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گزارشی از پتروشیمی كرمانشاه بـه 
حزب رسیده است، كه بـر طـبـق آن 
ـتـی  ـی كارگران در اثـر بـی مسـئـول
مقامات مسئول در مـعـرض اشـعـه 
رادیو اكتیو قرار گرفته و تـعـدادی 

گـزارشـی .   انـد به شدت آسیـب دیـده
تكان دھنده كه به روشـنـی پـرده از 
ـان اسـالمـی و  ـی ـایـت جـان ـن ابعاد ج

ھـای  صاحبان سرمـایـه در مـحـیـط
نگاھـی بـه .   كار در ایران بر میدارد

ــھــای  عــكــس ھــایــی كــه از دســت
كارگران آسیب دیده بـه ھـمـراه ایـن 
ــه  ــت، ب ــده اس گــزارش ارســال ش
روشنی نشان مـیـدھـد كـه در ایـن 
اتفاق ناگوار بـر سـر كـارگـران چـه 

در عـیـن حـال گـزارش .   آمده است
ـیـت  ـنـسـت كـه در حـاكـم بیانگر ای
ـاطـــر  ــخــ ــی ب ــوری اســـالم ــمـــھ ج
ــه دار  ــی ســرمـای سـودجــویـی مشـت
مفتخور، جان و زندگی كارگـر ھـر 

ـتـی  روزه در خطر است، و حـتـی وق
آیـد بـه  ھم كه بـالیـی سـر او مـی
ــی شــانـه بــاال مــی ــد و  راحـت انـدازن

ـتـی بـر دوش  ـی كوچكترین مسـئـول
كوچكترین كـاری بـرای .   نمیگیرند

ـتـروشـیـمـی  كارگر نمیكنند و در پ
ـلـكـه حـتـی  كرمانشاه نه تنھا این ب
ـنـد كـه  كارگر را تھدید جانی میكن

نقش و حضـور :   کارگر کمونیست
ــالبــات و  ــوانــان در انــق جــدی ج

ای یکسال اخـیـر از  اعتراضات توده
ــونــس و مصــر تــا کشــورھــای  ت
ـان  ـاره جـوان اروپائی به بحثھائی درب
دامن زده است، اساس این بحثھـا و 
اھــداف آن کــدامســت؟ مشــخــصــا 
ـاتـی کـجـا قـرار  ـق بحث مبارزه طـب
میگیرد و یا در کدام تحلیلـھـا زیـر 

 ضرب گرفته میشود؟ 
ـقـش :   مصطفی صابر از نقطه نظر ن

ــاعــی  ــم ــت ــان در تــحــوالت اج جــوان

ــی  ــن مــورد آخــر، یـعــن مـعــاصـر ای
ھایی که  ھفته قبل سـراسـر  شورش

ـار  انگلستان را فـرا گـرفـت،  بسـی
خصلت نما بود و به بنوبه خـود بـه 
ـیـش از  بحث در مورد نقش جوانان ب

ھمیـن مـورد بـه .  پیش دامن میزند
ـتـمـداران و  روشنی نشان داد که دول
ھمینطور مفسرین و پـرفسـورھـایـی 

ــا مــی ــدی ــه  کــه در مــی ــیــم ن ــن ــی ب
ـنـد ایـن  ـتـوان ـی ـنـد و نـه م میخـواھ

 عصیان جوانان و 
 انقالب کارگری
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ـیـمـه شـب اسـت زن ١٢ساعـت   ن
ھنوز از ایـن سـوی بـه آن سـوی 

مواظب اسـت کـه صـدای .   میرود
اضافی تولید نکند کـه کسـی از 

ـپـرد ـیـم سـاعـتـی دیـگـر .   خواب ن ن
آخـریـن .   کار تمام نمیشـود.  میگذرد

ـیـن .   چراغ خاموش مـیـگـردد و اول
ـز زن روشـن مـیـکـنـد ـی . چراغ را ن

ـامـده صـدای  ـی ھنوز خورشید باال ن
ـیـم سـاعـت  کتری بلند مـیـشـود، ن

ـیـرون  نگذشته که ھمه آنھائی که ب
ـتـه انـد زن مـانـده  خانه کار دارند رف

است وامانده؛ و به طفـل اش نـگـاه 
آخـریـن .   میکند که درخـواب اسـت

ــکــشــد  ــی جــرعــه چــای را ســر م
ـتـد،  نگاھش به ظـرفشـویـی مـی اف

ـان  ـای ظروف نشسته و داستان بـی پ
ــگــی ــس .   کــار خــان کــوچــه و پ

پیر و .   زن و مرد.  عابران.  ھا کوچه
با گامھای سـریـع خـودشـان .   جوان

ـنـد سـرویسـھـا .   را به خیابان میـرسـان
ـلـو از .  آیند می اتوبوسھای واحد مم

ـاکسـی.   مسافر میگـذرنـد ھـا جـا  ت
ھـمـه بـه سـوی کـار روان .   ندارنـد
نگاه به ساعـت، چشـم بـه .   ھستند

امـروز ھـم دیـر .   " راه بندان؛ دلشـوره
کارگـاه نـمـور و .   میرسند. "  میرسم
ـاه ــکـی یـکــی .   سـی دسـتـگــاھـھـا ی
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ــدن  ــال ش ــر م ــس از ب ــران  " پ ــح ب
ھای دولـت امـریـکـا، رابـرت  " بدھی

ــس بــانــک جــھــانــی  ــی زلــیــک ری
ــمــاد " ھشــدار داده اســت کــه  اعــت

سرمـایـه گـذاران در چـنـد کشـور 
ـتـصـادی  ـنـده اق مھم نسـبـت بـه آی
بازارھای جھانی سلب شده اسـت و 
این امر اقتصاد جھانی را بـه یـک 
مــحــدوده خــطــر جــدیــد وارد کــرده 

دول اروپایی در کنار بـحـران . "   است
ـاری  اقتصادی با یک بحران ساخـت

ـای .   ھم روبرو ھستند " مـتـحـد" اروپ
ـــورو  ـــرچـــم ی ــر پ ـزی ــ ـــوانســـت ب ـت ـ ن
ـتـصـادی  سیاسـتـھـای مـالـی و اق
ـیـن  یکسانی را اتخاذ کـنـد، از ھـم
ـتـصـادی،  رو با اولین وزش بحران اق

 ٦صفحه 
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ـلـی  ـل در سایت كنفدراسیون بیـن الـم
 (ITUC)ھای كارگـری  اتحادیه

ـا عـنـوان  خبری منتشر شده است ب
ــه"  ــادی ــح ــران ات ھــای كــارگــری  رھــب

ــســه اضـطــراری گــروه  خـواھــان جـل
G20  برای بررسی وضعیت مـالـی

ــد ــن ــر، " .   بــازار ھســت ــن خــب در ای
Sharan Burrow ای تی  دبیركل

ــی و  ــو س از  John Evansی
TUAC  ) ـــی ــورت ــه مش ـت ــ ـی ـــمـ ك

سـازمـان " ھای كارگری بـه  اتحادیه
ــصـادی و تـوسـعــه ـت " ھـمـكـاری اق

(OECD))  نقـل قـولـھـائـی آمـده
 خواسـتـه شـده ٢٠است كه از گروه 

كه یك جلسـه اضـطـراری فـراخـوان 
بدھند تا بـه آخـریـن بـحـران مـالـی 

 . پیش رو جواب بدھند
قبال درباره برخـورد كـارگـران و 

 ٢٠مردم عاصی به اجـالس گـروه 
ای تحت عـنـوان  در کانادا در نوشته

ـیـسـت"  ـای "   گروه ب ـی و حـكـایـت دن
ـادداشـت .   امروز پرداخته بـودم ایـن ی

ـاه نـه قصـد پـرداخـتـن بـه ایـن  كوت
بحران را دارد و نـه قصـد پـرداخـتـن 

امـا جـا دارد .   به دو نھاد مزبور را
ـبـش كـارگـری و  ـابـل جـن كه به تق

 .ای بكنم  اشاره٢٠گروه 
ـــجـــمـــع وزیـــران ٢٠گـــروه   ت

اقتصادی و سران بانكھای مركـزی 
ـاضـافـه ١٩  كشور مھم اقتصادی ب

ـار  اتحادیه اروپا است كه سـالـی دوب
ــسـه مـی ــه  تشـكــیـل جـل دھــد تــا ب

ــا  ــھ ــد و حــول آن ــردازن ــپ مســائــلــی ب
ـقـول خـودشـان  ھمكاری بكنند كه ب
ـیـن  دو نھاد اصلی مالی، صندوق ب

و بانك جـھـانـی  (IMF)الملل پول 
ــصــادی  ــل حــاد اقــت آنـھــا را مســائ

ــد مــی ــده پــال ٢٠گــروه .   دانــن  ای
ـــن  ـی ــ ـارت  (Paul Martin)مــ

پال مارتین كـه یـكـی از .   باشد می
ــه داران كــانــادا  ــن ســرمـای ــری ـزرگــت ب
ـتـصــاد  اسـت، در آن زمـان وزیـر اق
كانادا بود و بعدھا نخـسـت وزیـر آن 

دو نھـاد مـزبـور یـعـنـی .   كشور شد
ITUC  وTUAC  که خودخوانده

ــدگــی كــارگــران  ــمــایــن مــدعــی ن
ھـای  ھستند، بجای اینكه اتـحـادیـه

ــود در  ــه خ ــوط ب ــرب كــارگــری م
كشورھای مربوطه را بـه اعـتـراض 

ـنـد،  به ریاضت اقتصادی فـرابـخـوان
ـلـی  ـل دست به دامن صندوق بین الـم

حـتـی .   انـد پول و بانك جھـانـی شـده
ـیـن  ـتـھـای ھـم بجای اینكه از دول
ــخــواھــنـد كــه دســت از  كشـورھــا ب
سیاستھای ریاضت اقتصـادی خـود 
ـیـر فـرامـی  بردارند، آنھا را بـه تـدب

ـیـت تـمـامـا !   خوانـد و ایـن از مـاھ
ــر  ــن نـھــادھــا ب ضـدكــارگــری ھـمــی

ـزد می ـیـت " در مـطـلـب .   خی مـوقـع
ـبـد جدید، نھادھای جدیدی می " طـل

ــی كــه  ــم كــه درســت زمــان ــت ــف گ
ـیـه  كارگران یونان در خیابانھا بر عـل
ـتـصــادی  ـاضـت اق ـاســتـھـای ری سـی

ـان  اعتراض می ـیـس یـون ـل كردند و پ
كـرد، سـخـنـران  آنھا را سركوب مـی

ای تـی یـو  مھمان و اصلی كنـگـره
سی در ونكوور كانادا، نخست وزیـر 

ـتـخـاری !   ھمان یونان بود مھـمـان اف
ھمان كنگره كه سخنران روز دوم آن 
بود، رئیس صندوق بین المللی پـول 

ـقـل !  بود ـبـش مسـت ھر جائی كه جن
ـنـد  ـل كارگری خواسـتـه اسـت سـر ب
ـادآورده  ـا پـولـھـای ب ـنـھـا ب كنـد، ای
حـاصـل دسـتـرنـج كـارگـران سـعـی 

ــه خــود  كـرده ــش را ب ــب ــن جــن ــد ای ان
بچسپانند و آن را از ھدف اصلـی و 

 . اند اولیه اش منحرف كرده
این دو نھاد در این فراخـوان بـه 

ـتـه٢٠گروه  انـد كـه تشـكـیـل   گـف
ـیـكـاری و  جلسه بدھنـد و بـرای ب

ـنـھـا !   بحران فکری بكننـد ـا ای گـوی
نیز از حرکتھای میلیونی مـردم در 
ــت  ــوحش ــھــان ب ــه ج ــوش ــھــارگ چ

 و ٨ و گـروه ٢٠گـروه .   اند افتاده
ــایــه  ــگــر گــروھــھــای دول ســرم دی
ـیـسـت  داری، امروز و با این بحران ن

ـا  كه كارگران را بیكار می كنند و ی
به وضعیت معیشتی طبقه كـارگـر 

ــد ھـجــوم آورده ــرن .   ان ــع ق حــداقــل رب
ـنـد و  است كه دارند بیـكـار مـی ـن ك

ـقـالب .   انـد جامعه را به قھقرا بـرده ان
در تونس و مصر و ایران، اعـتـراض 
ـبـی،  ـی در یونان، سوریه، فـرانسـه، ل
ــل، شــورش در  ــی ــا و اســرائ ــی ــان اســپ
ـیـن  انگلستان و غـیـره، حـاصـل ھـم
ـیـت  تھاجمات پی در پـی بـر وضـع

فـراخـوان .   معیشتی جـامـعـه اسـت
ای  ای تی یو سی و تـی یـو امروز

 بـرای ٢٠سی فراخـوان بـه گـروه 
ـقـالب اسـت . مقابله با اعتراض و ان

ھمان اعتراضی كه دیـویـد كـامـرون 
ای  و نتانیاھو را وحشـت زده کـرده،

ای سـی را  تی یو سی و تـی یـو
 .ھم به تکاپو واداشته است

، ٢٠از ھمان اولین جلسه گروه 
ھیچكدام از اجالسش بدون دغـدغـه 
و بدون اعتراض میلیتانت مـردمـی 
كه نان شبشان به گرو گرفتـه شـده 
است برگزار نشده است و در قـریـب 
ـبـش رادیـكـال  ـاق مـوارد جـن ـف به ات
ـقـش  كارگری در این اعـتـراضـات ن

ــه اســت ــش كــارگــری، .   داشـت ــب جــن
ـار عـنـكـبـوت  حتی آنجا كـه در ت

ھـا  رفرمیسم راسـت سـران اتـحـادیـه
ــرض  دســت و پــا زده اســت، مــعــت

 و گـروه ٢٠وضعیتی بوده كه گروه 
ــا تــحــمــیــل كــرده ٨ ــی  بــر ایــن دن

ای تی یـو سـی و آن نـھـاد  . است
ـان،  دیگر مشاوره دھنده به كارفرمای
ــدگـان خـودخــوانـده كـارگــران  ـن نـمــای
ھستند كه كوچكـتـریـن ربـطـی بـه 
ــراض  ــارزه و اعــت ــدگــی و مــب زن

ــوان .   كـارگـران نـدارنـد ــه خـود عـن ب
ــه"  ــحـادی ــران ات ـب " ھـای كـارگــری رھ

اند، اما ھیچ كارگری و ھـیـچ  داده
ـتـخـاب  فعال كارگری ای آنـھـا را ان

ای تـی یـو  رئیس پیشـیـن.  اند نكرده
سی، گـای رایـدر، بـعـد از آنـكـه 

ای تی یو سـی بـه  دوره ریاستش بر
ـتـریـن  پایان رسـیـد، یـكـی از مـھـم
ــھـای سـازمــان جـھــانـی كــار،  پسـت

ILOـا در !   ، را به او سپـردنـد ـاق ـف ات
خود غرب اكنـون گـرایشـات قـوی 

ـــه ـادی ـای  در درون خـــود اتـــحــ ھــ
ـاورنـد  كارگری ھستند كه بر ایـن ب
ـاضـت  كه سد اول مبارزه بر علیه ری
اقتـصـادی حـتـی در چـھـارچـوب 
ھمین دنیای وحشی سرمایـه داری 
ــھــادھــای  ــن ن ــمــی ــود ھ ــم، خ ھ
ــدگـی كـارگــران  ـن ـای خـودخـوانـده نـم
ھستند كه باید از سـر راه بـرداشـتـه 

ای  این موضـعـگـیـری اخـیـر.   شوند
ـقـط  تی یو سی و تی یو ای سی ف

ـیـن  ـال ـافشـاری فـع بر حقانیت این پ
 . افزاید كارگری می

 ٢٠١١ اوت ١٥

 آی تی يو سی كجای اعتراض كارگران ايستاده است؟
 ناصر اصغری



 3 ١٧٠شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

 کارگر کمونيست 
را تکثير کنيد و آنرا 

بدست دوستان و 
 !آشنايانتان برسانيد

ـبـریـك بـه " رضا رخشان در نوشته  ت
ـاق  تمامی كارگرانی كه بـرای احـق
حقشان دسـت بـه ایـجـاد سـنـدیـكـا 

ھـا  نكاتی را در مورد یارانـه"  میزنند
گفته است كه الزم است نكاتـی را 
ـادآورم شـویـم . درباره بحـث ایشـان ی

ای كـه در آن  من از نكات اضافی
ـنـظـر مـی نوشته آمده ـنـم؛  اند صرف ك

ـام  چرا كه اگر كسی می ـی خواھد پ
ـا كسـانـی  تبریكی برای كسی و ی

ـیـن را مـی گـویـد و  بفـرسـتـد، ھـم
پرداختن بـه نـكـات دیـگـر، اھـداف 

ـنـد كـه مـا  دیگری را دنبال مـی ك
ـنـش نشـان  ھم مجبوریم به آنھـا واك

 .بدھیم
ـان مـــی ـا رخشــ ـــد رضــ : گـــوی

ــا در کشــوری "  رفــقــای عــزیــز م
ـبـعـیـض در  زندگی می کنیم که ت
ـنـه ـیـداد مـی تمام زمی کـنـد و  ھـا ب

ـیـضـھـا ھـم در  ـبـع ریشه ھمه این ت
اگر نوشـتـه . "   تبعیض طبقاتی است

ــن چــھــارچــوب  ــمــی ایشــان در ھ
ـیـشـرو مـی می ـار پ . بـود ماند، بسـی

منتھـا ایـن مـقـدمـه ای مـیـشـود 
برای شـکـل دیـگـری از دفـاع از 
ـارانـه ھـا ـاره ی . بحث قبلی اش درب

ــطــور فشــرده و  ــار ب ــب ــع ایــن در واق
ــب دھشــتــاک  ــواق ــصــر ع ــخــت م
ـارانـه ھـا  تاکنونی سیاست حـذف ی
ــوط  ــالــه دیــگــری مــرب را بــه مس
ـیـب از طـرح  ـایـن تـرت میکـنـد و ب
ـاصـطـالح  رسوای حذف یارانه ھـا ب

 . اعاده حیثیت میکند
ـا تـمـام مسـائـل  رضا رخشـان ب

دیگری كه مطرح كـرده اسـت، در 
ـارانـه ـاز بـحـث ی ھـای ایشـان  واقع ب

ـــه  ـــت ك ـــد" اس ـــی درخش و "   م
ــد خــودنــمــائــی مــی ــن ــا .   ك ــت عــجــال

ــم كــه طــرح حــذف  یــادآوری كــن
ـامـات  یارانـه ھـا صـدای حـتـی مـق

رژیم را ھم از این وضعیت در آورده 
ــدگـی كــارگــران و مــردم .   اسـت زن

ـای واقـعـی بـه  زحمتكش به مـعـن
ـیـمـت .   تباھی كشـیـده شـده اسـت ق

مایحتاج اولیه مردم چـنـدیـن بـرابـر 
حتی قبل از به اجـرا در .   شده است

آمدن این طرح، نفس مطرح شـدنـش 
باعث باال رفتن قیمت اجنـاس شـده 
ـاشـی  بود و اکنون مساله گرانـی ن
از اجرای ایـن طـرح طـوری اسـت 
که رضا رخشان ھم مـجـبـور اسـت 

