  ــھــا در دســت ــن آن گــذاشــت

شاید بـه آن آسـانـی   -سیاسی ملی
. نباشد که میشود فکرش را کـرد

ـا  ـتـظـر بـود و دیـد کـه آی ـن باید م
عروج احزاب جدید و اتحادیه ھـا و 
سندیکاھای مستقل به کارگران و 
ـیـن  ـان مـدافـع متحدان آنھـا در مـی
ــانســی بــرای  ــعــی ش ــت تــوزی عــدال
ـازنـگـرانـه  مقابله با این موج غیـر ب

ـا نـه امـا، در .   الیتیسم خواھد داد ی
ھر حال، روندھا اشاره به ایـن دارنـد 
که آنچه در انتظار کارگـران مصـر 
ھست، بـعـد از دھـه ھـا رومـانـس 

ـا )   داستان عشق و عـاشـقـی(  بـد ب
ــان  ــداد مــبــارک، یــک پــای ــب اســت
شادی آور نیست، بلکه چـالشـھـای 
ـیـن تـر  ـامـتـع ـنـده ای ن جدیـد و آی

 .*ھست
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ـقـدیـن خـود  ـت سندیكالیسم، ما و من
ـنـد،  را  آنتی سندیكالیسـم مـیـخـوان
ـیـش از  ـقـت و ب بیان كننده یك حقی
ھر چیز یك قطب بندی آشـكـار در 
ـیـل  درون جنبش كارگری است و دل
اینھمه خصـومـتـگـری در لـحـن و 
سخن اینھا برای من شخصا روشـن 

بله بـطـور واقـعـی امـروز دو .   است
گرایش اصلی در جنبش كـارگـری 

ـــود دارد ـــش .   وج ـــرای ـــی گ ـــك ی
ـیـسـتـی راسـت اسـت كـه  سندیـكـال
افقش رفرم در چارچوب جمـھـوری 

ــه .   اســالمــی اســت ــارگــران را ب ك
بیعت با قانون اساسی و قانـون كـار 

دل .   جمھوری اسالمی فرامیـخـوانـد
ــعــارف شــدن حــكــومــت و  ــت ــه م ب
ـاده شـدن  ـی شكوفایی اقتصاد آن و پ

ــصــادی  طــرح ھــای ریــاضــت اقــت
احمدی نژاد بسته و در این مسـیـر 
امید به بھبـود اوضـاع كـارگـران و 

ـیـغ مـیـکـنـد ـل گـرایـش .   مردم را تب
ای كـه روشـن اسـت و از  سیاسـی

ـنـدگـان مـجـسـمـش ھـم  ـای جمله نـم
ـار  کسانی چون رضا رخشان، مـازی
گیالنی نژاد و محافـل ھـوادارشـان 

كسانیـكـه عـمـال .   در خارج كشورند
ـلـی  ـل ـیـن الـم به بلندگوی صندوق ب
ـبـدیـل  ـبـش كـارگـری ت پول در جـن

دیگـری گـرایـش چـپ و .  اند شده
ـبـش شـورایـی  ـا جـن رادیـكـال كـه ب

ــشــود ــداعــی مــی گــرایشــی کــه .   ت
اتكایش بـه مـجـمـع عـمـومـی بـه 
عنوان محلی برای متـحـد شـدن و 
تصمیم گیری كارگر برای دخـالـت 

گـرایشـی .   در سرنوشت خـود اسـت
ـنـم  كه راه خالصی کارگران از جـھ
موجود را در رھایی از شر كل ایـن 
ـانـون  حكومت با قانـون اسـاسـی، ق
كــار و ھــمــه قــوانــیــن ارتــجــاعــی 

ـیـن .   اسالمی اش میداند و من ھـم
ـتـی  جا اذعان میكنم كه بله مـن آن

ــســم"  ــكــالــی ــدی ــم"   ســن چــون  .   ھســت
بیش از اینكـه بـحـث "   سندیكالیسم" 

ـابـی  ـی بر سر نوع معینی از سـازمـان
كارگران باشد، بحث بر سر پیـشـبـرد 
ــش  ــب ــی در جــن ــن ــاســت مــعــی ــی س
ـیـسـت  كارگری است و بی جھـت ن
ـیـق و  كه كسانی چـون بـھـمـن شـف

ـنـوان  عباس فرد و غـیـره امـروز بـع
ـیـسـم،  مدافعین دو آتشـه سـنـدیـكـال
ـبـش  چنین خصمانه در مقابله با جن
مجمع عمومی كارگـری و چـپ 
ــایــی  ــم فــرس ــل ــده و ق ــی صــف كش

ـاسـت خـود .   میكنند اینھا ابتدا سـی
ـا چـمـاق  را معلوم كرده اند و بـعـد ب

آنتی سندیكالیسم به جنگ چـپ 
چـون .   انـد و رادیكالیـسـم بـرخـاسـتـه

ــر ســر  ــكــه دعــوا ب ــش از ایــن ــی ب
چگونگی متحد كردن و متـشـكـل 
ـاشـد، بـحـث ھـمـه  كردن كارگـران ب
اینھا بر سر بردن سیاستھـای راسـت 
ـبـش  و شكست طلبانه  به درون جـن
ـیـن روسـت  كارگری است و از ھـم
كه بحث از تشكـل شـروع مـیـشـود 
اما مستقیما به سیاست، اقتصـاد و 
جمھوری اسالمـی و بـه چـپ و 

ــه .     كـمـونــیـســم كشــیـده مـیـشــود ب
ــر بــحــث بــر ســر  ــت ــن ــارت روش ــب ع
ـنـی بـحـث بـر سـر  سندیكالیسم یـع
ـازی در  حـفـظ نـظــام مـوجــود و ب
ـیـن مـوجـود اسـت . چھارچوب قوان

ـیـگـاه  ھمان گرایشی كه  گـاه و ب
بروزاتش را در سـنـدیـكـای شـركـت  

ایم و امروز در نیشـكـر  واحد ھم دیده
ھفت تپه از زبان رضـا رخشـان دارد 

ـفـی .   خود را بیان میكند كانون صـن
معلمان نیز یك نمونه بارز دیـگـرش 
است كه یک جناح در آن ھـمـواره 
ـارزات  ـابـل مـب ھمانند مانعی در مق
ـا مـنـحـصـر  معلمان عمل كرده و ب
ــان در  ــارزات آن ــب ــاه داشــتــن م نــگ

ـات" چھـارچـوبـه  دولـت و "   مـالطـف
مجلس اسالمی و غیره، در عـمـل 
ـتـی  اعتراضات معلـمـان را بـه حـال

ـاسـتـی .   فرسایشی كشانده است سـی
كه عمال این تشكلـھـا را بـه زائـده 
ــار  ــن ــدیــل كــرده و در ك ــب دولــت ت
شورای اسـالمـی و خـانـه كـارگـر 
. جمھوری اسـالمـی قـرار مـیـدھـد

ـانـه بـه  ـیـم برای ھمین است كه صم
رضا رخشان ھشدار دادیم كه راھـی 
ـاكـی  كه مـیـرود، بـه جـای خـطـرن

ھمچنین خـاطـر . منتھی خواھد شد
نشان كردیم كه امروز در شـرایـطـی 
ـارزه  كه جامعه چنین در التھاب مـب
قـرار دارد و مـردم در جسـتـجـوی 

راھی برای خـالـصـی از شـر ایـن 
حكومتند، چنین سیاستھـایـی  در 
میان كارگران و مردم جـایـی نـدارد 
. و با انزجار آنان روبـرو خـواھـد شـد

اكنون نیز با پاسخ رضـا رخشـان بـه 
منتقدین خود، باز بر روی نـكـاتـی 
ـافشـاری كـرده و  كه اشـاره كـردم پ
ـیـم  وظیفه خود میدانیم كه اجازه ندھ
كه چنین گرایشات  راستی بتـوانـد 
ـــش  ـق ـ ــری ن ــارزات كــارگ ـب در مـ
ـنـد و ھـر  ـا ك ـف بازدارنده  خود را ای
كجا كه سردرآورد  آنرا نقـد و افشـا 

 . كنیم
ـیـب روشـن اسـت كـه  بدین تـرت

وگـرنـه .   اساسا بحث بر سر چیسـت
ـابـی  ـی تا آنجا كه به اشكال سـازمـان

ــوده ــردد،  ت ــگ ــرمــی ای كــارگــری ب
مـا .   سیاست ما كامال روشن اسـت

ایم که متعلـق بـه  ھمواره اعالم كرده
ـیـم ـیـو .   جنبش شورایی ھست ـات ـتـرن آل

ــی كــارگــر،  ــاب ــی ــرای ســازمــان مــا ب
برپایی مجمع عمومی بعنوان نطفـه 

ھـا و دخـالـت  شكـل گـیـری شـورا
مستقیم كارگر در سـرنـوشـت خـود 

ــن حــال از ھــر .   اســت امــا در عــی
خشـتـی كـه كــارگـران بـرروی ھــم 
میگذارند تا صف خود را متشـكـل 
.  كنند، حمایت و پشتیبانی میكنیـم

ـتـه ـارھـا گـف ایـم و  از جملـه مـا  ب
ـاحـثـش در  منصور حكـمـت در مـب
این رابطه به روشنی تـوضـیـح داده 
است كه  ما از تالشھای کارگـران 

ـنـد ( برای ایجاد سندیکا  درست مـان
تالشھایشان برای ھـر نـوع تشـکـل 

دفاع میکنیم و بـه آن )   یابی دیگر
ـــم ـی ــ ـان ــ ـــرس ـی ــ ـاری م ــ ـا در .   ی ــ م

ـقـل کـارگـری  اتحـادیـه ھـای مسـت
ـیـم و بـرای مـتـحـد  شرکت میـکـن
كــردن خــط چــپ و رادیــكــال و 
ــه تــالش  ــحــادی ــر ات ــری آن ب رھــب

ایـم  ما بر این تاکیـد کـرده.   میكنیم
ــه و  ــحــادی ــم کــه ات ــد داری و تــاکــی
ـا اتـکـا بـه  ھرتشکـل کـارگـری ب
مجمع عمومی کارگران اسـت کـه 
میتواند نقش خودرا به عنوان یـک 
. تشکل واقعی کارگری ایفا کـنـد

این خط و سیاست ماست و عـمـال 
ـنـی از .   ایم ھم ھمین را پیش برده یع

ــارگــران  ھــر تــجــمــع و تشــکــل ک
ـیـم و تـالش  فعاالنه حمایت میـکـن
میکنیم که تـوده کـارگـران در آن 
ـا  ـف ـنـده ای نقش مستقیم و تعیین کـن

ـاسـت .   کنند ـیـن سـی در راستای ھم
ـا  ـن بوده است كه بطور واقعـی مـا ب
ـیـکـنـم  به شواھد بسیار که فکر نـم
ـابـل انـکـار و پـرده  برای کسـی ق
پوشی باشد، مدافع جدی و فـعـال 
ــای  ــك ــدی ــكــای واحــد و ســن ــدی ســن
ـاوردھـا  نیشكر ھفت تپه بعنوان دسـت

ـبـش كـارگـری  و پیشروی ھای جـن
ـنـکـه کسـانـی .   ایـم در ایران بـوده ای

میخواھند موضع اصـولـی مـا در 
ــقــد بــوروکــراســی اتــحــادیــه ای و  ن

سندیکالیسم را به مـحـمـلـی بـرای 
ــدن ســیــاســت ضــد  ــرون کشــی ــی ب
ـادی  ـنـد، زی سندیکائی تبدیـل کـن
سبک و ھووجنجالـی و سـطـحـی 

ای  است که بتواند توجه آدم جـدی
 .را بخود جلب کند

 
پافشاری کارگران ھفت 

 تپه بر مجمع عمومی 
ـا  اما یك بحث مـھـم دیـگـر مـن ب
ـای  ــ ـاوردھ ــ ـت ــ ـان دس ــ ـا رخش ــ رض
ـپـه اسـت . سندیكای نیشكر ھفت ت

ــد،  ــگــوی رضــا رخشــان راســت مــی
ـپـه  تشكیل سندیكای نیشكر ھفت ت
ـنـھـا بـرای  یك دستاورد بزرگ نه ت
ـا  كارگران این مركز مھم كارگری ب

ــرای کــل ٥٠٠٠ ـلـكــه ب  كــارگـر ب
امـا اجـازه .   جنبـش كـارگـری بـود

بدھید كه قبل از ھر بحثی من ھـم 
ــه  ــوتــاه ب ــد ك ــر چــن ــگــاھــی ھ ن
دستاوردھای كارگران نیشكر ھـفـت 
تپه داشته باشم و بـه ایشـان و بـه 
دوستان ضد مـجـمـع عـمـومـی او 
ـادآوری کـنـم کــه بـدون مـجـمــع  ی
ـپـه  ـتـه ت ـف عمومی، سـنـدیـکـای ھ

ــداشــت ــن را .   امــکــان وجــود ن و ای
کارگران خود در بیانیه شان تاکـیـد 

 .اند کرده
ــردم  ــه اشــاره ك ــور ك ــط ــمــان ھ
ـپـه یـك  سندیكای نیشـكـر ھـفـت ت
دستاورد جنبش كـارگـری در ایـران 

ـنـگـام كـه .  است ما این را ھمـان ھ
این سندیكا شكل گرفت نوشتیم و 
ـز در  ـی ـال جـدیـد ن ـان ـزیـون ك در تلوی

