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ـیـن ٢٠٠٨در سال    و با ظـھـور اول
ــعــه ــی ــصــادی،  طــل ــحــران اقــت ھــای ب

ـانـگ  بیکباره مدیای بـورژوازی ب
ـازگشـت . بـرداشـت کـه مـارکـس ب

ــرای  ــورژوازی ب ــصــاد دانــان ب اقــت
ــوری  ــئ ــح  بــحــران خــود، ت ــی ــوض ت

ـال "   گرایش نزولی نرخ سـود"  ـت ـی کـاپ
ـا پـس از  ـنـد ت را زیر ذره بین گرفت
ـاد بـه جـھـان اعـالم  کند و کاو زی

ـا مـارکـس بـود" کنند که  " . حق ب
ـاد کـه  ـت این اعالم زمانی  اتفاق اف
ھنوز مردم بخیابان نیامده بـودنـد و 

ـنـده"نیروی  خـود را "   زیر و رو کـن
ــد ــودن ــده ب ــکـشــان . بـرخ بـورژوازی ن

مارکس یکبار دیگر در قلب جـھـان 
سرمایه داری یعنی در امریـکـا در 

چھره مردمانی ظھور کرد که  بـه 
ـان اعـالم نـمـودنـد کـه  ایـن " جھانی

ــت یــک در  ــی ــده اقــل ــمــایــن دولـت ن
ــت ــه داران اس ــدی ســـرمــای " . ص

ــال وال  ــیــش اشــغ ــن مــارکــس در ج
ـیـکـه  استریت ظـھـور کـرد در جـای
ـیـگـارشـی مـالـی  ـلـب ال مردم به ق
ــد ــه کــردن ــه داری حــمــل . ســرمــای

ــرای  ـازگشــت مــارکـس ھـمــواره ب ب
ـیـغـاتـی و  ـل ـب بورژوازی و دستگاه ت
ـنـد  ـاخـوشـای مدیای طبقه حاکـمـه ن

ــن و .   بـوده اســت آن چــھـره دروغــی
ــورژوازی  ــدیــای ب ــرداز م دروغ پ
زمانی عمیقا افشا میشود کـه در 

 . برابر مارکس قرار گرفته باشد
بخش فارسی تلویزیون بـی بـی 

ــد طــوالیــی در  ــدن کــه ی سـی لــن
ـایـت رژیـم  ـن حمایت از مـاشـیـن ج
ـانـدن  اسالمی دارد، برای عـقـب نـم
از تبلیغات زھرآگین مدیای غـربـی 
ـبـشـی کـه  ـن بر علیه مارکس و ج
این روزھا در امریکا نظام سـرمـایـه 
ـیـده اسـت،  ـب داری را به مصاف طـل

دو تـن از " پرگار"ای بنام  در برنامه
دانشگاھی را دعـوت "  کارشناسان" 

ــود تــا دربــاره مــارکـس و  نـمــوده ب
ـپـردازنـد . مارکسیـسـیـم بـه بـحـث ب

ھــای  مــحــمــود صــدری از چــھــره
ـاقـد  ـنـوان ن جنبش ملی اسالمی بـع
ـنـوان  مارکس و محمدرضا نیکفر بع

ـز  ـی ـفـر و ن اخیرا بار دیـگـر چـنـد ن
ای از یكی از دو سـازمـان  قطعنامه

ـیـت "   راه كارگر"  ـال كه با یك اسم فـع
ــی ــث دربــاره  م ــح ــر ب ــد، س ــن ـن كـ

ـقـل كـارگـری تشكل"  از "   ھای مست
ـقـل از احـزاب" جنس  ـاز "   مسـت را ب

ما به نوبه خـود در مـوارد .   اند كرده
. * ایـم مختلفی به این بحث پرداختـه

ـاری  اما یادآوری نـكـاتـی شـایـد ب
دیگر و در متنی دیگـر، خـالـی از 

 . لطف نباشد
ـقـل"بحث  ـاریـخـا "   تشكل مسـت ت

ـا دولـت ھـا و نـھـادھـای  در رابطه ب
ھا مـطـرح  كارگری وابسته به دولت

در بین تـعـداد انـگـشـت .   بوده است
شماری از فعالیـن چـپ در ایـران 
امروزه، كه بـه خـود ھـر عـنـوانـی 
ـتـمـاعـی و  بدھند در بین فعالین اج

ـنـوان  " كـارگـركـارگـری" سیاسی بـع
اند، موضوع اما وارونـه  شناخته شده

ـان و .   است من ھیچ حـزب و جـری
ـاســی ــه  فـعـال سـی ای را در صـحـن

ـاسـم كـه از  سیاست ایـران نـمـی شـن
ھای كـارگـری بـه  وابستگی تشكل

ــان ــاســی  احــزاب و ســازم ــی ھــای س
حتی ضمنی ھم دفاع كرده باشـد و 
ـزی را فـرمـولـه كـرده  ـیـن ت یا چـن

ــاشــد ــاخــتــه و .   ب ــن مــوضــوع س ای
ــه مــغـز افــرادی اســت كــه  ـت پـرداخ

ـنـد  می ـن خواھند اطمینان حـاصـل ك
ـقـه كـارگـر  ھای توده تشكل ای طـب

ھرچه بیشتر از سیاست و احـزاب و 
ـیـسـتـی دوری  سـازمـان ھـای كـمـون

ـنـھـا از تشـكـل و .   كنند یا درك ای
ـا احـزاب وارونـه و  رابطه تشـكـل ب
مكانیكی است و یا اینكه دركشـان 
ـــن  ـی ـ ـال ــ ــع ـا و ف ــطـــه اعضــ از راب

ـا احـزاب،  تشـكـل ھـای كـارگـری ب
یعنی اعضـا .  دیكتاتورمنشانه است
ـیـن تشـكـل ـال ھـای كـارگـری  و فع

ـاشـنـد رابطه ! ای با احزاب نـداشـتـه ب
ـیـسـتـھـا از آزادی انـدیشـه و  كمـون

  نوامبر 5شنبه
 ٩صفحه تظاهرات سراسري براي آزادي کارگران زندانی و کلیه زندانیان سیاسی در ایران      

 ٤صفحه  نکته اصلی                
 ھا برابر  ھای تریلیاردی، ده رانت* 

 !  ھزار میلیارد تومانی٣   اختالس 
  میلیون کارگر٣احتمال بیکاری *  

جوالن مگس 
در عرصه 

 !سیمرغ
 

 ٧صفحه 

 قطعنامه شوراي اتحادیه کارگران ونکوور و حومه
  نوامبر5در حمایت از 
 ٢صفحه 

 اخبار کارگری
 ١٠صفحه 

ھای  تشكل"باز ھم درباره 
 "كارگری مستقل از احزاب

 ناصر اصغری

 ٥صفحه 

 مارکس در بی بی سی 
 محمدرضا پویا

 ٣صفحه 
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 .اساس سوسياليسم انسان است
 .سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است

 منصور حکمت

 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران
 درباره مسائل جنبش کارگری

fateh.bahrami@gmail.com 
 

 ھيئت  تحريريه

 فاتح بھرامی : سردبير

 ناصر اصغرى
nasser_asgary@yahoo.com  

 محمدرضا پويا
mohammadreza.pooya@gmail.com 

 شھال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com  

 ياشار سھندى
y_sahandi@yahoo.com  

 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com 

 

 .درج مقاالت در کارگر کمونيست لزوما به معني تائيد مضمون آنھا از جانب نشريه نيست.  مسئوليت مطالب با نويسندگان آنھاست

 کارگر کمونيست کارگر کمونيست   

 دفتر 
 مرکزی

 حزب

Tel: 0046 739 318 404 
Fax: 0046 864 897 16 
markazi.wpi@gmail.com 

 
 

قطعنامه شورای اتحادیه كارگران ونكوور و 
  نوامبر٥حومه  در حمایت از 

  روز ھمبستگی جھانی با كارگران ایران
ـیـسـت  بدنبال تالش مسعود ارژنگ كادر حـزب كـمـون
ـیـن بـرای  ـپ كارگری ایران در كانادا و از ھمكـاران كـم
آزادی كـارگـران زنـدانـی و عضـو شـورای اتـحـادیـه 
كارگران ونـكـور و حـومـه، از سـوی ایـن اتـحـادیـه 

 نـوامـبـر صـادر ٥ای در حمایت از  آكسیون  قطعنامه
 .شده است

ــون  ــگ در آكســی ــود ارژن ــع ــه گــزارش مس ب
ھـای   نوامبر سخنرانانی از سوی اتحـادیـه٥اعتراضی 

ـنـد داشـت كـه گـزارش  كارگری كانادا شركـت خـواھ

مـتـن ایـن .   دقیقتر آن متعاقبا به اطالع خواھد رسـیـد
 .نامه و ترجمه آن ضمیمه است

 
 زنده باد ھمبستگی بین المللی كارگری

 كارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد
 كمپین برای آزادی كارگران زندانی

 ٢٠١١ اكتبر ٢٤، ١٣٩٠ آبان ٢
Shahla_daneshfar@yahoo.com 
Bahram.Soroush@gmail.com 
http://free-them-now.blogspot.com 

 :ضمیمه
 روز ھمبستگی جھانی با کارگران : موضوع 

ھـای كـارگـران در ونـكـوور و   نوامبر روز ھمبستگی جھانی با کارگران ایران، شـورای اتـحـادیـه٥به مناسبت 
حومه  ھمچنان حمایت خود را از کارگران دستگیر شده كه زیر حمله شدید حكومت قـرار دارنـد،  ادامـه داده 

ـیـن  ـپ ـا خـواسـتـھـای زیـر  "Free Them Now"و از این روز ھمبستگی جھانی با كارگـران ایـران و كـم ب
 :پستیبانی میكند

 آزادی فوری کارگران زندانی و زندانیان سیاسی  در ایران  بدون قیدوشرط -
 ھای معوقه برای کارانجام شده پرداخت حقوق -
 حق تشکل و اعتصاب  برای کارگران -

  ھای روز کارگر آزادی بیان شامل برگزاری جشن
Subject: International Day of Solidarity With Iranian Workers 
 Because Nov ٥th is the international day of solidarity with Iranian 
workers , The Vancouver and district labour council will continue to 
stand in solidarity with Iranian workers who are under unprecedented 
attack from the government and will support the Nov ٥th action by 
Free Them Now Campaign, which calls for 
 the immediate and unconditional release of imprisoned workers and 
political activist in Iran 
payment of withheld wages for the work they have done 
the right of workers to established unions , engage in strike and enjoy 
freedom of expression including the right to organize May Day 
events. 
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ـامـه "   مدافع"  مـارکـس در ایـن بـرن
محمود صـدری بـه .   حضور داشتند

ــدری  ــد ص ــم ــرادرش اح ــراه ب ــم ھ
سالھاست در امـریـکـا در حشـر و 
ــم اســالمــی، مشــغــول  ـا رژی نشـر ب
ــرای  ــرو خــریــدن ب ــیــگــری و آب الب

ـنـد ـا .     جنایتکاران اسالمـی ھسـت ب
سوبسیدھای چند میلیونی، ایشـان 
دکانی بنام مطالعات اسـالمـی راه 
ــکــی از  ــه ی ــت ک ــه اس ــداخــت ان
افتخاراتش ایـن اسـت کـه مـحـمـد 

"  کـار و کسـبـش" خاتمی از محل 
ــت ــرده اس ــد ک ایشــان در .   بــازدی

ھای مختلف و از آنجملـه در  نوشته
ـنـوان یـک  ـابـرمـاس بـع نامه به ھ
مدافع رژیم اسالمی، جنایات رژیـم  
را در مقایسه با جنایات مسیـحـیـت 

مـرکـز .   در اروپا، انکار کـرده اسـت
ـاری احـمـد  ـی مظالعات ایشان با ھـم
صدری به فیضیه قم متـصـل شـده 
ـا ھـمـکـاری  است و قصـد دارنـد ب

ـزدی  آیـت ( مشترک با مصبـاح ی
الله جنایتکاری که فتوای قتـل و 
تجاوز جنسی به زندانیان را صـدارد 

علوم جدید را با اسـالم )   کرده است
ـا کـه  در .  آشتی دھند ـن بدین مـع

ــروژه  ــون اســالمــی" پ ــی ــزاس ــی "  مــدران
چگونه میشود، فتوای قتل مـدرن 
صادر کرد و حدود و ثـغـور تـجـاوز 

شـده بـه "   مـدرن" اسالمی در اسالم 
ـزانـی اسـت؟ ایشـان فـعـال  ـی چه م

بـی بـی .   مشغول این پروژه ھستند
ـبـونـش را  سی ھمواره بی دریغ تـری
در اختیار اصالح طلبان حکـومـتـی 

کـه )   مانند ھمین محمود صدری( 
در خارج کشور ھم وظیفه دفـاع از 
نظامش را فـرامـوش نـکـرده، قـرار 

اما چرا مارکـس؟ چـرا .   داده است
ـقـد  ـاد ن ـی ـاره ب ـیـکـب بی بی سـی ب

ھـای  افتد و چرا چھـره مارکس می
ـنـد "   اسالم اصـالح شـده" مدافع  مـان

ــزیــه گــردان  مــحــمــود صــدری تــع
 برنامه بی بی سی میشوند؟ 

ــخ  جــوامــع ســرمــایــه  در تــاری
ـتـی بـه انـدازه  داری ھیچ شـخـصـی
مارکس بر مبارزات انسـانـھـا بـرای 

در ھـر .   رھایی تاثیر نگذاشته است
ـام،  ـی جایی که صحبت از انقالب، ق
عدالت و حق میـشـود، بـالفـاصـلـه 

. ھا بطرف مارکـس مـیـچـرخـد نگاه
ـا  تاریخ تالش جوامع برای رھایی ب
مارکس و مارکسیسم عجیـن شـده 

ــخــش اعــظــمــی از تــاریــخ .   اســت ب
سرمایه داری، تاریخ کسانی اسـت 
ـیـر  ـب که برای تغییر جامعـه بـه تـع

ــرده ــارزه ک ـب ــس، مـ ــد و   مــارک ان
کسانیکه برای جلوگـیـری از ایـن 

. انـد تغییـر دسـت بـه سـرکـوب زده
مارکس در حـافـظـه کـل جـوامـع 
ـابـودی  بشری با تغییر، انقـالب و ن

اگـر .   سرمایه داری، تبین مـیـشـود
امروز صحبت از بازگشت مـارکـس 

بـحـران .   است، جای تعجبی نیـسـت
ـاسـی جـھـان  عمیق اقتصادی و سـی
سرمایه داری بر متن چـرخشـھـای 
ـیـونـھـا تـن از  ـل ـی عظیم جھـانـی، م
ــه  ــھــان ب ــراســر ج مــردم را در س

ــده اســت ــھــا کشــان ــان ــاب کــل .   خــی
ــورژوازی  ــی ب ــون ــھــای تــاکــن مــدل
نتوانسته تخفیفی در بحـران بـوجـود  

ـاســـی .   آورد ــ ـی ـای ســ ـارھــ ــ ـت ـاخــ ســ
ــط  ــورژوازی پــاســخــگــوی شــرای ب

ــســت ــی نــی ــون ــمــامــی .   کــن مــردم ت
ابزارھای جامعه سـرمـایـه داری را  

ــه ــت ــارزه " انــد و بــه  بــدور انــداخ ــب م
ـیـم ـق مـردم در .   انـد روی آورده"   مست

ــه داری فــریــاد  دژ جــھــان ســرمــای
ـزاری  میزنند که پارلمان و دولـت اب
. در خدمت اقلیت سرمایه دار اسـت

ھای  نـھـان و اشـکـار  تمامی الیه
دمکراسی بورژوازی تـوسـط مـردم 

ـتـه شـده اسـت آن .   به  تمسخر گرف
ـقـد خـود "   زیر و رو کننـده" نیروی  ن

ـا اعـتـراضـات  از سرمایه داری را ب
عظیم میلیونی، مـادیـت بـخـشـیـده 

نیرویی که با ھر قـدم خـود .     است
ـاز  ـی پایان دادن به نظم سـرمـایـه و ن
جھان به سوسیالیسـیـم را، گـوشـزد 

بورژوازی مـارکـس را در .  میکند
ـنـد ـی ـب ـی ـقـالبـی .   این نیـرو م ـقـد ان ن

مارکس به نظام سـرمـایـه داری را 
در این نخواستن میلیونی مشـاھـده 

جھان تشنه عدالت و رفـاه .   میکند
ـاسـخ  است و بورژوازی مارکس را پ
ــد ــن ــی ــب ــطــر اول مــی ــده و خ . دھــن