 . به آن اشاره کند
رخشان در ادامه نوشـتـه اش و 

ـارانـــه ــ ـاره طـــرح حـــذف ی ــ ـا  درب ھــ
بـعـد از اجـرای طـرح :   " نویسـد می
ـتـی بـر روی  یارانه ـتـرل دول ھـا کـن

کاالھا و اصوال کـارکـرد، سـود و 
و .   زیان وغیره آنھا تقلیل پیـدا کـرد

ـانـه  درنتیجه سـرمـایـه داران بـه بـھ
ـا  افزایش ھزینه تمام شده، کاال و ی
خدمات، قیمت بیشتـری عـالوه بـر 
ــر مصــرف  ــمـام شـده را ب ــه ت ـن ـزی ھ
کننده که اکثرا از طبقه کارگـر و 
ـــل  ـی ــحـــمـ ــت ت ــردم اس ــوم م ــم ع

ـا صـراحـت . "   کنند می او كه قبال ب
ـارانـه ھـای  لھجـه از طـرح حـذف ی

ـیـه و ضـروری مـردم  ـاج اول مایحت
ــون پــس از  ــن دفــاع كــرده بــود، اك

ـاه  ـیـن مـدت کـوت عواقب آن در ھم
ـالـب دیـگـری و  مجبور شـده در ق

 . كند زیرجلكی از آن دفاع 
درباره اشکاالت اسـاسـی بـحـث 
ـنـكـه او  اخیر رضـا رخشـان، اول ای
ـیـسـت  ظاھرا این نكته را متـوجـه ن
ـیـمـت  كه برداشتن كنترل دولتی بر ق
ــرح  ــی از ط ــود جــزئ كــاالھــا خ

. ھای احمدی نژاد بـوده اسـت یارانه
ـتـی  اصال نقض غرض است كه دول
از یك طرف سوبسید بر اجناسـی را 
ـیـمـت  حذف كند و از طرف دیگر ق

ـنـد ـاز در .   ھمان اجناس را كنترل ك ب
ــن چــھـارچــوب، طــرح حــذف  ـی ھـم

ھای احمدی نـژاد، یـك طـرح  یارانه
ناب امام زمـانـی احـمـدی نـژادی 

ــســت ــه بــا .   نــی طــرحــی اســت ك
ـیـن  برنامه ھای نھادھای صـنـدوق ب

ــك جـھــانـی و  ـان ــلـی پـول و ب ـل الـم
سازمان تجارت جھانی تطـابـق دارد 
ـیـشـتـر  ـلـی ب ـل ـیـن الـم و در سطـح ب
ــتــی  ــاچــریس ــای ت ــوان طــرحــھ ــن ــع ب

طـرحـی كـه قـرار .   انـد شناخته شـده
ـان  است ھمه مكانیزمھا را بـه دسـت

در نتیجه ایـن .   نامرئی بازار بسپارد
ـانـه  ـی در بھترین حالت یك توھم عام
است كه گویا احمدی نژاد طـرحـی 
آورده كه دست سرمـایـه داران را از 

ھا كوتاه كند و پول حـاصـل از  یارانه
ـیـن  ـائ آن را بـه جـیـب دھـكـھـای پ

ریزد كه گویا پس انـداز  جامعه می
 !ھم بكنند

اشكال دوم این تحلیـل ھـم ایـن 
است كه گویا دولت احـمـدی نـژاد 

دولتی با نیت خوب ریـخـتـن پـول ( 

ـیـن  یارانه ـائ ھا به جیب دھـكـھـای پ
ــه طــرف مــرفــه كــردن )   جــامــعــه ب

ــام بــر مــی ــارگــران گ ــا  ك دارد، ام
ـارانـه ھـا  سرمایه داران كه با حذف ی

اكنون سودشان تقلیل پیدا كـرده، بـه 
بھانه افزایش ھزینه سنگ انـدازی 

اما ایـن در واقـع ھـمـان .   كنند می
ـانـه ــی  بـھ ـت ای اسـت كـه دوائـر دول

نزدیك به احـمـدی نـژاد بـه خـورد 
دھند تا یقه خـود را از  جامعه می

اعتـراض بـه گـرانـی و تـورم رھـا 
ــد ــن ــی و .   ( کــن ــم ــش خــات راســت

ـانـه ـیـن بـھ ھـا  رفسنجانی ھم با ھـم
كردند یقه خـودشـان را از  سعی می

ـا  دست مردم نجات بدھند، كه گـوی
كارھائی بنفع مردم میکـردنـد، امـا 

! ) كـردنـد كسانی سنگ اندازی می
در این تحلیل، حساب احمدی نـژاد 

" بدجـنـس"و دولتش از سرمایه داران 
رضـا رخشـان !  در آن جامعه جداست

ـتـھـا بـعـد از  ـیـم ظاھرا باال رفتـن ق
ـنـد،  اجرای طرح یارانه ھا را مـی ـی ب

اما دلیل آن را از خـود طـرح جـدا 
ـتـرل  میکند و سـپـس از عـدم کـن

تـعـجـب !   دولتی متعـجـب مـیـشـود
تبعـیـض " اینجاست که رضا رخشان 

را میشناسد اما سـرمـایـه "   طبقاتی
داری و کارکرد آن و رابـطـه دولـت 
ـیـدانـد  ـا نـم با طبقه سرمایه دار را ی
یا الزم شده از آن تصـویـر دیـگـری 

طرح حذف یارانه ھا خواسـت .   بدھد
ـای  ـــھــ ـت ــ ـــران و دول ـــورژوازی ای ب
ــوده  رفسـنـجـانـی و خــاتـمـی ھـم ب

جـمــھــوری اسـالمــی یــک .   اسـت
ـنـر" حکومت بورژوائی اسـت و  " ھ

ـا ایـن  دولت احمدی نژاد در رابطه ب
طرح اینست که در یـک شـرایـط 
بــحــرانــی جــمــھــوری اســالمــی و 
فالکت اقتصادی مـردم دسـت بـه 
اجــرای آن زد و آرزوی ســرمــایــه 

اگـر کسـانـی .   داران را برآورده کرد
ــابــل احــمــدی نــژاد  ــق ــاح م ــن از ج
مخالف اجرای ایـن طـرح بـودنـد و 

ـیـل  ھنوز ھم ھستنـد صـرفـا بـه دل
ـیـل  اختالفات جناحی و مھمتـر بـدل
وحشت از فوران خشـم کـارگـران و 
ــھــاســت  مــردمــی اســت کــه ســال
ـقـر  ـار زیـر خـط ف زندگیشان سـه ب
ـقـر و فـالکـت  است و این طـرح ف

ـتـرل .   " آنان را تشدید کرده اسـت کـن
ـیـدا کـرده  ـیـل پ ـل ـق قیمتھا ھم اگـرت
بدلیل فراموشکاری احـمـدی نـژاد 
ـاسـت  نیست بلکه گوشه ای از سـی
ـیـن  جراحی اقتصادی و الزمـه ھـم
ـارانـه ھـاسـت کـه از  طرح حذف ی
خود طرح یارانه ھا بـرای سـرمـایـه 

ـیـت دارد ـنـرو .   داران بیشتر اھم از ای
ـیـسـت و عـدم  تناقضی در کـار ن
کنترل قیمتھا مکمل ھمان طـرح و 
ـاسـت دولـت اسـت . بخشـی از سـی

حـتـی اگــر فـرضــا بـطــور مـوقــت 
ــدام بــه  ــخــواھــنــد در مــواردی اق ب
ـیـل  کنترل قیمتھا بکنند صرفـا بـدل
پیشگیری از اعتـراضـات گسـتـرده 
مردم اسـت و یـک اقـدام صـرفـا 
ــه  ــود کــه ب ــد ب ســیــاســی خــواھ

 .حکومت تحمیل میشود
شکل اخیر دفـاع رضـا رخشـان 
از طرح مذکور به نظر مـن حـتـی 
ـیـه او كـه ھـمـه فـكـر  از دفاع اول

كردنـد از فـعـال لـمـس نـكـردن  می
ـارانـه ـاشـی  تأثیر طرح حـذف ی ھـا ن

زیـرا ایشـان .   شده است، بـدتـر اسـت
ـا طـرح حـذف  وضعیـت مـردم را ب

ھا مشاھـده كـرده اسـت و بـه  یارانه
ـا آن طـرح، از آن  ـلـه ب ـاب ـق جای م

كند و با رجوع به مسـالـه  دفاع می
عدم کنترل قیمت، احمـدی نـژاد و 
ـــر ضـــرب  خـــود طـــرح را از زی

ـارانـه ھـا یـک .   برمیـدارد حـذف ی
طرح دسـت راسـتـی و ارتـجـاعـی 
است که دارد از مـردم آن جـامـعـه 
ـارزه  قربانی میگیرد و باید با آن مـب

ـلـه .   کرد ـاب ما رضا رخشان را به مق
 .*كنیم با این سیاست دعوت می

 ٢٠١١ اوت ١٥

 !این نگاه طبقه کارگر نیست
 در حاشیه پیام رضا رخشان به 

 کارگران کیف و کفش مهرانه شوشتر
 ناصر اصغری

 

 کارگر زندانی،
 زندانی سیاسی،
 !آزاد باید گردد

 



 4  ١٣٩٠  مرداد ٢٥ کارگر کمونيست

ـنـد . موضوع را درست تـوضـیـح دھ
دیدیم نخست وزیر انگلیس صاف و 
سـاده شـورشـگـران را کـه عـمـدتــا 

ــر  ــوان و زی ــد،  ٢٠ج ــودن  ســال ب
ایشـان .   نامیـد"   غارتگر" و "  تبھکار" 

ـات خـاص راسـت افـراطـی  ـی با ادب
برای پلیس مظلوم نـمـایـی کـرد و 
. جوانان را به مجازات تـھـدیـد کـرد

ـفـر نـظـیـر  ھمان پلیسی که صدھا ن
ـتـل "   ( مارک دوگان"  جوانی که ق

ــه خــرمــن خشــم مــردم  ــه ب او جــرق
ـنـھـام زد را کشـتـه و  )   محروم تـوت
پلیسـی کـه .   کسی جوابگو نیست

ـیـس اش بـخـاطـر  ھمین ماه قبل رئ
" سلطان رسـانـه ھـا" رشوه گرفتن از 

ـا کـرده بـود و خـود آقـای  ـف استـع
ــر  ـقـه اش گـی نـخـسـت وزیـر ھـم ی

اما پرفسورھا و مـفـسـرھـا . .. است
فھمند که رجـزخـوانـی  ھمینقدر می

ــبــک جــمــھــوری اســالمــی  ــه س ب
توسط دیوید کامرون و دستگـیـری 
ــر چــاره  ــف ـزاران ن ــدان کــردن ھ و زن

ــســت ــی ــد .   کــارن ــن ــگــوی ــی ــا م بــه م
وجود دارد ولـی "   مشکالت عمیق" 

ــحــات  ــوضــی ــرا بــا ت ــد آن ــکــوشــن مــی
، " مسـالـه نـژادی" سطحی نـظـیـر، 

مشکل فرھنـگـی " ، " جوامع اقلیت" 
ـتـی ـی و نـظـایـر آن در واقـع "   و تـرب

اسقف منـچـسـتـر .   ماستمالی کنند
ـات" ھم به ما میگوید که  ـی " اخـالق
ــه اســت بــاری،  . . .   از دســت رفــت

ــد ــل تــن ــی ــل ــح ــریــن ت ھــایــی کــه در  ت
ھای رسمی دیده ام این اسـت  رسانه

ــن شـــورش ــه ای ـــجـــه  ک ـی ـ ـت ــ ھــا ن
ـبـرالـی سیاست"  ـی ـئـول . اسـت"   ھـای ن

ــیــل  ــل ــن ھــم مســالــه را تــق امــا ای
ـا آن .   میدھد مشکل ناشی از این ی

ـیـسـت . سیاست و دولت بورژوازی ن
ناشی از تناقضـات سـرمـایـه داری 

 .است
آنچه که با مرگ یک جـوان 
توسط پلیس در توتنھام شـروع شـد 
و به چھارگوشه لندن و  شھـرھـای 
ـا  ـیـس سـرایـت کـرد، ب بزرگ انگل
ـا  آنچه که  حدود شش ماه پیـش ب
خودکشی یک جـوان تـونسـی در 
ـیـکـاری مـنـجـر بـه  اعتراض بـه ب
انقالب علیه حکومت بن علی شـد 
و یا اعتراض یک دختر جـوان بـه 
ــه  ــجــر ب ــن بــی مســکــنــی کــه م

ھای چند صدھزار نفـره در  تظاھرات
ـقـدان  اسرائیل بر علیه گـرانـی و ف
ــمــاعــی شــده اســت،  ــت ــات اج خــدم
کامال مشابھت دارند و وجوھـی از 
ــا  ــاتــی در عصــر م ــق ــب ــارزه ط مــب

ــد ــن ــه .   ھســت ــم ــع بــا ھ ــن وقــای ای
تفاوتھایشان واکـنـش در بـرابـر بـن 

ھا و تناقضات بنیادی جامـعـه  بست
سرمایه داری و مشـخـصـا بـحـران 
ـتـصــادی و جــھـانـی آن  ـیـق اق عـم

ــد ــن ـت ـــد .   ھسـ ـی ـ ــول ــل در ت ــک مش
اجتماعی و پروسه انباشت سـرمـایـه 

ــوه .   ریشــه دارد ــی ــایــد کــل ش ــا ب ی
ـا  تولیدی کنونی را عوض کـرد ی
. اینکه وضع حتی بدتر خواھـد شـد

جوانان در ھـمـه جـھـان بـخـشـی از 
ــل  ــره کــار را تشــکــی ارتــش ذخــی
ـیـن  ـیـکـاری در ب ـنـد، نـرخ ب میدھ
ــورھــای  ــی در کش ــوانــان حــت ج

ـتـه حـدود  ـا ٣صنعتی پیشرف  ٤ ت
ــشــتــر از نــرخ عــمــومــی  ــی ــرابــر ب ب

طبیـعـی اسـت کـه .   بیکاری است
بویژه در شرایط کنونی، یعـنـی در 
دوره بحران و ھجوم وسیـع سـرمـایـه 
ــه  ــق ــدگــی طــب ــشــت و زن ــه مــعــی ب
ـبـل از  کارگر، این بخش جامـعـه ق
ھمه عکس العمل نشان دھند و بـه 

ــورش ــرکــه ش ــح ــروی م ھــا و  نــی
ــوده ای یــا انــقـالبــات  اعـتـراضــات ت
ــد ــدیــل شــون ــب ــا تــحــوالت .   ت ــع طــب

ـاسـی در ھـرجــا  ـتـمـاعـی و ســی اج
شکل و شمایل و مضـمـون خـاص 

ـایـه ای  خود را میگیرد، اما دلیـل پ
نقش جوانان در تحوالت معاصـر در 
ـاسـی جـامـعـه حـاضـر  اقتصاد سـی

ھـای  نھفته است که علیرغم تفـاوت
ــژگــی ھــای مــحــلــی   نــاشــی از وی

ـیـت واحـد و  ریشـه در یـک واقـع
ـقـول . جھانی دارد این واقعیت کـه ب
ـیـسـت  " مانیفسـت  ـادر ن سـرمـایـه ق

برای بردگان خـود حـتـی زنـدگـی 
ـا ".   برده واری تامین کند ـق ـی مـا دق
در ایـن مـورد .   در اینجا قرار داریـم

ـقـل از  ھم مثالی از انگلیس، بـه ن
دبیر کالـج در " ستار رحمانی"آقای 

ـا بـی بـی  توتنھام در مصـاحـبـه ب
ــت ــویــاس ــار گ ـی ــی، بسـ ــرخ :   س ن

ــیــس  ــل ــگ ــاری در کــل ان ــیــک  ٨ب
 درصـد و  ٢٠درصد، در بین جوانان 

ـنـھـام   درصـد ٥٠اما در محله تـوت

این ارقام به ما میگوید چـرا !   است
جوانان و بخصوص جوانان مناطـقـی 

 .اند چون توتنھام چنین عاصی
 

تقریبا در تـمـام :  کارگر کمونیست
این حرکتھائی که جھـان سـرمـایـه 
ـتـه یـک وجـه  داری را در بـرگـرف
ـارتسـت از  مشترک اعتراضات عـب
ـقـر و  ـیـکـاری و ف اعـتـراض بـه ب

با توجه به ایـن نـکـتـه .   تبعات آنھا
را در کـدام "   نسل جـدیـد" جوانان یا 

 صف طبقاتی میتوان توضیح داد؟ 
در جواب بایـد بـه :   مصطفی صابر

ـیـل  دو جنبه یا بـه دو سـطـح تـحـل
ــم  ــھ ــه ب ــت ــب ــه کــرد، کــه ال ــوج ت

ـیـت .   انـد مربـوط ـنـکـه مـوقـع اول ای
ـات و حـرکـات  جوانان در این انقالب
از لحاظ سیاسی از چه قرار اسـت، 
ـیـت آنـھـا در  ـنـکـه مـوقـع و دوم ای
ـاسـی جـامـعـه حـاضـر  اقتصاد سـی

 . چیست
ـایـد گـفـت کـه  در مورد اول ب

ــات  اعــتــراضــات تــوده ــالب ــق ای و ان
ـا مـحـصـول اعـتـراض  ـت ـای جاری نھ

ــارگــری اســت ــچ .   ک ــی ھــی ــعــن ی
ـــی،  ـت ـــســ ـی ــ ـال ــ ـــون ـی ـاســ ــ ـبـــش ن ــ ـن جــ
اسالمیستی، لیبرالـی و بـورژوایـی 
پرچمدار و مـحـرک ایـن حـرکـات 

ــت ــس ــن .   نــی ــه ای ــم ــکــس ھ ــرع ب
ـا  جنبش ھای بـورژوایـی آشـکـارا ی

ـقـالب قـرار دارنـد .  نھان در مقابل ان
در ھمه جا با وجود تمایزات و خـود 

ھـا مسـالـه اصـلـی ھـمـان  ویژگـی
است که مـا در " آزادی و کرامت" 

ـتـی  .   انقالب مصر دیـدیـم حـتـی وق
شعار داده میـشـود "   دمکراسی" که 

ـا  ـاوت ب ـف ـیـری کـامـال مـت ـب با تـع
تعابیر مسلط و  بـورژوازی مـطـرح 

بنا براین ھر تعبیـری کـه از .   است
ـان داشـتـه  ـاتـی جـوان ـق موقعیت طب
ــن  ــم صــرف شــرکــت در ای بــاشــی
انقالبات و حرکـات، چـه رسـد بـه 
ـالـه آن  اینکه نیروی محرکه و فـع
ــه  ـق ـاشـنـد، آنـھـا را در صـف طـب ب