ـیـم  مورد آن برنامه ھای متعدد داشت
و كوشیدیم گفتمان وسیعی بـر سـر 

اھمیت و جایگاه مبارزات كـارگـران 
ــب  ــه و جــل ــت تــپ ــشــكــر ھــف نــی
ـا  ھمبـسـتـگـی وسـیـع كـارگـری ب
ـارزات ایـن كـارگـران  خواستھا و مب

اما بطور واقعی اگـر .     شكل دھیم
ـپـه ٥٠٠٠ ـیـشـكـر ھـفـت ت  كارگر ن

ــد، اگــر  ــودن ــب ــدان ن مــدام در مــی
تجمعات دائـم و پـی در پـی ایـن 
ـتـه  كارگران نبود، اگر اشكال پیشرف
ــود،  ــب ــارزاتشــان ن ــكــال مــب و رادی
ـپـه امـروز  كارگران نیشكـر ھـفـت ت
سندیكای خود را نداشتند و امـروز 
ـــی از  ــد ســـخــن ـــش ـی ــ ــم ــگـــر ن دی
ـان  دستاوردھای این كارگران در مـی

ـارزات .   باشد اتفاقا یك ركن مھم مـب
ـپـه مـتـكـی  كارگران نیشكر ھفت ت
ــل  ــه تشــكــی ــارزاتشــان ب ــودن مــب ب
ـیـم  مجامع عمـومـی شـان و تصـم
گیری متحد آنان در ایـن مـجـامـع 

ابزار مھمـی كـه كـارگـران و .     بود
رھبرانشان كامال بر آن واقف بـودنـد  

ای خود در مھـر   ماده٦و در بیانیه 
 دقیقا به اھمیت این مسالـه ٨٦ماه 

ـیـه  بـر .   اشاره کردند ـان ـی در ایـن ب
جایگاه  و اھمیت مجمع عـمـومـی 
بعنوان محلی برای متشـكـل شـدن 
ـنـد دوم  خود تاکید گذاشته و در ب

ـنـویسـنـد ـی مـا :   این بیانیه اینطور م
 عصـر ٢ تا ١ھر پنجشنبه ساعت 

جمع میشویـم و در مـورد شـرایـط 
و .   کار خودمان تصمیم مـیـگـیـریـم

مجمع عمومی خودمان را تشکیـل 
مجمع عـمـومـی تشـکـل .   میدھیم

ــرانســت ــی مــا کــارگ ــع مــا .   واق
ــکــا را حــق خــود  ــدی ــل ســن تشــکــی

ـیـه . ( شماریم می ـان ـی متن كامل این ب
 ). ضمیمه است

ـــب اســـت كـــه   ـی ــ ـــن تـــرت ـــدی ب
ـپـه، ایـن  سندیكای نیشكر ھـفـت ت
ـا  ستاد رزمنده كارگران ھفت تپـه، ب
گــرفــتــن قــدرت خــود از مــجــمــع 
عــمــومــی و حضــور كــارگــران در 

و تـمــام .   مـیـدان شـكــل مـیـگــیـرد
ــــشــــروی ـی ـــ ـــدرت و پ ــــش  ق ـای ـــ ھ

ـیـسـت كـه تـوانسـتـه اسـت  آنجاھـای
ــاورد،  ــی ــدان ب ــه مــی كــارگــر را ب
ــارگــران را بــه ســطــح  اعــتــراض ك
جامعه بكشاند و حـمـایـت مـردم را 

. تـر بـردارد جلب نماید و گامی جلو
این داستان واقـعـی شـكـل گـیـری 
ـپـه و  ـیـشـكـر ھـفـت ت سندیكـای ن

 ١از صفحه  
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رسیدن كارگران این مركز كـارگـری 
ـیـسـت كـه  ـاوردھـای به ھمه آن دسـت

ـبـرد ـی ـام م در .   رضا رخشان از آنھا ن
ــم كــه  ــخـواھـم بـگـوی یـك كــالم مـی
كارگران ھفت تپه این دستاوردھا را 
با قدرت اتحاد و مبارزاتشان كسـب 

مبارزاتی ھـر روزه و .   كردند و بس
ـلـه خـود  فشرده كه فعالینش از جـم
ــا در  ــارھ ــا و ب ــارھ ــان ب رضــا رخش
. جریان آن دستگیر و زندانـی شـدنـد

ـنـوز ھـم  از كـار اخـراج شـدنـد و ھ
ھای قضایی آنھا باز اسـت و  پرونده

ھمچون چماقـی بـر روی سـرشـان 
اتفاقا سـرگـذشـت . قرار گرفته است

ـیـن  سندیكای واحد نیز جدا از چـن
در شـركـت .   جدال با شكوھی نیست

واحد مجمع عـمـومـی چـنـد ھـزار 
ـاعـث شـد  نفره كارگـران بـود كـه ب
ـزی  سندیكایشان را برپا كنند و چـی
كه امروز به كارگران شـركـت واحـد 
ـاری  ـب و سندیكایشان جایگاه و اعـت
ـا شـكـوه ایـن  داده است، اعتصاب ب

 و جـمـع شـدن ٨٤كارگران در سال 
 ھزار نفر از این كارگـران در قـرار ٥

ـاتشـان  گاه شش در كـوران اعـتـصـاب
بود كه ھمه سرھا را به طـرف ایـن 

ـات .   كارگران برگـردانـد ـی ایـن تـجـرب
صحت گفته منـصـور حـكـمـت در 

ـاریـخـی ای كـه در سـال  مصاحبه ت
ای داشـت   بر سر تشكلھای توده٦٦

ـنـویسـد ـی : را تاكید میگـذارد كـه م
ــارزات جــاری "  ــب ھــمــیــن امــروز م

ھـائـی  کارگری نه توسط اتـحـادیـه
ـــی را  ـــورژوای ـــت ب ـی ــ ـــون ـان ــ کـــه ق

ــه ــرفــت ــذی ــن  پ ــم ــه ی ــکــه ب ــل ــد، ب ان
انـد  کارگرانی پیش میرود که آمـاده

ـایشـان را از مــحـدوده امــکـانــات  پ
ـار ( قانونی مبارزه  که در ایران بسـی
ـز اســت ـاچــی ــد و )   ن ــگـذارن بــیـرون ب

ــوی  بـرخـالف دسـتـور دولـت و جـل
چشم عمال سرکوب او، بطور غـیـر 
قانونی مجمع عـمـومـی تشـکـیـل 
بدھند، بطور غیر قانونی اعـتـصـاب 

اگـر .   کنند، تظاھرات کنند و غیـره
کسی پیـدا بشـود کـه بـه روشـی 
ــی بــه طــریــق  ــن، یــعــن ــر از ای غــی

ای تشکیل بـدھـد  ، اتحادیه" قانونی" 
ـاشـد  که از نظر دولت حق داشـتـه ب
قانونا اعتصاب کند، قانون کـار را 
نپذیرد و کارگران را علیه آن بسـیـج 

ھـای اسـالمـی را  کند، در انـجـمـن

ببندد و شوراھای اسالمی را جـارو 
کند و به رھبران کارگـری مـیـدان 
ـیـن کسـانـی  فعالیت بدھد، مـا اول
ــود کــه دســت او را  ــم ب خــواھــی

ـنـسـت کـه خـود !   بفشاریم مسئله ای
ـانـونـی ای را ھـم  چنین اتحـادیـه ق

ـیـل کـرد . باید به زور به دولت تحم
استبداد آنقدر سیاه و سنگـیـن اسـت 
ـارگـــری  ـــراض کــ ـت ــه ھـــر اعـ ک

در ایـن شـرایـط .   غیرقانونـی اسـت
ــعــیــات  ــبـشــی بــا واق ــھــا آن جــن ـن ت
ـارزه  سازگار است که قادر باشد مـب
ــونــی  ــرقــان ــی ــھــرحــال مــوجــود و غ ب
ـــد،  ـن ـــری کــ ـب ـارگـــران را رھــ کــ
. سازماندھی کند و متـحـد نـمـایـد
ـایـه ای  جنبشی که بتواند حـقـوق پ

ـانـون  کارگران را به بـورژوازی و ق
ــد ــل کــن ــحــمــی ــورژوازی ت ــن .   ب ای

ـنــبـش شـورائــی اســت،  ــبـش، ج ـن ج
جنبش مجامع عمومی است، و نـه 
جنبشی که نقطه عزیـمـت خـود را 
ـیـشـی خـود  ـانـونـی از پ رسمیـت ق
توسط دول مستبد موجود قرار داده 

ـاشـد ــه .   ب ــش تـریـدیـونــیـونـی ب ـب ـن ج
ــه ــت  درج ــونــی ای ثــبــات در قــان

ای از اجازه عـمـل  بورژوایی و درجه
ـاج دارد کـه در ایـران  ـی قانونی احت
بندرت فـراھـم بـوده اسـت و امـروز 

و در . "   کمتر از ھمیشه وجـود دارد
ــه ادامــه مــیــدھــد و  ــت ــوش ھــمــان ن

ھر سندیکالیسـتـی کـه :   " مینویسد
ـیـن و الجـرم  بخواھد قدری واقـع ب
ــن را  ــکــال بــاشــد، ای قــدری رادی
میفھمد که حتی ایجاد سندیکـاھـا 

ـارزه وسـیـع  غـیـر " مستلزم یک مب
کارگران است که سـازمـان "   قانونی

 ." خودش را میخواھد
من با این توضیحات میخـواھـم 
تاكید كنم كه چیزی كه امـروز بـه 
اسم سندیكای واحد و سـنـدیـكـای 
ـتـه  ـپـه شـكـل گـرف نیشكر ھـفـت ت
ـیـسـم  است، نه در دل سنت سندیكـال
ــی و خــط راســت و  ــون و كــار قــان

ای كـه امـروز رضـا  شكست طلبانه
ــدگــوی آن  ــن ــل ــش ب رخشـان و یــاران

ــوده ــك جــدال  ب ــكــه در دل ی ــل ــد، ب ان
جانانه و جمع شدنھا و جـنـگـیـدنـھـا 

ــه اســت ــروز .   شــكــل گــرفــت و ام
ـتـوانـد  ـی چیزی كه این تشكلھا را م
ـازدارنـده  ـقـش ب به سرازیری بیندازد ن
گرایشات راست و سـازشـكـار اسـت 
ـقـد و  ـاری ن كه مھم است با ھوشـی
افشایشان كنیم و ھمه کـارگـران و 

از جمله خود آنھا کـه ایـن خـط را 
دارند را متوجه زیانـھـای ایـن خـط 

 .  برای جنبش کارگری بنماییم
اتفاقا تجربه سندیکای شـرکـت 
واحد نیز دقیقا این را نشان مـیـدھـد 
ــارزات  ــی کــه مــب کــه تــا زمــان
کارگران با اتکا به تجمع و اتـحـاد 

ـابـد، ھـم  توده کارگران جریان مـی ی
پایه سندیکا بطور واقعی گـذاشـتـه 
میشود و ھم صـدای کـارگـران در 
سطح بین المللی و در سـطـح ایـران 

ــع مـی ــد انـعــکـاســی وسـی امــا .   یــاب
ــه  ــارزات ب ــن مــب ــی کــه ای زمــان

ھای قانونی كشیده میـشـود،  كریدور
تجمع و اتـحـاد کـارگـران جـایـگـاه 
ــھــا از دســت  ــارزه آن خــودرا در مــب
میدھد و نتیجه ایـن مـیـشـود کـه 
ـلـف  کارگران مرتبا بین مراجع مخت
ــد،  ــشــون ــی پــاســكــاری مــی دولــت

ـنـون .   مبارزاتشان پس زده میشود اك
ـار  ـب ھم عاملی كه میتواند بـه اعـت

ـزنـد  این تشكل ھا بطور جدی لطمه ب
و باعث دور شـدن كـارگـران و كـل 

ھا شود، ھـمـان  جامعه از این تشكل
ــه  خــطــی اســت كــه كــارگــر را ب
ــون اســاســی  ــول قــان گــردآمــدن ح
. جمھوری اسـالمـی فـرامـیـخـوانـد

ـانـه  ـاسـف ھمان خطـی اسـت كـه مـت
ـــرا  ـان دارد آن ـا رخشــ امـــروز رضــ
نمایندگی میكند و كـارگـر را بـه 
ـیـك  ـب تمکین به وضع مـوجـود و ل
ــه طــرحــھــای ریــاضــت  ــن ب ــت ــف گ

تـمـام .   اقتصادی دولت سوق میدھد
تالش من ھمین است، كه سـرانـجـام 
ـانـه را  ـب محتوم این خط شكست طل
روشن كنـم و بـه رضـا رخشـان بـه 
ـبـوالنـم  ـق عنوان یك فعال كارگری ب
كـه راھـی كـه مـیـرویـد بـه جـای 

 . انجامد خوشی نمی
ای كـارگـران   ماده٦متن بیانیه 

ـپـه در مـھـر   را ٨٦نیشكر ھفت ت
ــان ایــنــجــا  ــت ــادآوری دوس جــھــت ی
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برکناری مدیر طرح نیشکر ھفت تپه یک 
 پیروزی دیگر برای ما کارگران

 
 مھر مطلع شدیم که مدیریت طرح نیشکر ھـفـت ٢٤امروز 

برکنـاری مـدیـریـت یـک .  تپه آقای شفیعی برکنار شدند
خواست ما کارگران بود و این را یـک مـوفـقـیـت دیـگـر 