ــن و  بـورژوازی مــارکــس را در آت
لندن و نیویورک مشاھده کرده  و  
لذا با مدیایش بـه مـارکـس اعـالن 

ـقـد.    " جنگ داده است مـارکـس "   ن
ـیـن  در بی بی سی، حلقه ای از ھـم

ـیـه مـارکـس " جھاد"  بـورژوازی عـل
بـی بـی ســی مـحــمـدرضــا .   اسـت

ـنـوان  ـلـسـفـه" نیکفر را بع "  دکـتـر ف
ـاد  ـان ی ـان آورده بود تا به فارسـی زب
ــی  ــه انســان شــنــاس ــود ک آور ش
مارکس ایرادھای اسـاسـی داشـتـه 

ـا  در مـورد "   تـوھـم" است و ظاھرا ب
تغییر جامعه بشری حرف زده اسـت 
ـاتـش  و فاکتور قدرت را در محاسـب

ـتـه ایـن حـرف .   نگنجانده اسـت ـب ال
ــی از .   دســت دومــی اســت ــف طــی

ـلـسـفـی چـنـدیـن  مارکسیستھای ف
دھه بزعم خود تـالش کـردنـد کـه  

ـاال "   آلیاژ"  اومانیسیم مـارکـس را ب
ببرند و  باالخره معلوم نشد چرا ھـر 
ـارکـــس را   ــ ـا م ـــھــ ـن ــ ـــدر ای ـق چــ

تر کردنـد، از خـاصـیـت  " اومانیست" 
ـا  انقالبی گری اش کاسـتـه شـد ت

" آزار" جاییکه به یک موجود بـی 
ـیـکـفـر  و قابل تدریس تبدیل شـد؟ ن
ـــران  ــس در ای ــد مــارک ــوی ــگ مــی
ـنـدرت  ـاخـتـه اسـت و ایشـان ب ناشن

اند کـه مـارکـس را  افرادی را دیده
ـاسـنـد  خوانده باشند، لنین را می شـن
حـکـم .   اما مارکس ناشناخته اسـت

ــودن  ـاس ب ـیـکـفـر در مـورد نــاشـن ن
ــمــی ــعــلـت عــدم  مـارکــس ن ــد ب تـوان

ـبـش و احــزاب  ـاخـتـشـان از جـن شـن
ـاشـد  و لـذا  کمونیستی در ایران ب
ـاسـی  اکیدا یک موضعگیری سـی
ـفـی پـدیـده حـی و حـاضـر  جھت ن

ایشـان .     کمونیسیم در ایـران اسـت
قطعا با ادبیات  سیـاسـی مـنـصـور 
حکمت آشناسـت و قـطـعـا مـطـلـع 
ـبـشـی  ـن است که منصور حکمت ج
را در ایران و عراق سر پا کـرد کـه 

ـیـرون  یکی از مشخصه ھای  آن، ب
ــر آوار  ــس از زی ــدن مــارک کشــی
. تحریفـھـای بـورژوایـی بـوده اسـت

جنبشی که آراء و نـظـرات خـود را 
ـیـمـا از مـارکـس اسـتـخـراج  ـق مست
ـیـن عـلـت وسـیـعـا  میکرد و به ھم
اشاعه دھنده ادبیات مـارکسـی در 

ــوده اســت ــھــا را .   ایـران ب ھــمــه ایــن
نیکفر میداند اما تـرجـیـح مـیـدھـد 

ــک  ــران در ی مــارکــس را در ای
ـا "   غربت غم انگیز"  تصویـر کـنـد ت

تر نقش کمونیـسـم مـارکسـی  راحت
ـفـی  منصور حکمت  را در جامعه ن

ــد ــد" مــارکــس در تــاریـخ .   کـن ــق " ن
ـقـد" شود بلکـه  نمی مـارکـس در "   ن

ـیـن  خدمت اھدافـی اسـت کـه ھـم
امروز در جامعه توسط جنبـشـھـا و 
. احزاب سیاسی نمایندگی مـیـشـود

ادعای مارکس را در ایـران کسـی 
ــمــی ــاســد، در خــدمــت یــک  ن ــن ش

سیاسـت دسـت راسـتـی اسـت کـه 
تالش میکند نقش کمونیستـھـا در 
ـلـم بـگـیـرد . تحوالت سیاسـی را ق

ـیـن خـوب  ـق محمدرضا نیکفر بـه ی
ـنـھـا ھـمـه شـاخ و  میـدانـد کـه ای

تـر  برگھـای یـک نـکـتـه اسـاسـی
ـقـد :   است دیالکتیک پراتیک و ن

مـتـوجـه "   نقدھا"تمامی آن .  انقالبی
ھمین بخش از انـدیشـه مـارکـس و 

میگویند انسـان .   مارکسیسیم است
مـورد نـظــر مــارکــس در جـامــعــه 
ـا کـل  سوسیالیستی تـوھـم اسـت ت
ـیـر و  ـی فلسفه امـکـان پـذیـری تـغ
ـنـد . سوسیالیسم را توھم جـلـوه بـدھ

امری که ھمیـن امـروز بـورژوازی 
ـا آن  ـیـویـورک ب ـانـھـای ن ـاب ـی در خ

 . روبرو است
مـارکـس، "   نقـد" "وطنی"ترجمه 

ـا  اصالح طلب حکومتی میـشـود ت
ــی  ــه دمــکــراس ــد مــارکــس ب ــق ن
ــورد  ــب را م ــذھ ــی و م ــورژوای ب

محمـود صـدری .   سرزنش قرار دھد
البته از بی شرمی اسـالمـی خـود 
ـاده را نـمـود و ظـھـور  ـف نھایت اسـت
فاشیسیم ھیتلری  و حکومـتـھـای 
ـای مـارکـس  توتالیتر را ھـم بـه پ

مـارکـس بـه شـکـل "   نقد.    " نوشت
گـیـرد،  علی العـمـوم صـورت نـمـی

ـاسـی داشـتـه  بلکه باید ترجمـه سـی
اگر بـه کـل پـروژه اصـالح .   باشد

ـان اسـالمـی و بـی بـی سـی  طلب
لندن در ارتباط با تحوالت سیـاسـی 
ـاه  ــگــ ــود، آن ــوجـــه ش ــران ت در ای
ـزیـه  بـی  بالفاصله علت تمرکز تع
بی سی بـر سـر نـظـرات مـارکـس 
درباره  دمکراسی و مـذھـب روشـن 

ــد مــارکــس .   خــواھــد شــد ــن ــت گــف
ـقـد قـرار داده  دمکراسی  را مـورد ن

ـتـه اسـت "   ترھات"است و به آن  گـف
ــال آن  ــب ــه دن ــران ب کــه مــا در ای

از جانـب دیـگـر  مـاکـس .   ھستیم
وبر مورد تشویق قرار گرفـت بـدیـن 
ـزم  ـی ـان علت که ایشان نقش پـروتسـت

مسیحی را در پیـشـرفـت سـرمـایـه 
داری مورد تایید قرار داده اسـت و 
. مارکس اعتقـادی بـه آن نـداشـت

به ھمان نـحـوی ( مقوله دمکراسی 
ـان اسـالمـی آنـرا  ـب که اصـالح طـل

فھمند، یعنی لطف سید عـلـی  می
برای ورود مجدد به بازی قدرت و 

ـنـدی ھـای  یا امیدواری بـه گـاو ب
جدید در اپوزیسیون راست خـارج از 

و تاکید بر نقش مـذھـب )   حکومت
کــه ایــنــجــا اســالم ( اصــالح شــده 

ـان )   اصالح شده مـد نـظـر اسـت ـی ب
کننده کل آن سیاسـتـی اسـت کـه 
ــی  ــش مــل ــب ــان جــن ــب اصــالح طــل
ـاسـی  اسالمی در برابر تحوالت سـی

کـل آن .   انـد در ایران، اتخاذ  کـرده
ـیـن بـوده  تئوری بافی ھا بـرای ھـم

ـنـد  است که به مردم در ایران بـگـوی
ـا  ھر چـنـد کـه مـردم در غـرب ب
ـقـد  اعتراضات رادیکال خود، یک ن
اجتماعی از دمکراسی را به جـھـان 

اند، اما دمکـراسـی ھـمـان  ارائه داده
وعده بھشتی اسـت کـه سـرنـوشـت 

ــر" جـامـعـه مـا  را  ـی ــه خ " خــتـم ب
ـبـه .   میکند مارکس را یـک جـان

ـا جـایـی  ـنـد ت نگر معرفی مـیـکـن
ــروژه  " اســالم اصــالح شــده" بـرای پ

ـیـف .   دست و پا کنند نقد بی تـخـف
ــح  ــی ــب ــارکــس از مــذھــب را تــق م

ـا  میکنند تا قرائت ھای آبکـی و پ
ــر از نــقــش  ــاکــس وب در ھــوای م
مذھب در تحـوالت جـامـعـه را بـه 
خورد مردمی بدھند که رسـمـا بـر 
علیه ارتجاع و انحـطـاط اسـالم سـر 

ــه اســت ـان گــذاشـت ــن .   بـه عصــی ای
ترجمه عملی تالش بـی بـی سـی 

ـــرای  ـــد" ب ـق ــ ـارکـــس اســـت"   ن . مــ
ـنـد جـھـان را وارونـه جـلـوه  میخواھ
دھند تا مگر بر تـالش بشـر بـرای 
ـیـر ایـن جـھـان وارونـه، ســدی  ـی تـغ

ـیـر .   ببندند ـی اما جـھـان در حـال تـغ
 .*است

  ١از صفحه 
 مارکس در بی بی سی 
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ھای تریلیاردی که  رانت
ھا برابر  اقالم  آن ده

 ھزار میلیارد ٣اختالس 
 !تومانی است

ـاق  ـیـس ات ھفته گذشته نھاوندیان رئ
بازرگانی، صنایـع و مـعـادن ایـران 

ــتــی اعــالم کــرد یــک :   در نشــس
 رانتی در کشور ما در حـال  چشمه
ھـا  گیری است که رقـم آن ده شکل

ـاردی ٣برابر اختـالس  ـی ـل ـی  ھـزار م
وی به عنوان نمونـه بـه .   اخیر است

اعالم نرح رسمی دالر توسط دولـت 
اخـتـالف نـرخ :   اشاره کرده و گـفـت

رسمی و غـیـررسـمـی در ھـر دالر 
ــت ٢٠٠ ــه ران ــت ک ــومــان اس  ت

ـان . شود محسوب می جناب نھاونـدی
که خودش در راس یـکـی از پـول 
ـتـصـادی  سازتریـن سـازمـانـھـای اق
رژیم قرار دارد، قطعـا اطـالعـات و 

ـزان رانـت ھـایـی کـه  اخبارش از مـی
ایـن .   اعالم کرده است بیشتـر اسـت

ـتـی  سازمان در کنار ارگانھای دول
و بانک مـرکـزی رژیـم خـریـد و 
ــد . فــروش دالر را در دســت دارن

. کـنـد دولت نرخ دالر را اعـالم مـی
بانک مرکزی ذخیره دالرھا را بـه 

. رسـانـد قیمت دولتی به فروش مـی
ـا ٨٠٠بین   ١٢٥٦ تومان دولتـی ت

ـازار خـریـد و  تومان غیردولتی در ب
ـان . شود فروش می ـاب نـھـاونـدی جـن

حساب کرده اختالف نرخ رسمـی و 
 ٢٠٠غیر رسـمـی بـرای ھـر دالر 

ـابـل اسـت ـاق دولـت روزانـه .   تومان ن
ـازار و  ـیـونـھـا دالر پـول وارد ب ـل می

البته بـه . کند چرخه اقتصادی می
ــه  ــھــای ظــاھــرا رســمــی ب ــمــت ــی ق

ـانـکـھـای  صرافی ھا و بعضـی از ب
ــی مــی ــر دولــت ــخــش .   فـروشــد غـی ب

ـا در  صنعت و تـجـارت کـه عـمـدت
دسـت حـکــومـت اســت دالر را از 

بـطـور .   خرد ھای دولتی می صرافی
واقع خریدار و فروشنده دالر و سـایـر 
ـای  ـی ارزھای خارجی دولت و مـاف
ـانـدھـای  مالی متمـرکـز شـده در ب
ــت و  ــصـادی از دول ــد اقــت ـن ــم قـدرت

ــه تــا  ــرفــت ــرکــزی گ ــک م بــان
ــای ویــژه ســھــمــیــه"  ــانــھــای "   ھ ارگ

. . . سرکوبگر نظیر سپاه و بسـیـج و
ـیـن مـی ـنـد کـه چـه  اینھا تعی کـن

کسی و در چه ساعاتی از روز و 
بــه چــه مــقــدار دالر و ارزھــای 

ــازار  خــارجــی را مــی ــوانــد وارد ب ت
ـای .   نماید دولت و دسـتـگـاه مـافـی

ـتـصـاد  واردات و صادرات و وزات اق
ھای تابـعـه اش در  با زیر مجموعه

ــه  ــور ارزھــای خــارجــی، روزان ام
ــادالت  ــرای مــب ــا دالر ب ــھ ــون ــی ــل مــی

دولـت .   تجاری شان دالر الزم دارنـد
ـای  ـــھــ ـت ــ ـــم ـی ــ ـا ق ــ ـــول را ب ــن پ ای

ــن ــی ــارپــائ ــج در  بســی تــر از بــازار رای
ـنـھـا .   دھـد ھا قـرار مـی اختیار این ای

در یک شبکه مافیایـی گسـتـرده 
ـانـک  که یکسـرش در دولـت و ب
مــرکــزی اســت و یــکــســرش در 
ــل از  ــب ــارج دولــت، ق ــای خ ــانــدھ ب
اینکه دالرھا را برای مواردی کـه 
ـا  ـنـد، ب ـنـه بـکـن ـزی در نظر دارنـد ھ
قیمت باالتر از نـرخ رسـمـی اعـالم 
ــانــک مــرکــزی  ــت و ب شــده دول

در عرض یک روز و .   فروشند می
ـیـونـھـا دالر  ـل ـی بخشا چند ساعت م

ـنـد پول به جـیـب مـی بـرای بـه .   زن
ـال واردات  جریان انداختن بـرای مـث
یک کاال به اعتراف خودشان بایـد 

ــت مــجــوز  واردات کــاال ھــا از حــال
ـا تـعـرفـه ـایـد و ب ـی ھـای  دادن در ب

ــی واردات ھــم ارز  ــان مــعــمــول جــھ
ـانـدھـای .   شود ولی دولت و کـل ب

ــمــی ــن ن ــصــادی پــای ای . آیــنــد اقــت
اینـجـاسـت کـه بـرای ھـر عـامـل 
ـتـی و  ـی ـن حکومت و ارگانھـای ام
ـنـد، مـجـوز  نظامـی کـه الزم بـدان

صدور مـجـوز در .   دھند واردات می
ــاه  ــرگ، ســپ ــم ــت، گ ــت دول دس

ـتـصـاد و  پاسداران، وزارتخانه ھای اق
ـاشـد مـی. . .   بازرگـانـی و و ایـن .   ب

ـتـھـای مـورد  چرخه مافیایی با ران
ـان، رسـمـا و  ـاب نـھـاونـدی اشاره جـن
ـانـونـی را سـازمـان  ـا دزدی ق ـن عل

ـــه .   دھـــد مـــی دزدی ای کـــه ب

اعتراف وی چندین بـرابـر اخـتـالش 
ــیــاردی مــی٣٠٠٠ ــل . بــاشــد  مــی

ھـا و واحـدھـای  کارگران کارخـانـه
صنعتی ھم از ایـن دزدی رسـمـی 

ــد ــر دارن ــب کــارگــران .   حــکــومــت خ
انـد کـه مـدیـران  بارھا شـاھـد بـوده

ــرای وارد کــردن  ــجــات ب کــارخــان
قطعات مورد نیاز صنعتی صحبـت 
ــرای واردات  ــود دالر ب ــمــب از ک

ـنـد می چـون واردات بـه دالر .   کـن
ــجــام مــی دالر در دســت .   شــود ان

ھـا و  دولت و حکومت  و کـارتـل
ـیـش  مافیای بزرگ صنعت کـه ب

ــاه ٧٩از   درصـد آن در دســت ســپ
پاسداران و ارگانھای امنیتی رژیـم 
ـنـھـا بـرای واحـدھـای  است، که ای

ـیـن مـی ـی ـنـد کـه  صنعتـی تـع کـن
چقدر دالر  و بـرای چـه امـری 

معموال این واحدھا کـه .   الزم دارند
خودشان و مـدیـرانشـان در چـرخـه 
ــی  ــصــاد حــکــومــت ــافــیــای اقــت م