ـات و . کارگر قرار میدھد این انقالب
ـبـش ھــای  ای طـالیـه ھـای تـوده جـن

ـیـسـت و  ـا در قـرن ب عروج پرولتاری

یک است و جوانان ھـم از لـحـاظ 
ـالـه  سیاسی پرچمداران و عنصر فـع

ـا .    این حرکات ھستند در رابـطـه ب
ـا  ـف وجه سیاسی به ھمین اشاره  اکت
میکنم چرا که حـزب مـا در ایـن 
ـادی دارد و  ــ ـات زی ــ ـی ــ ــورد ادب م
ــه  ــال ب ــث ــان را بــرای م ــدگ ــن خــوان

ـنـوم  سخنرانی ـل  ٣٦ھا و مصوبات پ
حزب که در بـھـار امسـال بـرگـزار 

 . شد رجوع میدھم
اما در مورد وجه دوم، یـعـنـی 
ـقـطـه نـظــر  ـان از ن ـیـت جـوان مـوقـع
اقتصادی، واقعیـت ایـن اسـت کـه 

بـه اسـامـی "   نسل جدید" و " جوانان" 
و مفاھیمی برای اشاره به  بـخـش 
وسیعـی از ارتـش ذخـیـره کـار در 
ـبـدیـل شـده  جامعه سرمایه داری ت

ـتـی از .   است ـان" وق ـقـش  "   جـوان و ن
آنان یاد مـیـشـود، مـنـظـور صـرفـا 

ـیـن  ـا ١٨انسانھای مثال  ب  ٢٥ ت
ــســت ــال نــی  ١٨اگــر کســی .   ( س

ـا  سالش باشد و کارگر کـارخـانـه ی
ــد  ـن ـاشـد بـه او مـیـگــوی کـارگـاه ب

ــارگــر جــوان ــارگــر یــا ک اگــر .   ک
ـیـسـانـس ٢٤کسی   سالش باشد و ل

گرفته باشد و در آمـوزش پـرورش، 
کارخانه یا بانک کـار کـنـد جـزو 

ـان" کاتاگـوری  بـه صـورتـی "   جـوان
ـیـم  که داریم راجع به آن بحث میکن

گیرد، بلکه شغل و حـرفـه  قرار نمی
ـا  و رشته مربوطه مـعـرف اوسـت ت

ایـن "   جـوان" مـفـھـوم . )     سن و سال
روزھا بیش از پیش دارد تبـدیـل بـه 

ـیـکـار" ، " بی آینده" چیزی شبیه  ، " ب
در " ، " بین دو شغـل" ، " منتظر شغل" 

ــه بــازار کــار ــر " ، " حــاشــی کــارگ
و غیـره "   کارگر نیمه وقت"، " موقت

ــشــود ــی ــھــا ھــمــه نــام .   م ــا ایــن ام
ـلـف ارتـش ذخـیـره  بخش ھای مـخـت

ـیـت عـظـیـم .   کار است یعنی جـمـع
ـیـکـاری کـه جـزء  بیکار و نیمـه ب
. ضروری تولید سرمایه داری اسـت

ـاگـزیـر ارتـش  انباشت سرمایه بـه ن
آورد و  ذخیـره کـار را بـوجـود مـی

ــژه در دوره بــحــران ــوی ــه ب ــت ــب ھــا  ال
ــی" بصــورت  ــت اضــاف ــعــی ــم ، " ج

ـیـکـاران" ، " جمعیت زائد"  و غـیـره "   ب
ـانـطـور .     خود را نشـان مـیـدھـد ھـم

ــم حــتـی در  ـت کـه بــاالتـر ھـم گـف
ترین کشورھا مفھـوم جـوان  پیشرفته

ـیـشـتـر ٤ تا ٣معادل واقعیت   برابر ب
ـیـکـاری  قرار گرفتن در مـعـرض ب

ـای .   اســـت ــ ـان کشـــورھ در ھـــمــ
ـنـھـام  صنعتی در جایـی مـثـل تـوت

ـیـویـورک ( لندن  که در پاریس و ن

دیـدیـم )  و غیره شبیه آن بسیار است
ـنـی "   جوان" که  بودن حتـی بـه مـع

 ٥٠این است که شما بـه احـتـمـال 
ـیـد ایـن مسـالـه .   درصد بیکار ھست

ـــه اصـــطـــالح  ـای ب در کشـــورھــ
جھانسومی حـتـی حـادتـر اسـت و 
ـزان ســـرکـــوب و  ــ ـی ـان مــ ـــھـــمــ ب

ھا حتی شدیدتـر اسـت و  محرومیت
ــی  جـوانــان را رادیـکــال تـر و انــقـالب

 .میکند
ـاشـیـد  حتی اگر شما دانشجـو ب
. وضع بھتر از ایـن  نـخـواھـد بـود

ـیـش  چرا که  این روزھا بیـش از پ
مجبورید خرج تحصیل را که ھـردم 
ـتـر مـیـشــود از طــریـق وام و  گـران
ـامـیـن  ـانـک ت ـار از ب گرفتن اعتب

ـقـدر شـانـس و .   ( کنید البته اگر آن
ـاشـیـد  امکانات خانوادگی داشتـه ب
ــل  ـائ ــخـاری ن ـت ــیـن اف کـه بـه چـن

در این حالت  شما در واقـع ! )   شوید
ـیـد کـه داریـد بـرای  پرولتری ھست
ـازار بـردگـی کـار آمـاده  ورود به ب
ـان را اوال   میشود اما  مزد آینـده ت

اید تا خـرج آمـاده  پیش فروش کرده
ــه بــازارکــار را  ــرای ورود ب شــدن ب
ـیـش  ـابـت ایـن پ تھیه کنید، ثانیا ب
ـازه  فروش کردن و اعتبار گرفتـن ت

ـثـمـار !   پردازید بھره ھم می یعنی است
ـاقـی .   ( اندر استثمار ـف ایـن اصـال ات

نیست که چند ماه قبل از شـورش 
ـان مـحـروم در  ھفته گذشته  جـوان
ـبـش وسـیـع  انگلیس ما با یک جن
ــان و دانــش  ــال دانشــجــوی و رادیــک
آموزان علیه سه برابر شدن مـخـارج 
تحصیل روبـرو بـودیـم کـه سـراسـر 

ـیـس را فـرا گـرفـت ایـن دو .   انگل
حرکت با ھمه تفاوتھـا روی یـک 

ــد ســکــه ــد ده درصــد از . )   ان شــای
ـان  دانشجویان بتوانند به شغل ھای ن

و آب دار برسند و شریک استثـمـار 
 ٩٠ولی .   و چپاول بورژوازی شوند

ـایـد جـای پـدران و  ـیـه ب ـق درصد ب
ــردگــی  مــادرانشــان را در بــازار ب

" جـوان" بنا برایـن .   مزدی  پر کنند
ـاشـد،   حتی اگر منـظـور دانشـجـو ب
ـاسـی اش ایـن  معادل اقتـصـاد سـی

کارگر احـتـمـالـی فـردا : "شده است
ـثـمـار  که از ھمین امروز بشدت است
میشود و به انقیاد سرمـایـه درآمـده 

ـاز " !     است ـتـه ب ـب در ایـن مـوارد ال
کشورھای پیشرفته غربی مد نظـر 

کمتر توسـعـه " است، اما در مناطق 
سرمایه داری وضـع اگـر از "   یافته

  ١از صفحه 
 عصیان جوانان و انقالب کارگری

 

 



 5 ١٧٠شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

 . این بدتر نباشد بھتر نیست
 

امـا عـالوه بـر :  کارگر کمونیست
اینکه آمارھای بیکاری حاکـی از 
ـان  اینست که میزان بیکاری در می
جوانان بسیار بیشتر است، از طـرف 
ــرای  ــی ب ــورژوازی حــت ــر ب ــگ دی
ـا  تخفیف معضل بیکـاری عـمـال ب
ــگـی در  ـازنشــسـت ـاال بـردن سـن ب ب
جھت معکوس عمل میکنـد، چـرا 

 اینطور است؟ 
منطق سودآوری و : مصطفی صابر

ــجــاب  ــه ای ـاشــت ســرمـای ــون انــب ـان ق
ـثـمـار کـارگـر  میکند تا درجه اسـت

ـاال رود بـه .   ھرچه ممـکـن اسـت ب
ــی کــه ســھــم   ــن کــار " ایــن مــع

ــاعــا الزم بــرای "   ( الزم ــم ــت ــار اج ک
ـتـر و سـھـم )   تولید نیروی کار کـم

ــشــاء ارزش "   ( کــار اضــافــی"  مــن
اضافه در تمام اشکـال آن، سـود و 

ـیـشـتـر شـود)   بھر و اجـاره یـک .   ب
ــوژی و  ــول ــکــن ــردن ت راھــش بــاالب
بھروری کار اسـت و راه دیـگـرش 
ـاال بـردن  افزایش سـاعـت کـار و ب
شدت کار یا افزایش عـمـر کـاری 
ــھــای  ــش ســال ــر و کــاھ کــارگ

دقیقا بـه ھـمـان .   بازنشستگی است
ـنـه ـزی ھـای  دلیلـی کـه سـرمـایـه ھ

وجـھـی (تولید نسل بعدی کارگران 
ـیـن مـی)  از کار الزم ـای آورد و  را پ

ــه کــارگــر  ــق ــود طــب ــه دوش خ ب
ـا  می اندازد، بھمان دلیل میکوشـد ت

میتواند شیره جان کارگران مـوجـود 
ـاال ( را بمکد  سھم کار اضافی را ب

ــرد ــب ــا ) .   ب ــداعــی شــدن جــوانــان ب ت
ـیـکـاری و بـی  بیکاری و نیـمـه ب
آیندگی دقیقا روی دیـگـر سـکـه 
ـازنشـسـتـگـی و کـار  افزایش سن ب
. کردن شاغلین تا دم مـرگ اسـت

در ھمان اروپا و کشورھای توسـعـه 
ـان  ـیـکـاری جـوان یافته کـه نـرخ ب
بسیار باالتر از نرخ عمومـی اسـت، 
شاھد ھستیم کـه در ھـمـه جـا از 
ـا فـرانسـه سـن  ـیـس ت یونان و انگـل

ـزایـش مـی ـازنشـسـتـگـی اف ــد ب ـاب . ی
ـایـد  یعنی بیکاری جوانان  حـتـی ب

بازنشستگی در واقـع !  افزایش یابد
ـبـال  بخشی از دستمزد  است کـه ق
ــه  ــم ـی ـ ــوان ب ــعــن ــده تــا ب ــم ش ک
بازنشستگی در سـالـھـای از کـار 
افتادگی پرداخت شـود، امـا حـاال 
ـفـع سـرمـایـه  در این دوره بحران به ن

کارگر بـعـد از . باال کشیده میشود

ـیـرد و بـس ـایـد بـم بـعـالوه .     کار ب
مـخـارجـی کـه اسـتـخـدام کـارگــر 
جدید برای سرمایه دارد پـس انـداز 

درسـت .   مـیـشـود"   صرفه جویـی" و 
ـیـرغـم رشـد سـریـع  ھمانطور که عل
بارآوری کـار مـا بـه جـای آنـکـه 
شاھد کاھش منظم ساعـت کـار و 
افزایش آسایش و فـراغـت کـارگـر 

ـنـم کـه انـواع روش باشیم می ھـا  بی
برای افزایش ساعت کار کـارگـران 
شاغل در پیش گرفته میشود و از 
ـیـمـه  سوی دیگر جمعیت بیکار و ن

اینـھـا ھـمـه . یابد بیکار افزایش می
انـد و ریشـه در  یـک پـدیـده واحـد

 .منطق انباشت سرمایه دارد
ـیـن مـا  تا آنجا که به بحث مع

" نسل جـدیـد" یعنی مساله جوانان و 
برمیگردد باید تاکید که ھـر نـظـام 

ـانـون " اجتماعی  و تولیدی دارای  ق
ھـا  شامل نسل( خاص خود "   جمعیت

ـنـوبـه .   است) و رابطه بین آنھا که ب
ـیـد  خود مستقیما در مناسبـات تـول
. و قوانین آن شیوه تولید ریشـه دارد

ـیـت در دوره  برای مثال قانون جـمـع
گردآوری خوراک مبتنـی بـر ایـن 
ـیـت  واقعیت است که افزایش جـمـع
ـاطـق وسـیـع  ـزم تصـاحـب مـن مستل
ـیـجـه شـاھـد  ـت زمین اسـت و در ن

ـیـم جنگ ـایـل ھسـت ـب در .   ھا بین ق
ـنـوان  سرمایه داری  آنـچـه کـه بـع

شناخته میـشـود در "  قانون جمعیت" 
. واقع قانون انباشت سـرمـایـه اسـت

ــوی  ــج ــه در جســت کــار " ســرمــای
ــی ــرد "   اضــاف ــک ــمــل ــک ع بــا ی

از .   متناقض و دوگـانـه روبـروسـت
ـاگـزیـر اسـت کـه  کـار " یکسو  ن

را گسترده کـنـد، چـون کـار "   الزم
اضافی ھمراه و در جـوار و حـیـن 

از .   آیـد انجام کار الزم بـدسـت مـی
ــا در  ــق ــی ــگــرو بــاز  دق ســوی دی
ـیـشـه  جستجوی کـار اضـافـی ھـم
میکـوشـد سـھـم کـار الزم را کـم 

یعنی ھم آنرا افزایش میـدھـد .   کند
ـیـجـه شـمـا از !     و ھم کاھش در نت

ـبـوھـی کـارگـر روبـرو  ـا ان یکسو ب
ھستید که بیکار و تشنه کـارنـد و 
ــگــی و فــالکــت آه در  ــن از گــرس
ــگـر بــا  ــد،  ســوی دی بسـاط نـدارن
ـا  ـیـد ت کارگران شاغلی روبرو ھسـت
ـایـد  قطره آخر عرق و تـوانشـان را ب
برای سرمایه دار کار کننـد و زیـر 
ـامـیـن  فشار کار و فقر ناشـی از ت

ھای گرسنه خود کمرشـان  ھم طبقه
ایـن درسـت مـابـه .   خم شـده اسـت

ـقـول  ازای انسانی قانون انباشت یا ب

مارکس قانون مطلق سرمایه داری 
مساله اینـجـاسـت کـه ایـن .     است

موضوع در زمان ما کامال نسـلـی 
ـادی را .   شده است ـان زی یعنی جوان

ـار  ـازار کــ ــ داریـــد کـــه جـــذب ب
ای نـدارنـد و  از  شوند و آینـده نمی

طرف دیگر و در ھمان زمان شـاھـد 
ـنـوان  افزایش سن بازنشـسـتـگـی بـع

و نسخـه "   ریاضت کشی اقتصادی" 
ــرای  ــورژوازی ب مــعــجــزه آســای ب

 . مداوای بحران اقتصادی ھستید
 

سرمایـه داری :   کارگر کمونیست
پاسخی به معضالت امروز جامـعـه 
ـان نـدارد  و از جمله مشکالت جـوان
ـتـصـادی  ـیـق اق ـق و با این بحران عم
ــه بــاشــد  ــت ــاســخــی داش اگــر ھــم پ
شـکـسـتـن ایـن بـحـران روی دوش 
ــه کـارگــر و ایـجــاد شــرایــط  ــق طـب

ـاسـخ .   ھولناکتری است بنظر شما پ
ــســت؟ چــه خــالء ــی در  چــی ھــائ

ـان و  حرکـتـھـای اعـتـراضـی جـوان
ـا  اعتراضات موجود باید پر شـود ت
بشود به تـعـرض بـورژوازی افسـار 

 زد و جامعه آزاد بشود؟
ـنـطـور اسـت، :   مصطفی صابر ـی ھم

ــھــایــی  ــه داری پــاسـخــی ن سـرمــای
ـارت .  ندارد پاسخ مقطعی آنـھـم عـب

ھای عـظـیـمـی از  از نابودی بخش
ـیـروھـای مـولـده  گـاه از طـریـق ( ن

، تحمیل فقـر و فـالکـتـی ) جنگ
ــر و فــراھــم کــردن  ــعــت بــازھــم وســی
شرایط مـجـدد سـودآوری سـرمـایـه 

که حداکثـر بـعـد از یـک .     است
دروه رونق باز در سیـکـل بـعـدی و 
ـاکـتـر  ـن در ابعـادی بـمـراتـب وحشـت

سـرمـایـه داری .   بھمین جا بـرسـیـم
یک سیکل شوم از تناقـض و بـن 
بست و خون و عرق است که دائمـا 
ـا آنـرا مـتـوقـف  تکرار میشـود و ت
نکنیم ھمچنان تکرار خواھد شـد و 
ــود خــواھــد کــرد ــاب ــت را ن . بشــری

ھـای  ھا و خیـزش خوشبختانه انقالب
ــانــه آنســت کــه  ــا نش ــق ــی ــر دق ــی اخ

ـا  ھای عظیم به میدان آمده توده اند ت
ـیـدا  راه حلی برای مشکالت خود پ

ـنـد ـان بـه .   کن ـان جـوان در ایـن مـی
دالئلی که شرح آن رفت در صـف 
اول این تحرک و پاسخگویی قـرار 

ـزی جـز .   اند گرفته ـاسـخ چـی اما پ
ـایـد قـدرت  این نمی تواند باشد که ب

سیاسی سرمایه داری را در ھـمـه 
جا پایین کشید و قدرت مستقیم و 
ـیـت  انقالبی شـھـرونـدان  و حـاکـم

ھای عظیم کـارگـران و مـردم  توده

ـاسـی .   را برقرار کرد باید قدرت سـی
و اختیار جامعه را بدست گرفـت و 
ـتـمـاعـی را  کل شیـوه زنـدگـی اج

باید حاکمیت سرمـایـه .  عوض کرد
و سود و بازار و کاال را بر زندگـی 

ـازار را .  بشر برانداخت ـایـد دسـت ب ب
ـاه کـرد ـایـد .   از زندگی مردم کوت ب

ــده پــایــان داد کــه  ــدی ــن پ ــه ای ب
ـبـدیـل بـه کـاال  محصوالت کـار ت
ـاز  ـی میشوند و به دست کسی که ن

ــمــی ــکــه پــول  دارد ن رســد مــگــر آن
ـادلـه آنـرا  داشته باشـد و ارزش مـب

باید حاکمیت پـول و .   پرداخت کند
ـادلـه را بـرانـداخـت ـایـد .   ارزش مـب ب

ـنـد  ھمه چیز بخاطر آنچه که ھسـت
ـنـی ارزش مصـرفشـان سـاخـتـه  یـع
ـاز انسـانـھـا در  ـی ـا بـه ن ـن شوند و ب

ــرد ــرار گــی ــھــا ق ــار آن ــی ــایــد .     اخــت ب
ھـای  بیکاری از یکـسـو و سـاعـت