  .برای خود میدانیم
ما به مدیریت جدید آقای مطیعـی اعـالم مـیـکـنـیـم کـه 

خواستھای .   کماکان بر خواستھای خود پافشاری میکنیم
  :ما عبارتند از

مـا در .   شورای اسالمی را مانع تشکل خود میـدانـیـم  -١
انتخابات شورای اسالمی شـرکـت نـمـیـکـنـیـم و شـورای 

  .اسالمی باید منحل شود
 عصر جمع میـشـویـم و ٢ تا ١ما ھر پنجشنبه ساعت   -٢

و مـجـمـع .   در مورد شرایط کار خودمان تصمیم میگیـریـم
مـجـمـع عـمـومـی .   عمومی خودمان را تشکیل مـیـدھـیـم

ما تشکیل سندیکا را حـق .   تشکل واقعی ما کارگرانست
  .شماریم خود می

ما خواھان انعقاد قرارداد با ھـمـه کـارگـران قـراردادی   -٣
  .وبازگشت آنھا به کار ھستیم

ما خواھان پرداخت فوری ھمه طلبھایمان بابد پاداش و   -٤
  بن ھستیم

  ما خواھان اجرای طرح طبقه بندی مشاغل ھستیم -٥
ما خواھان برشمردن کار ما بعنوان کار سخـت و زیـان   -٦

  .آور ھستیم
ما تا رسیدن به خواستھایمان بـه اعـتـراضـات خـود ادامـه 
میدھیم و از مدیریت جدید میخواھیم بـه خـواسـتـھـای مـا 

 .فورا پاسخ دھد
 

 کارگران نیشکر ھفت تپه
 ٨٦ مھر ٢٤

را تکثير کنيد و آنرا کارگر کمونيست 
 !بدست دوستان و آشنايانتان برسانيد
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بغل دستیمان ھمان کـار را بـکـنـد 
چون عضو سـنـدیـکـا اسـت و مـا 

ایشان البته فکـر مـیـکـنـد .   نیستیم
خود ما نخواستیم سنـدیـکـا داشـتـه 

باورمان نمیشود کسـی کـه !   باشیم
بــا کـارگــران "   مــتـجـانـس" خـود را 

میداند سیاه زنـدگـی کـارگـران را 
ایشان میگویـد بـه . سفید جلوه دھد

واسطه وجـود سـنـدیـکـا کـارگـران 
ھفت تپـه روزگـارشـان خـوب اسـت 
ــد مشــکــل  ــه جــز چــن ــه ب ــت ــب ال
ــن  ــن ای ــری ــمــت ــھ کــوچــک، و م
مشکالت بازنشسته شدن کـارگـران 

" جـدیـد" و عدم استخـدام کـارگـران 
ـازه  است، یعنی غیر از کـارگـران ت
ـپـه ھـیـچ  نفس، کـارگـران ھـفـت ت

ــدارنــد ــاســی ن اگــر !   مشــکــلــی اس
ـیـم خـواھـش  ـتـوان اینجوری است می
کنیم توضیح دھند چرا حـکـومـت 
اعضای رھبری سندیکا را زنـدانـی 
کرده و از جمله بـرای خـود ایشـان 

ورود بـه " پرونده ساخته، آیا این ھـم 
ـتـمـاعـی " تنازعات سایر جریانات اج

؟ مگـر ایـن حـکـومـت خـود " است
زبان نـدارد از خـودش در سـازمـان 
جھانی کار دفاع کند؟ شـمـا چـرا 

اید؟ یعـنـی مـزدوران  زبان ایشان شده
این حکومت کـه کـارشـان بـریـدن 
ـا حـواسـشـان   زبان کارگر است گوی
ـنـد و  ـا نشـان دھ نیست به ھمه دنی

ـیـشـکـر :   بگویند بعنوان نمونـه بـه ن
ـز  ـیـد، ھـمـه چـی ھفت تپه نگاه کـن
ـقـط یـک  الحمد اله خوب اسـت ف
کــم بــودجــه کــم داریــم و گــرنــه 
ـفـس ھـم اسـتـخـدام  ـازه ن کارگران ت
ــکــردیــم تــا ھــمــیــن یــک ذره  مــی

 !ھا ھم از بین برود نگرانی برخی
ــل  ــی رضــا رخشــان عــدم تشــک
تشـکـالت کـارگـری و مشـخـصـا 
ـنـد  سندیکا در واحدھای دیگر مـان
ـایـر و ایـران خـودرو را بـی  کیان ت
دست و پائی خود کـارگـران اعـالم 
ـا خـود کـارگـران  میدارد کـه گـوی

خواھند مانند کـارگـران ھـفـت  نمی
ـا  ـاشـنـد، و ی تپه سندیکا داشـتـه ب

ــویــا  ــن" گ ــه نشــی " چــپ خــارج
ھـا شـکـل  خواھد که سـنـدیـکـا نمی

ـاکـیـد .   بگیرند ایشان در این بیانیه ت
اگـر در شـرایـط " مجدد مـیـکـنـد 

ـپـه  دشوار حاضر، سندیکای ھفت ت
ـاسـیـس  زاییـده شـد پـس امـکـان ت

بـه .   سندیکاھای جدید ھم وجـودارد
ـان  شرطی کـه ھـجـمـه ایـن دوسـت

ــبــاشــد ــوم " .   ن ــن حســاب مــعــل بــا ای
میشود بیچاره جمـھـوری اسـالمـی 
با ھـمـه وحشـیـگـری اش تـن بـه 
ــدھــد امــا  ــکــا مـی ــدی ــل سـن تشـکــی

ــه "  ــق ــب ــه ســرای ط ــی ــان مــرث ــت دوس
که به گفته رضـا رخشـان "   کارگر

" قوز باال قـوز و شـایـد ھـم بـدتـر" 
ھستند و مانع شکـل گـیـری ایـن 

ـنـد رضـا رخشـان .   تشکیـالت ھسـت
ـادآور  ـیـسـت ی دوست ندارد و مایل ن

ــن  ـی چـپ خـارجــه " شـود کــه ھــم
ـبـود از کـجـا "  نشین عضـو " اگر ن

ایشـان مـثـال "   متجانس و ھم ردیف
ـاخـبـر  در سـنـدیـکـاھـای فـرانسـه ب
میشدند که رضا رخشـانـی ھسـت، 
ـیـکـفـری ھسـت، مـنـصـور  مجید ن
ــار  ــی ــوئــی وجــود دارد و بس ــل ــان اس
کسان دیـگـر کـه بـرای خـواسـتـه 
ـنـد؟ نـکـنـد  کارگران مبارزه میکـن
ـا صـدای امـریـکـا  بی بی سـی ی
ــه بــا ســازگــارا و  ـب عـوض مصــاح
نوریزاده و فرخ نگھدار سـراغ ایشـان 

ـارزات ایشـان را  می آمد و اخبار مب
ـایـد . انعکاس میداد رضـا رخشـان ب

ــاســخ دھــد اگــر  ــن ســوال پ بــه ای
ــتــاح اجــالس  ـت ــی در روز اف کسـان
ساالنه سازمان بین اللملی کـار بـه 

ـنـد و عـکــس  روی سـن نـمـی ـت رف
ـاال نـمـی بـردنـد  کارگران زندانی را ب

ـا ایشــان  ــس ب کـدام عضـو مـتـجـان
خبردار میشد که در ایران چه خـبـر 
است؟ ایشان باید بـگـویـد ھـمـه آن 
ـا عـنـوان  ـیـر ب فعالین که او با تحق

ـا "   چپ خارجه نشین"  ـبـرد ب ـی نام م
ــدام  ـیـم سـیــاسـی یــا اق کـدام تصــم
عملی شان که در جھت حمایـت از 
ـلـه  مبارزات کارگران ایران و از جـم
ـپـه بـوده نشـان  سندیکـای ھـفـت ت

ــر  داده انـد کــه ھــدف ســوار شــدن ب
ـان  گرده کارگران داشته اند آن چـن
ـا غـیـر  که ایشان ادعا میکنـد؟ آی
از این است که این ادعـائـی اسـت 
ـاکـیـد  که مدام بـورژوازی بـر آن ت
میکند تا بیشتر از گرده کـارگـران 
ـــکـــشـــد؟ مـــگـــر ایـــن  تســـمـــه ب

ـنـد کـه  کارشناسان بورژوازی نیست
مدام یاد آور میشوند چـپ ھـیـچ 
ـا کـارگـران نـدارد و قصـد  رابطه ب
سواری گرفتن از کارگران را دارد 
ـقـر را در  تا بعد بشوند استالین و ف
ـا  ـنـد؟  آی سطح وسـیـع تـوزیـع کـن

ـبـوده "   چپ خارجـه نشـیـن" ھمین  ن
ــگــی بــا  ــســت کــه روزھــای ھــمــب
کارگران ایران از سـوی کـارگـران 

اند؟ ھمین چـپ  جھان را باعث شده
ــود، اگــر  ــب ــن اگــر ن ــی ــارجــه نش خ

ـبـود کـی  امکانات رسانه ای آنھا ن
و کجا خبر اعـتـصـاب و اعـتـراض 
 کارگران ھفت تپه منتشر میشد؟ 

رضا رخشان مـیـگـویـد شـانـس 
ــن  آوردیـم کـه چــپ خــارجــه نشــی
ـیـن  ـال قدرت ندارند و گر نـه از اسـت

ـتـه کسـی کـه از !   بدتر ھستند ـب ال
ـارانـه دفـاع مـیـکـنـد  طرح حذف ی
ـیـن  ھیچ عجیب نیست که مـدافـع
جنبش کارگری را استالین و بـدتـر 

کسـی کـه حــذف .   از آن بـخــوانـد
ــه و مــحــکــوم کــردن  شــدن یــاران
کـارگـران بـه فـالکـت بــیـشـتـر را 
ـبـش کـارگـری  نشانه پیشرفت جـن
ــدارد کــه  ــعــجــبــی ن بــدانــد ابــدا  ت
ـتـی از کـارگـران را  ـای اقدامات حم

ـبـل .   تحقیر و سرزنش کند ایشـان ق
ـارانـه ھـا در  از اجرائی شدن طـرح ی

بیانیه دیگـری کـه رسـمـا از ایـن 
ــد ــوی ــگ ــرد، مــی ــرح دفــاع ک : ط

ـیـن بـردن "  خصوصی سازی و از ب
ـتـی دولـت را از  یارانه ھا چتر حمای

ھـا را  دارد و آن سر کارگران بر می
ـاه بـر  ـن در برابر سرمایه داران بـی پ

ــر .   گــذارد جــا مــی ــن چــت امــا ای
ــرای  ــی خــودش مــانـعــی ب حـمــایــت

. " متشکل شدن کارگران ھم ھسـت
بیچاره جمھوری اسالمی که خـود 

ـتـی "خبر نداشت با این  ـای چـتـر حـم
ــھــای "   اش ــع از ایـجــاد تشــکـل مـان

تـریـن  سـرسـخـت!   کارگری شده بـود
ـاسـان بـورژوازی و حـامـی  کارشـن
ـارانـه  طرح خانمـان بـرانـداز حـذف ی
چنین ادعائی نمیکنند کـه ایشـان 

گویا جمھـوری اسـالمـی .   میکنند
ـیـشـعـور اسـت چـون  واقعا نفھم و ب
کافی بود کـه بـه جـای زنـدان و 
ـتـی اش  شکنجه و اعدام چتر حمای
ـالـش از  ـی را گستـرش مـیـداد و خ
بابت جنبش کارگری راحت میـشـد 
و اینھمـه بـی آبـروئـی را بـه جـان 

ـیـن .   خریـد نمی ـنـچـن کسـی کـه ای

ــل  ــن حــکــومــت قــات رســمــا از ای
ـاچـار اسـت  کارگران دفاع میکند ن

ھـا را بـر سـر  ھمه کـاسـه و کـوزه
فعالینی بشکند که در حمـایـت از 
ـارزه  طبقه کارگر و جھانی شدن مـب
ـقـش فـعـالـی  طبقه کارگـر ایـران ن
ـنـھـا  داشته اند چون بزعم رخشان ای

 ! مانع تشکیل سندیکا میشوند
حمایت ایشان از دولت احـمـدی 
. نژاد کـه واقـعـا تـمـاشـائـی اسـت

ایشان درھمان بیانیه دفاع از حـذف 
شـرایـط در دوره :   " ھا میگوید یارانه
ـتـر )  دولت نھم و دھم(سوم  بسیار بھ

باشـد بـطـوریـکـه در  از گذشته می
این دوره بسیاری از کارگـران تـوان 
خرید خودرو پیـدا کـردنـد و سـطـح 

. . . زندگی کارگران ارتقا پیدا کـرد
ـا   ـت امروز در ایران، بـخـشـھـای نسـب

ـنـد  ای از کارگران مـی گسترده تـوان
با پس اندازکردن ھفـت الـی ھشـت 
ماه دستمزد خود صاحـب خـودروی 