ــاده ــف ـت ــد،از دالر اسـ ــن ـت ھــای  ھسـ
ـنـد دیـگـری مـی ــال .   کـن ـث بـرای م

ـبـود  کارخـانـه ـیـل کـم ھـا را بـه دل
ارزھای خارجی و یا به بھانه گـران 

ــات الزم و ــطــع ــودن واردات ق ،  . . . ب
ــل مــی ــنــد  و اعــالم  تــعــطــی کــن

ورشکستگی کرده و کـارگـران را 
ـیـد  به این بھانه کـه کـارخـانـه تـول
ــن  نـدارد، و بـدھـی دارد، و مـاشـی

ــرســوده اســت و ــراج . . .   آالت ف اخ
ــه ــل  کــرده و کــارخــان ــعــطــی ھــا را ت

ـانـه .   کنند می ـا بـه بـھ ـبـود " ی کـم
از پرداخت دستمـزردھـای "   نقدینگی

ــارگــران خــودداری مــی ــد ک ــن ــن . ک
وبدین وسیله دزدی رسمی از جیـب 
ـیـروی  کارگر صورت میگیـرد و ن

دولـت .   بـرنـد کارش را به تاراج مـی
و کـل دم و دسـتـگـاه حـکـومـت، 
ـاول  سازمان دزدی و غـارت و چـپ

ـاب .  کارگران است موردی که جـن
نھاوندیان روی آن با اکراه و ایـمـا و 
اشاره دست گذاشته اسـت، پشـتـش 
ـزار  ــــ ـا ھ ــــ ـای دھـــــھ ـــــھــــ دزدی
ـتـی ھـا قـرار  ـاردتـومـانـی دول میلی
ـا تـوسـط دولـت  ـن دارد، رسما و عـل
وی و حکومت سازمـانـدھـی شـده 

جمھوری اسالمی حـکـومـت .   است
سرکوب کارگر، حکومت دزدان و 

بـد .   قاتالن کارگران و مـردم اسـت
ــعــاد  ــســت اشــاره شــود کــه اب نــی

ھای از قبل خـریـد و فـروش  دزدی
ـاالیـی دارد بـرای .   دالر رقم بسیار ب

ـار" مثال  ـب چـنـد "   شورای پول و اعت
ماه پیـش اعـالم کـرد کـه درآمـد 
ـازار دالر  ـات ب دولت از قبـل نـوسـان
ــر و مــرداد  ــط در مــاھــای تــی فــق

ـاردتـومـان بـوده ١٧٠٠روزانه  ـی ـل ـی  م
ــت ــورا  .   اس ــن ش ــگــوی ای ــخــن س

کند باید جلـوی خـالـی  توصیه می
ـبـودھـای " شدن بازار از دالر و  کـم

ــگــی ــن .   را گــرفــت"   ســاخــت ھــمــی
شھریور ماه بـود کـه دولـت اعـالم 

ـیـم کرد بازار را پر از دالر مـی . کـن
ـانـک مـرکـزی در  بھمنی رئیس ب
ـیـونـھـا دالر  ـل ـی ھمکاری با دولت م

دالر را .   ارز وارد بازار پـول کـردنـد
ـاردھـا .  تومان فروختند١٢٠٠ ـی ـل می

و .   تومان به جیـب زدنـدو دزدیـدنـد
ــن قصــه ســر دراز دارد ــا .   ای ــج ــن ای

ــانــه دزدی ــایــی افس ــازمــان  ھ ای س
ــد مـی ــمــزد .   یــاب ــه دســت ــی شــرمــان ب

ـنـد  مـی.   پردازنـد کارگر را نمی گـوی
. بـدھـی دارد.   کارخانـه پـول نـدارد

کارخانه اگر مال بخش خصـوصـی 
گوینـد دولـت دالر بـرای  باشد می

اگـر .   دھـد ھای کارخانه نـمـی خرید
ــم دالر ــخــواھــی ھــای حــاصــل از  ب

ـبـدیـل بـه  صادرات کارخانجات را ت
ـیـم، دولـت دالر را ارزان  ریال بـکـن

کـنـد،  خرد و کارخانه ضرر مـی می
ـیـش مـی آیـد و  کمبود نقدینگی پ
ـنـد  در نتیـجـه بـه مـوقـع نـمـی تـوان

ـپـردازنـد . دستمزدھای کارگران را ب
این یک دروغ آشکار برای توجـیـه 
ـان کـارخـانـجـات و  زد وبند صـاحـب
ــرای  ــت ب ــه داران بــا دول ســرمــای
. سرکیـسـه کـردن کـارگـران اسـت

ـاب  رانت ـاردی کـه جـن ـلـری ھای تری
نھاوندیان به آن اشـاره دارد درعـالـم 
ـایـی  ـی واقع بخشی از اقتـصـاد مـاف

ـیـت دارد خـود .   است که رسما فعال
ـنـده  دولت سازمانـده و ھـدایـت کـن

ـاسـت ـی ـنـحـا ھـم .   اصلی این مـاف ای
یک منبع مھم دزدی و غـارت و 
ـلـه  چپاول پولـھـای مـردم و از جـم

 .باشد دستمزدھای کارگران می
 

 احتمال بیکاری 
  میلیون کارگر٣

ـات  اخیرا محمد انتظامی رئیس ھـی
ھای صنفـی در  مدیره کانون انجمن

ــامــه ــازمــان " ای بــه  ن ــاونــت س مــع
از نپرداخـتـن "   مالیات برارزش افزوده

ارزش افزوده از طـرف کـارفـرمـای 
ــمــال  ــرداده و از احــت ــی خــب دولــت

ــن شــرکــت ــگــی ای ھــا  ورشــکــســت
ـتـه وی .   خـبـرداده اسـت ـابـر گـف ـن ب

کارفرماھای دولتی و خصـوصـی 
ـا کـارگـران  با قـراردادھـایـی کـه ب

بایسـتـی درصـدی را  بندند می می
" مالیات بر ارزش افـزوده" به عنوان

ـتـی از  بپردازند که کارفرمایان دول
ـاز زده در  پرداخت ایـن درصـد سـرب
نتیجه واحدھای تحت پـوشـش ایـن 
ــی  ســازمــان بــا مشــکــالت مــال

ای روبرو گشـتـه و احـتـمـال  عدیده
ــدھــا و  ــن واح ــگــی ای ورشــکــســت

 میلیون کارگـر شـاغـل ٣بیکارای 
ایـن .   ھـا وجـود دارد در ایـن بـخـش

ـیـکـارسـازی کـا  جناب اخـراج و ب
گران را که در جریان است به عـدم 
ــعــھــدات کــارفــرمــایــان  پــرداخــت ت
ـا خـود  دولتی گره زده اسـت، گـوی
بخش خصوصـی تـعـھـداتـش را در 
قبال  کارگران شـاغـل انـجـام داده 

ــی و .   اســت ــرمــایــان دولــت کــارف
ـا  خصوصی در زد و بندھایی که ب

ـات بـرارزش افـزوده"  ـی " سازمان مـال
دارند، ھمدیگر را مـتـھـم بـه اخـراج 
کارگر کرده تا خودشان را در بـرابـر 
اخراج و بیـکـارسـازیـھـای گسـتـرده 

ــارگــران در ایــن بــخــش ــی  ک ــا ب ھ
ـنـد ـای ـامـبـرده .   وظیفه نـم سـازمـان ن

یک زیر محموعه دم و دسـتـگـاه 
بخش خدمـات و ابسـتـه بـه دولـت 

ـیـم  و  می ـق باشد که مسئول مسـت
ـیـونـھـا کـارگـر  طرف قرارداد با میل

یک ارگان کارفرمـایـی .   باشد می
ـا بـخـش  رژیم است که در رقابـت ب
ـلـف در  خصوصـی بـه طـرق مـخـت
ــیــف  ــاســت کــث ــه ســی ــی ــوج صــدد ت
ــارســازی کــارگــران بــر آمــده  ــک بــی

ھـای  سـھـم خـواھـی انـجـمـن.   است
ازسازمـانـھـا ...  صنفی کارفرمایان 

ھای دولتی تحت پـوشـش  و شرکت
ایـن ســازمـان از دولـت ظـاھــرا بــا 
مشکـل روبـرو گـردیـده اسـت کـه 
ـاب  ـتـظـامـی گـالیـه انـدرب جناب ان
ــرداخــت درصــدی از ارزش  عــدم پ
ـیـھـا را مـطـرح  ـت افزوده توسـط دول

ـلـکـه .   کرده اسـت ـقـط ایـن ب نـه ف
تھـدیـد کـرده اسـت کـه اگـر ایـن 

ھا صورت نگیرد، شـرکـتـھـا  پرداخت
ــه ــن  و رشـت ھـای تـحـت پـوشــش ای

ـنـد شـد . سازمان ورشکـسـتـه خـواھ
ـان . . . این توجیھات انجمن کارفرمای
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ـا  ـانـدھـا یـی کـه ب و دعوایش با ب
ـتـی درراس  عنوان کارفرمایات دول
این بخش از صنعت و خدمات قـرار 
ـقـط یـک ھـدف  دارند، فقـط و ف
دارند، تعدیل نیروی انسانی، اخـراج 
ـــل  ـی ــ ـــحـــم ـازی و ت ـارســ ـــکــ ـی ــ و ب
ـیـد  قراردادھای موقت و امضـا سـف
به کارگران بـدون ھـیـچ حـقـوق و 

این سیاست در دو بـخـش .   مزایایی
دولتی و خصوصی در بـرخـورد بـه 

ھـای  کارگران شاغل در این رشـتـه
ــی ــد م ـای .   بــاش ــدھــ ــزان درآم ـی مــ

ـا زیـر  بخشھای خدمات که عـمـدت
باشـد، درآمـدھـای  کنترل دولت می

ــه ــه اســت افســان ــط .   ای داشــت فــق
شھرداریھا و بیمارستانھا و حـمـل و 
ـارتـومـان  ـی ـل ـی نقل ھر ساله ھزاران م

ــه و از کــنـسـرن ھــای  درآمـد داشـت

باشند ایـن در  بزرگ اقتصادی می
ـیـل  آمدھای افسانه ای حاصل تحـم

ـقـر، بـدون  دستمزدھای زیـر خـط ف
ــرای  ــا ب ــزای ــوق و م ــق ــمــه و ح ــی ب

االن ھم کـه بـی . باشد کارگران می
شرمانه با توجیھات کمبـود مـالـی 
در صدد اخراج گسـتـرده کـارگـران 

ــد مــی ــزد کــارگــر را .   بــاشــن ــم دســت
دھند کـه ھـیـچ مـجـبـورشـان  نمی
ــد بـدون حـقـوق و مـزایــا  مـی ـن کـن

ــراضــی را  ــارکــرده و اگــر اعــت ک
ــد، اخــراج مــی ــن ــکــن ــنــد ب ایــن .   کــن

 میلیون کـارگـر شـاغـل ٣وصعیت 
ـتـی .  باشد ھا می در این رشته وضعی

که جناب رئیس زبانش درازتر شـده 
کـنـد کـه اگـر  و رسما اعـالم مـی

ـیـون کـارگـر ٣این و آن نکند،   میل
ـنـد شـد روی گـالیـه .   بیکار خـواھ

ـاب بـه دولـت بـوده و لـی  این جـن
ـیـمـا مـتـوجـه  ـق  ٣تھدیداتـش مسـت

ـنـه را  ـی ـا زم میلیون کارگر است ت
برای اخراجھای گستـرده کـارگـران 

در برابر ایـن تـھـدیـدات . مھیا نماید
ـایـد  و خط کشـی ـب ھـا کـارگـران ن
ھمانطوریکه تا بـه .   ساکت بنشینند
ـارزه و .   اند حال ھم نکرده اتحاد و مب

ـاسـت ھـای  اعتراض در برابر این سـی
ـلـه  ـاب ـق کثیف کارفرمایان تنھا راه م

 .*باشد با آن می

انتخاب ھـمـه آحـاد جـامـعـه دفـاع 
ـا  می كنند و كارگـران حـق دارنـد ب

ــی در  ــسـت ــكـر مـاركســی ــن تــف داشـت
ای كارگران شـركـت  ھای توده تشكل

ـتـخـاب  ـبـری آنـھـا ان كنند و بـه رھ
كارگران كمونیست حق دارنـد .  شوند

ــادل نــظــر در  ــب كــه در بــحــت و ت
ای رابـطـه دوسـتـی  ھای توده تشكل

ــزب  ــن یــا آن ح ــكــی بــا ای و نــزدی
ــنـد ــرار كــن ــرق ــك .   سـیــاســی ب ــن ی ای

ـاده ـت ای در  فعالیت ھر روزه و جا اف
تر غربـی اسـت كـه  جوامع پیشرفته

ـاق تشـكـل ـف ھـای  اتفاقا قریب به ات
ـا احـزاب چـپ  توده ای كـارگـران ب

ـارلـمــان ای  ھـای بـورژوائـی رابـطــه پ
تنگاتنـگ دارنـد و در واقـع ایـن 
ــع  ــف ــه ن ــنــی ب ــی ــن ھــم قــوان ــی ــن چ

ــوده تشــكــل ــای ت ــن  ھ ای در ھــمــی
 . كنند ھا وضع می پارلمان
 

 ای ایرانی پدیده
ـنـی بـحـث  ـی ـنـچـن در غرب طرح ای

بـحـثـی "   تشكل مستقل از احـزاب" 
ــب اســت . بـكـر و عـجــیـب و غـری

ــده،  ـزدیـكـتـریـن نـمــونـه بـه ایـن ای ن
ــه  ایـده ای اسـت كـه در آمــریـكــا ب

ـیـس  ـیـن رئ ـپـرز، اول سامـوئـل گـام
ــكــا، نســبــت  ــون كــار آمــری فــدراســی

ساموئل گامپرز ظـاھـرا بـر .   اند داده
ـا  این عقیده بـود كـه كـارگـران و ی

ھای كارگری، نباید خـود را  تشكل
الزاما با ھیچ حـزبـی كـه مـنـظـور 
ایشـان یـكـی از دو حـزب اصـلـی 
ــود،  ــخــواه ب دمــكــرات و جــمــھــوری
ـایـد وزن خـود  تداعی كنند؛ بلكه ب

ـانـدیـدی  ـا ك را پشت سر حـزب و ی
ـتـری  بیاندازند كه قول و قرارھای بھ

اما در واقع و عـمـال .   به آنھا بدھد
ـپـرز  ھمه می دانند كه ساموئل گـام

و فـدراسـیـون كـار آمـریـكـا چـقـدر 
ــن  ــد و ای ــردن ــل ك ــل عــم ــق مســت

ـقـل اسـت ؟ ! فدراسیون چـقـدر مسـت
ـقـدر در  فدراسـیـون كـار آمـریـكـا آن
ـأت حـاكـمـه آمـریـكــا  ـاسـت ھـی سـی
ــن  ــحــل شــده اســت كــه فــعــالــی مــن

ـــه  ـــری ب ـارگ ــ  AFL-CIOك
  .AFL-CIAگویند  می

ـالـه دیـگـری بـه  ـق قبال و در م
ـاسـی  تفصیل درباره ریشـه ھـای سـی

نـوشـتـه "   تشكل مستقل از احـزاب" 
آنجا به تئوریھای جـورج الج و .   ام

امـا .   ساموئل گامپـرز پـرداخـتـه ام
ــوضــیــح اســت کــه ایــن  ــه ت الزم ب
مسئله در ایران فراتر از جـورج الج 

ـتـی .   رود و ساموئل گامپرز مـی وق
ـلـوی،  که شاه ایران محـمـدرضـا پـھ
بعنوان کارشناس مسائل کـارگـری 

ـیـن را  اظھارنظر می کرد، عیـن ھـم
ــران مــوعــظــه  ــرای کــارگــران ای ب

مـأمـوریـت " او در کتـاب .   کرد می
شرط عـقـل : "گوید می" برای وطنم

ھـای کـارگـری  آنست که اتحـادیـه
ـاسـی کـامـال جـدا  را از احزاب سـی

ھای کـارگـری  اتحادیه.   نگه داشت
ـبـود  بھتر است که اساسا در راه بـھ
وضــع اقــتــصــادی اعضــای خــود 
ــه امــور  ــنـد و احــزاب ب تـالش کـن

ـپـردازنـد زیـرا مـمـکـن .   کلی تری ب
ای  است برخی از اعضای اتـحـادیـه

ــزب و ســایــریــن  طــرفــدار یــک ح

ـاشـنـد، و  پشتیبان حزب دیـگـری ب
ــر اســت کـه کشــمـکــش ھــای  بـھــت

ـیـف آن  سیاسی اتحادیه سبب تضـع
ــگــردد ــد . "   ن ــه عــم ایشــان امــا ب

كند این را نیز اضـافـه  فراموش می
ــد كــه ھــمــان  ــن ــه" ك ــحــادی ھــای  ات