ـزایـش  طوالنی و برده وار کـار و اف
سن بازنشستگی از سوی دیگـر را 

باید فورا ساعـت کـار را .  برانداخت
ــایــد بــردگــی  کــاھــش داد و   ب

باید کـار را از .   مزدی را برانداخت
فعالیت اجباری و بیگـانـه شـده در 
ـانـه و  ـب قبال مزد به فعالیـت داوطـل
. آزاد و خالق اجتماعی تبدیل کـرد

ــالب  ــد انــق ــای ــالم ب ــک ک در ی
ـیـسـتـی کـرد راه دیـگـری .     کمـون

البته خود ایـن راه ھـم ابـدا .   نیست
پیروزیش تضمیـن شـده .   آسان نیست

ـارزه .   و اجنتاب ناپذیر نیست امر مـب
ــی اســت ــایــد .     و تــالش ھــرکــول ب

ــد احــزاب و  ــای ــشــکــل شــد، ب ــت م
ای مخصوص ایـن  ھای توده سازمان

. مبارزه را در ھمه جـا ایـجـاد کـرد
ــد و  ــگــی ــن ــه قــدم ج ــدم ب ــد ق ــای ب

ـاسـی درسـت در  انتـخـاب ھـای سـی
ھـای عـظـیـم قـرار داد و  برابر توده

 .رھبری را تامین کرد
ـتـریـن  ـتـوان مـھـم از ھمینجا می

ھــای مــوجــود در حــرکــات  خــالء
ـا .   جوانان را ھم دید ـان ت بنظرم جـوان

ـفـی  آنجا کـه اوضـاع مـوجـود را ن
ــار  ــش خــوب ک ــی ــنــد کــم و ب کــن

کال غریزه و شم سیـاسـی .   میکنند
ـنـد .  خوبی از خودشان نشـان مـیـدھ

اینکه به احزاب سنتی تا کـنـونـی 
ـتـکـارات  اتکاء نمی ـنـد و بـه اب کن

جدید و بدیع متوسل میشوند نقـطـه 
ـنـکـه کـل .     قوت آنھا است امـا ای

جنبش بایـد بـه کـدام سـمـت بـرود 
دیدگاه روشنی نـدارنـد و بـرای آن 

ـزارھـای  متشـکـل نـمـی شـونـد و اب
ـنـد الزمه اش را ایجاد نـمـی آن .   کـن

تجربه و آمادگی و افـق وسـیـع و 
به تـجـارب .   دقیق سیاسی را ندارند

قبلی و تالش دویست ساله بشـریـت 
ـا  ــ ـــی و خصـــوص ـای ــ ـــرای رھ ب
ـنـد .  مارکسیسم آشنا و مسلط نیست

ـان  اما این دیگر مشکل خاص جوان
در واقع خـالء آشـکـار کـل .   نیست

ای اخـیـر  انقالبات و حـرکـات تـوده
ھـای  فقدان احزاب و سـازمـان.   است

کمونیستی کارگری و رادیـکـال و 
در عین حال پا رو زمین اسـت کـه 
ـیـروزی  ـات را بسـوی پ ـقـالب این ان
ــه  ـاسـخـگـویـی ب ـبـه و پ ھـمـه جـان
ـنـد ـیـش ران . مسائل واقعی مـردم پ

ـبـود  را ھـم در  این فقـدان و کـم
انقالب مصر که در نیمـه راه اسـت 
و با ضد انقالب دست و پنـجـه نـرم 
میکند میشود دید، ھـم در تـونـس 

ــم در شــورش ھــای کــور و  و ھ
ـیـس کـه انـرژی  آنارشیستی انـگـل
ـتـوانسـت و  ـی عظیم نھفتـه در آن م
میتواند به یک جنبـش زیـر و رو 
ـیـسـم  ـال ـت ـی ـیـه کـاپ کننده جدی عـل

 ... تبدیل شود اما ھدر میرود
چطـور مـیـشـود ایـن خـالء را 
پرکرد؟ باید در ھمه جا تالش کـرد 

ھـا و  و این دست ھمه سوسیالیـسـت
امـا اگـر .   ھا را میبوسـد کمونیست

حتی در یک مورد جواب روشنـی 
ھای قابل اعتنایـی  داده شود و توده

ــکــال و  ــرچــم رادی تــحــت یــک پ
ـبـری  کارگری مـتـحـد شـونـد، رھ
ـنـد و  سیاسی منسـجـمـی ارئـه دھ
قدرت غیر قابل صرف نظر کـردنـی  
ـنـد، بسـرعـت بـرق در  تشکیـل دھ

ـیـر خـواھـد شـد ـا .   ھمه جا تکث ـی دن
. بشدت آماده چنین راه حلـی اسـت

ھـایـی کـه امـکـان  یکی از آن جـا
چنین تحولـی کـامـال وجـود دارد 

در جامعه ایران به یـمـن .  ایران است
ـقـالبـی غـنـی  تجارب سیاسی و ان

ـقـالب   و شـوراھـای ٥٧اش، از ان
، و  ٨٨کارگری گرفته تا انقالب 

به یمن منـصـور حـکـمـت و حـزب 
کمونیست کارگری و  بـرافـراشـتـن 
ــی انــقــالب  ــرچــم روشــن و انســان پ
کارگری، این امـکـان ھسـت کـه  
راه حل نـجـات بشـریـت از گـرداب 
ـیـروی  سرمایه داری را بـه یـک ن
ـابـل  ـاسـی و ق مادی و عظیـم سـی

ما با تمام قـوا .   انتخاب تبدیل کرد
در این جھت میکوشیم و امید مـن 
ـان ایـن حـزب و  این است که جـوان

 .*این پرچم را بدست گیرند
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ـتـریـن  ـف ـی زنجیر اروپای واحد در ضع
شـورش .   حلقه خود از ھم گسـسـت

ـای  بـورژوازی  ـان روی مردم در یون
ـتـصـادی  برای سـاخـتـن کـمـپ اق
ـزرگـی  واحد در اروپا را به کابوس ب

ـات .   تبدیل نـمـود تصـویـر اعـتـصـاب
سراسری کارگری و سـنـگـرھـای 
ــه  ــابــانــی در یــونــان، بــالفــاصــل خــی

ــحــران" مــوجــب شــد  ــان"   ب ــون ــه "   ی ب
. مسئله کل بورژوازی تبدیـل شـود

ـا در  در آخرین جلسات اتحادیـه اروپ
ارتباط با تصویب کمکھای مـالـی 
به دولت یونان، دیگر بحـث بـر سـر 
ضررھای اقتـصـادی ایـن کـمـک 
ـبـران  ـلـکـه آنـچـه رھ رسانی نبود، ب
ـان  ــ ـزب ــ ـارا ب ـــی آشـــکــ ـای دول اروپــ

ـام و شـورش  می ـی اوردند ترس از ق
ـایـی  مشابھی در کشـورھـای اروپ

ــود ــبــود.   ب ــی جــھــت ن ــی ب ــگــران . ن
ـام  ـی بورژوازی اروپا ھنوز از لرزش ق
ـان فـارغ نشـده بـود کـه  مردم یـون
ـیـل  ـیـه تـحـم شعله خشم مردم بر عل
ـلـه ور شـد ـان شـع . فقر در انگلـسـت

ــه  ــظـام سـرمــایـه داری ب گـنـداب ن
ـیـده اسـت مـردم دیـگـر .   بیـرون جـھ

خواھند بار بـحـران سـرمـایـه را  نمی
ـنـد  دیگر نـمـی.   بدوش بکشند خـواھ

ـیـن خـود  ـقـر مـاب ـقـسـیـم ف شاھـد ت
ـز کـردن .   باشند ـار فـری دیگر زیـر ب

ـنـد بـرونـد، در  دستمزدھا نمـی خـواھ
ـیـه نـظـم  یک کـالم مـردم بـر عـل
ــه شــورش  ــه داری ســر ب ســرمــای

فرمولھـای بـورژوازی .     اند گذاشته
ھای بیشتر اقتـصـادی  برای ریاضت

جـھـان وارد .   کـنـد دیگر کـار نـمـی
مـردم از .   فاز جـدیـدی شـده اسـت

ـا  ـا ت خاور میانه، تا افریقا و از اروپ
ـا دخـالـت خـود  ـیـن ب امریکای الت
ـا را عـوض  ـی میخواھنـد چـھـره دن

ــد ـن ــس .   کـن ـی ــگـرانـی ری تـمــامـی ن
ـیـن امـر  بانک جھانـی ھـم از ھـم

اگر بورژوازی با دو جـنـگ .   است
جھانی ھدایت ترسیـم چـھـره جـدیـد 
ـار  ـب ـن دنیا را به عھده گرفته بود، ای
ـا  ـتـکـش  ب کارگران و مـردم زحـم
ــام و  ــاســی و قــی ــی اعــتــراضــات س

ـزش ــش  خـی ـی ــالبـی خـود پ ـق ھـای ان
خواھنـد اجـازه  اند و می دستی کرده

ــرای حـــل  ــورژوازی ب ـــد ب ـن ــدھـ ن
ـا  بحرانھای خود، منطقـه ـی ای از دن

 .را بکام جنگ  دیگری بکشاند
ــل  ــن اوضــاع ک ــن ای ــر مــت ب
ـاسـی بـورژوازی  ـنـھـای سـی دکتـری
برای کنترل اوضاع یـکـی پـس از 
. دیگـری بـی مصـرف شـده اسـت

ـانـه  ـی دھھا سال در مـنـطـقـه خـاورم
ـا  ـتـکـش را ب کارگران و مردم زحـم
سموم  مذھبی و ناسیونالیسـتـی از 

ـنـد یکـدیـگـر جـدا مـی ـت امـا .   سـاخ
ھـای پـر  امروز مـا شـاھـد صـحـنـه

شکوھی از ھمبـسـتـگـی مـردم در 
ـان غـزه در .   این منطقه ھستیم جوان

ـان  ـاب ـی حمایت از مردم سوریـه بـه خ
آیند و کارگر در اسراییل بـرای  می

ــراض خــود، آدرس  نشــان دادن اعــت
میدان التحـریـر مصـر را بـه دولـت 

امـروز کـارگـر در .   اسراییل میدھد
سوریه، اسراییل، مصر و بـحـریـن و 
یونان و اسپانیا برای جاکـن نـمـودن  
نظامی بمیدان آمـده اسـت کـه جـز 
فقر و گرسنگی رسمی و سرکـوب 
ـاورده  ـی چیزی برایـش بـه ارمـغـان ن

ــورژوازی چــه .   اسـت امـروز کـل ب
ـپـرسـت یـھـود،  اسالم سیاسی و قوم
ــم عــرب و  ــســی ــالــی ــون چــه نــاســی
پرچمداران اروپای واحد، زیر ضـرب 

ــه ــت ــرار گــرف ــشــی ق ــب ــن ــد کــه  ج ان
ظرفیتھای رادیکالی از خـود نشـان 

ــســم .   داده اســت ــش کــمــونــی ــب جــن
کارگـری در ھـمـه ایـن کشـورھـا 

تواند یکی از دخالتگران مـوثـر  می
 .*در این جنبشھا باشد
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ای شـود  مبادا خبر این ماجرا رسانه
ـیـرون درز کـنـد چـون جـزو .   و به ب

ـان  اسرار امنیتی حكومت و صـاحـب
 ! كار محسوب میشود

ـایـت آشـكـار  ـن این اتفاق یـك ج
ـفـرخـواسـت  ـی است و باید علیه آن ك

در ایـن گـزارش .  خود را اعالم كرد
خبـر از ایـن داده مـیـشـود كـه در 
ـتـروشـیـمـی  مكانی حساس چـون پ
ـا مـواد  كه سر و كار دائم كـارگـر ب
ـیـو اسـت،  ـت ـایـی و رادیـو اك ـی شیم

ـیـو دسـتـگـاه  چشمه مواد رادیو اكت
ارسال اشعـه از مـكـان خـود خـارج 
شده و بـه مـحـیـط كـار كـارگـران 

روشـن اسـت كـه .   كشیده شده اسـت
ــورت  ــود ص ــخ ــود ب ــن كــار خ ای
ـنـی  ـتـرل ایـم نمیگیرد، بلكه عدم كن
بر محیط كار و باز ھم بی توجھـی 
به جان و زندگی كـارگـران تـوسـط 
مشتی سودجو و استثـمـارگـر، کـه 
ــون و  ــت و قــان ــت دول ــمــای از ح
نیروھای سرکوب ھـم بـرخـوردارنـد، 
ــن اتــفــاق  ــی ــی چــن عــامــل اصــل

ـیـب در .   ناگـواری اسـت بـدیـن تـرت
نتیجه این ماجرا كارگران در تـمـاس 

ـیـو قـرار  ـت مستقیم با مواد رادیـو اك
میگیـرنـد، و ھـفـت سـاعـت تـمـام 
میگذرد که معلوم شـود مـوضـوع 

تـعـدادی از .   از چه قرار بوده اسـت
ـنـد كـه  ـن كارگران آسیب جدی میبی
حتی صحبت از قطع دسـت یـكـی 

ـنـكـه ابـعـاد . از این كارگران است ای
ھـا چـقـدر اسـت، روشـن  این آسیـب

ـقـت را از  ـی ـق نیست و حتی كـل ح
ـانـی مـاجـرا  خود كارگـران كـه قـرب

اند و تنـھـا  ھستند، پنھان نگاه داشته
ـتـكـاران ایـن اسـت كـه  ـای دغدغه ایـن جـن

 .مبادا خبر به جایی درز پیدا كند
ــط  ــت فــق ــای ــن جــن صــدمــات ای

ــوده اســت ــب ــی ن ایــن .   صــدمــه جــان
جانیان حتی كارگران آسیب دیـده را 

ـا وجـود  از كار اخـراج كـرده انـد و ب
ـنـوز ٤گذشت   مـاه از مـوضـوع ھ

ھیچ اقدام جدی برای درمـان آنـھـا 
ـفـر از ٢٠.   صورت نگرفته اسـت  ن

ای  ھــمــیــن كــارگــران طــی نــامــه
اعتراضـی خـواھـان رسـیـدگـی بـه 

اما تنـھـا كـاری .   اند وضع خود شده
ــارگــران صــورت  كــه بــرای ایــن ك
ـان و بـعـد  ـه از آن ـی گرفته، یك معاینه اول
ـرای  ـارشـان ب ھم احضار ھـر ده روز یـكـب
ــدون  ــون اســت، ب ــایــش تســت خ یــك آزم

ـرد اینكه معالجـه جـدی . ای صـورت گـی
ـا تـذكـر و اخـطـار  تازه اینكار را ھـمـراه ب

ـادا صـــدای  صــورت داده ــ ـب ــ ـه م ــ ـــد ك ان
 . اعتراض كارگران بلند شود

ـبـشـت روی  اتفاق در اول اردیـھ
ــرا ٤داده و  ــن مــاج  مــاه از ای
بدون اینكه مزدی به ایـن .   میگذرد

ـا  كارگران پرداخت شود و كارفرما ب
ـان از كـار و بـكـارگـیـری  اخراج آن
ـار  كارگران قراردادی جدید، از زیر ب
ـز خـود را رھـا كـرده  ـی این مساله ن
است و در این مدت تنھا پولی كـه 
ـنـه رفـت  ـزی به آنان پرداخت شـد، ھ
وبـرگشــت آنــان بـه ســازمـان و در 

 ھزار تـومـان بـرای ھـر ١٠٠حدود 
 .دوره بوده است

نگاھی بـه ایـن مـاجـرا یـک 
وجه دیگر از شـرایـط بـرده وار كـار 

ـایـد .   در ایران را به نمایش میگذارد ب
ـایـد .   جلوی تکرار این جنایات را گرفـت ب

صدای اعتراض این كارگران را در سـطـح 
 .جھان به صدا درآورد

كارگران عاملین و مسببن ایـن 

ـاسـنـد و  جنایـت آشـكـار را مـیـشـن
خواھان معرفی و محاكـمـه فـوری 

ـنـد ـانـطـور كـه .   آنان ھسـت ـایـد ھـم ب
انـد، كـارگـران  كارگـران اعـالم كـرده

ـالـجـه  آسیب دیده برای كنترل و مـع
فوری به خارج كشور اعـزام شـونـد 
ـزشـكـی  و با آخرین استانداردھـای پ
. تحت معالجه و درمان قرار گیـرنـد

ـاتـی از مـتـخـصـصـیـن و  ـی بایـد ھ
ـتـروشـیـمـی  پزشكان بین المللی به پ
كرمانشاه اعزام شوند تا دایـره ابـعـاد 
ـنـد و اقـدامـات  ـن خطر را بررسـی ك
الزم در جھت جلـوگـیـری از ادامـه 
ـارگـــران و  ـــه كــ ـات آن ب صـــدمــ

ھــایشـان كـه در تـمــاس بــا  خـانـواده
ھمسران خود در خـطـر مـواد رادیـو 

ــه ــت ــرار گــرف ــو ق ــی ــد، صــورت  اكــت ان
بایـد بـه کـارگـران خسـارت .   گیرد

ـا اعـالم .   پرداخت گـردد ـب ـت ـایـد ك ب
ـــران و  ـارگ ــ ـــن ك ـــه ای ـــود ك ش

ـامـیـن  خانواده ھایشان تحت پوشش ت
ـنـد گـرفـت و  اجتماعی قرار خـواھ

ـز دسـتـمـزد ٤بابت  ـی  ماه گذشـتـه ن
دولـت در .   كامل آنھا پرداخت شـود

قبال تامیـن یـك زنـدگـی انسـانـی 
ـایـد  برای کارگران مسئول است و ب

 . اینرا به دولت تحمیل کرد
ــمــی  ــروشـی ـت ــط پ ـق و مســالـه ف

ھمانطور كه اشـاره .   كرمانشاه نیست
ــر  ــم ب ــت حــاك ــن وضــعــی كــردم ای

ھای كار است و ھـر روز از  محیط
ـانـی  كارگران در سراسر کشـور قـرب

اتفاقی كه در پتروشـیـمـی .   میگیرد
ــاه روی داده یــك ھشــدار  ــانش كــرم

ـیـت را اضـطـراری .   است باید وضـع
ھای كـارگـری  در ھمه محیط.  دید

مجامع عمومی خـود را تشـكـیـل 
ـتـخـاب .   دھیم نمایندگان خـود را ان

كنیم و محیط كارمان را بـه لـحـاظ 
ـازرسـی  شرایط ایمنی كـار مـورد ب

ـاقـض .   قرار دھیم تمام مواردی كه ن
سالمتـی و ایـمـنـی مـا كـارگـران 
ــوان  ــن ــیــم و بــع ــن اســت را ثــبــت ك
ـا  ـیـم و ب ـن خواستھای خود اعالم ك
اعتصابات اخـطـاری خـود خـواھـان 

خواسـتـھـایـی .   رفع این موارد باشیم
كه در راس آن خواسـت حـمـایـت از 
ـتـروشـیـمـی  خواستھـای كـارگـران پ