ـا مـا در ایـران ." آبرومندی بشوند ی
ـا ایشـان زندگی نمی ـیـم ی امـا .   کـن

واقعیت این اسـت کـه ھـم مـا در 
ـیـم و ھـم ( ! )   ایران زنـدگـی مـیـکـن

ایشان، اما ایشان کمر ھمـت بسـتـه 
تـریـن کـارگـزاران  از یکی از کثیف

این حکومت دفاع کـنـد و ایـن را 
ـا .   ھم به حساب کارگران بگـذارد آی

ـنـد کـه  ایشان نمیخواھند پاسـخ دھ
ـافـت  کارگران دستمزدی را که دری
ــد چــگــونــه پــس انــداز  ــن ــن ــک ــی نــم
ــچــنــان کــه  ــد آن ــکـن ــد؟ ن ــن ــکــن مـی
کارفرمائی بطور مسخره ای مـزاح 

جـای پـولـھـا " میکند و میـگـویـد 
دارد برای مـا کـارگـران "  امن است

ــه  ــد و ایشــان ب ــکــن ــداز مــی پـس ان
حساب پس انداز کردن حـقـوق  از 
سوی کارگران میـگـذارنـد؟ ایشـان 
ـیـق اعـالم  ـا آمـار دق لطف کننـد ب
ـا گسـتـرده  ـت کنند این بـخـش نسـب
ـنـد ایـن  ـتـوان ـی ادعای ایشان کـه م
شاھکار را بزنند و با پـول نـداشـتـه 
ـنـد چـنـد  شان پس انداز کنند بگوی
نفرند؟ آیا ایشـان خـبـر نـدارنـد کـه 
ـنـکـه پـولـی پـس  کارگران برای ای
ـنـگ  انداز کنند تا مبادا در روز ت
ـنـد از مصـرف  ـان دستی گرفتار بـم

ــی ــل ــوشــی  خــی ــزھــا چشــم پ  چــی
میکنند؟ به عنوان یـک کـارگـر 

ـنـد و دیـگـر .     باید این را خوب بدان
دیـگـر چـه "   خودرو آبرومنـد" اینکه 

نوع خودروئی است؟ ایشان مـمـکـن 

است یک نگاھی به اطـراف خـود 
بیندازند و تماشا کنند کـه چـطـور 

سـاعـتـھـا "   خودرو آبرومند"دارندگان 
ایستند چون تـوان  تو صف گاز می

ـتـصـد تـومـانـی را  ـف خرید بنزیـن ھ
و لطفا با دقت بیشـتـری بـه .   ندارند

ــاه  ــگ ــد ن ــدگــان خــودرو آبــرومــن دارن
کنند که چـگـونـه روزبـروز سـفـره 
شان به خـاطـر گـرانـی روز افـزون 

ـا چـنـدیـن بـرابـر .   خالی میـشـود آی
شدن مایحتاج زنـدگـی نشـانـه ایـن 
نیست که عمال مزد کـارگـران بـه 
ــه اسـت؟ آیــا  ـت ـاف شـدت کـاھــش ی
ـنـد آن  ایشان خبر دارد که مـیـخـواھ
ـلـه  ـی چندر غاز پول نقد را ھم بـه ح
و نیرنگ حذف کنند؟ گویا اینـھـا 
ـز  ھمه نشانه و معـنـی مـوفـق آمـی

 !بودن طرح احمدی نژاد است
ــمــی ــان ظــاھــرا ن ــد  ایش خــواھــن

درجھـت اھـداف " باشند "   وسیله ای" 
ـبـول" .   سیاسی دیگـران امـا .   خـب ق

ـیـن  مگر جمھوری اسالمی که ھـم
االن چندین فعال کارگری و غـیـر 
کارگری را به زندان انداختـه و بـه 
" شـالق بســتـه اسـت جــزء ھــمـان 

نیست؟ برای رضـا رخشـان "   دیگران
ـنـجـوری  متاسفانه نیست و گرنه ای
ـیـن  ـال بی محابا به دوستداران و فـع

کـرد کـه  طبقه کارگر حملـه نـمـی
شما باعث عدم تشکیـل سـنـدیـکـا 
ـایسـه  ھستید و آنھا را با استالین مق

ــرد ــک ــمــی ــرای رضــا رخشــان .   ن ب
جمھوری اسالمی خـودی اسـت و 
دیـگــران کــه ھــمــانــا مــدافــعــان و 
فعالین چپ ھستند غیر خودی و 
دشمن ھستند و گـرنـه خـطـاب بـه 
سندیکاھای فرانسه در روزی کـه 
قرار بود بـه حـمـایـت از کـارگـران 
ایران آکسیون داشته باشند اینگـونـه 

ــی ــم ــت ن ــوش ــمــا :   " ن ــالع ش ــه اط ب
رسانم که یکی از دالیـل مـھـم  می

ـقـه کـارگـر  مشکالت کنونـی طـب
ــوده ــھـای ت ــدان تشــکـل ـق ای  ایـران ف

کارگران در ایران و تبلیغات شـدیـد 
ضد سندیکائی است که از جـانـب 
ــاھــری  ــداران ظ ــت ــاری از دوس ــی بس

اگـر . "   شـود طبقه کارگر اعمال می
از فرقه محسن حکیـمـی بـگـذریـم 
که جنون ضد سندیـکـا دارنـد چـه 
کسی تبلیغات ضـد سـنـدیـکـایـی 
دارد جز جـمـھـوری اسـالمـی کـه 
اصوال با ھرگونه تشکل کـارگـری 

 ١از صفحه 
 پاسخی به پاسخ رضا رخشان
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 دشمن است؟
ــان مــدافــع خــوبــی  رضــا رخش
ـلـکـه  ـیـسـت ب برای سندیـکـا ھـم ن
بیشتر بـه ایـن تشـکـیـالت ضـربـه 

وقتی به عضو متجـانـس و .   میزند
ھم ردیف خودش مینویسد مشـکـل 
ـقـه کـارگـر  بیشتـر دوسـتـداران طـب
ـانـش، خـودش را  ـن ـا دشـم ھستند ت

ـا  ـا .   را"   دیـگـران" تحقیر میکنـد ت ب
این کارش تشـکـیـالتـی کـه خـود 
ریاست آنرا به عھده دارد زیـر سـوال 
میبرد که اصوال چه احتیاجـی بـه 
ـابـل حـکـومـت ھـار  ـق حمـایـت درم

کسـی از .   جمھوری اسالمی دارد
ـیـه  رضا رخشان انتظار ندارد که عـل
ـیـه  ـان حکومت جمھوری اسالمی بی
سیاسی بدھد ولی انتظار دارند کـه 
حداقل بخاطر خودش ھم شـده کـه 
ـانـه حـمـایـت از  رسما و علنا به بـھ
سندیـکـا از ایـن حـکـومـت دفـاع 

ـیـشـنـھـاد کـرده بـود .   نکند ایشان پ
ـیـسـیـون بـررسـی حـذف  که در کم

ــه ــورای  یــاران ــس ش ــجــل ھــا در م
ـاشـد و بـه  اسالمی حضور داشته ب

ـان " قول ایشان  به کمک اقتـصـاددان
یـک کـارھـائـی "  طرفدار کارگران

ــل  ــاب ــد و در مــق ــن ــکــن ــی" ب " الب
" البـی کـارگـران" کارفرمایان، البد 

ــرد تــا طــرح حــذف  شــکــل بــگــی
ھا  بیشـتـربـه سـود کـارگـران  یارانه
ادامه ھمین تفکرات به آنـجـا !   باشد

ـاعـث شـد کـه حـتـی  کشید که ب
ایشان یک تنه سنـدیـکـای ھـفـت 
ـابـل دیـگـر تشـکـالت  تپه را در مق
موجود طبقه از جملـه سـنـدیـکـای 
شرکت واحد در اول مه امسال قـرار 

ـنـد "   دیگران" این اتفاقا .   بدھد ـیـسـت ن
که در مقابـل ایـجـاد تشـکـالت و 
ـلـکـه کسـانـی  اتحاد آنھا ایستادند ب
ـنـد کـه  ماننـد رضـا رخشـان ھسـت
عمال  اتحـاد کـارگـران را تـھـدیـد 
میکنند و یک تشـکـیـالت مـھـم 
ـارزات کـارگـران ھـفـت  که ثمره مب
ــودی  ـاب ــھـدیـد بـه ن ـپـه اسـت را ت ت

ـایـه .   میکند اگر سنـدیـکـاھـا بـر پ
مجمع عمومی اعضایـش مـتـکـی 
باشد ھیچ وقت یکی از رھبـران آن 
ھم در نبود رھبران دیگر سـنـدیـکـا 
که در زندان ھستند به خـود اجـازه 
ـارزات  نمیداد اینچنین تالشھا و مـب

. طبقه کارگر را به سـخـره بـگـیـرد
اگر تصمیم گیری در سندیکـا دور 
از چشــم اعضــا و پشــت درھــای 
ـاشـد رضـا رخشـان نـوعـی  بسته نب

تواند اینچنین یک تشکـیـالت  نمی
ـزد  ـاری ن ـب مھم را تھدید به بی اعت

 .کارگران کند
ـیـسـم  ما به عنوان جریان کـمـون
ـفـت  کارگری با سندیکالیسم مـخـال
ــامــع  ــبــش مــج ورزیــدیــم و از جــن
عمـومـی و شـوراھـای کـارگـری 
ــدا ھــم  ــت ــایــت کــردیــم و از اب حــم

ــم ــی ــت ــی کــه :   گـف از ھــر دو خشــت
کارگر روی ھـم بـگـذارد حـمـایـت 

حمایت بـی دریـغ مـا از .   میکنیم
سندیکا از وقتی کـه سـنـدیـکـای 
ـپـه شـکـل  شرکت واحد و ھـفـت ت
ـیـسـت و  گرفته است قابل کتمان ن
یکی از فعالیتھای روتین مـا بـوده 

ـاکـیـد کـردیـم .   است ـیـشـه ت ما ھم
ـاشـد  اگر سندیکا میخواھد موفق ب
باید تشکیالت سندیکـاھـا پـوسـتـه 
بورکراتیک خود را بشـکـنـد و بـر 
مجمع عـمـومـی کـارگـران عضـو 

ھمین نقطه ضعف بـود .   تکیه کند
ــکــای شــرکــت واحــد  ــدی ــن کــه س

نتوانست حمایت ھزاران عضـو خـود 
ـیـمـاتـی در  را دائمی کنـد و تصـم
ــوت و دور از چشــم اعضــا  خــل
گــرفــت کــه عــمــال زمــان را از 

ـیـن .   کارگران واحـد گـرفـت و ھـم
نقطه ضعف است که رضـا رخشـان 
ــدھــد از قــول  ــی ــازه م بــه خــود اج
کارگران ھفت تپه از احـمـدی نـژاد 

ـقـطـه ضـعـف .   دفاع کنـد ـیـن ن ھـم
اساسی سندیکا اسـت کـه  رضـا 
رخشان خودش را بـه ھـیـچ جـا و 
ـیـدانـد و  ـاسـخـگـو نـم ھیچ کس پ
ـاســی  ــار ســی ـت ــکـه رف ـن مـھـمــتـر ای
خودش را بـه حسـاب سـنـدیـکـای 

ھر تشـکـیـالت .   ھفت تپه میگذارد
کارگری اگر نـخـواھـد بـر رای و 
نظر اعضایش متکی باشد و مـدام 
بر حضور فعاالنه آنھا تاکـیـد کـنـد 
و در تصمیم گیریھـائـی مشـارکـت 
شان دھد نتیجه ایـن مـیـشـود کـه 
تـوســط کســانـی کــه خــود را تــا 
ـنـد آن  انتخابات بعدی مصون میـدان
ـبـرنـد . تشکیالت معین را به بیراه ب

ـا نـظـرات رضـا رخشـان  در مقابله ب
باید متوجه بـود کـه تشـکـیـالتـی 
که با خون دل  کـارگـران شـکـل 

ـنـد، آنـچـه  ـی ـب گرفته است آسیـب ن
مورد نقد ماست سیاستھا و نـظـرات 
راستی است که در پـوشـش دفـاع 
از سندیکا مطـرح مـیـشـود و ایـن 
نظرات برای اینکه از نقد خـودشـان 
ــن  ــگـه دارنـد پشـت ای را مصــون ن
ـا خـود را  تشکیالت قایم میشوند ت
نجات داده باشند، کاری کـه رضـا 
ـلـه  رخشان مـیـکـنـد و بـدیـن وسـی

ـاکـیـد .   مظلـوم نـمـایـی مـیـکـنـد ت
میکنم ما از ھـر دو خشـتـی کـه 
کارگران روی ھم بگذارند حـمـایـت 
ـاکـنـون ایـن  میکنیم و عمال ھـم ت
حمایت و تقویت تشکل کارگران و 
ـپـه را  مشخصا سندیکـای ھـفـت ت
ـیـل و  ـیـن دل نشان داده ایم، و بـھـم
ــه  ـق ـفـعـت طـب ـن ـیـت م بـخـاطـر اھـم
ـاتـی  ـق ـقـالل طـب کارگر و حفظ اسـت
ــل  ــاب ــم در مــق ـی ــوان ــت کـارگــران نـمــی
سیاستـھـای راسـت و ضـد اتـحـاد 
ـیـم و سـکـوت  طبقه سـکـوت کـن
نخواھیم کرد و علیه ھر سیاسـت و 
ـقـه  عملی را که به منافع ایـن طـب
ــارزه  ــد مــب ـزن ــه ب ــحــاد آن ضــرب و ات

 .*میکنیم

 