ـاد " كارگری ای كه ایشان از آنـھـا ی
ــی ـاز  م ـــد، دســـت ســ ـن ــ ـزب " ك حــ

ـز ـاخـی ایـن امـا .   ایشـان بـودنـد"   رست
ــد ــمــان ــه .   ب ــت اشــاره ب امــا اھــمــی

ـلـوی آنـجـاسـت كـه  محمدرضـا پـھ
در واقـع "   تشكل مستقل از احـزاب" 

ــدر  ــده ایــرانــی اســت و پ یــك پــدی
ــن  ـی ــوری ھـم ھـم ـئ روحـانـی ایـن ت

ـامـھـر" جناب  ـنـشـاه آری . اسـت"   شـاھ
ـلـه یـك  می پـدیـده " گویم این مسـئ

ــرانــی اســت، چــرا كــه اگــر در "   ای
غرب چنین مـوضـوعـی را جـورج 

ــه مــی كــرد، ایشــان را  الج فــرمــول
بعنوان یك سیاستمدار دست راسـتـی 

شناسـنـد؛ امـا  و ضد كمونیست می
ــن ســیــاســت  ــران طــرفــداران ای در ای

ـاس چـپ بـه تـن كـرده انـد ـب و !   ل
ــن مــوضــوع از  ــودن ای ــی ب ــران ای

ـــجــاســـت ـن ــر در غـــرب و .   ایـ اگ
مشخصا بعد از شكست مدل دولـت 
ـال  ـیـف احـزاب سـوسـی رفاه و تضـع

تشـكـل " دمكـرات بـحـثـی بـر سـر 
بـوده اسـت، از "   مستقـل از احـزاب

ــی و  ــب احــزاب دســت راســت جــان
محافظه كار مطرح شـده اسـت كـه 

ــه ــی  خــواســت ــكــھــای مــال ــم ــد ك ان
ھا به رقبای خود در احـزاب  اتحادیه

ـنـد ـن . سوسیال دمكـرات را قـطـع ك
دانـم چـگـونـه  این ھمسوئی را نمـی

 !توضیح بدھم؟
 

 پرستش دروغین كارگر
ــداران  ــل از " طــرف ــق تشــكــل مســت

ـان كـارگـران را دوسـت "   احزاب چـن
ـقـب  دارند و می پرستند كه به آنھا ل

. داده شـده اسـت"   كارگـركـارگـری" 
ــرده  آنـھــا امـا كــارگـران را بـرای ب

ــان مــی ــنــد بــودنش ــت در واقــع .   پــرس
پرستنـد كـه ھـرچـه  كارگران را می

ــد ــن ــن ــك ــان ب ــمــارش ــث ــشــتــر اســت ــی . ب
ـنـد كـه  كارگرانی قھرمان آنھا ھسـت
ـنـد . به استثمار شدن خود افتخار كن

 ١٣٨٨در بحبوحه اعتراضات سـال 
ای  در ایران، رضا رخشان مصـاحـبـه

ــی ــه در آن م ــت ك ـــد داش ــوی : گ
ـقـدم کـه سـایـر  چنان"  ـت که من مـع

ـا حـتـی ( ھای اجتماعی  جنبش و ی
ـبـش )   دولت اگر که بخواھند با جـن

ـتـگـو  کارگری وارد دیالوگ و گف
ــش  ـب ـنـد کـه جـن ـایـد بـدان شـونـد، ب
کــارگــری در حــال حــاضــر یــک 

ـال  جنبش مطالباتی اسـت و بـه ـب دن
ـیـسـت انقالب و انقالبی از . "   گری ن
ھـا " كـارگـركـارگـری" ھمـان مـوقـع 

ـنـد پشـت ایـن مـوضـعـگـیـری  رفت
ــن .   ایشـان ــكـی از ھــمــی كــارگــر " ی

ـنـدوانـه زیـر بـغـلـش " كارگری ھـا ھ
ــن ( رضــا رخشــان :   " گــذارد مــی ای

ـقـه ی  فرزند پ رآزمون و خـطـای طـب
ھر كسی كه چنیـن ) " !   کارگر ایران

ـنـد، شـك  از من تعریف و تمجید ك
ـبـم را  كنم كـه مـی می ـی خـواھـد ج

ــد ــزن ــعــال .   ب ــدھــا ف ــران ص در ای
ـنـد كـه در  كارگری دیگـری ھسـت
صدھـا مـورد دیـگـر دیـده شـده و 

كسی كـه واقـعـا . اند جانفشانی كرده
در فكر آزادی كـارگـران اسـت، بـه 

ـال  كارگـر مـی ـب گـویـد كـه بـرو دن
ـقـالبـی گـری بـرو بـه !   انقالب و ان

سیاست حزبـی بـچـسـپ كـه دارد 
زورش را .   بینـد انقالب را تدارك می

ـیـه  نداری، فعال نمی توانی، بـر عـل
! انقالب و انقالبی گری تبلیغ نـكـن

خواھم بگویم كه تمـام پـرسـتـش  می
كارگر از این منظـر، یـك پـرسـتـش 
دروغین و برای تشویق كارگران بـه 
فروش ھرچه بیشتر نیروی كـارشـان 

دور كردن كارگران از تـحـزب .   است
كمونیستـی ایـن تصـویـر را دیـگـر 

پرسـتـش كـارگـر از .  كند كامل می
طرف اینھا، در واقـع در تصـویـری 
كاملتر ھمان پـرسـتـش كـارگـر نـوع 
استالین و ھیتلر است كه كـارگـر را 
ـتـصـاد  برای ساختن ملت، كشور، اق

! بـردنـد و غیره به عـرش اعـال مـی
ـاب  ـت ـلـوی ھـم در ك محمدرضا پـھ

كـارگـران را بـرای "   پاسخ به تاریخ" 
 .ساخت ایران، به آنجا برده است

ــرســتــش بــاســمــه ــام پ ــم ای  بــا ت
ـزد  ھـا، " كـارگـركـارگـری" كارگران ن

ـنـھـا تـوده ای از  اما كارگران نزد ای
افراد بی الیقی ھستند كـه مـرتـب 
باید از طرف روشنفكران غیـركـارگـر 
ـــس داده شـــود ــروی ـا س ــھــ ــه آن . ب

ـفـكـران  تئوریسین ـنـھـا روشـن ھـای ای
غیركارگری ھستند كه نه خودشـان 
را كارگر قبول دارنـد و نـه تـوسـط 
كسانی كه برایشان تئوری فـرمـولـه 

ـنـد اند، كارگر بـحـسـاب مـی كرده . آی
ــكــر خــورده  ــف ــن ــاه روش ــن احســاس گ

ـقـل " بورژوای طرفدار  تشـكـل مسـت
از ھمیـن جـا سـرچشـمـه "   از احزاب

 .گیرد می
 

ھای "كارگركارگری"
 "مستقل"

ــه  ــول ــق ــالل" م ــق ــت ــه "   اس ــول ــك مــق ی
ای است كه جنگ كمونیسـم  اصلی

ــالل  ــق ــر ســر اســت ــورژوازی ب بــا ب
ــه  ــت ــارگــران را بــرجس ــاتــی ك ــق ــب ط

ـقـه .   كند می طبقه كـارگـر یـك طـب

 ١از صفحه 
 

ھای  تشكل"باز ھم درباره 
 "كارگری مستقل از احزاب
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ـیـجـه  اصلی در جامعه است و در نت
ــل از ســیــاســت  ــق ــی مســت ــاســت ســی
ــالل  ــق ــن اســت ــوژوازی دارد و ای ب

ـانـد ـتـھـا .   طبقاتی باید حفظ بـم ـن م
ـقـل" ھمین مقـولـه  در دسـت "   مسـت

ـتـریـن " كارگركارگری"  ـتـذل ـب ھا به م
در .   ای دستكـاری شـده اسـت شیوه

ــن دســتــگــاه فــكــری  ــقــالل " ای اســت
ـقـل شـدن "   طبقاتی كارگران به مست

ـبـدیـل شـده  از احزاب كمونیسـتـی ت
ـاسـیـونـی "   مستقلیون" این .  است سـی

ای در ایـران  ھستند كه در یك دوره
ـقـالب  و بخصوص بعد از شكست ان

ــده ٥٧ ــالل" ، ای ــق ــت كــارگــران از "   اس
ـــپ و  ـزاب چ ــ ـا اح ــ ـــص ـــخ مش

ایـن .   كمونیستی را برجستـه كـردنـد
ـاسـی  افراد اكنـون در صـحـنـه سـی
ــت و  ــران بــازارشــان كســاد اس ای

این دستـه از .   سخنگوئی ھم ندارند
ـیـن چـپ "كارگركارگری"  ھـا در ب

ـیـسـم در  ایران و از آنـجـا كـه كـمـون
ـیـسـم و  ـاركـوسـنـدیـكـال ـا آن ـابـل ب تق
ـیـن  اكونومـیـسـم، گـرایشـاتـی در ب
كارگران كه سیاست كارگران را بـه 

ـار  بوژوازی موكـول مـی ـنـد، بسـی ك
تر بوده است، و باز ھم از آنـجـا  قوی

ـبـش  كه عقب نشینی ھائـی بـه جـن
جھانی كارگری با فروپاشی دیـوار 

ـاخـتـه شـده تـر  برلین تحمیل شد، شـن
ھـا در " كارگركارگـری" این .   ھستند

ھر پیچی كه فرصت دست داد، بـر 
ـاشـی  ـپ علیه تحزب كمونیستـی سـم

ـیـسـم در .   كردند از آنـجـا كـه كـمـون
ایران با دیوار برلین رخت بر نبـسـت، 

رسـیـد كـه ایـن  چنین به نـظـر مـی
ھـا رسـالـت " كارگركارگری" رگه از 

ــخـریـب تـحــزب  ــفـه ت ــد وظـی ـن داشـت
كمونیستی كارگران در ایـران را بـر 

 .عھده بگیرند
یك رگه دیگری از این دسـتـه 

ھـا ھـم كسـانـی " كارگركارگری" از 
در ایران ھستند كه نه تنھا خـواھـان 
ـیـسـتـھـا و  استقالل كارگران از كمـون

ــی و احــزاب  ــســت ــی ســیــاســت كــمــون
ـلـكـه خـواھـان  كمونیستی ھستند، ب

ھـای  استقـالل كـارگـران از تشـكـل
ــد تــوده ــن ــت ــز ھس ــی ــارگــران ن . ای ك

ـتـه " جنگ این عـده، كـه در  ـی كـم
ـنـگـی بـرای ایـجـاد تشـكـل  ھمـاھ

اند، در چنـد  متشكل شده"   كارگری
سال گذشته بیش از ھر چیـزی بـر 
ــی و  ــت ــس ــزب كــمــونــی ــح ــیــه ت ــل ع

ـنـد  تشكل ھای موجود كارگران مـان
ــای  ــك ــدی ــكــای واحــد و ســن ــدی ســن
ـپـه بـوده  ـیـشـكـر ھـفـت ت كارگران ن

ـانـكـه .   است این عده، منتھا ھمـچـن
" كارگـركـارگـری" مشخصه سیاست 

است، كارگران را تشویق بـه ایـجـاد 
 .شورای اسالمی كار كردند

 
سیاست زدائی از 
 اعتراضات كارگری

ــحـث  ــقـل از " طـرح ب تشــكـل مسـت
ــارگــری از "   احــزاب طــرحــی ضــدك

ـــورژوای  ـــرده ب ـــران خ ـــك ـف ــ ـن روشــ
ــورزده اســت كــه ریشــه ــات ــكــت ای  دی

" كارگركـارگـری"عمیقا عقب مانده 
ــران .   دارد ــحــث در ای ــن ب طــرح ای

ـاسـت " امروز، در واقـع خـواھـان  سـی
. از اعتراض كارگری اسـت"   زدائی

ــی سـیــاسـت زدائــی چـپ و  ـن یـع
ـیـسـتـی ھـرگـاه اعـتـراضـات .   كمـون

اند، بـعـد  رادیكال كارگری راه افتاده
ـلـه حـراسـت و  از پیدا شدن سر و ك
اداره اطالعات، سر و كله طـرفـداران 

ـال "   تشكل مستقـل از احـزاب"  ـب بـدن
ھـای  نه تشـكـل.   آنھا پیدا شده است

كــارگــری در غــرب كــه بــازوی 
ـا  احزاب سوسیال دمكرات ھستنـد ب

انـد و نـه  چنین معضلی روبرو بـوده
فعالین دست اندركـار سـازمـانـدھـی 
ـارزه كــارگــران، در  كـارگــران و مــب
ـیـن مـعـضـلـی  خود ایـران ھـم چـن

این بحث، حتی در ھـمـان .   اند داشته
چھارچوب كـارگـركـارگـری عـقـب 
مانده شرق زده اش ھم پایه تئـوریـك 
ــاعــی نــدارد كــه كســی  قــابــل دف
. بخواھد جواب تئوریك به آن بـدھـد

تشـكـل " در بین كسانی كه قبال از 
ـقـل از احـزاب ــد،  حـرف زده"   مسـت ان

چون احزاب را و بخـصـوص احـزاب 
انـد و  كمونیست را سیاسـی دانسـتـه

كارگران را نه، در نتیـجـه كـارگـران 
ـاسـت و  از نظر آنھا نبایـد آلـوده سـی
ــكــه  ـل ـاســی بشــونـد؛ ب ــل ســی مسـائ
سرگرم چانه زدن بر سر دستـمـزد و 
ـاشـنـد . یا بقول معروف نان و قاتق ب

ـنـد  ـی ـب كسی كه خود را مـجـبـور ب
ـیـسـتـی  كارگران را از تحـزب كـمـون
ـیـن  دور كند، گرایشی دیـگـر در ب
ــش  ــب ـن ــرایشــات در جـ ــر گ ــگ دی
كـارگـری نــیـسـت؛ فــردی نـگــران 
ـبـش كـارگـری  رادیكالیزه شـدن جـن

توانـد پشـت ھـر  این كس می.  است
ـایـم  عنوانی كه دلش مـی خـواھـد ق

 .شود
 

تروتسكیستھای ایرانی و 
 "تشكل مستقل از احزاب"

تعدادی از كسـانـی كـه از بـحـث 
ـقـل از احـزاب"  دفـاع "   تشكل مسـت

ـنـد كـه در  كـرده انـد، كسـانـی ھسـت
ــوان  ــت عــن ــح ــران ت خــارج از ای
تروتسكیسم كارگران را به دفـاع از 
ھوگو چاوز، تنھا متـحـد احـمـدی 
نژاد در سـركـوب اعـتـراضـات سـال 

ــده١٣٨٨ ــوان ــراخ ــد ، ف ــی .   ان كســان
ــالل  ــق ــت ــد كــه در بــرابــر اس ــن ــت ھس

ـاده انـد و  طبقاتی طبقه كارگر ایسـت
خواھان انـحـالل مـحـافـل چـپ و 
ــال  ــزاب ســوســی كــمــونــیــســت در اح
ـیـس  ـبـر انـگـل دمكرات اروپا و یا لی

ھـای  با آویزان شدن به دروغ.   اند بوده
ھا را به عضـویـت  شاخدار كمونیست

در احزاب سوسیال دمكرات دعـوت 
اند و شدیدا در بـرابـر تشـكـیـل  كرده

ــــون ـی ــــراكســـ ـای چــــپ و  ف ھـــ
ـیـسـت در فـدراسـیـون ـال ھـای  سوسی

ـاده در جـاھـائـی .   انـد كارگری ایسـت
ـبـول و  مثل ایران، كارگران را بـه ق

ھای خـانـه  عضویت در زیرمجموعه
 .اند كارگر دعوت كرده

ھستنـد "   تروتسكیست" اینھا اما 

ـئـون  و ھیچگونه ربطی بـه خـود ل
ـیـس .   تروتسكی ندارند اگر در انـگـل

حزب تروتسكیست اس دبلیو پی را 
بعنوان طـرفـداران حـمـاس و حـزب 

ـاسـنـد، در  الله و بـن الدن مـی شـن
ایران الحق كه به درست بـه عـنـوان 

 .شناسند طرفداران چاوز می
گفتم كه اینھا ربطـی بـه خـود 

امروز اگـر كسـی . تروتسكی ندارند
ـقـل "در مقابل طرفداران  تشكل مست

به دفـاع از كـارگـران و "   از احزاب
ـا  كمونیسم بـر مـی ـزد، اسـاسـا ب خـی

كمونیسـم و " اتكاء به جزوه با ارزش 
او .   تـروتسـكـی اسـت"   سندیكالیسـم

در ھمان نوشته، كـه انـگـار جـواب 
ــا را مــی ــھ : نــویســد دھــد، مــی ایــن

ـیـسـم، "  مدافعین قـالبـی سـنـدیـکـال
ھـای کـارگـری از  استقالل اتحادیه

بورژوازی و سوسیال رفرمیستھـا را 
ـقـالل عـام و ) در حـرف(  ، بـه اســت

استقالل مطلق از ھـمـه احـزاب، از 
ـــســـت،  ـی ــ ـزب کـــمـــون ـــه حــ ـل جـــمــ