 ١از صفحه 
 جنایتی دیگر در پتروشیمی 

 

 

مسـالـه فـوری .   كرمانشاه قرار دارد
مسـالـه جـان و .   و اضطراری اسـت

ای  ذره.   زندگی ما كـارگـران اسـت
ـیـم .  تامل جایز نیست ـیـسـت ما برده ن

باید بـه ایـن شـرایـط بـرده وار كـار 

ھمه اینھا جھنمی اسـت .   خاتمه داد
ــرای  ــوری اســالمــی ب ــھ ــم ــه ج ك
كارگران و كل جامعه بـوجـود آورده 
ـایـت  ـن است، باید بساط این رژیـم ج

 . *و توحش را جمع كرد
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صدای مھیب فضـا .   روشن میشود
ــد ــکــن ــاع مــی ــھــا .   را اشــب ــوش گ

حساسیت خودشان را از دسـت داده 
میـرسـنـد و . کار شروع میشود.  اند

ـیـد بـه " میگویند  دیروز که نتوانسـت
ـنـم چـکـار  ـی ـب آمار برسـیـد امـروز ب

ــیــد ــن ــان " ، " مــیــک بــجــنــب مــگــر ن
ھی تو، ایـن چـه طـرز " ، " نخوردی

ـاش سـریـع " ، " کار کردنه محـکـم ب
ـنـه" ، " باش ـا شـمـا ! این سنـگـی ـاب ؟ ب

ـنـدش ... چقدر  ـل بیام یک دستی ب
ـیـسـت مـا "   کنـم؟ ـقـصـیـر شـمـا ن ت

ـتـی  ـا وق ایرانیھا ھمه مان تنبلیم، ت
خونه باباه  بودیم ھـی آورده خـوردیـم 
ــه کــه حــاال حــال کــار کــردن  ایــن

 ساعت مداوم عـرق ١٢" .....   نداریم
ـیـچـکـدام .   ریختن و لیچار شنیدن ھ

 .گویا تمامی ندارد
 

 تحقیر بیست و چھار ساعته
ـیـن  ـلـک و تـوھ این لیچـار و مـت
شنیدن و تحقیر شدن به کارفرمـا و 
ـیـشـود؛ بـه آن  رئیـس ات خـتـم نـم
ـیـشـود . ھشت ساعت کارھم ختم نم

ـا ٢٤  ساعت شبانه روز تداوم دارد ت
ـیـم  باورمان بشود مشکل خـود مـائ

ــی" چــون  ــران ــم"   ای ــی ــی .   ھســت وقــت
: روزنامه را میخـوانـی نـوشـتـه انـد

ــلـی در  ایـرانـی ـب ھــا رتــبـه سـوم تــن
ـنـد ـاز .   جھان تـو تـرافـیـک رادیـو ب

ـنـده مـیـگـویـد آمــار :   اسـت و گـوی
منتشر شده حاکی از آن اسـت کـه 

ـنـد و  ایرانیھا سوم تنبـل ـان ھـای جـھ
ـا  مقام معظم رھبـری در ایـن راسـت

ــتــصــاد :   " فــرمــودنــد ــه اق ــن ــی در زم
ـا ارزش  فعالیت ھای زیادی شـده، ب

ھم ھست، اما مسأله اشـتـغـال حـل 
نشده است، مسأله تـورم حـل نشـده 
است، مسأله فـرھـنـگ حـل نشـده 
ـیـد كـار  است، مسأله سـاعـات مـف

ـایـد . حل نشده است ـار ب فرھنگ ك
در كشور یك جوری باشد كه مـردم 
ــك  ــد، ھــر ی ــن كـار را عـبــادت بـدان
ـنـد در  ـزای ـاف ـی ساعت كار با شـوق ب
مـدت و مـقـدار كـاری كـه انـجـام 

ــد مــی ــرد.   دھــن ــد كــار ك ــای بــا .   ب
ـلـی بـه كـار و  كـاری و بـی بی مـی

ـیـش  ـلـی و وادادگـی، كشـور پ تنب

به خـانـه مـیـرسـی ."   نخواھد رفت
ماھواره را روشـن مـیـکـنـی فـالن 
ـلـی ھـم  شبکه فارسی زبان که خی
بی طرف و بـه ھـمـان نسـبـت بـی 

ـان بـعـد " غرض است میگوید  ـی ایران
ـلـی  ـب از اعراب و افریقا رتبه سوم تن

ـنـد مـیـروی سـراغ . "   در جھان ھسـت
ــھــای  ــت ــای ــرنــت، یــکــی از س ــت ــن ای
حکومتـی از قـول یـک جـامـعـه 

ما ایرانیان مبتال بـه :   شناس نوشته
نوعی بیـمـاری خـونـی (   تاالسمی 

ــی  ــی حــال ــب رخــوت و ب کـه ســب
ـیـم)   میگـردد ـیـف ھسـت ایشـان .   خـف

ـز " تاکید میکنند  ـی در طول تاریـخ ن
دسـتـور دادن و کــار خـواسـتـن در 

در ھـمـان ." رفتار ایرانیان ریشه دارد
ـتـی  سایت میخوانی کـه یـک وق
رئیس مجلـس اسـالمـی فـرمـودنـد 

اتالف وقت در فرھنگ ما یـک " 
امر عادی شده است و فـرار کـردن 
از کار و زحمت یک نوع زرنـگـی 
ــه کســی زرنــگ  اســت، قــبــال  ب

گفتند که بیـشـتـر کـار کـنـد،  می
ولی االن کسی که از زیر کـار در 

یکی دیـگـر از . "   برود زرنگ است
ـزنـد  ـی جامعه شناسان حرف آخر را م
ـلـی مـا  ـب ـن و ریشه فلسفی قضیه ت
ــگــویــد  ــه مــی ــافــت ــان را شــک ــی ــران ای

فراگیر بودن تنبلی در ایـران ریشـه " 
ـقـدنـد  ـت ـان مـع ـی فرھنگی دارد ایـران
ــگــان  کـار کــردن در خــور شــایســت
نیست که از فلسفه ارسطو بـه مـا 

ھمه اینھا در سـایـت ."  ( رسیده است
 ) تاکید شده است" فرارو"

ـاسـان" ھمه  ـا ایـن "   جامعه شـن ب
ـنـد نـه  سخنان ما را بمباران مـیـکـن
ـنـکـه جـامـعـه را بـه مـا  بخاطر ای
بشناسانند بلکه بدین خاطر کـه بـه 
ـان را  ما ثابت کنند که شما خـودت
نمیشناسید، شما یک مشت مـردم 
ـا  تنبل و زیاده خواه ھستیـد و گـوی
دست خود ما ھم نیست ایـن ریشـه 
ــمــاری  ــی ــخ و ب ــمــاق تــاری در اع

ــول .   تــاالســمــی دارد ــعــم ــوه م شــی
ـیـس ایـن  ـل بازجویان اطـالعـات و پ
ـار را بـه آنـجـا  ـت است که فرد گرف
برسانند که باور کنـد کـه جـرمـی 
مرتکب شده است و این شـیـوه جـا 

افتاده کارشناسـان بـورژوازی اسـت 
ـیـسـت و چـھـار سـاعـتـه بـه  که ب
ـاگـون ایـن را بـه مـا  اشکـال گـون
ـاورمـان بشـود  ـا مـا ب حقنه کنند ت
راستی راستی یک جای کـارمـان 

 .میلنگد
 

 ایرانیان تمدن ساز
ـان" و من ماندم حقیقتا ما  ـی از "   ایران

ـیـم چه خمیر مایه ـار .   ای ھسـت بسـی
ـنـد و  ھندوانه زیر بغل مان گـذاشـت
ـنـد کـه اگـر مـا  ـنـد و نـوشـت گفت
ـبـود  ـلـوم ن ایرانیان نبودیم اصـال مـع
! تـمــدن بشـری شــکـل مــیـگــرفــت

ـنـد ـنـد و نـوشـت ـت تـمـدن :   " بسیار گف
چنان قوی و باشـکـوه "   ایران باستان

ـاه  بوده که ھمه مردمان دیگر تا سپ
ایران را از دور دسـت  مـیـدیـدنـد 
ـاه  ـپ ـا س دروازه شھر را میگشودنـد ت
ایران آنان را برده خویش سازد و ایـن 
شاه ایران بوده که از سر مـھـرورزی 
ــه ـت ! و حـقـوق بشـری طـفـره مـیـرف

ـنـد اگـر صـحـبـت از  بسیار میگوی
طبابـت اسـت  بـه یـمـن کـوشـش 

ـتـی .   بوعلی سینا است گویا ما مل
شاعر بودیم، حافظ و سعدی نمونـه 
ـان اسـت  کوچک این خصلت ایرانی
و اگر شعر در جـھـان مـطـرح اسـت 

اگـر .   از ھمین جا نشات مـیـگـیـرد
حماسه در دنیا زنده است و اسـطـوره 
ــرکــت وجــود  ــه ب ــائــی دارد ب مــعــن
فردوسی است، اگر از عـلـم نـجـوم 
ــاطــر  ــان اســت بــخ ــی حــرفــی در م

ـنـد .   ابوریحان بیرونی اسـت مـیـگـوی
ایرانیان ھـمـه اقـوامـی را کـه بـه 
ـلـه کـرده در خـود حــل  ایشـان حـم

ـان .   کردند گفتند مصریان حـتـی زب
ــان را از دســت دادنــد امــا  خــودش
ایرانیان زبان شیریـن فـارسـی را بـه 
متـجـاوزیـن بـه ایـن آب و خـاک 

ـنـد قـوم .   ھدیه دادند تاکید مـیـکـن
ــمــی ــجــاوز ن ــورات  مــت ــوانســت ام ت

ــه  ــد دســت ب ـن ــگــردان کشـوری را ب
ـنـد .   دامان خود ایرانیان میشدند گفت

ــل  ــی ــم ــدا ای اگــر از پســت و جــدی
برخوردار ھستیم بـخـاطـر ایـن اسـت 
ـان در  ـی که جد این امکانات را ایران
ـیـش بــا  ـانصـد سـال پ دو ھـزار و پ
ــنــد ــیــاد گــذاشــت ــن ــه ب ــان . چــاپــار خ

ـیـن شـھـری  اند متـل مدعی ھـای ب
کنونی منشـا اش بـرمـیـگـردد بـه 

ــیــش کــه ٥٠٠ و ٤٠٠ ــال  پ  س
ــه ــران رواج داشــت . کــاروانســرا در ای

ـازه  حتی گفتند اگر امروز غـرب ت
ـیـدا کـرده اسـت  به انیمیشن دست پ
ـانـی  ـاسـت ـپـه ب در کشفیات فـالن ت
ـابـت  دستگاھی کشف شـده کـه ث
ـار دور  میکند که در ازمـنـه بسـی

و .   ایرانیان به این ھنر مسلط بـودنـد
ـزد  ـنـر ن ـنـد ھ ـت ـارھـا گـف بارھا و ب

 .ایرانیان است و بس
 

 ھنر نزد بورژوازی 
 !است و بس

گاھی ما ایرانیان را به عرش اعـال 
ــن ســخــت  ــی ــر زم ــاه ب ــردنــد و گ ب

ھمه اینھا امـا بـر اسـاس .   کوبیدند
ــه ــمــان ــکــی ــد ح ــه  پــن ای اســت ک

آنـھـم از نـوع ایـرانـی "   ( حکیمـان" از
بر جای مانده است و آن ایـن )  اش

ھر نکته مکـانـی و ھـر " است که 
و بورژوازی ایـن " .   سخن جائی دارد

ـزه گـوشـش قـرار  پند را ھمیشه آوی
بسته به اینکه چـگـونـه .  داده است

ــن  ــرنـد ای ـب ــد سـر مـا را ب ـن بـخــواھ
و ایـن .   صحبتھا را پیش میکشـنـد

انـد کـه مـا  روزھا دوباره دم گرفتـه
ـائـی  ـق ایرانیان بعد از اعراب و افـری
ھا رتبه سوم را در تنبلی در جـھـان 

خبرگـزاری مـھـر مـیـگـویـد .   داریم
ـیـد "  پایین بودن میزان سـاعـات مـف

ـتـی و  کاری روزانه در ادارات دول
بخش خصوصی کشور، سـھـم کـار 

ـقـه ٢٢مفیـد ھـر روز را بـه  ـی  دق
کاھش داده، در حـالـی کـه سـھـم 
ناھار خوردن، تلفن کـردن و چـای 
ـیـشـتـر  نوشیدن از انجام کار مفیـد ب

ھمه حماسه سازیھا و تـمـدن ! " است
پروریھا فعال تا اطالع ثانوی وجـود 
خارجی ندارد ھـر چـه کـه ھسـت 
ـان اسـت ـی . تنبلی ریشه دار ما ایـران

ـتـی الزم  این شکر پـراکـنـی ھـا وق
ــد یــک  آیــد کــه مــی مــی ــن خــواھ

ــا  ــزی، یــک حــقــی را از م چــی
بگیرند یا قصد دارند نقشه شـومـی 

مـثـال؛ تـکـرار .   را به اجـرا گـذارنـد
ـفـت مسـبـب ھـمـه  میکننـد کـه ن

ـفـت !   بدبختی ما بوده ـا اگـر ن گـوی
ـا بـودیـم ! نبود ما االن فـرانسـه آسـی

اینھا را میگویند تا ھر چه بیـشـتـر 
قیمت زندگی را باال ببـرنـد جـوری 

ایـن .   که زندگی کردن محال شـود
ـیـن  را کسانی میگویند که از ھـم

ای بـھـم  پول نفت ثروتھـای افسـانـه
ـا  ترین زرادخانـه زدند و یا عظیم ھـا ی

ـتـی را  ـی ـن سازمانھـای مـخـوف ام

ـنـھـا را کسـانـی .   سازمان دادنـد ای
میگویند که چند ماه، چـنـد مـاه 

ــد حـقـوق کـارگـران را نـمـی . پـردازن
احمدی نـژاد یـک روزی آمـد و 

پول نفت باید برود سـر سـفـره :   گفت
ـفـت :   چند وقت بعـد گـفـت!   مردم ن

که خوردنی نیست و نفت بـوی بـد 
اما ھمین نفت بد بـو کـه !  دھد می

ـبـع غـارت  ـیـسـت مـن خوردنی ھم ن
عظیمی از ثـروت مـا مـردم ایـران 
است که حاضر ھستند برای حـفـظ 
این بساط غارت تـمـام ایـران را بـه 

 .آتش بکشند
ــورژوازی کــه  ــاســان ب کــارشــن
ـاه را  مھارت عجیبی دارند که سـی
ـنـد ھـر چـنـد وقـت  سفید جلوه دھ
ـنـد  یکبار این ساز را کوک میکـن

 ٧که نگاه کنیـد مـثـال در ژاپـن 
ـیـد در روز انـجـام  ساعت کـار مـف
ـتـش  میدھند در ایران در بھترین حـال

ـقـه٢٢ دو ساعت و ٢ ـی یـکـی .    دق
ـاسـان نـخـبـه  از ھمـان جـامـعـه شـن

ـتـه  ـب ـقـه ٢٢تاکید میکـنـد ال ـی  دق
این اما یـک دروغ !   تر است صحیح

شاید بگوینـد بـه .   بی شرمانه است
ــگــاه  فـالن کـارمــنـد، فـالن اداره ن
ـتـش ده  کنید از صبح تا ظھر نـھـای

یـکـی .   ھا میزند تا مھر پای کاغذ
نیست بپرسد آن کـارمـنـد چـرا در 
ـار شـده اسـت کـه  این چنبره گرفت
ـلـف  تمام عمرش در یک اتاقک ت

ــه از آن .   شــود ــچــکــس رفــت ھــی
کارمند نگون بخت بپرسد تو درایـن 

آیـد؟  روزگار از چـی خـوشـت مـی
ـات  چی میخواھـی؟ کـدام امـکـان
فراھم است که به آنچه میخـواھـی 
دست یابی؟ آیا غیـر از ایـن اسـت 
ـبـی دادنـد کـه ایـن  که چنان ترتی
ــن فــقــط زنــدگــی اش  ــی فــرد مــع
خالصه شود در آن مھر؟ بـر فـرض 
ـاشـد  محال که مثال ایشان صحیح ب
باید پرسید چرا آن میلیونھا میلیـون 

 ١٠مردمی که روزی دسـت کـم 
ـنـد بـه ١٢تا   ساعت تالش مـیـکـن

ـیـد . آید چشم نمی چرا آن خـط تـول
ــی ــچــکــس  کــه راه م ــد ھــی افــت

تواند تـکـان بـخـورد و گـر نـه  نمی
ــال  ــد را مــث ــخــواب ــمــام خــط مــی ت

زنند و درست چسبیـدنـد بـه آن  نمی
ــره  ــب ــن ــد اداری کــه در چ ــن کــارم
ـار شـده ـت . بوروکراسی تربیت و گرف

 ١از صفحه 
 تحقیر برای تشدید استثمار
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ـنـد کـه طـول  چرا ھیچکس نمی بی
ـاھـار یـک کـارگـر  استـراحـت و ن

 سـاعـت کـار ١٢نھایتا در طـی  
ـقـه اسـت کـه نصـف ایـن ٤٥ ـی  دق

ـاشـد  مقدار را باید در تدارک این ب
. که نھارش را آمـاده خـوردن کـنـد

چرا ھیچکدام ازاین آقایان جـامـعـه 
آورند که ایـن نـه  شناس بخاطر نمی

ــکــه کــل  ــل ــط خــود کــارگــر ب فــق
ـنـد و  خانواده او درگـیـر کـار ھسـت
برای یک کارفرمای معیـن کـار 

ـیـد" میکنند؟ چرا اینـھـا  " کـار مـف
تلقی نمیشود؟ ممکن اسـت یـکـی 
ـقـط  از حضرات قدم رنجه کنند و ف
به تماشای کار در کارخـانـجـات و 
ـا  کارگاھھـای کـوچـک بـرونـد ت
ـنـد چـه تـالش عـظـیـمـی در  ـن ببی
جریان است و اینھمـه نـه بـه مـیـل 
ـتـن  کارگر بلکه با گـروگـان گـرف
. زندگی کارگران انـجـام مـیـگـیـرد

این مسایل را اما میدانند ولـی بـه 
آورنـد چـون بـه  روی خودشان نـمـی

صرف شان نیـسـت، چـون زنـدگـی 
ایشان از این ھمین طریق مـیـگـذرد 
ـنـد و  که حقایق را وارونه جـلـوه دھ
این ھنری است که فقط از ایشـان 

ـنـد بـه  بر می آید چرا که مـیـخـواھ
ـنـد" اصطالح  ـزن ـا "   تـو سـر مـال ب ت

ـا انـجـا کـه  بتوانند کار مـردم را ت
ــشــود ارزان ــرای بــورژوازی  مــی ــر ب ت