 :مبارزه طبقاتی
 پرولتاریا و بورژوازی

 
کمونیسم کارگری اما فرقه مصلحین خیالپرداز و قھرمانـان مشـتـاق 

جامعه کمونیستی الگو و نسخه ای ساخـتـه و . نجات بشریت نیست
کمونیسم کارگری جنبشی . پرداخته ذھن خردمندانی خیراندیش نیست

است که از بطن خود جامعه سرمایه داری معاصر برمیخیزد و افق و 
  .آرمانھا و اعتراض بخش عظیمی از ھمین جامعه را منعکس میکند
. تاریخ کلیه جوامع تاکنونی تاریخ مبارزه و کشمکش طبقاتی اسـت

جدالی بی وقفه، گاه آشکار و گاه پنھان، میان طبقات استثمارگر و 
ـلـف در  استثمار شونده، ستمگر و تحت ستم در ادوار و جوامـع مـخـت

این جدال طبقاتی است که منشاء اصلی تـحـول و .   جریان بوده است
  .تغییر در جامعه است

ـلـسـلـه مـراتـب طـبـقـاتـی و  برخالف جوامع پیشین که عموما بـر س
قشربندی ھای پیچیده ای بنا شده بودند، جامعه مدرن سرمایه داری 

جامعه معاصر، علیرغم تنوع . تقسیم طبقاتی را بسیار ساده کرده است
وسیع مشاغل و تقسیم کار گسترده، بطور کلی بر محور دو اردوگاه 
طبقاتی اصلی که رودرروی یکدیگر قرار گرفته اند سازمان یـافـتـه 
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تقابل این دو اردوگاه در پایه ای ترین سطح سرمنشاء و مبنای کلیه 
کشمکش ھای اقتصادی، سیاسی و حقوقی و فکری و فرھـنـگـی 

نه فقط حـیـات . متنوعی است که در جامعه معاصر در جریان است
سیاسی و اقتصادی جامعه، بلکه حتی زندگی فرھنگی و فکری و 
علمی انسان امروز که بظاھر قلمروھایی مستقل و ماوراء طـبـقـاتـی 
بنظر میرسند، مھر این صفبندی محوری در جامعه مـدرن سـرمـایـه 

اردوی پرولتاریا، اردوی کارگران، با ھمه تنوع . داری را بر خود دارند
افکار و ایده آلھا و گرایشات و احزابی که در آن وجود دارد، نماینـده 
تغییر و یا تعدیل نظام موجود به نفع توده محـروم و تـحـت سـتـم در 

اردوی بورژوازی، باز با کلیه مکاتب و احزاب سیاسی . جامعه است
و متفکرین و شخصیت ھای رنگارنگش، خواھان حفظ ارکـان وضـع 
موجود است و در مقابل فشار آزادیخواھی و مساوات طلبی کارگری 
از نظام سرمایه داری و قدرت و امـتـیـازات اقـتـصـادی و سـیـاسـی 

  .بورژوازی دفاع میکند
صـفـی در .   کمونیسم کارگری از این مبارزه طبقاتی سر بر میکنـد

کمونیسم کارگری جنبش انقالبی طبقه کارگر . اردوگاه پرولتاریاست
برای واژگونی نظام سرمایه داری و ایجاد یک جامعـه نـویـن بـدون 

 . طبقه و بدون استثمار است
 ، برنامه حزب کمونیست کارگری"یک دنیای بھتر"از 
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 اعتصاب و اعتراض

 
 ھشدار کارگران پاالیشگاه آبادان

ـتـشـر شـده  ـتـی مـن ـتـرن ـن طبقی خبری كه در سایتھای ای
ـانـچـه  است، صدھا کارگر پاالیشگاه آبادان اعالم کرده اند چـن

ـافـت ٢٠تا تاریخ   تیرماه پاداش مربوط به سال گذشته را دری
در ادامه این خبـر آمـده .   نکنند، دست به اعتصاب خواھند زد

ـایسـتـی بـه :   است مبلغ پاداش مربوط به سال گذشـتـه کـه ب
 ھـزار تـومـان اسـت، امـا ٣٥٠کارگران پرداخت شود معـادل 

ـنـگـی کـافـی در  ـقـدی مدیران پاالیشگاه به بھانـه ایـن کـه ن
ـاکـنـون از پـرداخـت آن بـه  حساب پاالیشگاه موجود نیست، ت

 .اند کارگران سر باز زده
 

 ای شیراز ای تی اعتراض كارگران مخابرات
ـتـه  ـف در خبرھای مربوط به اعتراض كـارگـری در ایـن ھ

 مـاه ٢١آمده است كه پرسنل مخـابـرات راه دور شـیـراز كـه 
ـز چـنـد نـوبـت جـلـوی  ـی حقوق معوقه طلب دارند، این ھفته ن

ای، واقع در خیابان بریجستون شیراز تجمـع كـرده  ای تی شركت
ـزدیـك بـه  كارگران گفته.  و پیگیر مشكالتشان شدند انـد كـه ن

 مـاه حـقـوق ٢١ كارگر و پرسنل مخابرات راه دور االن ٦٠٠
 نفر از ایـن ٣٦٠معوقه طلب د اریم، از طرف دیگر نزدیك به 

ـیـمـه  ـاشـنـد امـا نـه ب ـب ـی كارگران واجد شرایط بازنشستگی م
ـازنشـسـتـه  ـانـونـی بـرای ب تامین اجتماعی حاضر است ریل ق
ــوق و  ــكــه حــق ــه ایــن ــن كــارگــران را اجــرا كــنـد و ن شـدن ای

ـنـد انـد كـه  كـارگـران تـھـدیـد كـرده.   دستمزدھای ما را مـیـدھ
ـا بـجـان  ـنـده ب ـتـه آی ـف ـنـد ھ چنانچه این وضعیت ادامه پیدا ك
ـا جـدیـت  ـیـم رفـت ت خریدن ھمه مشكالتمان بـه تـھـران خـواھ

 .خودمان را در حق طلبی بیشتر نشان دھیم
 

 کارگران شھرداری خرمشھر اعتصاب كردند
ـفـر ١٢٠ تیر آمده است كه بیش از ١٢در خبرھای روز   ن

ـز و خـدمـات  ـان شـھـرداری از بـخـش فضـای سـب از کارکن
شھری خرمشھر به دلیل دریافت نکردن حقـوق مـعـوقـه خـود 

خـبـرگـزاریـھـای رژیـم .  مقابل شھرداری خرمشھر تجمع کردند
ـنـی بـر  گفته اند كه این تجمع با وعده شـھـردار خـرمشـھـر مـب

 .پرداخت حقوق معوقه تا پایان این ماه پایان یافت
 

ادامه اعتراض کارگران کارخانه آزمایش 
 مرودشت

ـبـه  ـز ٨در خبرھا آمده است كه روز چـھـارشـن ـی ـیـرمـاه ن  ت
ـا  تحص و اعتصاب کارگران کـارخـانـه آزمـایـش مـرودشـت ب

ـافـت اعـتـراض ایـن .   خواست دریافت مطالبات معوقه ادامه ی
. كارگران كارخانه از روز چھارشنبه ھفته گـذشـتـه شـروع شـد

ـاسـخ  این کارگران اعالم کـرده ـان پ انـد اگـر بـه درخـواسـت آن
 .مثبت داده نشود برای ادامه اعتراض به تھران خواھند رفت

مقابل   اجتماعی   تامین  كارگران تجمع
 مجلس اسالمی

ـامـیـن  ـاكـدشـت سـازمـان ت ـان پ جمعی از كارگران شھرسـت
ـیـت  اجتماعی با حمل پالكـاردھـایـی، در اعـتـراض بـه وضـع
ـافـت حـقـوق  نامناسب بھداشتی و درمانـی خـود و عـدم دری

 تیر مقابل مجلس اسالمی تجـمـع كـرده ٨كافی از صبح روز 
 .و خواھان رسیدگی به مشكالت خود شدند

 
ارعاب و تھدید اخراج كارگران شركت 

 مھندسین مشاور یكم
ـتـه آمـده اسـت كـه  ـف ـتـشـر شـده ایـن ھ در خبـرھـای مـن
ـاسـخ بـه  ـنـدسـیـن مشـاور یـكـم در پ کارفرمای شرکت مـھ
اعتراض کارگران به دستمزدھای معوقه، كارگـران را تـھـدیـد 

عـالوه بـر عـدم پـرداخـت دسـتـمـزدھـای .   به اخراج کرده است
معوقه کارگران، کارفرما آنان را مـجـبـور بـه انـجـام اضـافـه 

 .نماید کاری و کار در روزھای تعطیل می
 

طرح خواست و مطالبات کارگران معترض 
 کارخانه ھود

در خبرھا آمـده اسـت كـه کـارگـران شـاغـل و اخـراجـی 
ـتـی واقـع در جـاده  کارخانه ھود سازنده انواع قـطـعـات صـنـع

ـنـد اعـالم کـردنـد٤رشت ـ فومن، مطالبات خـود را در  .  ب
ـابـی بـه آنـھـا  خواست ـی ھای این کارگران که بارھا جھت دست

 ٤٠اند عبارت است از بازگشت به کـار  دست به اعتراض زده
نفر کارگر اخراجی این کارخانه، تبـدیـل قـراردادھـای مـوقـت 
به قراردادھای دائم، افزایش دستـمـزد در حـد یـک زنـدگـی 
ـافـت  متعارف و تامین مایحتاج اولیه رفاھی ـ معیشتـی، دری
ـاب و ذھـاب و راه  اضافه کاری و برقراری مجدد سرویس ای

 .اندازی مجدد ناھار خوری
 

 حقوق و دستمزد پرداخت نشده
 

 دستمزدھای معوقه كارگران شركت فناپ
 ٤در خبرھای این ھفته آمده است كه با گذشت بیـش از 

ـفـر از کـارگـران ٢٠٠روز از پایان خردادماه، دستـمـزدھـای   ن
 . شرکت خدمات کامپیوتری فناپ پرداخت نشده است

 
 درصد کارگران کارخانه ٧٠بالتکلیفی 

 نساجی مخمل کاشان
 درصد کـارگـران ٧٠در خبرھای اول ژوئیه آمده است كه 

کارخانه نساجی مخمل کاشان واجد شرایط بازنشـسـتـگـی در 
در ادامه ایـن خـبـر آمـده اسـت كـه .   برند بالتکلیفی بسر می

سازمان تامین اجتماعی که مسئول بازنشستگـی و اعـطـای 
باشـد، مـاھـھـا  بیمه بازنشستگی به کارگران این کارخانه می

ـادی از کـارگـران  است که از اعطای بازنشستگی تـعـداد زی
ـفـی  ـی رسمی کارخانه امتناع کرده و کـارگـران را در بـالتـکـل

در بخش دیگری از این خـبـر آمـده اسـت كـه .   قرار داده است
 ماه حقوق معوقه دارند که ھنـوز بـه ٦کارگران این کارخانه 
 .آنھا پرداخت نشده است

 
 ٦كارگران كارخانه نساجی مخمل كاشان 

 ماه حقوق معوقه طلب دارند
سازمان تامین اجتماعی رژیم كه مسئول بازنشسـتـگـی و 

اعطای بیمه بازنشـسـتـگـی بـه كـارگـران كـارخـانـه نسـاجـی 
ـاشــد، مـاھــھـا اسـت كــه از اعـطــای  مـخـمــل كــاشـان مــی ب

بازنشستگی به تعداد زیادی از كارگران رسمی ایـن كـارخـانـه 
ـفـی قـرار داده اسـت امتناع می . ورزد و كارگران را در بالتكلی

عالوه بر این كارگران كـارخـانـه نسـاجـی مـخـمـل کـاشـان از 
 .اند  ماه دستمزدھای معوقه خود محروم مانده٦دریافت 
 

تعطیلی كارخانه تبد قزوین و عدم پرداخت 
  ماه حقوق معوقه كارگران٦

ـیـت  ـال یكی از عوامل خانه كارگر قزوین گفتـه اسـت فـع
ـان،  ـف کارخانه تبد قزوین، وابسته به بنیاد جانبازان و مسـتـضـع

شـود،  به دلیل آنچه که مشکل کمبود نقدینگی نامـیـده مـی
ـیـکـار ٢٠٠تعطیل شده است و متعاقب آن بیش از   کـارگـر ب

ـاداش سـال   شـش ٨٩شده این شرکت با احتساب عیدی و پ
 .ماه حقوق معوقه دارند

 
تعطیلی كارخانه چینی ھمگام و مطالبات 

 معوقه كارگران
ـتـه اسـت كـه  دبیر اجرای خانه كارگر رژیم از شھركرد گف

 كـارگـر بـوده اسـت، ٤٠٠كارخانه چینی ھمگام كـه دارای 
ـلـی بسـر مـی ـنـوز  ھمچنان در تعـطـی بـرد و ایـن كـارگـران ھ
ـتـوانسـتـه انـد مـعـوقـات خـود را بـه  مطالبات معوقه دارند و ن

 .طوركامل دریافت كنند
 

 اخراج و بیكارسازی ھا
 
 ھزار كارگر در آذربایجان غربی با ٢٧٠

 عدم امنیت شغلی روبرویند
دھـد  بنابه اخبار منتشر شده، آمارھای موجـود نشـان مـی

ـیـش از   ھـزار کـارگـر در واحـدھـای ٢٧٠كه ھم اکـنـون ب
ـایـجـان شـرقـی  ـان آذرب تولیدی، صنعتی، خدمات و تعاون است
مشغول بکار و فعالیت ھستند، ما اغلب آنان به دلیـل بـحـران 
اقتصادی و عقد قراردادھای موقت کاری از امنیت شـغـلـی 