 ."رسانند می
 

 در انتھا
ـقـل از احـزاب" بحث  " تشكـل مسـت

ـایـه  ـتـم، ھـیـچ پ ـانـكـه گـف ھمـچـن
ھر از چـنـد .  ای ندارد تئوریك قوی

ــش  ــب ــم جــن ــد مــزاح گــاھــی چــن
كارگری برای پراكندن صـفـوف رو 
به متحد شدن كارگـران ایـن بـحـث 

ــد مــرده را دوبــاره رو مــی از .   آورن
آیـد،  فلك كردن مرده خوشمـان نـمـی

اما ھرگاه اینھا سر بلند كردند، مـا 
" شاھنشاه آریامـھـر" ھم مجبوریم كه 

 . و گامپرز را به یادشان بیاوریم
ــش از ھــر  كــارگــران امــروز بــی
زمان دیـگـری، ھـم بـرای در ھـم 
شكستن جمھوری اسـالمـی و ھـم 
برای عقب رانـدن افـراد مـزاحـم بـر 
سر راه آزادی، به متشكل شدن ھـم 

ای خـود و ھـم  ھای توده در تشكل
ــد ــاز دارن ــی ــزب خــود ن ــام .   در ح گ

ـان  مھمی در این راه افشـای دوسـت
  .دروغین مردم است

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ــ
ـنـجـكـاو *   خوانندگان عالقمند و ك

ـفـی در  را بـه نـوشـتـه ـل ھـای مـخـت
ـیـسـت" نشریـه  و از "   كـارگـر كـمـون
ـقـه  ھای توده تشکل"جمله به  ای طب
ـیـسـت "  (کارگر ، ) ١كـارگـر كـمـون

ـاسـت "   کارگر کارگر"جریان "  و سـی
ـــــه  ـق ــــ ـب ــــ ـــــی در ط ـــــورژوای ب

ـیـسـت "  (کارگر ، ) ٣كـارگـر كـمـون
دعـوا "   تشکل مستقـل کـارگـری" " 

كارگر كمونیـسـت "   ( بر سر چیست؟
ـــــم و " ، ) ٤ ـــــس ـی ــــ ـــــون ـــــم ك

ـیـسـت "   ( سندیكالیسم كـارگـر كـمـون
ـــر " ، ) ٥ ـارگ ــ ـــرده ک ـــروس م خ

)٤كارگر كمونیسـت ! "   ( کارگریسم
ایجاد سازمانھای کارگری امـر " ، 

ــران اســت ــود کــارگ ــر "   ( خ كــارگ
ـــســـت  ـی ــ ــمـــون ـاع از " ، ) ٥٠ك دفــ

ـا  ـا مـمـاشـات ب سندیكـای واحـد ی
كـارگـر " "   ( شوراھای اسالمی كـار" 

ـیـسـت  ـاره شـورا و " ، ) ٥٠كمون درب
 و ٥٤كارگر كمونیـسـت "  ( سندیکا

ـاتـی و تشـكـل " ، )٥٥ استقالل طبق
ـارگـــری ـــل كــ ـق ــ ـت ـارگـــر "   ( مســ كــ

، بن بست خط ضـد ) ٧٥كمونیست 
ـیـسـت "   ( تحزب ، ) ٧٧كارگر كـمـون

ــه کــارگــر اروپــا"  ــق ــراث :   طــب مــی
ـــــرارداد  ـــــک ق ـــــوژی ـــــول ـــــدئ ای

ـیـسـت "   ( اجتماعی  ٩٧كارگر كمـون
ـبـش )   " ٩٨و  ـیـت دادن بـه جـن حـزب

، ) ٩٧كارگر كمونیست "  (کارگری
ــی  اتـحـادیـه"  ـت ھــا و انــقـالب صــنـع

)٩٢ و ٩١كارگر كمونیست "   ( دوم
كــارگــر "   ( ،  کـارگــر و سـیــاسـت

سـنـت کـارگـر " ، ) ١٤٦كمونیست 
ـا :  کارگری ـاسـی ت از القیدی سـی

ـلـی پـول ـل ـیـن الـم ، " مبلغ صندوق ب
و )   ١٦٤ و ١٦٣كارگر كمونیست ( 
ـزب "  ـــــحــــ ـاره ضـــــرورت ت ــــ درب

ـیـسـت "   ( كمونیسـتـی كـارگـر كـمـون
 .دھم رجوع می)  ١٧١

 ٢٠١١ اكتبر ٢٣
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ـاطـقـی از  وقتی که مـردم در مـن
منـاطـق " لندن که معلوم شد که از 

ـتـل "   محروم ـنـد در پـی بـه ق ھسـت
ـیـس سـر  ـل رسیدن جوانی به دست پ
ـنـھـا  به شورش گذاشتند، گفتنـد ای
ــی  ــت اوبــاش و جــان ــک مش ی
ــان  ــه ایش ــه دســت ــت ــد؛ و دس ــن ھســت

ـازداشــت و مــحـاکــمـه شــدنـد از .   ب
ھائی که ظـاھـرا قـرار  طریق دوربین

ـیـن  بود امنیت شـھـرونـدان را تضـم
ـاسـایـی  کند،  شھروندان گرسنه شن

ھـا یـورش بـردنـد و  شدند؛ به خـانـه
ـازداشـت شـدنـد و بـه  گرسنـگـان ب
ـــی  ـــالم ـــوری اس ـــھ ـــوه جـــم ـی شــ
ـیـسـت و چـھـار  دادگاھھای ویژه ب
ـفـه  ـنـد و بـی وق ـت ساعته راه انـداخ
حکم  زندان صادر کردند تا دیـگـر 
ــدون اجــازه  ــد ب ــکــن کسـی ھــوس ن
. شکم گرسـنـه اش را سـیـر کـنـد

یعنی تا پـول نـدارد حـق نـدارد بـه 
. چپ نگـاه کـنـد"   اموال عمومی" 

ـنـود  در این میان شبی مسـعـود بـھ
ــی ســی حــاضــر شــد و  ــی ب در ب

ـیـسـت، ھـمـه :  گفت ھیچ خبـری ن
جنبـش " این گذشت تا ! "   چیز آرومه

ـیـد ـا "   وال استـریـت را اشـغـال کـن پ
گرفت و چنان قدرتمند شد که در 

ـا ٨٢ اکتبر در ١٥روز  ـی  کشـور دن
در حرکتی معترضانه مردم که تـو 

ـاره ای  ھفت آسمـان خـدا ھـیـچ سـت
نداشتند بر علیه سرمایـه داری بـه 

بـی .   خیابان آمدند از جمله در لنـدن
بی سی فـارسـی گـزارش زنـده از 
ـبـرنـگـار  تظاھرات در لندن داشت، خ
ــوی  ـل ـاب ــه ت بـی بـی ســی پشـت ب
ـام مـیـدانـی  ایستاده بود که مردم ن
که قصد داشتند متحصن شونـد را 

تغییر داده بـودنـد، "   میدان تحریر"به 
ـیـن راه  ایشـان بـعـد بـه ھـمـراه دورب

ـتـی .   افتاد ـی در نمای دور از جـمـع
معترض یاد شد که گویا به یـک 

ــای اعــتــراض دارنــد ــزھ ــی بــعــد !   چ
دوربین رفت روی چند عدد تـوالـت 

ای از مـیـدان  در گوشـه)  مستراح( 
ــود ـا شـده ب ـبـرنـگـار جــوان .   بـر پ خ

یادآور شد ابتدا متعجب شـدنـد کـه 
اینھا برای چیـسـت، بـعـد کـاشـف 

ـان"بعمل آوردند که  بـه "   پلیس مھـرب
ـیـن  فکر شھروندان اسـت بـرای ھـم

ـتـه و  پیشاپیش به استقبال تجمع رف
امکانات رفاھـی را فـراھـم نـمـوده 

ــراه .   اســت ــم ــه ھ ــن ب ــد دوربــی ــع ب
خبرنگار چرخید و نشـان داده شـده 
که مھربانی پلیس به مستراح ختـم 
ـاکـس آب  ـاکـس، ب ـلـکـه ب نشده، ب
میان جمعیت توزیـع مـیـشـود چـرا 
ـیـت  ـنـی جـمـع ـی که گویا طبق قوان
ـایـد  اگر از یک حدی فراتر رود ب
آب در دسترس آنھا باشـد و ایـن از 
ـامـیـن  وظایف پلیس است که آنرا ت

ـیـت .   کند ـار بـه جـمـع خبرنگار دوب
ــرا  ــه ظــاھ ــرد ک دوری اشــاره ک
داشتند خودشان را خسته میـکـردنـد 
ـیـس  ـل اما جای نگرانی نبود چون پ

ـز ھسـت اگـر .   حواسش به ھمه چـی
ـبـرنـگـار  کمی دیگر گزارش ایـن خ
ـبـود  ادامه پیدا میکرد ھیچ بعیـد ن
قضیه برعکس شود و معلـوم شـود 
ـتـرض  ـیـس خـودش ھـم مـع ـل که پ

و از جمعیت معترض حمایـت !   است
ـنـد  و پشتیبانی میکـنـد و بـه مـان
مصر کـه ارتـش بـرادر مـردم شـد 
اینجا پلیس ھم احتماال بابای مـردم 
است و به مانند یک بابای خـوب 

ھـم ھسـت و )   مردم( به فکر طفل 
شاید ھم در ادامه مردم را به خـانـه 

ـاد و خـودش در  ـفـرسـت مـیـدان " می
 !متحصن میشد" تحریر لندن

 
خیلی بزرگ، خیلی 

 !کوچک
ـا را  ـی جنبشی ضد سرمایه داری دن
ـتـه شـده  ـیـم گـرف فرا گرفته؛ تصم
است که تحقیر شود، کـوچـک و 

مـراسـم .   بی اھمیت جلوه داده شـود
ــل دوم  قـدیــس کـردن پــاپ ژان پ
نیست که لحظه به لحـظـه گـزارش 
شود؛ مراسم عـروسـی نـوه مـلـکـه 

ـیـسـت کـه رسـانـه ـان ن ھـا  انگـلـسـت
ـیـن شـان را بـگـذارنـد  کارھای روت
. کنار وبه پخش مستقیم آن پردازنـد

ــھــرحــال در آن عــروســی کــذایــی  ب
ـبـود یـک شـاھـزاده  ھیچی کـه ن

ـا یـک  دخـتـر " افتخار داده بود و ب
ازدواج کرد و بگفتـه بـی "  معمولی

ــه آرامــش  ــی ســی جــامــعــه را ب ب
ـفـر از !   رساند حاال چـنـدیـن ھـزار ن
ـا  شرقی ـقـطـه کـره زمـیـن ت تریـن ن

ـنـد   غربی ـای ترین آن اگر به خیابان بی
ــرک  ــت ــه مش ــل ــئ و بــه یــک مس
بپردازند چه اھمیتی دارد؟ گـرسـنـه 
ـاشـنـد، زنـدگـی شـان  ھستند که ب

ــه !   تـھـدیـد مـیـشــود؟ خـب بشـود ب
ـفـر  اھمیت این نیـسـت کـه یـک ن
شنا کنان مثال خودش را بـه خـانـم 
ـزه صـلـح نـوبـل در بـرمـه  برنده جای
ـزای  ـا بـه داالی المـا وی برساند ی
ـنـوبـی را نـداده  ورود به افریقای ج
باشند کـه در جشـن تـولـد اسـقـف 
ـاکـام  ـیـعـھـد ن توتو شرکت کند، ول
ـانـی را  ـبـوده کـه دار ف عربستان ن

تـوده مـردم  امـا .   وداع گفته بـود
ـز  باید صبر داشته باشند، ھـمـه چـی
درست میشـود، سـخـتـی اش صـد 

ــزی !   ســال اول اســت تــازه ھــر چــی
ـانـون دارد مـخـصـوصـا  قاعـده و ق
اقتصاد که کور عمـل مـیـکـنـد و 

آورد  ھیچکس ظاھـرا سـر در نـمـی
چرا تمام ثروت جـامـعـه بـه جـیـب 
یک درصد میرود، یا چـرا شـیـب 
ـفـع ایـن یـک  اقتصاد ھمیشه به ن
ـیـن  درصد است؟ بایـد حـرکـت چـن
ـیـن  عظیم تخطئه شـود؛ بـرای ھـم
ـیـن بـی بـی سـی چـھــار تــا  دورب
مستراح را نشان مـیـدھـد و نـوری 
زاده و سازگارا در صدای آمـریـکـا 
ـا  ـنـد کـه آق گلویشان را پاره میکـن
ـتـه چـھـل روز حـق  خود دولت گـف
ــد و  ـارک جــمـع شـوی داریـد تـو پ
ھرچه خواستید علیه دولت بـگـویـد 

ـایـد(   -و آنقدر بگوید تا جانتان در بی
ـیـکـه را  ایشـان تـه دلشـان  این ت

برای اینکه متھم نشـویـم ! ). گفتند
بیھود میگویم، به یـک مـورد از 
ــان  ــارســی زب ــســران ف ــف ــر م ــی تــفــس
بورژوازی میپردازیـم کـه در رادیـو 

آقائـی بـه . فردا منعکس شده است
ــد مــحــمــدی،  جــامــعــه " نــام مــجــی

، که بطور مرتب در سـایـت " شناس
ـتـشـر  رادیو فردا نـوشـتـه ھـایـش مـن

ـا بـه قـول ایـن رسـانـه ( میـشـود  ی
ــشــود و  دیـدگــاھــایــش مــطــرح مــی
ظاھرا ھم ھیچ ربطـی بـه دیـدگـاه 
ـقـط و  رسمی رادیـو فـردا نـدارد ف
ــی طــرفــی اســت ــط از ســر ب ـق ! ف

ـیـسـت چـرا بـرای  ـلـوم ن منتھا مـع
ــاه یــک  ــار ھــم شــده دیــدگ ــب ــک ی

ــه ــن رســان ــســت در ای ــونــی ھــا  کــم
گردد و قبلش حـتـمـا  منعکس نمی

اعالم کنند کـه ایـن دیـدگـاه مـا 
نیست اصال به منشور ما جـور در 

ـیـطـرفـی  نمی ـتـھـا از سـر ب ـن آید م

ـیـم بـه ایـن ! )   مجبوریم منتشـر کـن
انـد  جنبش پرداخته اسـت و پـرسـیـده

مگر میشود وال استریت را اشـغـال 
ـتـصـاد چـی مـیـشـود : کرد پس اق

حتی اگر معنای وال استـریـت " .. .   
ـانـکـداری شـھـر  بخش تجـاری و ب

ـا ایـن   -نیویورک باشد که ضـرورت
مـگـر در عـالـم واقـع   -طور نیست

ممکن است این بـخـش را افـرادی 
ـنـد ـا تـعـطـیـل کـن ایشـان "   اشغـال ی

اساس نوشتـه شـان ایـن اسـت کـه 
نشان دھند  جنبش وال اسـتـریـت را 

 درصـد ٩٩اشغال کنیم نه صـدای 
ـتـوانـد کـاری کـنـد : است و نه می

ـاری از افـراد  در ھمه"   جوامع بسـی
اند و ایـن  از شرایط موجود ناراضی

ـام و  ھا نمی نارضایتی ـی تـوانـد بـه پ
ـامـه مطالبه ای  ای مشـخـص و بـرن

ــار  ــری خــاص بــا فش ــی ــغــی ــرای ت ب
ـبـدیـل  گروه ـتـه ت ـاف ھایی سازمـان ی
ـبـش اشـغـال».   شود در حـدی  «جن

ـا ــاب ـی ــه  کـه در خ ـت ـاف نـھـا حضــور ی
امـا بـدون ( سازمان دھی شده است 

ــز ــمــرک ــت ــا )   رھــبــری م ــی ب ــت و ح
حـرکـت ( ھایی خالف قانـون  حرکت

به سمت بروکلین برای جلب تـوجـه 
ـا تـالش  بیشتر و جذب رھـگـذران ی
بـری اشــغــال مـوزه ھــوا فضــا در  