 .تمام کنند
 

 کار مایه عذاب
ـا ھسـت  ـی خیلی مکانھا تو ایـن دن
که گویا ما محکومیم ھیچ وقـت 

ـیـم ـن ـی ـب شـعـر .   آنجا را از نزدیـک ن
ـیـم، سـال  خیلی از شاعرھا را نخـوان

آید و میرود و یک صفـحـه از  می
ـنـم  رمان فالن نویسنده را نـمـی تـوای

ھا را دوسـت  بخوانیم، خیلی از فیلم
داریم ببینیم فرصت اش را نـداریـم، 
ـزھـای دیـگـر  ـلـی چـی اینھا و خـی
مانند اینھا پیشکش مان؛ در سـایـه 
سیاه جمھوری اسـالمـی حـتـی از 

ـاده ساده ـت ـا اف ـیـش پ تـریـن  تریـن و پ
ایـن .   امکانات زندگـی مـحـرومـیـم

در حالی است که این جـامـعـه بـه 
ـال  ـب یمن کار ما سر پا است و در ق
این تا جا دارد توھین میشنویـم  و 
تحقیر میشویم و فقط آنقدر بـه مـا 
ـیـم،  ـان ـقـط زنـده بـم میدھند کـه ف

با این شـرایـط مـن کـارگـر .   ھمین
ــد از کــار کــردن خــوشــم  ــای چــرا ب
بیاید؟ زندگی کارگر گـرو کـارش 
ـزار از ایـن  ـی شده است و کـارگـر ب
. کـار و ایـن روش زنـدگــی اســت

کار برای توده زحمتکـش جـز رنـج 
 . و درد و عذاب ھیچ ثمری ندارد

ـنـد  ـن ـی ـب ـی یک وقت که الزم م
ـاتـی را  ـق فقر و شکاف عظـیـم طـب
ــل  ــد و بـر روی دالی ـن تـوجـیـه کـن

خدایان ثروت و بـردگـان "   ھمزیستی" 
سرمایه سرپوش بگـذارنـد بـه سـراغ 
ایرانیت و تمدن و ھنر آن مـیـرونـد و 
ـیـد  به ما  میگویند تمدن ساز ھسـت
ـنـد سـرمـان  در ادامه از ما میخـواھ
را پایین بیندازیم به افتخار نـداشـتـه 
مان ببالیم و ھی کار کنیم و خـود 
را فرسوده سازیم، و وقت دیگر کـه 
ـازی  نقشه دیگری دارنـد و حـقـه ب
ایرانی و اسالمیشان بجائی نمیـرسـد 
ـیـد و بـه  آنگاه میگویند تنبل ھست
ـیـن زنـدگـی تکاپو میافتند تا ھـم

. تـر سـازنـد را غیر قابل تحـمـل)   ؟( 
ـنـد، مـامـور  پلیس را سازمان میـدھ
ـنـد،  ـفـرسـت ـی مخفی به سـراغـمـان م
ــر  ــخــســت وزی ــرون ن ــد کــام ــوی دی
انگلستان جانی مـان مـیـخـوانـد، و 
ـاش  جمھوری اسـالمـی اراذل و اوب
ـازه آخـر و  صدایمان مـیـکـنـد، و ت
عاقبت مان در این جامعه مـیـشـود 
عمو برات و یا عبداللـه مـرحـومـی 

ــه کــوچــک کــه از  ــان ــگ  ٥یــا ی
ـیـن ھـا  سالگی باید کار کند و ھـم

ـا  ـت ـای که زندگـی را مـیـسـازنـد نـھ
تنبلی خوانـده مـیـشـونـد کـه روی 

ـیـت شـغـلـی !   چاه نفت خوابیدند امن
ـیـسـت، حـقـوق کـه پـرداخـت  که ن
نمیشود، محیط کار بیـشـتـر یـک 
ــت تــا کــارگــاه  ــی اس ــدان ــغــال آش
ـیـچـار و  صنعتی، چپ و راسـت ل
ـزان  فحش بار کارگر مـیـشـود، مـی

ـاف چـنـد روز  دریافتی ھا که  کـف
و بـعـد . . . .   دھد و بیشتر را ھم نمی

ـا  از رھبر و رئیس مجلس گرفتـه ت
ـال مـاھـواره ای و بـھـمـان  فالن کـان

ـا ایـن  جامعه شناس انتظار دارنـد ب
شرایط ھنوز ھم بیشتر از ایـن کـار 
ـیـم و صـدای کسـی  ھـم در  کن

اینھا ھمه محصـوالت نـظـام .   نیایید
پوسیده و ضد انسان سرمـایـه داری 
است که بویژه وقتی دچـار بـحـران 
میشود از ھیچ تـوحشـی رویـگـران 

از نیروی سرکـوب و خـیـل .   نیست

اوباش تا نھادھای دروغ پراکنـی و 
ـاکـاری و وارونـه  متـخـصـصـیـن ری
کردن حقایق ھمگی بخط میشـونـد 
ـیـل  تا سیستم شان را به قیمت تـحـم
فقر و استثمار بازھم وحشیانه تـری 

امـا دوره جـدیـدی .   سرپا نگھدارنـد
شـروع شـده اسـت و مـوجـودیـت و 
اساس این نظم ھمـه جـا زیـر سـوال 
رفته است و بـخـصـوص حـکـومـت 

 .اسالمی شانس ماندن ندارد
 

 امید به تغییر
ھیچ حقی را برای کارگر در نـظـر 

گیرند، آنچـه ھـم کـه اکـنـون  نمی
ــارزات خــود  ــمــره مــب اســت ھــمــه ث
کارگران بوده که عموما با ریخـتـن 

ـا وجـود .   خون کارگران ھمراه بـوده ب
ـــروســـه ـــن کـــه زنـــدگـــی پ ای  ای

ـیـر اسـت، امـیـد  سراسرعذاب و تحق
ـتـر  ـای بـھ ـی به تغییـر و  یـک دن
ھمیشه آن نیروئی بوده که ما تـوده 
ـا نـگـه داشـتـه  زحمتکش را سـر پ

امید به دنیائی کـه کـار از .   است
ـائـی  ـی سر اجبار نیست، امید بـه دن
ــر  ــی ــحــق کــه کســی کســی را ت

ـائـی کـه کسـانـی .   کـنـد نمـی ـی دن
ھا و احمـدی نـژادھـا  مانند کامرون

ھیچ جائی در آن ندارند و جـامـعـه 
ـاز  ـنـن کسـانـی را ب ھیچ گاه چـی

امیـد بـه جـھـانـی .  کنند تولید نمی
ــی " کـه  زمــیـن از عشـق و دوسـت

کاردھـائـی جـز از " و "   سرشار است
. " آینـد برای قسمت کردن بیرون نمی

کمتـریـن سـرود بـوسـه " دنیائی که 
ـافـی " .   باشد ـا ب میگویند اینھـا روی

ـیـن جـھـت خـطـرنـاک  است و بـھـم
ـزی !  است ـتـر  چـی اما زندگـی بـھ

ـاسـان  است که بورژوازی و کـارشـن
آن قادر به درک آن نیستنـد و آنـرا 
ـنـد  ـیـخـواھ برای توده عظیم مردم نم
ـتـکـش را  و گرنه چنین مردم زحـم

ـیـن نـمـی امـا .   کـردنـد تحقیر و تـوھ
ـا  ـتـر روی ـای بـھ ـی امید به یـک دن
بافی نیست و تحـقـق آن بـه یـک 

ـاز دارد ـی امـروز .   انقالب کارگری ن
ـیـر وضـع  ـی تالش محرومان برای تغ
موجود و علیه شرایط ضد انسـانـی 
حاکم بر جامعه دارد دور مـیـگـیـرد 
ــا بــورژوازی را بــوحشــت  ــاق ــف و ات

باید متحد شـد و بـه .   انداخته است
ـقـه کـارگـر  قدرت نیروی عظیم طب
ــد  ــواه امــی ــخ ــھــای آزادی و انســان

 .* بست

  



 9 ١٧٠شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

 
 اعتصاب و اعتراض

 
اعتراض كارگران شركت سرو مشرق زمین 

 میوه داد
ــراض ١٠در خــبـرھــا آمـده اســت كــه پـس از   روز اعــت

 تـن از ١٠کارگران شرکـت سـرو مشـرق زمـیـن بـه اخـراج 
ـبـول  ھمکاران خود در این شرکت، نھایتا کارفرما مجبور به ق

در ادامـه آمـده .    تن از کارگران اخراجی شد٦بازگشت بکار 
است كه کارفرمای این شرکت در ھراس از گستـرش دامـنـه 
ـازگشـت بـکـار  ـا ب ـقـت ب اعتراضات کارگران عالوه بـر مـواف
ـیـرمـاه ھـمـه  کـارگـران اخـراجـی، وعـده داد دسـتـمـزدھـای ت
کارگران اخراجی و شاغل و دستـمـزدھـای چـنـد روزی کـه 
کارگران از کار اخراج شده بودند را نیز مـحـاسـبـه و پـرداخـت 

 .نماید
 

اعتصاب کارگران کارخانه ساسان و درگیر 
 شدن با پلیس امنیت و مدیریت

 ١٨طبق خبری كـه اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ایـران روز 
 مـرداد کـارگـران ١٨مرداد منتشر كرده است، روز سه شنبـه 

کارخانه ساسان در اعتراض به ممانـعـت از تشـکـیـل تشـكـل 
ـا .   خود دست از کار کشـیـدنـد ـبـل ب ـتـه ق ـف ایـن کـارگـران ھ

ـنـده اداره کـار،  اجتماع در محوطه کارخانه و با دعوت از نمای
ـنـده  ـای در صدد ایجاد تشكل خود بودند که در ھمین حـیـن نـم
ـنـی از جـانـب  ـف ـل اعزامی از طرف اداره کار طـی تـمـاسـی ت
مدیر کل اداره کار استان تھران فراخوانـده شـده و وی اعـالم 

ـنـده بـه جـمـع کـارگـران  می نماید که ظرف دو سه ساعت آی
بازخواھد گشت تا آنان بتوانند طی تشریفات قانـونـی شـورای 

ـاد و روز . کارخانه را انتخاب کنند ـت ـف ـی ـاقـی ن ـف اما چنین ات
ــراض بــه  ــه ســاســان در اعــت ــه کــارگــران کــارخــان ــب ســه شــن
کارشکنی در ارتباط با ایـجـاد تشـکـل خـود دسـت از کـار 

در ادامه ایـن خـبـر آمـده سـت كـه ایـن کـارگـران .   کشیدند
اند و تشـكـل خـود را   بند تدوین کرده٢٢مطالبات خود را در 

ـنـد و اصـرار بـه  ظرف پیگیری و پیشبرد حقوق خـود مـیـدان
 . ایجاد آن دارند

ـبـه   ١٩در خبر دیگری كه ھمین اتحـادیـه روز چـھـارشـن
مرداد منتشر كرده است، آمده اسـت كـه کـارگـران کـارخـانـه 

ـا .   ساسان به اعتصاب خـود ادامـه دادنـد کـارگـران آن روز ب
ـنـجـم درگـیـر  ـایـگـاه پ ـیـت پ ـیـس امـن ـل مدیریت کارخانه و پ

ـا مـدیـریـت کـارخـانـه .   شوند می کارگران ضمن مذاکراتشان ب
قبول کردند که بر سر کارھای خود بازگردند به شـرطـی كـه 
ـانـونـی ایـجـاد تشـکـل  ـنـده تـدارکـات ق تا روز شنبه ھفتـه آی

 .کارخانه فراھم شود
 

 تجمع اعتراضی کارگران فوالد میبد
ـا تـجـمـع  ـبـد ب ـی در خبرھا آمده است كه کارگران فوالد م
مقابل فرمانداری این شھرستان خواھان پرداخت حقوق مـعـوقـه 

 مـاه ١٠در ادامه این خبر آمده است كه از حـدود .   خود شدند
پیش این کارخانه تعطیل شده است و كارگران آن ھیچ حـقـوق 

كارگران تجمع كننده سـه روز مـتـوالـی .   اند و مزایایی نگرفته
ـفـر از کـارگـران شـرکـت ٥٠٠است که به نماینـدگـی از   ن

 .کنند فوالد میبد تجمع می
 

اعتراض كارگران نساجی بروجرد به پایین 
 بودن دستمزدھا

ـیـش از   تـن از كـارگـر ٧٠٠در خبرھا آمده اسـت كـه ب
نساجی بروجرد نسبت به سـطـح دسـتـمـزدھـا و حـقـوقـی كـه 

یـكـی از كـارگـران ایـن .  میگیرند معترض و ناراضی ھستند
 كـارگـر در ایـن نسـاجـی ١٣٠٠بیش از : نساجی گفته است

 نفر آن در سـالـھـای اخـیـر اخـراج شـدنـد و ٦٠٠كار میكردند 
لـذا .   عمال حجم كار موجود دو برابـر كـارگـران مـوجـود اسـت

ـنـد امـا حـقـوق و  ـن ـایـد دو بـرابـر گـذشـتـه كـار ك كارگران ب
ـلـكـه بـرخـی از  دستمزدھای كارگران نه تنھا اضـافـه نشـده ب
مزایا و كمكھای گذشته قطع گردید كه از جمله آنـھـا  پـول 

را  . . . .   غذا و پول ایاب و ذھاب و بسـتـه شـدن رسـتـوران و 
ـیـش  گوید در جامعه او می.   میتوان نام برد ـقـر ب ای كه خط ف

از سه برابر دستمزد كارگر ھست ناگفته پیداست كه كـارگـران 
نساجی بروجرد چه فشاری را تحمل میكنند بـخـصـوص كـه 
ـانـگـر  ـی دو برابر استاندارد شناخته شده كار میكنند كه ھمیـن ب

 .یك بی عدالتی میباشد
 

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه لوله 
 سازی خوزستان

ـیـش از   تـن از کـارگـران ٢٤٠در خبرھا آمده است كه ب
شرکت لوله سازی خوزستان در اعـتـراض بـه عـدم پـرداخـت 

 مـرداد در ١٩ ماه دستمزدھای معوقه خـود روز ٢٥بیش از 
 .مقابل این شركت تجمع اعتراضی برگزار كردند

 
تجمع اعتراضی کارگران قند و تصفیه شکر 

 اھواز مقابل استانداری
ـنـد ١٦در خبرھا آمده است كه   مرداد کارگران کارخانه ق

ـاکـنـون  و تصفیه شکر اھواز کـه از آذرمـاه سـال گـذشـتـه ت
انـد، دسـت بـه  حقوق، عیدی و پاداش خود را دریافـت نـکـرده

 .اند تجمعی اعتراضی زده
 

 تجمع مجدد كارگران مجتمع گوشت فارس
ـبـه   مـرداد ١٦در اخبار آمده است كه تجمـع روز یـكـشـن

 نفر از كـارگـران مـجـتـمـع گـوشـت فـارس كـه از ٧٠حدود 
ـا ٩مرودشت به شیراز آمده بودند و از ساعت  ـیـم در ١ ت  و ن

ـا آنـھـا  ـت ـای مقابل استانداری فارس تجمع اعتراضی داشتند نـھ
با وعده استاندار جـدیـد فـارس بـرای حـل مشـكـل كـارگـران 

ـانـدار فـارس روز   ٢٠موقتا خاتمه یافت و قرار شـد كـه اسـت
مرداد با نمایندگان كارگران در ایـن خصـوص مـذاكـره داشـتـه 

اما كارگران چشم انداز روشنی بـرای حـل مشـكـالتـی .  باشد
بینند و گفتند اگر نتیجه مد نظر را نـگـیـریـم از  كه دارند نمی

 .شنبه اعتراضاتمان را از سر خواھیم گرفت
ـیـش از ٢٢در خبر دیگری آمده است كه شنبه   مـرداد ب

 نفر از كارگران مجتمع گـوشـت فـارس در اعـتـراض بـه ٥٠
ـابـل  ـق ـات خـود در م ـب عدم پـرداخـت حـقـوق و دیـگـر مـطـال
. استانداری فارس در شیراز تجمع اعـتـراضـی بـرگـزار كـردنـد

ـانـدار عـدالـت" كارگران شعار میدادنـد  " . عـدالـت عـدالـت اسـت
 ماه است بـه مـا حـقـوقـی پـرداخـت ١٨اند كه  كارگران گفته

ـامـه نـوشـتـه نشده و به رییس جمھور و خـامـنـه ایـم ولـی  ای ن
جوابی به ما داده نمیشود و تا حقوق حقه خودمان را نـگـیـریـم 

 .به تجمع اعتراضی خودمان ادامه میدھیم
 

اعتصاب وتجمع اعتراضی رانندگان تاکسی 
 در شھرھای مازندران

ـنـدگـان  در خبرھای این ھفته آمده است كه تعدادی از ران
تاکسی شھرستان ساری صبح روز سه شنبه جلوی ساخـتـمـان 

سـایـت مـازنـدنـومـه .   شورای شھر مرکز استان تجمـع کـردنـد
ـتـن کـرایـه ـاف ـی ھـا  گفته است كه این تجمع به خاطر افزایش ن

ـیـس .   ھا صورت گرفت پس از اجرای طرح ھدفمندی یارانه ری
ـزایـش  ـنـه سـوخـت و اف ـزی شورای شھر ساری درباره تناسب ھ

ـارانـه ـان از  كرایه گفته است بعد از ھدفمندی ی  ٥٠ھـا نـرخ ن
 ٤٠٠ تـومـان بـه ٣٠ تومان و نـرخ گـاز از ٢٥٠تومان به 

ـیـت نـمـی ـتـظـار  تومان افزایش یافته كه در ایـن وضـع تـوان ان
یكـی دیـگـر از عضـو شـورای .   ھا افزایش نیابد داشت کرایه

ـیـش :  شھر ساری ھم گفته است ما از قبـل ایـن تـجـمـع را پ
ـتـی ھشـدار  کردیم و به دستگاه بینی می ـی ـن ھای اجرایی  وام
ـار .  داده بودیم بنا به ھمین اخبار در شھرھای بابل و فریدونـکـن

 .نیز تاكسیرانان دست به تجمع اعتراضی زدند
 

رانندگان تاكسی بھشھر مقابل فرمانداری 
 این شھر تجمع كردند

ـاكسـی  ـنـدگـان ت خبرگزاری دولتی فارس خبر داد كـه ران
ـابـل فـرمـانـداری ٢٢بھشھر شامگاه شنبه   مرداد با حضور مق

ـزایـش كـرایـه شـدنـد ـار اف ـتـرضـیـن .   این شھرستان خـواسـت مـع
ـزیـن و روغـن و سـایـر  گفته ـن اند با افزایش قیـمـت گـاز و ب
ـا تـوجـه بـه  ھزینه ھایی كه یـك خـودرو دارد و از طـرفـی ب

 .تعھدات عمل نشده ستاد سوخت، كرایه كنونی مناسب است
 

داران سمند مسیر ابھر به  تجمع تاكسی
 زنجان مقابل استانداری

خبرگزاری دولتی فارس در خبر دیگری گفته اسـت كـه 
داران سمند مسیر ابھر به زنجـان در اعـتـراض بـه حـل  تاكسی