 .الزم برخوردار نیستند
 

بیكاری صدھا ھزار نفر بر اثر ورشكستگی 
تعاونیھای ماھی و شیالت چھارمحال و 

 کھکیلویه
ـزرگ  ـنـج واحـد ب در خبرھای این ھفته آمده اسـت كـه پ
ـلـویـه ظـرف  تعاونی ماھی و شیالت چھار مـحـال و کـھـکـی

علت ورشکستگی ایـن واحـدھـا .   یک ھفته ورشکست شدند
اعـالم    ھای ویران کننده بـرق و  عدم توجه دولت به ھزینه

ـیـم و .   شده است ـق در ادامه آمده كه صدھا ھزار نفر کـه مسـت
ـنـد در  غیرمستقیم از صنعت شـیـالت امـرار مـعـاش مـیـکـن

 .آستانه خطر بیکاری ھستند
 

 شركت زیمنس شیراز در آستانه تعطیلی
در خبرھا آمده است كه شركت مخابراتی زیـمـنـس شـیـراز 

ـلـی ٤٥٠٠كه زمانی  ـانـه تـعـطـی  كارگر داشت اكنـون در آسـت
ـفـر در ایـن ٧٣٠در این خبر آمده است كه اكنون فقط .  است  ن

ـز بـه  ـی شركت مشغول به كار ھستند و حقوق پرسنل باقیمانده ن
ـای كـارگـران  موقع پرداخت نمیشود و عالوه بر این ھمه مـزای

 .بطور كامل قطع گردیده است

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری:  بخش ایران

 داوود رفاھی :  بخش بین المللی
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 بیكاری ھزار عكاس در شیراز
ـتـه  قدرت الله جوكاری، رئیس اتحادیه عكاسان شیراز گـف

 .اند ھزار نفر از عكاسان شیراز بیكار شده است كه حدود یك 
 

تعطیلی کارخانه سیم برق الکی مشھد و 
 بیکاری کارگران

ھای بـرق واقـع  کارخانه سیم الکی، تولیدکننده انواع سیم
ـیـه ٩٠در جاده فریمان ـ مشھد با  ـل  کارگر، تعطـیـل شـد و ك

 .كارگران آن بیكار شدند
 

 ھا و واحدھای تولیدی تعطیلی کارخانه
ـاف در  در خبرھای این ھفته آمده است كه کارخانه فرشـب
یزد، نساجی املش، تعـدادی از کـارگـاھـھـای کـوچـک و 

ھای کرمـان، خـراسـان  بزرگ نساجی در تھران و نیز در استان
ـیـكـار  رضوی، اصفھان و قزوین تعطیل شده اند و كارگران آنھا ب

 .اند شده
 

اخراج كارمندان شركت كوریت مشھد به 
 جرم بھائیت

در خبرھا آمده است كه ماموران امنیتـی اداره اطـالعـات 
ـا مـراجـعـه بـه شـرکـت کـوریـت در  مشھد، روز اول تیرماه، ب
ـار  ـب مشھد، ضمن بازجویی از کارمندان این شرکت، دفتر و ان

 تـن از كـارمـنـدان ایـن ١٥این شرکت را پلمب کردند و بیش 
ـیـكـار كـردنـد ـیـه .   شـركـت را ب ـل در ادامـه آمـده اسـت كـه ك

 .اند ھا بھائی بوده اخراجی
 

 ناامنی محیط كار
 

 گزارشی از وضع ایمنی كارگران در ایران
ـیـر در ١١در بخش جامعه روز شنبه " ملت ما"روزنامه   ت

ـتـشـر شـده از سـوی :  یادداشت كوتاھی نوشته است آمـار مـن
دھد بر اثر حوادث شغلی، نزدیـك بـه یـك  وزارت كار نشان می

ـالـغ  ـتـه و ب میلیون روز كاری برای درمان كارگران به ھدر رف
 ھزار روز از كار مفید كارگران به عـلـت بسـتـری شـدن ٦٢بر 

ـادداشـت آمـده .   تضییع شده است در بخش دیـگـری از ایـن ی
 درصد كـارگـران ایـرانـی ٥٠بنا بر اعالم وزارت بھداشت :  است

ـان بـدن  ـقـی مـی وضع ارگونومی مناسبی ندارند یعنـی تـطـاب
ـزار كـار ١٨ھمچنین . كارگر با ابزار كار وجود ندارد  درصـد اب

ھـای كشـور از نـظـر   درصـد كـارگـاه٣٥كارگران نامناسب و 
 میلیـون كـارگـر ١٦در حال حاضر .  صدا وضع مطلوبی ندارند

ـنـد، كـه ٢در ایران در  ـیـت ھسـت ـال  میلیون كارگاه در حال فـع
ــار بــاالســت ــا بســی ــھ ــه ســربــاری آن ــن ــاس حــداقــل .   ھــزی بــراس

ـازدیـد از ایـن ٢استانداردھای تعریف شده، ساالنه باید  ـار ب  ب
ـاز بـه  كارگاه ـیـروی ٤ھا صورت گیرد كه برای آن نی  ھـزار ن

یی اسـت؛ ایـن در حـالـی اسـت كـه  متخصص بھداشت حرفه
. یـی در كشـور وجـود دارد  نیروی بھداشت حـرفـه٧٠٠فقط 

ـاز بـه  ـی ضمن اینكه برای معاینات ادواری ساالنه كارگـری ن
 درصـد كـارگـران ٦٠حـدود .  متخصص طب كار است١٦٠٠

بـر ایـن .   شده تحت پوشش ھستند ھای تعریف شاغل در كارگاه
شـونـد   درصد كارگران ایرانی معاینـات ادواری مـی١٨اساس 

 درصد شامل كارگران شـاغـل در خـانـه، ٢٥كه از این تعداد، 
 درصد كارگران غیرخانگی و یك چھارم شـامـل كـارگـران ١٥

 .ھای رسمی است غیرخانگی كارگاه

 كشته ٤سقوط جرثقیل در پاالیشگاه تھران 
 و زخمی برجای گذاشت

خبرگزاری دولتی فارس گزارش داد كـه بـر اثـر سـقـوط 
ـاالیشـگـاه تـھـران  بار جرثقیل حین انجام آزمایشھای فنی در پ

 تیر، دو تن به نامھای نـجـات طـوالبـی و مـحـمـد ٧در روز 
 .حسین رحمانیان كشته و دو تن دیگر نیز مجروح شدند

 
 كارگر دیگری خودكشی كرد

در خبرھای این ھفته آمده بود كه یـكـی از كـارگـران در 
ـامـیـن مـخـارج  ـاال و عـدم تـوان ت خوزستان به علت بدھـی ب

 .زندگی اش دست به خودكشی زد
 

 درباره فعالین كارگری
 

  سال زندان برای یک معلم١٠صدور حکم 
در خبرھای این ھفته آمده است كـه اسـمـاعـیـل عـبـدی، 
ـان روز  ـنـگـی ـفـی فـرھ آموزگار ریاضی دبیرستان و فعال صـن

.  سال زندان تعلیقـی مـحـکـوم شـد١٠ تیرماه به ٨چھارشنبه 
ھـای،    با یکی از رسـانـه٨٨اسماعیل عبدی در تابستان سال 

ـان زنـدانـی  ـنـگـی درباره وضعیت آموزش و پرورش و برخی فرھ
 روز را ٤٤گفتگو كرد که پس از آن بازداشت شـد و مـدت 

 .در زندان اوین گذراند
 

 بی خبری از وضعیت شاھرخ زمانی
ـیـگـیـری ھـای  در خبرھای این ھفته آمده است كه برغم پ

اعضـای خـانـواده و وکـیـل مــدافـع شـاھـرخ زمـانـی فـعــال 
ـازگشـایـی سـنـدیـکـای کـارگـران  کارگری و عضو ھیئت ب

ـنـوز اجـازه ١٧نقاش ساختمان كه روز   خرداد دستگیـر شـد، ھ
ـتـه مـی.   مالقات با وی داده نشده اسـت شـود پـرونـده او  گـف

ـز ٤جھت بررسی به شعبه  ـبـری  دادگاه اسالمی رژیم در شھر ت
 . ارجاع شده است

 
 دستگیری دو فعال كارگری دیگر در تبریز

ـیـن  ـال در خبرھای این ھفته مـربـوط بـه اذیـت و آزار فـع
كارگری آمده است كه محمد جراحی فـعـال کـارگـری اھـل 

 ساله، و عضو کمیته پیگیری ایـجـاد تشـکـلـھـای ٤٨تبریز، 
ـبـه ٣٠آزاد کارگری، روز  ـال احضـاریـه شـع ـب  ١١ خـرداد بـدن

وی .   اجرای احکام دادگاه انقالب دستگیر و روانـه زنـدان شـد
ــه اسـت کــه اخــیـرا بــا تــاکســی  ــوی کـارگــر اخــراجــی عســل

ـاکسـی  امرارمعاش می کرد و پس از تصادف که نتـوانسـت ت
ـا کـارگـری در قـھـوه خـانـه  خود را تعمیر کند مجبور شد ب

ـز  ١٣٨٦امرار مـعـاش نـمـایـد مـحـمـد جـراحـی در سـال  ـی  ن
 ماه زندان محکوم گردیـده بـود ولـی ٤دستگیر شده بود و به 

ـبـل از اتـمـام  ـز ق ـبـری با تالش و کمک فعالین کـارگـری ت
ـیـرغـم مـراجـعـات .   محکومیتش از زنـدان آزاد شـده بـود عـل

مکرر، تاکنون خانواده مـحـمـد جـراحـی مـوفـق بـه دیـدار و 
 .اند کسب خبری از وی نشده

. . . در خبر دیگری از تبریز گزارش شده اسـت كـه سـیـد 
ـز مشـھـد کـه  از کارگران شرکت قطارھای صبا خطوط تبـری
کارگران این شرکت در دو سال گذشته دو اعـتـصـاب مـوفـق 
داشتند به اتھام تحریک کارگران ھم زمان با محمد جـراحـی 

 . سر کارش دستگیر شده است
 

 اطالعیه
 

اطالعیه درباره برگزاری نشست ھیأت 
 مدیره سندیکای کارگران نیشکر ھفت تپه

به این وسیله برگزاری نشست ھیأت مـدیـره سـنـدیـکـای 
این نشست با شـرکـت .   رسانیم ھفت تپه را به اطالع عموم می

ـأت مـدیـره بـرگـزار شـد مـوضـوع نشـسـت .   کلیه اعضاء ھـی
ـأت  ـات ھـی بررسی وضعیت کنونی سندیکا و ھمچنین انتخـاب

 .مدیره آن بود
ـیـت کـنـونـی سـنـدیـکـا و  پس از بحث و بـررسـی وضـع
ـازگشـت بـه کـار  مشکالت فوری موجود، از جمله مسألـه ب
ـات  ـتـخـاب اعضای اخراجی ھیأت مدیره، جلسه وارد مـبـحـث ان

ـاسـت .   ھیأت مدیره شـد ـادآوری اسـت کـه دوره ری الزم بـه ی
ـان رسـیـده اسـت و  ـای یکساله رضا رخشان بر ھیأت مدیره به پ
ـأت  ـیـس ھـی ھیأت مدیره سندیکا باید طی انتخاباتی جدید رئ

 . کرد مدیره را انتخاب می
ـنـی  در جریان مباحث مربوط به انتخابات پیشنـھـادی مـب
بر تغییر رویکرد ھیأت مدیره و جایگزین کـردن کـار جـمـعـی 

ـأت مـدیـره طـرح شـد ـیـس ھـی ـتـخــاب رئ روش .   بـه جـای ان
دھـد کـه  پیشنھادی جدید به ھیآت مدیره سندیکا امکان می

ـیـشـتـری بـه امـور پـرداخـتـه و امـکـان  با وحدت و ھمدلی ب
ـیـه  مشارکت و مسئولیت پذیری را به طور یکسان بـرای کـل

این پیشنھاد به اتفـاق آرا بـه . اعضاء ھیأت مدیره فراھم نماید
 . تصویب ھیأت مدیره سندیکای ھفت تپه رسید

ھیأت مدیره سندیکای ھفت تپه ضمن تشکر از زحـمـات 
رؤسای تاکنونی ھیأت مدیره، علی نجاتـی و رضـا رخشـان، 

ـیـرومـنـد تـر  امیدوار است که بتواند در شکل جدید مؤثرتـر و ن
در جھت تأمین منافع کارگران شرکت نیشکر ھفت تپـه گـام 
ـال  ـب بردارد و ھمچنین با توان بیشتری به وظـایـف خـود در ق

 .جامعه کارگری ایران عمل کند
 ھیأت مدیره سندیکای کارگران نیشکر ھفت تپه

 ١٣٩٠/تیرماه:  تاریخ
 

 محمد جراحی 
 عضو كمیته پیگیری 

 آزاد باید گردد
ـتـه  ـی محمد جراحی عضـو كـم
ــری و كــارگــر  اخــراجــی  ــی ــگ پــی