تالش کرد بـر )   واشنگتن دی سی
ـزایـد ـف ـی امـا ھـیـچ .   جمعیت خـود ب

ـاسـت روشـنـی کـه  خواسته ـا سـی  ی
ـیـم  ـا تصـم قابلیت تبدیل به قانـون ی
ـبـش  گیری سیاسی شود در این جن

ــش .   عـرضـه نشـده اسـت ـب ــن جــن ای
ــبــش ھــمــه ــای  ی مشــکــالت جــن ھ

 ."پوپولیستی را به ھمراه خود دارد
ـیـون  ـل ـی اگر زندگی میلیونھا م
آدم تعطیل شود ظاھرا امکان پـذیـر 
ــت  ــری اســت امــا گــویــا وال اســت
ـیـکـان و  ـنـد وات یکجـورھـائـی مـان
کعبه مسلمین اسـت کـه تـعـطـیـل 
ـاس  پذیر نیست؟ جناب جامـعـه شـن
ـاور ھـم دارد و  این را میگوید و ب

ـا  اصال ھم نمی ـی تواند بپذیرد کـه دن
را طور دیگری ھـم مـیـشـود اداره 

تر اینکه توده مـردم  کرد و بعد مھم
کی ھستنـد "  عوام"جز یک مشت 

ـنـد وال  که بتوانند یک جائی مـان
استریت را تعطیل کننـد؟ و دیـگـر 
ـیـدا شـود از ایـن  اینکه یکی ھم پ
ـپـرسـد کـه  جامعه شناس محـتـرم ب
ـاس  شما بعنوان یـک جـامـعـه شـن
بیطرف کی به شمـا حـق داده کـه 

خـالف " قضاوت کنید حرکت مردم 

است؟ طـبـق دیـدگـاه ایشـان "   قانون
ـنـد  عوام چون عوام است باید بنـشـی

ـیـم سـازان" تا  یـک جـائـی، "   تصـم
پشت یک دیواری، دور از چشـم 

آنجا ھـم کـه جـلـو چشـم ( ایشان  
عوام حرفی میزنند آنقـدر مـوضـوع 
ـتـه  ـزی نـگـف ـا چـی را میپیچانند ت
ـا گـزگ بـدسـت کسـی  باشـنـد ت

به این نتیـجـه بـرسـنـد )   نداده باشند
که با زدن تـمـام خـدمـات رفـاھـی 

ـتـه در یـک جـاھـائـی مـثـل (  ـب ال
ـا و  ـق ـا، چـون اسـاسـا در آفـری اروپ
بخش اعظم آسیا خـدمـات رفـاھـی 

ـتـه )   معنی ندارد جلو بحران را گـرف
ــد ــھــای .   بــاشــن ــال ــکــی از کــان ی
ــواره ـان  مــاھ ــ ــون ــران ی ــح ــه ب ای ب

ـار  میپرداخت و مفسر آن جملـه بسـی
ـان  ـی ـفـسـیـرش ب جالبی درانتـھـای ت

ـایـد دولـت : " ایشان گفت.  کرد ـا ب ی
راه حل سیاسـی گـردن نـھـد و بـه 
ـا راه حـل  خواسته مردم تن دھـد ی
اقتصادی را پیش ببرد تا کشـور را 

بنا بـه "   از ورشکستگی نجات دھد
ـیـچـاره خـواسـتـه  این تفسیر دولت ب
اش خیـر اسـت، قصـد بـدی نـدارد 
ــــخــــواھــــد کشــــور را از  ـی مـــ
ورشکستگی نجـات دھـد و مـردم 
ــد و از  ــن ــحــمــل کــن ــد ت ــای ھــم ب
ــد ــردارن . خـودخــواھــی شــان دســت ب

دست کم سی سـالـی، حـاال ده و 
ـاالتـر تسـمـه ھـا را  پانزده سال ھـم ب

محکم ببندند تا کشور ورشکـسـتـه 
خواننده محتـرم تـوجـه کـنـد .   نشود

ـنـد کـه  که  این خـود مـردم ھسـت
ـنـد ! باعث بدبخـتـی خـودشـان ھسـت

ـیـد در جـلـسـات  البته فکر مـیـکـن
ـنـد؟  پشت درھای بسته چه میگوی
ـیـن  ـنـد، ھـم ـزن ـی ھمین حرفھـا را م
ـنـد  فکرھا از مغزشان خطور مـیـکـن
ـایـد  ـنـکـه ب و نتیجه اش میشـود ای
ـاه  ـان بـه روز سـی مثال اھـالـی یـون
ـیـن  ـای بیفتند تا سود سرمایه داران پ

ورشکسـتـگـی " جلوگیری از .   نیاید
ــونــان ــور " کشــور ی ــر کش ، یــا ھ

دیگری اسـم رمـز جـلـوگـیـری از 
سقوط بیشتر سود سرمایـه اسـت و 
ـاده  ـت ـا بـراه اف ـی جنبشی کـه در دن
ــاره  ــم اش ــی ــق ــد مســت اســت ھــر چــن

کند اما عمال دارد مـیـگـویـد  نمی
ـنـه و  دیگر بس است، این شیوه کھ
وحشیانه اداره زنـدگـی تـوده مـردم 
ـبـش بـه  بس است و عظمت این جـن

 .ھمین است

 !جوالن مگس در عرصه سیمرغ
 یاشار سھندی 
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 !تحریف در روز روشن

ھـائــی کـه اشـاره شــد  کـار رســانـه
ھمین است که جنبش ضد سرمایـه 
داری را متوھم جلوه دھند و مـردم 

و اصوال مـردم . را از آن پرھیز دارند
ـا  را بی نقش نشان دھند و آنھا را ت
ـا  ممکن است حقیر و بی دست و پ
ـیـن  ـاریـخـی کـه ھـم نشان دھند، ت
روزھا جاری است و ھمگان شـاھـد 
آن ھستند را جـلـو چشـم ھـمـگـان 

شاید به نظر رسـد .   تحریف میکنند
از بحث اصلی مـان دور مـیـشـویـم 

ـاشـم  اما بد نیست اشاره ای داشتـه ب
ـبـی ـی ـقـالب ل بـی بـی سـی .   به ان

فارسی بعد از کشته شدن قـذافـی، 
ــقــوط  ــد س مــثــال خــواســت بــه رون

ـپـردازد ـنـگـونـه .   قذافی ب گـزارش ای
ـاریـخ در  شروع شد کـه در فـالن ت
ـا کـوشـش یـک  ھشت ماه پیش ب
ـاقـی  ـف فعال حقوق بشـری یـک ات
ـاتـو  ـتـه بـعـد ن ـف شروع شد چـنـد ھ
ـاریـخ  تھدید به حمله کرد، درفالن ت
سازمان ملل قذافی را تحریم کـرد، 
در بھمان تاریخ ناتو حمله کـرد، در 
ـفـری  یک روز دیـگـر دادگـاه کـی
ـیـب قـرار دارد،  ـق قذافی را تحت تع
ـاتـو سـقـوط  طرابلس بـه کـمـک ن
ــود  ـب ـاتـو ن کـرد، ســرت ھـم اگـر ن

!کرد قـذافـی ھـم مـرد سقوط نمی
ـان )   نقل بـه مـعـنـی(    در ایـن مـی

ـبـودنـد، ھـیـچ  مردم لیبی ھیچی ن
کجا نبودند چون قرار است به مـن 
بیننده فارسی زبان بفھمانند که تـو 
ھیچی نیستی، اگر یک کسـانـی 
که ھـمـه امـور عـالـم دسـت شـان 
ـنـد تـوده  است نخواھند کاری بـکـن

جنبشی عظیـمـی !   عوام ول معطلند
ـابـل سـرمـایـه  ـق ـا م ـی در سـراسـر دن
داری شکل گرفته اسـت و جـای 
ــود  ــه خ ــدواری اســت کــه ب امــی
ـبـشـی اسـت  ـن آگاھی برسد، ایـن ج

ــوده ھــای مـردم در ســازمــان  کـه ت
دھی آن نقش مستقیم دارنـد قـدرت 
خود را باور میکنند، جـائـی اسـت 
ــور  ــمــردان دســت ـت ــه دول کـه مــردم ب

ھیچ قدرتی نتواسته جـلـو .   میدھند
اگـر دولـت . این حرکت را بـگـیـرد 

آمریکا به قول نوریزاده گفته چـھـل 
ـیـد  روز وقت دارید ھرچـه مـیـخـواھ
بگوئید نه از سر قدر قدرتـی دولـت 
آمریکا، بلکه برای ایـن اسـت کـه 
ــا ســعــی کــرد بــا  ــک دولــت آمــری

ـفـر  ـتـصـد ن دستگیری بی سابقه ھف
شاید جنبش اشغال وال اسـتـریـت را 
ـتـواسـت و  در نطـفـه خـفـه کـنـد، ن
برخالف انتظارشان در سراسـر جـھـان 
این جنبش نیروھای خـودش را بـه 
میدان فرستاد و رسـمـا خـودش را 
ـا  ضد سرمایه داری معرفی کرد ت

ـنـد  جائی که دیگر رسانه ھائی مـان
بی بـی سـی فـارسـی و صـدای 

ـنـد  آمریکا و یورو نیوز ھم نمـی تـوان
ــا تــا  ــد، ام ــن ــراف نــک ــت بــه آن اع
ـبـش را مـنـعـکـس  میتوانند این جن

ـنـد نمی ـا تـحـریـف مـیـکـن . کنند ی
ـنـدن  گزارشگر صدای آمریکـا در ل

جمعیتی که جلو کلیـسـا :  "میگفت
 ٢٠٠متحصن شدند تنھا توانستنـد 

ــدی جــمــع آوری  دالر کــمــک نــق
ـنـده بـی بـی سـی از ! "   کنند گـوی

ایـن :   " جلوی ھمین کلیسا میگویـد
کلیسا از زمان جنگ دوم جـھـانـی 
ـیـت  تعطیل نشده بود که ایـن جـمـع
باعث تعطیلی شـدنـد و روزانـه بـه 
ـادی ضـرر  ـلـغ زی ـب ـیـسـا م این کـل

ــد ـن ــوریسـتـھـا از "   مـیـرسـان ظـاھـرا ت
وحشت از مردم گرسنه دیگر به آن 

البتـه گـزارشـگـر بـی !  آیند سو نمی
ـاکـیـد کـرد مـردم کـار  بی سی ت
ـبـل تـو  خودشان را میکنند و روز ق
ھمین کلیسا مـراسـم ازدواج بـرقـرار 

ـیـن !  بوده این یعنی اینکه مـتـحـصـن
ضد سرمایه داری جز ضرر رسـانـدن 
ـبـع آن، بـه زعـم  به کلیسا و بـه ت
ایشان جـز ضـرر بـه جـامـعـه کـار 
دیگری ندارند، ایشان فقـط مـزاحـم 
ـنـد ازدواج و غـیـره  کار روتین مـان

ـنـد تـن پـرور !   ھستند آدمھائی ھست
ـنـد ھـمـه  که کار نکـرده مـیـخـواھ

 !چیز داشته باشند؟
 

 تجویز مارکس
به یک نکته دیگر اشـاره کـنـم و 

ـتـه .   نوشته را به انتھا برسانم ـف دو ھ
پیش در بی بی سـی فـارسـی در 

ــه ــرنــام ــه نــام  ب ــرگــار" ای ب ــه "   پ ب
ـا اسـاسـا  ـنـد کـه آی مارکس پرداخت
ـا  مارکس برای ایران خـوب اسـت ی
خیر؟ کارشناسـان دعـوت شـده بـه 
این برنامه که دست بر قضا دکـتـرا 
ــکــردنــد  ــی ــد م ــی ــاک ــد ت ــن ھــم داشــت

بوده، امـا " آدم خوشفکری"مارکس 
. کـنـد"   تجویز" حق نداشته امری را 

ـبـل از  ھمینقدر مانند فیلـسـوفـان ق
ــر مـیـکــرد  ـفـسـی ـا را ت ـی خـودش دن
ـا  ـی کافی بود، چکار داشت کـه دن

ـقـت امـا ایـن .   را تغییر بـدھـد ـی ـق ح
ـا،  ـی است جلو چشم ھـمـه مـردم دن
یکبار دیگر آرا و نـظـرات مـارکـس 
ــاس نــظــام  ــادات او بــه اس ــق ــت و ان
ـات رسـیـده؛  ـب طبقاتی حاکـم بـه اث
ــن  ـنـکـه ای ـاسـان نـه ای ایـن کـارشـن
ـتـھـا  ـن ـنـد م مسائل را ندانند، میـدان
ــد ــن ــزن ــی ــان را بــه آن راه م !  خــودش

خیلی سـعـی کـردنـد کـه سـقـوط 
شوروی را سـقـوط مـارکـس جـلـوه 

ـا .   دھند گفتند تاریـخ تـمـام شـد، ت
ــدبـخــتـی و نـکــبـت نـظــام  ھسـت ب

ایـن امـا اعـتـرافـی .   طبقاتی است
ـیـسـم و  ـال بود که دنیا بدون سـوسـی
مارکس به لجنزاری متعفن تبـدیـل 
میشود، این اعترافی بود به اینکـه 
ـاریـخ  بدون مارکس و سوسیالیسـم ت

ــی اســت ــن ــبــش وال .   بــی مــع ــن ج
ـبـشـی  ـن ـیـم ج استریت را اشغال کـن
ـبـع  ضد سرمایه داری است و بـه ت
ـقـه کـارگـر، و  ـلـق بـه طـب آن متـع
ـان  ـی مارکسیسم چیزی نیست جـز ب
تئوریک این جنبش، نقد عمیق بـه 
ـقـد در  ـنـکـه ایـن ن نظام حاکم و ای
ــک   ــد آکــادمــی ــق ــک ن ســطــح ی

ـیـر ایـن  نمی ـی ماند بلکه خواھان تـغ
ـارزه  وضعیت با متشکل شدن و مـب
ـیـه شـرایـط مـوجـود  عملی بـر عـل
میشود و خود مارکس نه تنھا ایـن 
امر را تجویز کرد بلکه آستینـھـا را 
ـارزات  ھم باال زد و عـمـال در مـب
طبقه کارگر شرکت کرد و آنـرا راه 

جنبش ضد سـرمـایـه داری .   میبرد
ـا  که در جھان راه افتاده است دیـر ی
ـاال خـواھـد  زود تصویر مارکس را ب
ـز مـارکـس را بـکــار  ــجـوی بـرد و ت
ـقـدر  خواھد بست و بی بـی سـی آن
ھوشیار است کـه از االن تـدارک 
حمله به آن را ببینـد بـخـصـوص در 
ـــســـم کـــه  ـی ـارکســ ـــران کـــه مــ ای
ـاز  درکمونیسم کارگـری خـود را ب
ــشــکــل و  ــت یــافــتــه بــه صــورت م
ـیـت مـیـکـنـد و  سازمان یافته فعال
عمال یکی از عناصر مھم صحـنـه 
سیاسی ایران اسـت ھـر چـنـد کـه 

ــانــه ــال ایــن رس ــث ھــا از آن یــاد  ام
کنند که شایـد انشـاالـه گـربـه  نمی
تالـشـھـای بـی بـی سـی و !   باشد

ھـائـی  کارشناسان محترم ھمه رسانه
از این دست تالش مـگـسـی اسـت 
ـنـکـه  در عرصه سیمرغ،  و جـز ای
ــد کــار  ــن ــاد ک زحــمــت مــا را زی

 .*دیگری نمیکند

 فرھنگ، ایدئولوژی و اخالق
... 