ـانـداری زنـجـان تـجـمـع  ـابـل اسـت ـق نشدن مشكالت خود در م
اند كـه بـرای حـل مشـكـل خـود بـه  معترضین گفته.   كردند
ــط مـراجــعــه كــرده ارگـان ــی  ھــای ذیـرب ــی چـون جــواب ــد، ول ان
 . اند اند، جلوی استانداری تجمع كرده نگرفته
 

اعتراض کارگران کارخانه شیر فجرآسا در 
 قوچان

ـتـه آمـده اسـت كـه کـارگـران واجـد  ـف در خبرھای این ھ
شرایط بازنشستگی در كارخانه شیر فجرآسای قوچان بـخـاطـر 
ــون  ــان ــمــه در خصــوص اجــرای ق ــی ــدگــی اداره ب ــی عــدم رس

 .بازنشستگی برای آنان دست به تجمع اعتراضی زدند
 

 حقوق و دستمزد پرداخت نشده
 

 ساعت كار ١٢كارگر زن در قوچان در ازای 
  ھزار تومان حقوق میگیرد١٥٠ماھیانه فقط 

ـتـھـای  در خبرھا آمده است كه در قوچان زنان كارگر شـرك
ـیـدی و  مختلف در بدترین شرایط قرار دارند و شركتـھـای تـول
ـتـری بـه  كارگاھھای كوچك برای اینكه بتوانند دستـمـزد كـم

یـكـی از ایـن .   كارگران بدھند، از زنان كارگر استفاده میكنند
 ھـزار تـومـان ١٥٠شركتھا كارخانه ماكارونی گلنواز است كه 

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری:  بخش ایران

 داوود رفاھی :  بخش بین المللی
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 سـاعـت كـار ١٢در ماه به زنان كارگر و آنھم در ازای روزی 
 . حقوق میدھند

 
كارگران پاالیشگاه آبادان برای ھمیشه 

 ساكت نخواھند ماند
 ھزار كارگـر قـراردادی و ٣در خبرھا آمده است كه حدود 

 مـاه حـقـوق ٤پیمانی در قسمتھای مختلف پاالیشگاه آبادان 
معوقه خود را طلب دارند اما از آنجا كه تاكنون ھر كـارگـری 
كه حق خود را مطالبه كرده و یا دست به تـجـمـع اعـتـراضـی 
زده بالفاصله اخراج گردید، لذا كارگران از تـرس اخـراج شـدن 
ـبـع در آمـد و  در این وانفسای بیكاری و اینـكـه از ایـن مـن
گذران زندگی یومیه مـحـروم نشـونـد بـه فشـارھـای سـخـت 

ـار تـن داده معیشتی و خالی بودن سفره انـد  ھایشان فعال به اجب
اما یكی از كارگران نفت گفته است تـحـمـل فشـارھـا بـرای 
ــه  ــود و در صــورتــی كــه ب ــخــواھــد ب كــارگــران ادامــه دار ن

ھای به حق كارگران منجمله پرداخت حـقـوق مـعـوقـه  خواسته
 .آنھا رسیدگی نشود اعتراض خواھند كرد

 
 وضعیت حقوق كارگران كارخانه ریخته گری ساوه

در خبرھا درباره كارخانه ریخته گری ایران واقـع در سـاوه 
ـیـش از ٣٠٠آمده است كه این کارخانه   کـارگـر دارد کـه ب

ایـن .   دھـد  نفر از آنان را کارگران قراردادی تشکیـل مـی١٠٠
ـیـمـه  کارگران سختترین کارھا را انجام می دھند اما نه تنھا ب

ـتـر از  نیستند بلکه حقوقی ھم که به آنان تعلق می گیرد، کم
 .حد پایه است

 
اخراج و نپرداختن دستمزدھای کارگران 

 کارخانه ریسندگی ناب ریس قزوین
در خبرھا درباره كارخانه ریسندگی ناب ریس قزویـن آمـده 

ـاشـد و  است كه این کارخانه که تولید کننده انـواع نـخ مـی ب
ـیـرا اخـراج ١٠٠ كارگر داشت و بیش از ١٨٠حدود   نفـر را اخ

. کـنـد  درصد ظرفیـت کـار مـی٢٠كرده است، اکنون تنھا با 
عالوه بر این سایـر کـارگـران شـاغـل در :   در ادامه آمده است

ـافـت ٢این کـارخـانـه اکـنـون مـدت   مـاه اسـت کـه از دری
 .اند دستمزدھای خود محروم مانده

 
حقوق كارگران كارخانه اشی مشی پرداخت 

 شود نمی
كارخانه اشی مشی واقع در رشت دو ماه است كه حـقـوق 

ایـن كـارخـانـه بـرای .   كارگران خود را پـرداخـت نـكـرده اسـت
ـاری  ساكت كردن كارگران معترض،به كارگران مـرخصـی اجـب

 . داده است
 

  ماه حقوق نگرفته اند٧کارگران متروی اھواز 
 تـن از کـارگـران قـطـار ٤٠٠در خبرھا آمـده اسـت كـه 

ــسـون کــار )   مــتـرو( شـھــری اھـواز  ــرای شــرکــت کــی کـه ب
 .اند  ماه است حقوق نگرفته٧کنند  می

 
 اخراج و بیكارسازی ھا

 
  درصد مردم به دنبال شغل دوم ھستند٨٠

ـئـت  ـی ـا، عضـو ھ ـی ـان ك خبرگزاری دولتی مھر از قول ھق
ـان تـھـران نـوشـتـه  مدیره کانون شوراھای اسـالمـی کـار اسـت

ـاری از افـراد در حـال حـاضـر شـاغـل :   است متاسفانـه بسـی
شوند که کل دریافتی آنھا از حـداقـل دسـتـمـزد  محسوب می

ـیـعـی ٤٠٠ ھزار تومان تا ٣٣٠  ھزار تومان در ماه است و طـب
ھای ماھیانه آنـھـا را  ای نتواند ھزینه است که چنین دریافتی

تـوان گـفـت  بـه جـرات مـی:   گـویـد در ادامه می. تامین کند
ـنـگـاھـی ٨٠امروز   درصد از کارگران شاغل در محیطھای ب

 .و تولیدی به شغل دوم فکر میکنند
 

نیمی از كارگران شھرك صنعتی عباس آباد 
 تھران اخراج شده اند

ـاد در  ـاس آب در خبرھا آمده است كه شھرك صنـعـتـی عـب
ھای انـرژی بـه  تھران به  دلیل گران شدن مواد اولیه و حامل

حالت نیمه تعطیل در آمده است و كارخانجات و كـارگـاھـھـای 
 .اند این شھرك صنعتی نیمی از كارگران خود را اخراج نموده

 
پلمپ دھا واحد صنفی و قھوه خانه در شھر 

 سنندج
ـا تشـدیـد فشـارھـای  در خبرھا آمده است كه ھـمـزمـان ب
ـتـظـامـی و اداره امـاکـن  امنیتی در شھر سنندج، دستـگـاه ان

ـاط ٢٢رژیم دستکم  ـق  واحد صنفی و قـھـوه خـانـه واقـع در ن
 .اند مختلف این شھر را پلمپ کرده

 
اخراج قریب الوقوع کارگران در مجتمع 

 صنعتی سما
در خبرھا آمده است كه کارفرمای مجتمع صنعتی سـمـا 

ـاشـد،   کارگـر مـی٦٠که در شھر سنندج واقع شده و دارای  ب
در آستانه برپایی تجمع اعتراضی کـارگـران نسـبـت بـه عـدم 

ـاداش سـال ٣پرداخت   ماه دستمزدھای معوقه و عـیـدی و پ
ـلـی  جاری، به بھانه گرمای ھوا و ماه رمضان اقدام به تـعـطـی

ـلـی کـامـل ایـن  کارخانه کرده و گفته می شود، احتمال تعطی
 .کارخانه و اخراج کارگران شاغل در آن وجود دارد

 
 ناامنی محیط كار

 
سابقه شمار سوانح در تاسیسات  افزایش بی
 نفتی ایران 

ـزایـش سـوانـح  رادیو فارسی صدای آلمان گـزارشـی از اف
ـتـشـر كـرده اسـت ـتـی ایـران مـن ـف در ایـن .   كار در تأسیسات ن

ـنـكـه ھـر  گزارش با رجوع به آمار دولتی رژیم اسـالمـی و ای
دھـد، آمـده  ماه یك انفجار مرگبار در ایـن صـنـعـت رخ مـی

ـایـع ١٧است كه تنھا در  ـلـف صـن  ماه گذشته در سوانح مخـت
ـفـر مـجـروح شـده١٠٠ نفر کشته و بیش از ٣٠نفت  در .   انـد  ن

ــویســد ادامــه مــی ــت :   " ن ــطــعــات، عــدم رعــای ــش ق ــرســای ف
استاندارھای ایمنی و ضعف مدیریت در ایـن بـخـش، حـوادث 

. "  ماه اخـیـر رقـم زدنـد٥مرگبار مختلفی را در یک سال و 
در این گزارش با اشاره به شدید شدن ابعاد سوانح كـار در ایـن 

مرگبارتـریـن حـواث مـربـوط بـه :   " بخش از صنعت آمده است
آتش سوزی دو مجتمع پتروشیمی پردیس یک و خـارک در 

ـان صـنـعـت ٨ بود که موجب مرگ ٨٩سال   تن از کـارکـن
 درصد بیش از سه تن دیـگـر از ٥٠نفت و سوختگی بیش از 

ـاالیشـگـاه . "   ھا شـد کارکنان این مجتمع ـفـجـار در پ بـه دو ان
در پنج ماه  نـخـسـت سـال :  " نویسد كند و می آبادان اشاره می

در . "    پنج حادثه در صنایع نفت و گـاز رخ داده اسـت١٣٩٠
: نـویسـد پـردازد و مـی ادامه به دروغھای مقامات رژیـم مـی

 تـن در ٧در حالی که منابع غیررسمی خبـر کشـتـه شـدن " 

ـنـھـا مـرگ یـک  این حادثه را منتشر کردند منبع رسمی ت
ـیـد کـردنـد٢٩تن و زخمی شدن  ـأی ـفـر دیـگـر را ت بـه دو . "    ن

ـنـدرامـام و مـرگ دو تـن از  انفجار در مجتمع پتروشیمـی ب
ـتـگـی در یـكـی از  كاركنان این مـجـتـمـع بـر اثـر گـازگـرف

ـنـد سیلوھای واحد پلی اتیلن سنگین در آنجا اشاره مـی در .   ك
ـتـروشـیـمـی :   " نویسد ادامه می یک ماه پس از سـانـحـه در پ

ـیـل  ـاالیشـگـاه تـھـران بـه دل ـان پ بندر امام، دو تن از کـارکـن
ــه ــد شـکــسـت ــل مصــدوم شـدن ـی ــوم جــرثــق ھــمـزمــان در .   شــدن ب

ـپـرسـور دچـار آتـش سـوزی  پتروشیمی کرمانشاه نیز یک کـم
صنعت نفـت و گـاز ایـران عـالوه بـر عـدم : "نویسد می. " شد

ـز ھـدف حـمـالت افـراد  ـی ـارھـا ن رعایت استاندارھای ایمنی ب
ـفـجـارھـای . ناشناس قرار گرفته است از جمله ایـن حـوادث ان

ـال گـاز اسـت پی ـق ـیـن رابـطـه . "    در پی در خطوط انت در ھـم
 مرداد سال جاری ابتدا خـط لـولـه صـادرات ٧در :   " نویسد می

درست یک ھفته بـعـد از آن .  گاز ایران به ترکیه منفجر شد
ـزدیـکـی شـھـر شـوش دچـار  ـفـت ن ـال ن ـق ـت یک خط لولـه ان

 برای دومـیـن ٩٠خطوط قم، فرودین ماه . ... سوزی شد آتش
 ."بار دچار حادثه شد

 
 کارگر کرمانیت به بیماری مزمن ریوی ٢٦

 مبتال شدند
در خبرھا آمده است كه با وجود اینكه آزبسـت سـالـھـاسـت 
ـتـریـن  از سوی جوامع بھداشت جھانی بعنـوان یـكـی از مـھـم

ـاده از آن  ـف  سـال اسـت ٥٠عوامل بروز سرطان معرفی و است
ـیـت در  كه در صنایع ممنوع شده است امـا کـارخـانـه کـرمـان

ـاده مـی ـف ـنـد شھر کرمان ھمچنان از آن اسـت در ادامـه ایـن .   ك
خبر آمده است كه اكنون توسط مدیر گروه بـھـداشـت مـحـیـط 

ـیـل  دانشگاه علوم پزشکی کرمان اعالم مـی شـود کـه بـه دل
 نفر از کـارگـران بـه ٢٦خطرات ناشی از کار در این کارخانه 

ـار شـده ـت ـار گـرف انـد کـه  بیماری ریوی ناشی از گرد و غـب
ـیـمـاری  چھار نفر از مبتالیان طی یک سال گذشته دچـار ب

 .اند شده
 

 ٢مرگ یك كارگر و آسیب دیدن شدید 
 كارگر دیگر

 كـارگـر مشـغـول ٣در خبرھا آمده است كه ھنگامی که 
تخریب ساختمان قـدیـمـی واقـع در مسـعـودیـه تـھـران بـودنـد 
ناگھان نیمی از سقف که تخریب نشده بود فرو ریـخـت و ھـر 

ـفـر از كـارگـران در .   سه كارگر در زیر آوار مدفون شدنـد دو ن
لحظات اولیه با كمك ھمسایگان از زیر آوار خـارج شـده بـودنـد 

نشانان پس از مشخص كردن محل دقیق نفر سـوم او را  و آتش
اش به شـدت آسـیـب دیـده  ھم که سر و صورت و قفسه سینه

بود از زیر آوار بیرون آوردند کـه امـدادگـران اورژانـس پـس از 
 .معاینات الزم مرگ وی را تائید واعالم کردند

 
 مرگ یك كارگر در كارخانه ساسان

اتحادیه آزاد كارگران ایران خبر داد كه روز جمعه گـذشـتـه 
ـانـدارد  کارگری بنام داوود حیـدری بـخـاطـر عـدم وجـود اسـت
ایمنی به قعر چاھی در داخل کارخانه ساسان میرود کـه بـر 

ـارد اثر گاز گرفتگی خـفـه شـده و جـان مـی یـکـی از .   سـپ
موارد اعتراض کارگران این ھفته ایـن كـارخـانـه عـدم صـدور 

ـاشـد برگه حادثه در صورت وقوع حادثه برای کارگران مـی . ب
ـال ایـمـنـی کـارخـانـه و حـوادث کـار  مدیریت کارخانه در قب
ھیچ گونه مسئولیتی به عھده نمیگیرد و در صـورت وقـوع 
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 .حادثه کارگران به حال خود رھا میشوند
 

 بروز یک حادثه دیگر در پتروشیمی عسلویه
ـیـل ١٧در خبرھا آمده است كه روز دوشنبه   مـرداد بـه دل

ـتـروشـیـمـی  پارگی یکی از مخازن آمونیاک در مـجـتـمـع پ
پردیس عسلویه، سازمانھای امدادی این مـنـطـقـه بـه حـالـت 
آماده باش در آمدند و کارکنان برخی از واحـدھـای فـعـال در 

ـیـه شـدنـد ـاال بـودن دمــای .   آن تـخـل خـبـرگــزاری مـھـر از ب
ـاره شـدن آنـھـا  آمونیاک تزریق شده به این مخازن كه باعث پ
ـفـجـار ایـن  شده خبر داده و به گفته شده است كه در صورت ان
. مخازن خطر بروز انجماد تا شعاع سه کیلومتـری وجـود دارد

 مرداد سـال گـذشـتـه، آتـش ١٣الزم به یادآوری است که در 
سوزی و انفجار در مجمتع پتروشیمی پردیس باعـث شـد کـه 

ـا دچـار ٦حداقل  ـنـد ی  کـارگـر جـان خـود را از دسـت بـدھ
 .سوختگی شدید شوند

 
شرایط خطرناک شغلی و تھدید به اخراج 

 کارگران شرکت فوالد کاویان
بر اساس خبر منتشر شده رئیس بـخـش خـدمـات شـرکـت 
فوالد کاویان، کارگرانی را که از انجـام کـارھـای پـر خـطـر 

در ادامـه آمـده .   کـنـد زنند، تھدید بـه اخـراج مـی سر باز می
سـازد  است كه کارفرمای این شرکت کـارگـران را وادار مـی
ـانـده ـان و پسـم ـاکـی کـه گـاز مـت ھـای  تا در شرایط خـطـرن

ـتـریـن  صنعتی جان کارگـران را تـھـدیـد مـی کـنـد و از کـم
ـاسـب کـاری بـرخـوردار  ـزات ایـمـنـی و مـن ـی امکانات و تجھ

کـارگـرانـی کـه از انـجـام .   نیستند، مشغول بـه کـار شـونـد
زنند تھـدیـد بـه اخـراج  اینگونه کارھای خطرناک سر باز می

 .شوند می
 

 تن از کارگران شرکت قطار شھری ٢مرگ 
 اھواز

 تن از کـارگـران شـركـت قـطـار ٢در خبرھا آمده است كه 
 .شھری اھواز حین كار جان خود را از دست دادند

 
 اذیت و آزار فعالین كارگری

 
 بالتکلیفی افشین اسانلو

در خبرھا آمده است كه فـعـال کـارگـری افشـیـن اسـالـو 
ـنـد ٩مدت  ـیـف در ب  ٣٥٠ ماه است که به صـورت بـالتـکـل

ـتـی  عالوه بر این دسـتـگـاه.  برد زندان اوین بسر می ـی ـن ھـای ام
ـازداشـت ٩رژیم با مرخصی ایشـان بـرغـم گـذشـت   مـاه از ب

 . کنند کماکان مخالفت می
ـال جـنـوب ٨٩افشین اسالو که اول آذر سـال  ـن ـی  در تـرم

ـازداشـت شـد، پـس از تـحـمـل  ـتـی ب ـی ـن تـوسـط مـامـوران ام
ـنـدھـای  ـازجـویـی در ب  و ٢٠٩فشارھای فراوان در دوران ب

، دچارھای آسیبھای جدی شده اسـت بـطـوری کـه بـر ٢٤٠
ـاز بـه انـجـام عـمـل جـراحـی در  ـی اساس نظر پزشکان زندان ن

 .بیمارستانی بیرون از زندان دارد
 

 ابالغ حکم اخراج رسول بداقی
ـلـم  در خبرھا آمده است كه حکم اخراج رسول بـداقـی، مـع
زندانی، از آموزش و پرورش به خانواده و وکـیـل مـدافـع وی 

ـبـت، .  ابالغ شده است در ایـن حـکـم عـلـت اخـراج ایشـان غـی
ـیـه نـظـام  حضور در تجمعات اعتراضی فرھنگیان، فعالیت عل