ـز بـه ٨٦عسلویه كه در سـال  ـی  ن
جرم فعالیت كـارگـری زنـدان شـده 

بود و در پی آن از كارش اخراج گردیده بود، مجـددا در اوایـل 
تیر ماه جاری دستگیر شد که از آن روز خـانـواده اش ھـیـچ 

ـیـكـار بـود كـه . خبری از وی در دست ندارند  او كـارگـری ب
ـامـیـن  امرار معاش خانواده اش را از طریق مسـافـر كشـی  ت

به اتھامھای واھی تحت تعقیب قرار گرفته و سـپـس .   میكرد
ما كمیته پیـگـیـری ضـمـن مـحـكـوم كـردن .   دستگیر گردید

دستگیری وی و دیـگـرفـعـاالن كـارگـری  خـواھـان آزادی 
ـیـم ـقـد .   بالقیدوشرط وی و تمام زندانیان سیاسی ھسـت ـت و مـع

ھستیم كه ایـجـاد فضـای رعـب و وحشـت در جـامـعـه بـر 
مطالبات كارگری و دیگر اقشار مردم زحمتكش بی اثـر بـوده 
ـاتشـان عـقـب  ـب و عالوه بر آن نه تنھا مردم وكارگران از مـطـال
ـیـشـتـری بـرای  نشینی نخواھند كرد، بلكـه ھـر روز اصـرار ب

 .تامین یك زندگی شایسته انسانی را خواھان ھستند
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ما كمیته پیـگـیـری از مـردم آزادی خـواه و بـرابـرطـلـب 
ـنـد ـای ـنـم و در .   میخواھیم كه زندانیان سیاسـی را فـرامـوش ن

ـتـھـای سـازمـانـھـای مـدافـع  جھت آزادی این عزیزان با فعالی
ھـا  ھـمـراه  حقوق بشر و دیگر سازمانھای كارگری و اتحادیه

 .شوند
ھـای كـارگـری جـھـان  ما ھمچنین از تـمـامـی اتـحـادیـه

ـان  ـی میخواھیم كه برای آزادی كارگران زندانی و دیـگـر زنـدان
سكوت در برابـر ایـن .   سیاسی از ھر تالشی فروگزاری نكنند

ـقـه  ـاپـذیـری بـرای كـل طـب سیل دستگیریھا  عواقب جبران ن
ـات . كارگر جھانی دارد ـب ھمچنین برای سركوب تمامی مـطـال

مردم دولتھای سرمایه داری كه از ھیچ تالش ضـد انسـانـی 
ـنـد ـیـسـت در .   برای دستیابی به منافع سرشارشان دست بـردار ن

این جھان وارونه ضد انسانی دولتھا برای تامین مقاصـد خـود 
عالوه بر تحمیل زندگی برده وار جوامـع چـون ایـران ھـر روز 

امـا تـالش انسـانـھـایـی .   براختناق فضای موجود  میافزاینـد
ـاسـی بـه ھـمـراه  ـان سـی ـی چون كارگران زندانی و دیـگـر زنـدان
ـتـمـاعـی دیـگـر تـعـطـیـل  ـبـشـھـای اج ـن اعتراضات جـاری ج

ــی حــق مســلـم تـمــامــی .   شـود نـمــی ــدگـی انسـان ــن زن تــامـی
ـایـد گـردد .   انسانھاست محمد جراحی كـارگـر زنـدانـی آزاد ب

تالش برای زندگی شایسته انسانی ھمیشه و ھـمـواره جـاری 
 .است 

 كمیته پیگیری ایجاد تشكلھای كارگری ایران
 ھفتم تیرماه سال نود

 

 
اعتصاب عمومی نامحدود کارکنان : زیمبابوه

 خدمات دولتی
ـبـه  Zim Onlineبه گزارش   ژوئـن ٢١روز سـه شـن

ـزایـش  ـا خـواسـت اف ـابـوه ب ـب کارکنان خدمات دولتـی در زیـم
ـتـرض، دسـت بـه  ـیـن مـع ـال دستمزد و توقف اذیت و آزار فـع

ـزایـش دسـتـمـزد کـم . اعتصاب نامحدود زدند آنھا خـواھـان اف
ـنـد٥٠٠ترین کارمندان به  درآمد در حـل .    دالر در مـاه ھسـت

.  دالر اسـت٢٠٠حاضر میانگین دسـتـمـزد ایـن کـارمـنـدان 
 .معلمان، اعتصاب کنندگان را رھبری میکنند

ـتـه اسـت دولـت در صـدد :   " جانشین وزیر خزانه داری گـف
ـایـد  ـاسـخ دھـد، ولـی ب است که مشکالت این کارمندان را پ
ـلـکـت  توجه داشت که برای این کار باید پولی در خـزانـه مـم

ـابـوه . "   باشد ـب رئیس ھیئت مدیره سازمان معلمان مـتـرقـی زیـم
(PTUZ) ـتـه اسـت اداره :   " در جواب این مقام حکومتی گـف

ـیـوم و .   کردن مملکت ربطی بـه مـا نـدارد مـا الـمـاس، اوران
معادن دیـگـر داریـم، پـول ایـن مـعـادن بـه کـجـا مـیـرونـد؟ 
ـنـد ـانـی خـود را مـیـکـن . حکومتیھا با ھزینه ما زندگی آعی

ـلـه ١٤٠ھا  ھمین تازگی  دستگاه ماشین آخرین سیستم از جـم
مرسدس بنز برای مقامات حکومتی در اوج نـداریـم، نـداریـم 

 ."گفتن خریداری شد
 

ھا ھزار  برنامه اخراج صد: عربستان سعودی
  کارگر خارجی

حکومت عربستان در نـظـر  Al Eqtisadiahبه گزارش 

ھا ھزار کارگر خارجی غـیـر مـتـخـصـص را از ایـن  دارد صد
ـاعـث  آنھا می.   کشور اخراج کند گویند وجود این کـارگـران ب

بـه گـزارش ایـن نشـریـه .   بیکاری کارگران خودی شده اسـت
ـلـی  ـتـحـصـی عادل فقیه وزیر کار عربستان در مـراسـم فـارغ ال

ـیـه ـان  Ali Alای کـه تـوسـط  دانشجویان در شھر جده در بی
Ghafees  ـتـه مدیر موسسه حرفـه و فـن قـرائـت شـد، گـف

روشن است که کارگران غیر مـتـخـصـص خـارجـی بـه :   است
اند که این برای اقتصاد و شھرونـدان مـا  کشور ما ھجوم آورده

ھا در حالی عنوان مـیـشـود کـه  این صحبت.   خطرناک است
ـات مـردم در کشـور ھـای  حکومت عربستان تحت تاثیر انقالب

ـیـشـت  ـبـود وضـع کـار و مـع عربی و شمال آفریقا، برای بـھ
 .مردم، بشدت تحت فشار قرار دارد

 
کارگران معادن ذغال سنگ : ھندوستان

 تھدید به اعتصاب نامحدود
فدراسیون ملی کـارگـران  Times of Indiaبه گزارش 

 اتحادیه کارگری تشکیـل شـده ٥معادن ذغال سنگ که از 
ـانـچـه وزارت ٢٨است، روز سه شنبه   ژوئن اعـالم کـرد چـن

ـیـن دسـتـمـزد  ـبـعـیـض ب ذغال سنگ اقدامی در جھت رفـع ت
ـامـحـدود  کارگران این معادن بعمل نیاورد، دست به اعتصاب ن

ـیـت . خواھند زد این اعتصاب اگر به وقوع بپیوندد دارای اھـم
زیادی خواھد بود، چون مو سسات تولید برق در ھند با ذغـال 

 روز کـافـی ٣کنند و ذخیره آنھا فقط برای   سنگ کار می
پرزیدنت فدراسیون کارگـران مـعـادن  M.K. Pandhe.  است

ــســت ھــنــد  ــی ــر ســیــاســی حــزب کــمــون ــد و عضــو دفــت ھــن
ـیـق : گوید می) مارکسیست(  به غیر از اختالف دستـمـزد عـم

ـز  ـی ـیـن کـارگـران دائـم و مـوقـت ن بین کارگران و مدیران، ب
ـادی وجـود دارد و کـارگـران مـوقـت از  اختالف دستمزد زی

ـز بـرخـوردار  مزایایی که به کارگران دائم تعلق مـی ـی گـیـرد ن
 .یابد   ژوئیه پایان می٤ضرب العجل آنھا روز . نیستند
 

ھا ھزار  اعتصاب و راھپیمایی صد: انگلستان
 کارمند دولت

ـبـه  ـنـجـشـن ھـای   ژوئـن شـھـر٣٠به گزارش خبرگزاریھا پ
مختلف انگلستان شاھد اعتصاب وسیع کـارمـنـدان دولـت بـه 

ـتـصـادی دولـت بـود ایـن طـرح .   طرح جدید ریاضت کشی اق
ـیـشـتـری از  شامل افزایش سن بازنشستگی، پرداخت درصـد ب
ـیـکـارسـازیـھـای وسـیـع  دستمزد بابت پس انداز بازنشستگی، ب

. ھـا مـیـشـود ھای مختلف و منجمد کـردن دسـتـمـزد در بخش
 سـاعـت اعـتـصـاب ٢٤چھار اتحادیه بزرگ کارگری اعالم 

ـتـه مـیـشـود  ـفـر در آن شـرکـت ٧٥٠کردند که گـف  ھـزار ن
 ھزار مدرسه به حالت تعطیل و یا نیمه تـعـطـیـل ١١.   اند داشته

ـیـر ایـن  در آمدند، ھمچنین بنادر و فـرود گـاه ـاث ـز از ت ـی ھـا ن
ـبـودنـد ـزرگـتـریـن .   اعتصاب در امـان ن گـفـت مـیـشـود ایـن ب

. رود   بشـمـار مـی١٩٨٠اعتصاب کارمـنـدان دولـت از سـال 
اند، چنانچه دولـت از طـرح  ھای کارگری اعالم کرده اتحادیه

خود عقب نشینی نکند در ماه اکتبر دسـت بـه اعـتـصـاب و 
 .اعتراض وسیع تری خواھند زد

 
اعتراض وسیع کارگران به وضعیت : لھستان
  زندگی

ـبـه  Monster & Criticsبه گزارش  ـنـجـشـن  ٣٠روز پ
ـیـس دوره ـان بـه عـنـوان رئ ای  ژوئن، ھمزمان با اعالم لـھـسـت

ـانـھـای ورشـو دسـت بـه  ـاب ـی ـفـر در خ ـا ھـزاران ن اتحادیه اروپ
 درصـدی ٢٠آنھا خواھان افزایش .  راھپیمایی و اعتراض زدند

ـزایـش تـعـداد  ـیـمـت مـواد سـوخـتـی و اف دستمزد، کاھـش ق
ـاشـنـد ـب ـی . کسانی که شامل خدمـات رفـاھـی مـیـشـونـد، م
: اتحادیه کارگری ھمبستگی در وبسایت خـود نـوشـتـه اسـت

ما با اعتراضمان میخواھیم به حکومت و ھمچنین بـه تـمـام " 
ـا  اعضای اتحادیه اروپا بگوییم که لھستـان کشـوری اسـت ب
ھزینه زندگی باال، دستمزد پائین و بیکاری وسیع بـخـصـوص 

این در واقع اشاره بـه مـوضـوعـی اسـت کـه " .   در بین جوانان
چندی پیش اتحادیه اروپا، لھستان را بعنوان کشور نـمـونـه از 

 .نظر اقتصادی از بین اعضا بلوک شرق خود یاد کرده بود
 

 كـارگـر در جـھـان جـان خـود را از ٦٣٠٠روزانه بیش از 
 دھند دست می

آخرین آمار مرگ و میر كارگران بـه عـلـت حـوادث كـار 
در روز جھانی كارگر از سوی خوان سوماویا، مـدیـر سـازمـان 

او طی پیامی آمـار روزانـه .   اعالم شد (ILO)المللی كار  بین
ھای ناشی از عـدم سـالمـت و  كارگرانی را كه بر اثر بیماری

بھداشت و شرایط نامناسب ایمنی در محیط كار جان خـود را 
ـابـر .     تـن بـرآورد كـرد٦٣٠٠دھند را بیش از  از دست می ـن ب

این آمار بیش از دو و نیم میلیون كارگر در سال جـان خـود را 
ایـن در حـالـی اسـت كـه تـعـداد واقـعـی .   دھند از دست می

تلفات ناشی از كار در یك اقتـصـاد غـیـر رسـمـی بـه دور از 
پوشش قوانین و استاندارھای ایمـنـی مـحـیـط كـار را در بـر 

 .گیرد نمی
براساس آمارھای رسمی ارایه شده در این بیانیـه مـجـمـوع 

ـفـر اعـالم شـده ٣٣٧حوادث در محیط كار بیش از   میلیـون ن
ـتـه او زمـان آن .   شـود كه منجر به غیبت از كار مـی بـه گـف

ـنـگـی بـرای  فرارسیده است كه تالش گسترده، پایدار و ھـمـاھ
ایجاد تضمین امنیت و بھـداشـت در مـحـیـط كـاری صـورت 

ـیـن شـرایـطـی را یـك فـاجـعـه انسـانـی .   گیرد ـا چـن سوماوی
در نـظـر داریـم كـه در :   غیرقابل وصف ارزیابی كرده و افـزود

روز جھانی ایمنی و بھداشت در محیط كار بـر خـطـرھـای در 
حال گسترش و جدید و نحوه مقابله با آنان متمركز شویـم، كـه 