امـا .   افکار حاکم در ھر جامعه، افکار طبقه حاکم اسـت
حاکمیت و کنترل فکری و فرھنگی و اخالقی بورژوازی 
بر حیات جامعه امروز از نظر دامنه و عـمـق بـی سـابـقـه 

انقالبات علمی و فنی و صنعتی عظیمـی کـه در .   است
طول دویست سال گذشته صورت گرفته است و مکانیـسـم 
قدرتمند بازار که ھر مرز مـلـی و قـومـی و سـیـاسـی و 
فرھنگی را درمی نوردد، بورژوازی را در حفظ حاکمـیـت 
ایدئولوژیکی و اشاعه اصول و باورھای خرافی خویـش در 
مقیاسی جھانی از امکانات وسـیـعـی بـرخـوردار سـاخـتـه 

ـلـمـرو .   است در قلمرو تولید افکار و آراء نیز، درست نظیر ق
تولید محصوالت، قدرت خالقه انسان به حـربـه ای عـلـیـه 

نـوآوری ھـا و پـیـشـرفـت ھـای .   خود وی بدل شـده اسـت
بیشماری که در قرن بیستم در زمینه تـحـول قـالـب ھـای 
ادبی و ھنری، تحول ابزارھای ارتباط جـمـعـی سـمـعـی و 
ـلـف  بصری و کامپیوتری و گسترش عـرصـه ھـای مـخـت
فعالیت فرھنگی، صورت گرفته است، در درجـه اول، بـه 
بمباران ھر روزه توده میلیونی مردم با ایده ھای بورژوایـی، 
در اشکالی موثرتر، پیچیده تر و مـتـنـوع تـر مـیـدان داده 

پیدایش وسائل ارتباطات جمـعـی، انـفـورمـاتـیـک و .   است
شبکه ھای رادیو تلویزیونی ماھواره ای در دو دھه اخـیـر، 
که گرد آوری و انتقال سریع اطالعات را در سراسر جـھـان 
بشدت تسھیل کرده است، در دسـت بـورژوازی بـه یـک 
ماشین عظیم پخش سـوء اطـالعـات، تـحـمـیـل عـقـایـد و 
تحریک مردم در یک مقیاس صدھا میلیونـی بـدل شـده 

رسانه ھای جمعی و صنعت نـمـایـش، کـه خـود از .   است
سودآورترین قلمروھای حرکت سرمایه اند، بخش زیـادی از 
نقش سنتی نھاد خانواده، سلسله مراتب مذھـبـی و حـتـی 
ارگانھای سرکوب در جامعه را بر عھده گرفته انـد و در 
حفظ موازنه ایدئولوژیکی موجود در جامعه، انتقال افکـار 
و معنویات و اخالقیات حاکم به توده مردم، کنترل فکری 
و مھندسی اذھان آنھا، منفرد کردن و ارعاب آنھا و خنثی 
کردن ایـده ھـا و تـمـایـالت انـتـقـادی در جـامـعـه نـقـش 

ایـن نـھـادھـا و اشـکـال مـدرن .   روزافزونی بازی میکننـد
کنترل فکری و فرھنگی جـامـعـه، یـک رکـن اسـاسـی 
ثبات سیاسی جامعه بورژوایی بویژه در شرایط بحران، بـی 

 .افقی و باالگرفتن نارضایتی عمومی است
 

مبارزه علیه افکار و آرا و اخالقیات ارتجـاعـی حـاکـم بـر 
جامعه یک بعد ھمیشگی مبارزه طـبـقـاتـی کـارگـران و 

 . یک وظیفه خطیر جنبش کمونیستی کارگری بوده است
 

 ، برنامه حزب کمونیست کارگری "یک دنیای بھتر"از 
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 : سوئد
 

 : استکھلم
ـا ١ نوامـبـر، سـاعـت ٥شنبه  ـابـل ٣ ت ـق  م

 سفارت جمھوری اسالمی 
 : تلفن تماس

Faramarz Ghorbani 0765647616 
Göran Gustavsson 0704009033 

 
 گوتنبرگ 

ـا ١ نوامبـر، سـاعـت ٥شنبه  ـز ٣ ت  در بـرن
 پارکن 

 عبداله اسدی : تلفن تماس
07317178819 

 
 ھلسینگبوری 

  بعدازظھر ٥ و نیم تا ٢ نوامبر ٥شنبه 
 در استور توریت 

 گبی حسینی : تماس
0760879874 

 
 بوروس 

  بعدازظھر ٤ تا ٢ نوامبر، ساعت ٥شنبه 
 استورا توریت 

 اسماعیل مردوخی : تماس
0737598566 

 
 سوخو 
  نوامبر ٥روز شنبه 

       0046700773423: تماس
zolfaghriarian4@gmail.com 

 جزئیات بعدا اعالم میشود 
 

 مالمو 
ــبــه  ــن ــاعــت ٥روز ش ــر س ــب ــوام ــا ١ ن  ٣ ت
 Triangelبعدازظھر در 

 : تماس
 حسن صالحی 

0703171102 ، 
 فریده آرمان 

0703638088 

 : انگیس
 

 لندن
  عصر٤ الی ٢شنبه پنج نوامبر، ساعت 

 میدان ترافالگار در مقابل نشنال گالری 
  مقابل بی بی سی فارسی ٤و از ساعت 

 : تلفن ھای تماس
 07838156819بھروز بھاری 

   07712810675علیرضا رشیدی 
 

 : کانادا
 

 تورنتو 
ـا ٢ نوامبر ساعت ٥شنبه :  زمان  بـعـد ٥ ت
 ازظھر
ـانـگ و دانـداس :   مكـان ـان ی ـاب ـی ـاطـع خ ـق ت

 )مقابل ایتن سنتر(
 

 : تماس
 4164717138: یدی محمودی

hkki.vca@gmail.com 
 

 :ونكور
  بعدازظھر ٥ تا ٣ نوامبر، ساعت ٥شنبه 

Art Gallery, Robson side 
ــومـــه  ــوور و ح ـــك ــری ون ـارگ ــورای كــ ش
(Vancouver district Labour 

council)  حمایت خود را از ایـن فـراخـوان
 اعالم کرده است

Masoud Arjang 
001-6046495453 

  
 

 : ھلند
 

 آمستردام 
  ٤ تا ٢ نوامبر از ساعت ٥شنبه 
 بورس پالین  -امستردام: مکان

 بھمن خانی : تلفن تماس
0031651273261       

 
 

 : آلمان
 

 :فرانكفورت
  نوامبر٥شنبه 

 جزئیات بعدا اعالم میشود 
 شھناز مرتب: تلفن تماس

015774650186  
 

 : برلین
ـا ٢روز شنبه سـاعـت   بـعـدازظـھـر، در ٤ ت

 محل 
Joachimstaler  platz, am U-

Bahnhof Kurfürstendamm 
 فرزانه درخشان : تماس

017624866317 
 

 کلن 
  بعدازظھر ٤ نوامبر، ساعت ٥شنبه 

 مقابل کلیسای دوم 
 محمد نعمتی : تماس

01635522356 
 

 : آمریکا
 

 نیویورک 
  نوامبر ٥شنبه 

 جزئیات بعدا اعالم میشود 
 

 فیالدلفیا 
  بعدازظھر ١ نوامبر، ساعت ٥شنبه 
 Love Park, Broad and JFKدر 

Street 
 سھیال نیکپور  : تماس

2674397185  
 

 نروژ 
 

 اسلو
  نوامبر ، مقابل پارلمان ٥شنبه 

 جزئیات بعدا اعالم میشود 
 ٠٠٤٧٩٨٦٩٤٠٠١:  صابر رحیمی:تماس

 فنالند
 

 ھلسینکی 
  بعدازظھر ٤ تا ٢ نوامبر از ساعت ٥شنبه 
 بعدازظھر در مـیـدان ٢تجمع ساعت :   مکان

ــکــی   ــن ـی ــسـ ــن ھــل  Helsinginراه آھ
rautatientori ٢٠ و ٢  و راس سـاعـت 

ـنـکـا  ـاری دقیقه راھپیمایی به طـرف مـیـدان ن
 Narinkkatori واقع در پشـت سـاخـتـمـان  

   Kamppiکامپی  
 : تماس

abroadcommittee@gmail.com 
 
 

 فرانسه 
 

 لیون 
  عصر٥ تا ٤ نوامبر ساعت ٥شنبه 

 اطالعات تكمیلی بعدا به اطالع میرسد
 

  ژاپن 
 

 توکیو 
 نـوامـبـر سـخـنـرانـی جـمـال ٦ و ٥روزھای 

ـیـسـت كـارگـری  صابری کادر حـزب كـمـون
ــیـن بـرای آزادی  ـپ ـالــیـن كــم ایـران و از فــع
كارگران زندانی درمورد كارگران زنـدانـی در 
ایران در جلسه  اتـحـادیـه كـارگـران راه آھـن 
ـنـدگـانـی از  ـای ـا حضـور نـم دورو چیبا که ب

ھای كارگری برزیل، آمریـكـا و كـره  اتحادیه
 . جنوبی برگزار میشود

 
 قبرس 

 
 نیکوزیا 

  صبح ١١ تا ١٠ نوامبر، ساعت ٥شنبه 
 مقابل سفارت جمھوری اسالمی 

 اطالعات تکمیلی بعدا به اطالع میرسد

  نوامبر ٥شنبه 
  تظاھرات سراسری برای آزادی کارگران زندانی و کلیه زندانیان سیاسی در ایران

 . لیست در حال تکمیل شدن است
 

ـاسـی دعـوت  ـان سـی ـی از ھمه آزادیخواھان، از ھمه نھادھا و فعالین حـقـوق کـارگـر و زنـدان
میکنیم که فعاالنه در این آکسیون ھا شرکت کنند و یا خود آکسیونی را در شـھـری کـه 
ـیـسـت اضـافـه  ھستند سازمان دھند و اطالعات مربوطه را برای ما بفرستند کـه بـه ایـن ل

 . کنیم

برای اطالعات بیشتر میتوانید به فیس بوك و سایت ھا و وبالگ ھای زیر مـراجـعـه 
 : نمائید

http://free-them-now.blogspot.com/  
www.iranpoliticalprisoners.com  
http://on.fb.me/oWSQb8 
www.missionfree iran.org 
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 اعتصاب و اعتراض
 

اعتراض كارگران پایانه نفتی جزیره خارك 
 به شركتھای پیمانكاری

ـتـه اسـت كـه  یكی از خبرگزاریھای رژیم در خـبـری گـف
کارکنان پیمانی پایانه نفتی جزیره خارک از فـرصـت حضـور 
خبرنگاران بازدیده کننده جھت طرح و انـعـکـاس خـواسـتـشـان 
ـیـمـانـکـاری و بسـتـن قـراداد  مبنی بر حـذف شـرکـتـھـای پ
ـنـمـایـش  مستقیم بھره گرفتند و نارضایتی و اعتراضاتشان را ب

ـیـش از .   گذاشتند  كـارگـر ٢٥٠٠در ادامه آمده اسـت كـه ب
كنند كه این تعداد دو بـرابـر  پیمانكاری در این شركت كار می

 .كارگران رسمی ھستند
 

کارگران شرکت کتام گستر پاالیشگاه شازند 
 اراك اعتصاب کردند

ـزکـار  ـل طبق خبری كه انجمن صنفی کـارگـران بـرق و ف
 مـھـر کـارگـران شـرکـت ٢٧کرمانشاه منتشر كرده است روز 

ـاالیشـگـاه شـازنـد  کتام گستر از پیمانـکـاران دسـت دوم در پ
 ماه حـقـوق مـعـوقـه خـود دسـت بـه ٤اراک، برای دریافت 

در ادامه آمده است كه از نتیجـه اعـتـصـاب و . اعتصاب زدند
ــسـت ــم کــارگــران اطـالعــی در دسـت نــی ــر .   تصـمــی ایـن خــب

بخش در حـال سـاخـت (  پاالیشگاه شازند ٢در فاز :  افزاید می
 ھزار نفر بطور قـرارداد مـوقـت مشـغـول ٨حدود )  طرح توسعه
اکثر این کارگران چندیـن مـاه حـقـوق مـعـوقـه .   کار ھستند

ـانـکـاران  دارند، اما به علت اینکه در گروه ـیـم ھای جدا برای پ
ـتـوانسـتـه متفاوت کار می ـاسـت عـدم  کنند، ن ـیـه سـی انـد عـل

 .پرداخت به موقع حقوقھا با ھم متحدانه مبارزه کنند
 

ادامه تجمع كارگران لوله سازی خوزستان 
 و دستگیری تعدادی از آنھا

ـفـر ١٠٠در خبرھا آمده است كه تجمع و تحصن بیش از   ن
ـانـداری  ـابـل اسـت ـق ـان در م از كارگران لـولـه سـازی خـوزسـت
ـیـن روز  ـازدھـم ـلـسـطـیـن اھـواز بـرای ی خوزستان در خیابان ف

 مـاه ٢٤این كـارگـران خـواھـان .  متوالی ھم چنان ادامه دارد
حقوق معوقه و بازگشایی شركت و برگشت به كـار كـارگـران 

 . و بازنشسته كردن كارگران وا جد شرایط ھستند
طبق خبر دیگری كه كمیته ھماھنـگـی بـرای كـمـك بـه 

 مھر منتـشـر كـرد، در ایـن ٣٠ایجاد تشكلھای كارگری روز 
روز تعدادی از این کارگران مقابل فرمـانـداری اھـواز تـجـمـع 

ـیـروی.   کردند ـتـظـامـی در مـحـل تـجـمـع  در ادامه ن ھـای ان
ـنـد زده و  كارگران حاضر شدند و تعدادی از کارگران را دستب

 . با خود بردند
 
 

كسی امیدی به مسئولین دولتی برای دنبال 
 بندد كردن مشكالت خود نمی

 مـھـر، كـارگـران نسـاجـی ٢٦در خبرھا آمده است كه روز 
ـیـگـیـری مشـكـالت و  مه نخ و فرنخ قزوین كه بارھا برای پ

ـتـه انـد،  حقوقھای معوقه خود به  مقابل مجلس در تـھـران رف
 مـاه حـقـوق مـعـوقـه ٢٤بار دیگر آنجا تجمع كردند و حـدود 

ـلـكـت .   خود را طلب دارند یكی از كارگران گفت وقتی در مم
ـتـظـار  مسئولی نباشد كه درد مردم را دنبال كند و حل كند، ان
ـال حـق و  ـب ـایـد دن دیگری جز چنین وضعیت كـه دو سـال ب

صـدای مـا .   حقوق و دستمزدھای خودمان بدویم نباید داشـت
 .رسد اما بازھم پیگیری میكنیم به جایی نمی

 
ھا در کارخانه  اعتراض کارگران به اخراج

 آرد یاسوج
در اخبار این ھفته آمده است كه کارفرمای کارخـانـه آرد 
یاسوج در استان كھگیلویه و بویراحمد ھشتاد کـارگـر رسـمـی 

ـا ٥٢و پنج کارگر قراردادی این کارخانه را که  ـان ب  نفر از آن
ـازنشـسـتـگـی  استفاده از مشاغل سخت و زیان آور در شـرف ب

كارگران با بـرگـزاری تـجـمـع .   بودند، از کار اخراج کرده است
ـا بـه ایـن اخـراج  ـتـر خـبـرگـزاری رژیـمـی ایسـن در مقابل دف

 .اند ھا اعتراج كرده سازی
 

تجمع اعتراضی کارکنان شرکت مخابرات 
 استان تھران

ــرھـا آمــده اسـت كـه روز  ـب ــعـدادی از ٢٦در خ  مــھـر ت
کارکنان بازنشسته شرکت مخابرات استان تھران با تـجـمـع در 
ـنــاوری  ـبــاطـات و ف ـابـل ســاخـتـمـان مــرکـزی وزارت ارت ـق م

 .اطالعات خواھان دریافت مطالبات خود شدند
 
 سال بدون قرارداد کار كردن كارگران ١٥

 شركت زراعی دشت ناز مازندران
ـاز  در خبرھا آمده است كه كارگران شركت زراعی دشـت ن

اند كه تـعـداد كـارگـران  ای اعتراضی گفته مازندران طی نامه
ـاشـد و حـداقـل   نفـر مـی٣٦٠این شركت   تـن از ایـن ٣٠٠ب

ـامـه آمـده اسـت.   كارگران روزمزد ھستند : در بخشی از این ن
ـتـه "  حقوق و مزایای ما به اندازه روزھایی کـه بـه کـار گـرف

ـا  شویم پرداخت می می ـاسـب ب ـن شود و کارگران از حقـوق مـت
ـیـش از  ـا ١٠سابقه کار خود یعنـی ب  سـال بـرخـوردار ١٥ ی

نیستند، سئوال ما از مسئوالن این شرکت این است کـه چـرا 
ـیـم و از  نباید به صـورت قـراردادی و تـمـام وقـت کـار کـن

ـامـه ."  مزایای کامل استفاده کنیم در بخش دیگری از ایـن ن
كارگـران نـوشـتـه .   به شركتھای پیمانكاری اعتراض شده است

ـا کـارگـران  بارھا قول:   اند ھای مساعدی برای ثبت قـرارداد ب
و سروسامان بخشیدن به وضعیت شـغـلـی مـا داده شـد، امـا 

 .ھرچه بیشتر قول داده شد کمتر به آن عمل شد
 

ھای فرنخ، نازنخ و  تجمع كارگران شركت
 مه نخ قزوین مقابل مجلس اسالمی

ـازنـخ  در خبرھا آمده است كه كارگران شركت ھای فرنـخ، ن
ـافـت حـقـوق  ـار دری و مه نخ با تجمع مقابل مـجـلـس خـواسـت