 .و اقدام علیه امنیت ملی اعالم شده است
ــی ــداقــی دربــاره اخــراج  فــروزان عــل زاده، ھــمــســر رســول ب

 سـال حـکـم زنـدان صـادر ٦برای ایشـان : گوید ھمسرش می
اند، و حاال به ھمین دلیل و به خاطـر عـدم حضـورش در  کرده

اند؛ دالیـل دیـگـر ھـم ھـمـان  اش کرده کالس و مدرسه، اخراج
 سـال حـبـس مـحـکـوم ٦اتھاماتی است که به خاطـرش بـه 

ـیـت   شده، حاال با ـال  ھمان دالیل اخراج ھم شده است؛ مـثـل فـع
ـیـت ھـایـی کـه ھـمـه جـا  ھـمـان.   علیه نظام و اقدام علیه امـن

 .اند برایش نوشته
 

تشدید فشارھا بر فعالین کانون صنفی 
 معلمان کردستان

در خبرھا آمده است كه دستگاه امنیتی رژیـم فشـارھـای 
ـار اسـدی را بـه شـدت  خود علیه فعال کانون مذکـور مـخـت

ـبـش حـقـوق .   افزایش داده است ـیـن جـن ـال نامبـرده کـه از فـع
باشد پس از سالھا تبعید، چـنـدیـن  معلمان و دانش آموزان می

ـازجـویـی و مـاھـھـا  ماه انفصال از خدمت، بارھا بازداشت و ب
ـان تـحـت  حبس در زندانھای رجایی شھر کرج و اوین، ھمـچـن

ـا وجـود .  فشارھای امنیتی قرار دارد دستگاه امنیتی رژیـم ب
ـنـدج سـاکـن  اینکه اعضای خانواده مختار اسدی در شھر سـن
ـفـت  ـنـدج مـخـال ـال وی از شـھـر کـرج بـه سـن ھستند از انتق

 .نمایند می
 

 دستگیری یک معلم در اصفھان
ـلـم  در خبرھای این ھفته آمده است كه فرشاد ضیایی مـع
ـیـل مشـاركـت در  بازنشسته در زریـن شـھـر اصـفـھـان بـه دل

 .فعالیتھای معلمان توسط ماموران امنیتی بازداشت شد
 

 تبعید دو تن از معلمان شھر سقز
ـلـمـان شـھـر  ـایـی از مـع در خبرھا آمده است كه حامد دنی
ـان  ـات اداری اسـت ـف ـئـت بـدوی تـخـل ـی سقز از سوی دادگاه ھ

ـان کـرمـان ٥کردستان به  ـز بـه اسـت  سال تبعید از شـھـر سـق
ـا احـزاب مـخـالـف .  محکوم شده است وی به داشتن ارتباط ب

ـنـگـی مـتـھـم شـده   رژیم و انجام فعالیت ھای صنفـی و فـرھ
ـز حـدود .   است  مـاه را در ٢حامد دنیایی در سال گذشته نی

 .اداره اطالعات شھر سقز در بازداشت به سر برده است
ـز  ھمچنین کامل فتاحی یکی دیگر از معلمان شھـر سـق
ـزدیـک  ـفـی ن که پیشتر به علت فعالیتـھـای مـدنـی و صـن
ـازداشـت بـه سـر بـرده  یک ماه را در اداره اطالعات سقز در ب

ـاسـوج ٢بود طی حکمی به  ـز بـه شـھـر ی  سال تبعیـد از سـق
 .محکوم شده است

 
ممانعت از برگزاری مراسم یادبود عضو 

 انجمن صنفی معلمان در سنندج
ـادبـود رضـا  در خبرھا آمده است كـه بـرگـزاری مـراسـم ی
ـان در  حاتمی، از اعضای فعال انجمن صنفی معلمان كـردسـت
سنندج كه ھفته گذشته در یك حادثـه تصـادف جـان خـود را 
از دست داد، با دخالت نیروھای سركوب رژیـم اسـالمـی لـغـو 

ـبـه .   شد ـادبـود كـه بـرای روز دوشـن  مـرداد ١٧این مراسم ی
ـلـمـان  ـفـی مـع فراخوان داده شده بـود، از طـرف انـجـمـن صـن

 .كردستان ترتیب داده شده بود
 

اخراج یک خبرنگار به دلیل تھیه گزارش از 
 اعتراضات کارگری

ـامـات رژیـم در  در خبرھای این ھفته آمده اسـت كـه مـق

ـنـکـه  صدا و سیمای مرکز آبادان یک خبرنگار را به  دلیـل ای
ـادان بـه  طـور  از اعتراضات کارگران پاالیشگاه و شھرداری آب

در گـزارش زنـده .   زنده گزارش تھیه کرده بود، اخـراج کـردنـد
ـیـن  ـای ـا سـطـح پ ایشان سخنان کارگران معتـرض در رابـطـه ب

ـاال بـودن نـرخ تـورم  دستمزدھا، حقوقھای عـقـب  ـاده و ب ـت اف
 .منعکس شده بود

 
 خبر آزادی سید بیوک سید لر

ـتـشـر  بنا به خبر كه کمیته حمایت از شاھـرخ زمـانـی مـن
ـیـوک سـیـدلـر از ٢٢كرده است، روز شنبه   مردادماه سـیـد ب
سید بیوك یکی از فعالیـن کـارگـری .  زندان تبریز آزاد گردید

است که ھمراه با شـاھـرخ زمـانـی و مـحـمـد جـراحـی و دو 
دانشجو دیگر در تبریز توسط وزارت اطاعـات دسـتـگـیـر شـده 

 .بود
 

 معلمان
 

اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه 
 معلمان

ـتـدریسـی در یـك  برخی از معلمـان و آمـوزگـاران حـق ال
ـتـه ـیـرغـم  اعتراض به خبرگزاری حکومتی مـھـر گـف انـد، عـل

ھای داده شده به آنان توسط مقامات آموزش و پـرورش،  وعده
ـلـمـان ٦دستکم   ماه حقوق و اضافـه کـاری شـمـاری از مـع

ـاکـنـون  شاغل در مناطق مختلف آموزش و پـرورش تـھـران ت
 .پرداخت نشده است

 
 تجمع معلمان جلوی مجلس اسالمی

ـلـمـان :   خبرگزاری دولتـی فـارس نـوشـت جـمـعـی از مـع
ـبـه   مـرداد در ٢٣شركتی آموزش و پرورش صبح روز یكـشـن

اعتراض به نحوه اعالم نتیجه آزمون اسـتـخـدامـی آمـوزش و 
ـابـل سـاخـتـمـان  ـق پرورش و عدم جذب نیروھای شركتـی در م

ـتـی .   مجلس شورای اسالمی تـجـمـع كـردنـد ـیـروھـای شـرك ن
ـابـل  ـق وزارت آموزش و پرورش برای چندمین بار اسـت كـه م

 .كنند مجلس و در اعتراض به عدم جذب خود تجمع می
 

 اطالعیه
 

بیانیه اعالم موجودیت اعضای ھیئت موسس 
برای تشکیل سندیکای کارگران زن شرکت 

 کیف و کفش زنانه ی مھرانه شوشتر
 کارگران و فعاالن جنبش کارگری ایران درود بر شما

ـئـت مـوسـس بـرای  ـی این بیانـه ی اعـالم مـوجـودیـت ھ
ـیـدی کـیـف و  تشکیل سندیکای کارگران زن شـرکـت تـول

ـیـدی . کفش مھرانه شوشتر است ما کارگران این شرکـت تـول
انـد  از تبعیضی که بواسطه ی زن بودنمان بـر مـا روا داشـتـه

ـارزه کـرده ھمواره در رنج بوده ایـم امـا ایـن  ایم و بر علیه آن مـب
ـا  ـاطـات الزم ب ـب مبارزه به دلیل متشکل نبودن و نـداشـتـن ارت

ـلـی  فعالین کارگری و اورگانـھـا و سـازمـان ـل ـیـن الـم ھـای ب
مـا در حـالـت مسـاوی بـه .   کارگری به جایی نرسیده اسـت

ـتـری  ـار کـم لحاظ کاری و شغلی نسبت به مردان حقوق بسی
میگیریم و تازه از اھرم حجاب نیز در محیط کـار بـه عـنـوان 

ـاده مـی حربه ـف ـا .   شـود ای برای سرکوب ما کارگران زن است ب
ایـم کـه بـرای تسـاوی حـقـوق و بـرداشـتـن  خود متعھد شـده
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ـاتـی مشـتـرک  ـق تبعیض و رسیدن به اھداف و مطالبـات طـب
ـاری ھـمـه ی کـارگـر و . تالش کنیم ما در ایـن راه بـه ی

ـلـی کـارگــری  ـل ـیـن الـم ـیـن کـارگـری و نـھـادھـای ب ـال فـع
ـیـن مـحـتـرم .   نیازمندیم امیدواریـم روزی بـرسـد کـه مسـئـول

کشورمان رعایت حق و حقوق ھمه ی کارگران بـه خصـوص 
ـتـه شـده ی کـارگـری  کارگران زن را بر طبق موازین پذیـرف

 .بین المللی سرلوحه ی کار خود قرار دھند
 با تشکر

ــرای تشـکـیـل سـنـدیـکــای  ــت مـوسـس ب ـئ ـی اعضـای ھ
 کارگران زن شرکت کیف و کفش زنانه ی مھرانه  شوشتر

سارا محمدی، زھرا نظری، لیال میرزایی، مینا نـوروزی، 
 پروانه کاظمی

 

 ھزار کارمند شرکت ٤٥اعتصاب : آمریکا
  Verizonمخابرات 

ـفـر از ٤٥به گزارش روزنامه واشنگتن پست حدود   ھزار ن
ــابــرات  ــان شــركــت مــخ ــن ــارك ــزون" ك ــالــت "   وری ــا از ای آمــریــك

ماساچوست گرفته تا واشنگتن پس از شكست مـذاكـرات در 
ـبـه   اوت اعـتـصـاب ٧خصوص قراردادھای جدید روز یـکـشـن

ـان .   سراسری برگزار كردند ـن ـارك بنابر این گزارش، اعتـصـاب ك
ـیـن  ـابـت و ھـمـچـن ـفـن ث ـل شركت مخابرات آمریكا خـدمـات ت
. خطوط اینترنت در سـراسـر آمـریـكـا را مـخـتـل كـرده اسـت

كاركنان این شركت مخابراتی كه بزرگترین شركت مـخـابـراتـی 
ـان  در آمریكا به حسـاب مـی ـن ـارك آیـد، و عضـو اتـحـادیـه ك

ــه در  ــح روز گــذشــت ــنـد صــب ـز ھســت ــكــا نــی ــرات آمـری مـخــاب
ـا بـه تـن كـردن  ساختمان ھای این شركت در ایالت نیـویـورك ب

ھایی قرمز رنگ و در دست گرفتـن پـالكـاردھـایـی در  لباس
حمایت از مشاغل اقشار متوسط جامـعـه آمـریـكـا دسـت بـه 

بنا بـر ایـن گـزارش، قـرارداد ایـن تـعـداد از .   راھپیمایی زدند
كاركنان این شركت روز شنبه منقضی شده بود و ایـن شـركـت 

ھـای كـارگـری  موفق نشده است در مذاكرات خود با اتحـادیـه
. ھای خود در فیالدلفیا و نیویورك بـه تـوافـق بـرسـد و شركت

ـیـه ـان ـی : ای اعـالم كـرد اتحادیه كارگران مخاربرات آمریكا در ب
ـقـضـا بـود،  حتی در آخرین ساعات كـه قـراردادھـا در حـال ان
ـان بـه تـالش خـود بـرای حـذف بـرخـی  شركت وریزون ھمچن
حقوق و مزایای كارمندان خود كه بیـشـتـر از قشـر مـتـوسـط 

 .جامعه آمریكا ھستند، ادامه داد
ـالـت ـزون در ای ھـای  بر اسـاس ایـن گـزارش، شـركـت وری

كانكتیكات، كالیفرنیا، دآلور، فلوریدا، مریلند، مـاسـاچـوسـت، 
ـنـد، تـگـزاس و  ـل ـا، رود آی ـی ـلـوان ـنـسـی ـیـویـورك، پ نیوجرسی، ن

 .دھد ویرجینیا خدمات ارتباطات از راه دور ارائه می
 

 ھزار ٤٠اعتصاب بیش از : آفریقای جنوبی
 کارگر نظافتچی

ـیـش ٨روز دوشنبه  The New Ageبه گزارش   اوت ب

ــظــافــت ٤٠از  ــول ن ــچــی کــه مســئ ــت ــظــاف ــزار کــارگــر ن  ھ
ـتـی  ھـا و ادارات و مـوسـسـه بیمارستانھا، فروشگـاه ھـای دول

ـزایـش دسـتـمـزد دسـت از کـار  ھستند با خـواسـت عـمـده اف
 رنـد در مـاه، ٤٢٠٠آنھا خواھان حداقـل دسـتـمـزد .   کشیدند

 سـاعـت کـار در روز ٨یکماه دستمزد اضافه بابت پاداش و 
ـا .   ھستند ـنـد کـه ب اغلب این کارگران را زنان تشکیل مـیـدھ

ــی ــات طــوالن ــا ع ــد درآمــد کــم و س ــن . مشــغــول کــار ھســت
Zandile Maga ـنـھـائـی :   گوید   ساله می٣٦ زنی من به ت

 فرزنـد ھسـتـم و ٣صاحب .  سرپرستی خانواده را به عھده دارم
ـا ایـن پـول بـه .    رنـد در مـاه درآمـد دارم١٨٠٠فقط  مـن ب

ھـای  اتـحـادیـه.   آیـم  مان بر نمی ھیچوجه از پس مخارج زندگی
کارگری خوب کاری میکنند که برای بھبـود زنـدگـی مـا 

 .مبارزه میکنند
 

اعتراض گسترده دانش آموزان به : شیلی
  سیستم آموزشی

ـلـی، ٩به گزارش رویترز روز سه شنبه   اوت پایتـخـت شـی
ـلـی شـاھـد اعـتـراضـات  سانتیاگو، و چندین شھر دیـگـر شـی
وسیع دانش آموزان و دانشجویان بـه سـیـسـتـم آمـوزشـی ایـن 

ـابـت .   کشور بود ـیـشـتـر دولـت ب ـنـه کـردن ب ـزی آنھا خواھان ھ
ـنـد ایـن .   آموزش و حق تحصیل مجانی و برابر برای ھمه ھست

ـا قـدرت بـه ٢اعتراضات از  ـان ب  ماه قبل شروع شده و ھمچن
ـان ٨٠در سانتیاگو حـدود .   پیش میرود ـاب ـی ـفـر بـه خ  ھـزار ن

ـیـس اعـالم .   آمدند و تعدادی از آنھا با پلیس درگیر شـدنـد ـل پ
ـیـس ٢٣ معترض بازداشت و ٢٧٣کرده است که  ـل ـیـروی پ  ن

ـتـرض گـزارشـی نشـده .   اند مجروح شده از تعداد مجروحین مع
: گـویـد   سـالـه مـی١٨یک جوان  Manuel Rojas.  است

خواھم به دانشگاه بـروم ولـی خـانـواده  مسلم است که من می
ـنـد وی ادامـه .   من این پول را ندارند که برای من ھزینه کـن

ـلـی( Pineraمیدھد که  ـقـه )   رئیس جمھور شی ـنـده طـب ـای نـم
ثروتمند جـامـعـه اسـت و مـا بـرای زنـدگـی خـودمـان کـه 

 .نمیتوانیم از پس آن بر بیائیم، میجنگیم
 
پاسخ کارگران به قانون ممنوعیت : مصر

 اعتصاب
به نقل از گـزارشـی کـه  Ahram Onlineبه گزارش 
ـتـشـر "   فرزندان کره زمین برای حقوق بشـر" توسط سازمان  مـن

 اعـتـصـاب، ١٩ تـحـصـن، ٢٢شده، مصر در ماه ژوییه شاھد 
ـاه مـدت ٤ اعـتـراض و ١٠ راھپیمایی، ٢٠  اعـتـراض کـوت

گـویـد تـعـداد کـل   ایـن گـزارش مـی.   توسط کـارگـران بـود
ـتـه ولـی تـعـداد  ـاف ـیـل ی ـل ـق ـبـل ت اعتراضات نسبت به مـاه ق
ـیـشـتـری  اعتصابات افزایش داشته است و کارگران با قدرت ب

ـانـون .  اند وارد عمل شده بر طبق این گزارش با وجـود اعـالم ق
ـیـه ٥ممنوعیت اعتصاب و محکوم شدن   کارگر در مـاه ژوی

ـقـی بـخـاطـر شـرکـت در  ـی ـل ھر کدام بـه یـکـسـال زنـدان تـع
ـیـری بـر  ـا ث ـتـوانسـتـه ت ـیـن و تـھـدیـدات ن اعتصاب، این قـوان

 .*اعتراضات کارگران داشته باشد

 اخبار بين المللی

 انقالب پرولتری و حکومت کارگری
... 

انـــقـــالب کـــارگـــری بـــایـــد دولـــت 
مقاومـت .   بورژوایی را به زیر بکشد

بورژوازی در برابر انقالب و بویژه در 
مقابل اشتراکی شدن وسائل تـولـیـد، 
حتی پس از در ھـم شـکـسـتـه شـدن 
قــدرت دولــتــی اش ادامــه خــواھــد 

ــافــت ــل یــک .   ی ــرو تشــکــی ــن از ای
حکومت کارگری که این مقـاومـت 
را خنثی کند و فرمان انقالب را به 
. اجرا در بیاورد، امری حیاتی اسـت

حکومت کارگـری نـیـز، نـظـیـر ھـر 
حکومت دیگر، حـکـومـتـی مـافـوق 

حـکـومـتـی .   جامعه و طبقات نیست
اما این حکومت، که . طبقاتی است

ــئــوری  ــار در ت ــب ــن اعــت ــی ــم ــه ھ ب
مارکسیسم دیـکـتـاتـوری پـرولـتـاریـا 
نامیـده شـده اسـت، دولـت اکـثـریـت 
استثمار شده جامـعـه بـرای دیـکـتـه 
کردن حکم آزادی و بـرابـری انسـان 
ھا به طبقات اسـتـثـمـارگـر و فـائـق 
آمدن بر تـالش ھـا و تـوطـئـه ھـای 

از نـظـر شـکـل، حـکـومـت .   آنھاست
کارگری یک دولت آزاد اسـت کـه 
تصمیم گیری و اعمال اراده مستقیم 
خــود تــوده وســیــع مــردم کــارگــر و 
زحمـتـکـش در جـامـعـه را سـازمـان 

حکومت کـارگـری بـنـا بـر .   میدھد
ماھیت خویش حکومتی گذرا اسـت 
که با تحقق اھداف انقـالب ضـرورت 
وجودی خود را از دسـت مـیـدھـد و 

 . زوال پیدا میکند
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