ـاربـردی  از جمله خطرھای جدید محیط كـار در حـوزه ھـای ك
 .نانوتكنولوژی، بیوتكنولوژی و لمس مواد شیمیایی است

 
گزارشی از اعتصاب و تظاھرات روز 

  ژوئن در انگلستان ٣٠پنجشنبه 
ھـا و تـعـداد  ھـا و دانشـگـاه معلمان مدارس، استادان کالج

ـان در روز  زیادی از کارکنان بخش خدمات عمومی انـگـسـت
در .    ژوئن دست به اعتصاب و تـظـاھـرات زدنـد٣٠پنجشنبه 
ـتـالفـی ٧٥٠٠٠٠این روز   نفر در اعتراض بـه طـرح دولـت ائ

ــار  ــافــظــه ک ــوق   –مــح ــق ــرال دمــوکــرات در مــورد ح ــب ــی ل
ـفـر بـه  بازنشستگی دست از کـار کشـیـدنـد و دھـھـا ھـزار ن

 .تظاھرات پرداختند
ـلـمـان  این اعتصاب و تظاھرات توسط اتحادیه سراسری مع

National Union of Teachers (NUT) ــجــمــن ، ان
 Association of Teachers andمعلمان و استادان، 

Lecturers (ATL)ھــا،  ھــا و دانشـگـاه ، اتـحــادیـه کـالـج
University and College Union (UCU)  و ،

ــه  خــدمـات عــمـومـی و تـجــاری   Public andاتـحـادی
Commercial Services (PCS) در . فرا خوانده شده بود

 اخبار بين المللی
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 مدرسـه عـمـال تـعـطـیـل شـدنـد، ١١٠٠٠نتیجه این اعتصاب 
ھا بصورت نیمه تعـطـیـل در آمـدنـد و  ھا و دانشگاه اکثر کالج

در کار بسیـاری از ادارات و سـازمـانـھـای بـخـش خـدمـات 
ـیـل اعـتـصـاب .   عمومی اخالل بوجود آمد برای نمـونـه بـه دل

، ٩٩٩ھـای اضـطـراری  کارگران و کارکنان در سرویس تلفـن
ـیـس بـرای جـواب دادن بـه  دولت مجبور شد که از نیروی پل

 . ھا استفاده کند تلفن
ھایی نیز در چـنـدیـن شـھـر  ھمزمان با اعتصاب، تظاھرات

ـیـمـایـی در .  برگزار شد در لندن تظاھرات کنندگان بعد از راھپ
ـارلـمـان تـجـمـع کـردنـد و  خیابان ھای مرکزی شھر در برابـر پ

ـیـن .   مخالفت خود را با طرح دولت اعالم داشتند ـال اعضا و فع
ـارزات مـردم ایـران"  ـیـن " و "   شورای ھمبستگی با مب اتـحـاد ب

ـا  –المللی در حمایت ازکارگران در ایران  ـی ـان ـت ـز "   واحـد بـری ـی ن
ھـای عـمـومـی  رسانه.   فعاالنه در این تظاھرات شرکت کردند

ـیـسـت  ـیـش از ب تعداد شرکت کنندگان در تظاھرات لندن را ب
 .ھزار نفر اعالم کردند

ـان بـخـش خـدمـات  طرح بازنشستگی کارگران و کـارکـن
ـتـصـادی اسـت کـه از  عمومی، جزیی از سیاست ریاضت اق

ـتـصـادی، تـوسـط دولـت ٢٠٠٨سال   و بعد از وقوع بـحـران اق
ـا .   حزب کارگر در دستور کـار قـرار گـرفـت ـاسـت ب ایـن سـی

ـبـرال  ـی روی کار آمدن دولت ائتالفی احزاب محافظه کار و ل
ـیـشـتـر و ابـعـاد گسـتـرده  دمکرات در سال گذشته با شدت ب

ـازنشـسـتـگـی .   تری دنبال شده است بر اساس این طـرح سـن ب
یابد، میزان پرداختی کارگران و کـارمـنـدان بـرای  افزایش می

ـنـگـام  بازنشستگی اضافه خواھد شد، و حقوق دریافتی در ھ
ـا مـقـدار حـقـوق .   بازنشستگی کاھش خواھد یافت در رابطه ب

ـزان حـقـوق  بازنشستگی باید گفـت کـه در حـال حـاضـر مـی
ھای پرداخت بازنشستگی و آخـریـن  بازنشستگی بر اساس سال

اما در طرح دولـت، حـقـوق .   شود حقوق دریافتی محاسبه می
ـتـی مـحـاسـبـه  ـاف بازنشستگی بر مبنای متوسط حـقـوق دری

ھمچنیـن بـر .  خواھد شد که بسیار کمتر از آخرین حقوق است
ـازنشـسـتـگـی بـر  ـانـه حـقـوق ب ـی اساس این طرح، افزایش سـال

ـان .   ( مبنای نرخ پایین تورم محاسبه خواھد شـد در انـگـلـسـت
ـیـمـت ھـمـه :   دو شـاخـص تـورم وجـود دارد شـاخصـی کـه ق

کاالھای مصرفی از جملـه مسـکـن را در بـر مـیـگـیـرد و 

. آورد شاخص دیگری که قیمت مسکـن را بـه حسـاب نـمـی
ـیـش از شـاخـص دوم اسـت و در  میزان شاخص اول معموال ب
ـزایـش  حال حاضر حقوق بازنشـسـتـگـی طـبـق شـاخـص اول اف

عالوه بر اینھا دولت قصد دارد که مبلـغـی را کـه ) .  یابد می
ـاز نشـسـگـی  کارگران و کارمندان در ھنگام رسیدن به سن ب

 .بطور یک جا دریافت میدارند، حذف کند
اھـداف طـرح دولـت در  NUTاتحادیه سراسری معلمان 

ـیـن تـوصـیـف مـی ـازنشـسـتـگـی را چـن آنـھـا :   " کـنـد مورد ب
خواھند کـه شـمـا  می)   محافظه کاران و لیبرال دمکرات ھا( 

ـیـشـتـری  مبلغ بیشتری برای بازنشستگی بپردازید، سالھـای ب
 ."کار کنید و حقوق بازنشستگی کمتری بگیرید

 دولت حزب کـارگـر تـالش کـرد کـه در ٢٠٠٦در سال 
ـاده کـنـد امـا آن  ـی ارتباط با بازنشستگی طرحی مشابه را پ
طرح به ویژه با مخالفت و اعتراض معلمان مواجـه شـد و در 

 .نتیجه به تعویق افتاد
ـبـه   ژوئـن از زمـان اعـتـصـاب ٣٠اعتصاب روز پنجـشـن

ـنـدگـان ١٩٢٦عمومی سال   تاکنون از نظر تعداد شرکـت کـن
ـان بـه  یکی از بزرگترین اعتصاب ھای تاریخ معاصر انگـلـسـت

طرح دولت در مورد بازنشستگی، زنـدگـی و .   آید حساب می
ـان بـخـش  حقوق حدود شش میلیون نفر از کارگران و کـارکـن

ـیـن .   دھد خدمات عمومی را شدیدا تحت تاثیر قرار می به ھـم
دلیل نگرانی دولت از عکس العـمـل کـارگـران و کـارمـنـدان 
بخش دولتی  بعد از اعالم اعتصاب کامال مشھـود بـود؛ در 

ھـای دسـت راسـتـی سـخـت  آستانه اعتصاب، دولت و رسـانـه
ـنـد و افـکـار  تالش کردند که اعتصاب را ناموجه جـلـوه دھ

ـنـدگـان و اتـحـادیـه ھـای  عمومی را بر علیـه اعـتـصـاب کـن
کارگری که اعتـصـاب را فـراخـوان داده بـودنـد، تـحـریـک 

ـبـود.   کنند طـبـق یـک .   این تاکتیک اما چنـدان مـوفـق ن
 درصد از پاسخ دھندگان از اعـتـصـاب ٥٠نظرسنجی بیش از 

ـازنشـسـتـگـی .   حمایت کردند ـا طـرح ب بعالوه میزان مخالفت ب
دولت در میان کارگران و کارمندان بخش دولتی و بـویـژه در 

برای نـمـونـه . ھا بسیار گسترده بوده است بین اعضای اتحادیه
 درصـد از اعضـای ٩٢در رای گیری برای اعتصاب اخیر، 

اتحادیه سراسری معلمان به نفع اعتصاب رای دادند کـه ایـن 
 . سال اخیر سابقه نداشته است٢٠امر در 

در این میان اما حزب کـارگـر کـه در اپـوزیسـیـون بسـر 
ـادرسـت دانسـت می . برد از اعتصاب حمایت نـکـرد و آن را ن

شـود کـه  توجیه حزب کارگر این بود که اعتصاب باعث می
ـامـه ـتـصـادی اش را بـه حسـاب  دولت شکـسـت بـرن ھـای اق

 .ھا بگذارد اعتصاب و ناآرامی
 ژوئن در حـالـی بصـورت گسـتـرده بـه ٣٠اعتصاب روز 

 Unisonو Uniteوقوع پیوست که دو اتحادیه دیگر یعنی 
ھـا در بـخـش خـدمـات  که به ترتیب از بزرگـتـریـن اتـحـادیـه 

ـنـد در ایـن اعـتـصـاب شـرکـت  ـان ھسـت عمومی در انگلـسـت
ـا تـن نـدادن بـه .   نکردند در صورت عقب ننشستن دولـت و ی

رود  کـه ایـن دو  ھا، انتـظـار مـی سازش توسط سران اتحادیه
ھا بپیونـدنـد و اعـتـصـاب  اتحادیه نیز در آینده به دیگر اتحادیه

ھم اکنون بـرخـی از .   عمومی در بخش دولتی را فرا بخوانند
ھـای گسـتـرده  ھای عمومی انگلستان از احتمال نارامی رسانه

و اعتصاب عمومی کارگران و کـارمـنـدان بـخـش خـدمـات 
دولت ائتالفـی حـاکـم .  دھند عمومی در پاییز امسال خبر می

اعضـای دولـت .   از چنین چشم اندازی سـخـت نـگـران اسـت
ـانـون  اینجا و آنجا می گویند که دولت قصد دارد با تصویب ق

 .تر کند جدید شرایط اعتصاب را سخت
ــه گــزارش ــا ب ـن ــخ ٢٠١٠ھــای رســمــی، ســال  ب  در تــاری

شـواھـد .   ھـا انگلستان سالی بود با کمتریـن تـعـداد اعـتـصـاب
ـیـش ٢٠١١دھد که  نشان می ـا سـال پ  سال کامال متفاوتی ب

ـیـه ٥٠٠در ماه مارس امسال .   است ـنـدن عـل ـفـر در ل  ھـزار ن
ــه اخــراج  ـی ــی عــل ـن ــع ــصـادی دولـت ی ـت ـاســت ریــاضـت اق سـی

ھای رفاھی و خدمات عمـومـی و  ھای، کاھش بودجه سازی
 ٣٠اعـتـصـاب .   کاھش دستمزدھا دست بـه تـظـاھـرات زدنـد

ھای اخیـر بـوده اسـت  ھای دھه ترین اعتصاب ژوئن از گسترده
ـار دیـگـر نشـان  ـز یـک ب ـی و پاییز احتماال پر تالطم امسال ن
ـنـد  خواھد داد که کارگران و کارمندان انگلستان حاضر نیـسـت

 . که ھزینه بحران سرمایه داری را بپردازند
 شورای ھمبستگی با مبارزات مردم ایران

واحـد   -اتحاد بین المللی در حمایت از کـارگـران در ایـران
 بریتانیا

 ٢٠١١سوم جوالی 
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

 

    

 : سخنرانان
 لیدر حزب کمونیست کارگري ایران حمید تقوائی، 
 دبیر کمیته مرکزي حزب کمونیست کارگري چپ عراق عصام شکري، 

 
 

   بعدازظھر٧:٣٠ ساعت ٢٠١١ ژوئیه ٩شنبه :  زمان
  خیابان یانگ، نورت یورك سنتر، طبقه دوم كتا بخانه مرکزی٥١٢٠: مكان

 
 416-471-7138: تلفن تماس 

 
 تشکیالت خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران، واحد شرق کانادا
 تشکیالت خارج کشور حزب کمونیست کارگری چپ عراق، واحد کانادا

 گرامیداشت منصور حکمت

این دنیای وارونه را باید از قاعده اش بر زمین "
این اساس و ھدف تالش منصور حکمت در ." گذاشت

زندگی سیاسی اش بود، که در مقابل دنیای وارونه 
سرمایه داری ساختن یک دنیای بھتر بدست انسان 

حرفش این بود که انسان باید . ضروری و میسر است
خوشبخت زندگی کند و این در گرو انقالب علیه وضع 

خشونت بورژوازی و دولت او علیه "موجود است، چون 
انقالب کارگری، علیه اراده اکثریت عظیم مردم که 

زیر پرچم طبقه کارگر برای برقراری یک جامعه نوین 
 ."  به پا میخیزند، امری عمال اجتناب ناپذیر است

گرامیداشت یاد منصور حکمت امسال مصادف است با 
موج انقالبات خاورمیانه و شمال آفریقا، بپاخاستن توده 

میلیونی مردم علیه وضع موجود، و تاثیرات جھانی 
 .آن

 منصور حکمت !به این مراسم خوش آمدید
2002 - 1951 