: كارگران در این تجمـع شـعـارھـایـی چـون.   معوقه خود شدند
ـیـت الـمـال " و "   عدالت، عدالت، كو مجری عدالت"  غـارتـگـر ب

ــایــد گــردد ــد ســر مــی"   اعــدام ب ــارچــه .   دادن ــارگــران پ ایــن ك

ما كارگران كارخانجات فـرنـخ، مـه نـخ و :   " ھایی چون نوشته
ـیـم٢٠نازنخ خواستار  ـاب " و "    ماه حقوق معوقه خود ھسـت جـن

آقای رییس جمھور وعده خود را عملی كـن، مشـكـل مـا را 
 .كنند با خود حمل می" حل كن
 

پایان موفقیت آمیز اعتصاب رانندگان 
 ترانزیت در مرز باشماخ
ـزیـت  دھھا تن از رانندگان کامیون ھای باری خـطـوط تـران

ـزیـت مـرزی  ـان عـراق، خـطـوط تـران مرزی مریوان به کردست
ـزایـش بـھـای  باشماخ، که از یکماه قبل و در واکـنـش بـه اف
ـا تـداوم  کرایه پارکینگ دسـت بـه اعـتـصـاب زده بـودنـد، ب

ـیـن ٢٦اعتراض خود سرانجام روز   مھرماه مـدیـریـت و مسـؤل
ـنـی نـمـوده و  پارکینگ ترمینال مرزی را وادار به عقب نشـی

 .مانع از افزایش بھای کرایه پارکینگ این محل شدند
 

 اعتصاب قصابان شھر سنندج
ـان شـھـر ٣٠در خبرھا آمده است كه روز شنبه   مھر قصـاب

سنندج در اعتراض به پرداخت عوارض به شھرداری دسـت بـه 
 .اعتصاب زدند و در مقابل اتحادیه این صنف تجمع کردند

ـیـن اعـتـصـاب آمـده اسـت كـه  در خبر در خصـوص ھـم
ـیـس  کارگزاران امنیتی و اطالعاتی رژیم بھاالدین سنگـاب رئ

ھای سنندج را بـه اداره اطـالعـات ایـن شـھـر  اتحادیه قصاب
ـا اعـتـصـاب قصـاب ھـا  فراخوانده و او را زیر فشار گذاشتند ت

ـیـس .   پایان یابد ـا اعـتـراض رئ این عمل اداره اطالعات رژیم ب
ـاکـیـد نـمـوده اسـت کـه  ـاسـخ ت اتحادیه روبرو شد و وی در پ

ھـای خـود بـه اعـتـصـاب  اعتصابیون تا دستیابی به خـواسـت
ـنـد داد در ادامـه وی بـه فـرمـانـداری .   خویش ادامـه خـواھ

ـازداشـت .   سنندج احضار و در محل بازداشت گردید ـال ب به دنب
ـابـل  ـق ـنـظـیـم طـومـار و تـجـمـع در م ـا ت ـیـون ب وی، اعتصاب
ـات و عـوارض  ـی فرمانداری خواستار آزادی او و نیز لغـو مـال

 .مقرر شده پیشین شدند
 

 حقوق و دستمزد پرداخت نشده
 

 ماه حوق ١٤كارگران موتورسیكلت پاژنگ 
 معوقه دارند

ــه  ــارخــان ــه آمــده اســت كــه ك ــت ــن ھــف در خــبــرھــای ای
ـاژنـگ در تـھـران   مـاه حـقـوق ١٤موتورسیكـلـت سـازی پ

ایـن :   در ادامـه آمـده اسـت.   كارگران را پرداخت نـكـرده اسـت
 كـارگـر داشـت بـعـد از سـال ٣٠٠كارخانه كه قبال بیـش از 

 اقدام به اخراج بخشی از كارگران خود كـرد و در حـال ١٣٨٨
ـاقـی مـانـده٣٠حاضر نزدیك به  . انـد  كـارگـر از ایـن تـعـداد ب

ـیـون و ١٣ الـی ١٢كارگران این كارخانه بعضا بیش از  ـل ـی  م
ـانـه٢٠بعضا حتی  ھـای   میلیون تومان طلب دارند ولی به بـھ

ـیـشـود در حـال حـاضـر .   مختلف این طلب كارگران پرداخت نم
ـز تـعـداد  ـی ـانـده ن ـیـم ـاق نیز صحبت این است كه از كـارگـران ب

 .  نفر از كارگران باقی بمانند٧دیگری اخراج شوند و تنھا 
 

 ١١كارگران كارخانه دوچرخه سازی قوچان 
 ماه است حقوق نگرفته اند

در خبرھا آمده است كه كارخانه دوچرخـه سـازی قـوچـان 
ـا  ـقـط ب ـیـد كـار ٥كه در حال حاضر ف ـیـت تـول  درصـد ظـرف

ـپـرداخـتـه اسـت١١كند،  می .  ماه است كه حقوق كارگران را ن

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری:  بخش ایران

 داوود رفاھی :  بخش بین المللی
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ـتـرض  در ادامه آمده است كه كارگران این كارخانه بشـدت مـع
ـانـه  ھستند و می ـی  ٧٠گویند بجای پرداخت حقوق مـان مـاھ

. شـود  ھزار تومان علی الحساب بـه مـا پـرداخـت مـی٨٠تا 
ـتـه اسـت بـرای حـقـوق :   یكی از كارگران در ایـن رابـطـه گـف

معوقه كسی پاسخگو نیست كارفرمای كارخانـه كـارخـانـه را 
او فقط كارش این است كه مـاه بـه مـاه از .   رھا كرده و رفته

 .حساب بانكی شركت برداشت كند
 

عدم پرداخت دستمزد کارگران در پی فرار 
 پیمانکاران در پاالیشگاه آبادان

ـانـکـار  در خبرھا آمده است كه طی ھفته ـیـم ھـای اخـیـر پ
ـا عـدم پـرداخـت   مـاه ٨شرکت حمل و نقل پاالیشگاه آبادان ب

ـیـن ٧٠دستمزد   کـارگـر شـاغـل در ایـن شـرکـت و ھـمـچـن
ـز بـدون  ـی ـاالیشـگـاه ن پیمانکار یکی از رسـتـورانـھـای ایـن پ

 تن از کـارگـران، مـتـواری ١٤٠پرداخت چند ماه دستمزد به 
ـادان .   شده است ـاالیشـگـاه آب در ادامه آمده است که مدیریت پ

 .كند نیز از رسیدگی به وضعیت این کارگران خودداری می
 

 درصد نیاز ٢٠دستمزد فعلی پاسخگوی 
 کارگران است

عیدعلی كریمی، یكی از سردمداران خـانـه كـارگـر رژیـم 
دستـمـزد مصـوب شـورای عـالـی کـار :  اسالمی گفته است

دستمزد فعـلـی کـارگـران .    درصد با نرخ تورم فاصله دارد١٠
ـازھـای جـامـعـه کـارگـری ٢٠پاسخگوی تنھا  ـی  درصد از ن

 . کشور است
 

 گیرند تنھا ده درصد معلولین مستمری می
ـیـس  در خبرھا آمده است كه علی ھمت مـحـمـودنـژاد، رئ

ـلـول ٣گفته است بیش از "   جامعه معلوالن ایران"  ـیـون مـع  میل
ـفـر آنـھـا ٢٠٠در کشور وجود دارد که یک میلیون و   ھزار ن

ـتـر از  ـقـط کـم  ٣٠٠در بھزیستی دارای پرونده ھستند امـا ف
ــانـه  ـی ـفـر مـاھ ـافــت ٤٠ھـزار ن  ھـزار تـومــان مسـتـمـری دری

 سـال ٢ویلچر معلوالن ھـر :   گوید او ھمچنین می.  کنند می
شود در صورتیکه مبلمان ناھمگـون شـھـری  یکبار تامین می

ـلـچـر ٦شود که ھر  باعث می ـاز بـه وی  ماه یکبار معلوالن نی
 .جدید داشته باشند

 
 اخراج و بیكارسازی ھا

 
وضعیت معیشتی کارگران از زبان یكی از 

 ھای رژیم خودی
ایلنا بنقل از آقایار حسینی، دبیـر اجـرایـی خـانـه کـارگـر 
ـیـکـاران  خوزستان گفته است كه اصالحیه قانون کار مشکل ب

ـتـه .   شود را حل نمیکند بلکه باعث بیکاری بیشتر می او گـف
ـفـره و ٥ نفره و ٣است كه خروج کارگاھھای  ـفـره از ١٠ ن  ن

ـیـکـاران حـل کـنـد  شمول قانون کار نتوانست مشکلی را از ب
بلکه شاھد تعدیل و اخراج زیادی از کـارگـران در سـالـھـای 

آمار اخـراج کـارگـران در سـالـھـای اخـیـر در .   گذشته بودیم
استان خوزستان بیشتر از اشتغال زایی بوده و ما شـاھـد اخـراج 

ـیـم کارگران و تعطیلی کارگاه ـان ھسـت ـا .   ھا در این است وی ب
ـلـی بـرخـی از واحـدھـای  اشاره به خبر تعطیلی و نیمه تعـطـی
تولیدی اعم از کارخانه قند اھـواز، دزفـول، نـوشـابـه سـازی 

عـدم پـرداخـت :   آرسو، خرم دوش، زمزم اھواز و خرمشھر افـزود

ـیـمـه ـاعـث مشـکـالت فـراوانـی بـرای  حق ب  ایـن كـارگـران ب
ـاخـیـر در .   ھای آنان شده است خانواده وی ھمچنین میانگین ت

ـاالی سـه  پرداخت حقوق بعضی از کارگران شھرداری ھـا را ب
ـیـشـتـی کـارگـران در : ماه عنوان کرد و گفت ـیـت مـع وضـع

 . ای رسیده است چند سال اخیر به مرحله نگران کننده
 

تعطیلی شرکت صنایع مخابراتی راه دور 
 ایران

ـیـجـه ورود  ـت خبـرگـزاریـھـای رژیـم خـبـر دادنـد كـه در ن
کارتھای الکترونیکی از چین، شـرکـت مـخـابـراتـی راه دور 
شیراز که مجری ساخت کارتھای ھوشمند سـوخـت در ایـران 

شـود کـه  این شرکت در حالی تعـطـیـل مـی.  بود، تعطیل شد
ـنـده رژیـم .    ماه دستمزد طلب دارنـد٢٤ کارگر آن ١٨٠٠ ـای نـم

اسالمی از شیراز در مجلس اسالمی گفته است كه سـرمـایـه 
ـیـم ایـن  در گردش این شرکت را صفر است و چنانچه بـخـواھ

ـیـون ٥٠٠کارخانه راه اندازی شود باید یک میلیارد و  ـل ـی  م
تومان سرمایه گذاری شود تا ھم حـقـوق مـعـوقـه کـارگـران 

 .پرداخت شود و ھم تجھیزات مورد نیاز آن خریداری شود
 

ھمه کارگران رسمی و قراردادی کارخانه 
 آجر شیل از کار خود اخراج شدند

ـتـشـر كـرده  بنابر خبری كه اتحادیه آزاد کارگران ایران مـن
ـزی شـیـل ٥٦است   کارگر رسمی و قراردادی کارخانـه آجـرپ

ـا ٤٠.  اول مھر از کار خود اخراج شدند  نفر از این کـارگـران ب
 نفر از آنان کارگر رسمـی ایـن کـارخـانـه ١٦قرارداد موقت و 

ـیـرمـاه .   بودند ـقـط در ت ـاکـنـون ف این کارگران از اول سـال ت
کارخانـه آجـر شـیـل در .   اند دستمزد یکماه کار خود را گرفته

 . جاده سنندج کرمانشاه قرار دارد٥کیلومتر 
 
 درصد از کارگران استان تھران امسال ٢٠

 اخراج شدند
ـنـده خـانـه کـارگـر در  ـای ایلنا از قول فرامرز توفیقـی، نـم

طـی سـال جـاری مـا :   کمیته اصالح قانون کار گفته اسـت
ـیـدی ٢٠ تا ١٥بین   درصد از کارگران فعال در واحدھای تـول

 .استان تھران اخراج شدند
 
خواھند کارگران رسمی را قراردادی  می

 کنند
ـاشـان اصـلـی  ایلنا از قول حسن صادقی كه یـكـی از اوب
ـار  خانه كارگر رژیم و سر دسته اوباشان شوراھای اسـالمـی ك

اگر مسئـوالن دلسـوز جـامـعـه کـارگـری : است، نوشته است
ـانـون کـار بـرونـد نـه  کشور ھستند به دنبال تقویـت اجـرای ق
ـقـه  اینکه با اھداف سیاسی قانون کاری را که برگرفته از ف
ـال قـراردادی کـردن  ـب ـابـود کـرده و بـه دن تشییـع اسـت را ن

ـیـت کـارگـری ٢٥کارگران رسمی باشند که   درصد از جـمـع
ـنـد کشور را تشکیل می ـامـات .   دھ او در ادامـه خـطـاب مـق

ای عمل نکنیـم کـه در سـالـھـای  به گونه:   گوید دولتی می
 . آینده مورد نفرین کارگران سراسر کشور قرار گیریم

 
  درصد صنایع کشور راکد است٥٠بیش از 

" یک فعال کارفرمـایـی" عباس وطن پرور كه ایلنا اور را 
ـایـع کشـور را   ھـزار ١٧٠معـرفـی كـرده اسـت، ارزش صـن

ـیـش از  ـتـه اسـت كـه ب  ٥٠میلیارد تومان اعالم کرد و گـف

ـبـرد ـی او .   درصد از صنایع کشور در حـالـت رکـود بـه سـر م
ھـا بـدون   ھزار میلیارد تومان از سرمایه گذاری٨٥:  گوید می

ـیـت ٦٥در طول برنامه چھارم .  استفاده است  درصـد از جـمـع
ـنـد . فعال کشور ھیچ نقشی در تولید ناخـالـص مـلـی نـداشـت

وی وضعیت واحدھای تولیدی کشور را بحرانی عنـوان کـرد 
ـیـدی  در حال حاضر بخش عمده:   و گفت ای از واحدھـای تـول

ـاسـت درگیر مشکالت نقدینگی ھـای   تامین مواد اولیه و سـی
 . پولی ھستند

 
قراردادی شدن كارگران بانك صاردات 

 تھران 
یكی از كارگران گفته اسـت بـه دسـتـور جـھـرمـی وزیـر 
ـانـك صـادرات  ـادی از كـارگـران رسـمـی ب سابق كار تعداد زی
تھران را به زور مجبور به امضا سندی كردند كه بر طـبـق آن 
ـبـدیـل شـدنـد . كلیه این كارگران رسمی به كارگران قراردادی ت

وی اضـافـه كـرد .   ھمچنین حق سنوات آنھا نیز از بین رفـت
كه كارگران گفتند آنھا را جھرمی تھـدیـد كـرد كـه اگـر ایـن 

 .ھا را امضا نكنند در جا ھمه آنھا را اخراج میكند برگه
 

 ناامنی محیط كار
 

 كارگر در كارگاه چوب بری در ٣مرگ 
 گرگان

 ٣ مھر خبر از كشـتـه شـدن ٢٦روزنامه اعتماد در شماره 
ھای نئوپان، ام دی اف و سـقـوط  كارگر به دلیل ریزش ورق

ـلـوار جـرجـان  دیوار در یك كارگاه چوب بری در گرگـان در ب
 كارگر دیگر كه دچـار حـادثـه شـده ٢در این حادثه .   خبر داد

 .بودند، از مرگ نجات یافتند
 
 درصد حوادث ساختمانی منجر به مرگ ٢٣

 شود کارگر می
ـتـی، مـدیـر کـل  در خبرھا آمده اسـت كـه مـحـمـد اصـاب

 درصـد ٣٧بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه گفته است 
وی .   کل حوادث ناشی از کـار در بـخـش سـاخـتـمـان اسـت

 درصد این حوادث مـنـجـر بـه مـرگ ٢٣كند كه  اضافه می
ـیـش از . شود کارگر می  درصـد ٢١در ادامه آمده است كه ب

ـات گـودبـرداری و  ـی ـل ـنـگـام عـم از کل حوادث ساختمانی ھ
 .آماده سازی زمین به وقوع پیوسته

 
 نفر ١٣غرق شدن یک شناور و مفقود شدن 
 از خدمه آن در آبھای خلیج فارس

خبرگزاریھای رژیم از غرق شدن یك کشتی خدمـاتـی در 
ــر داده ـب ــج فـارس خ ـی ـل ــدا .   انـد آبـھـای خ ایـن کشــتـی از مـب

ـنـدر  سکوھای نفتی دریایی در آبھای خلیج فارس به طـرف ب
ـنـدر دچـار ١٥عسلویه در حرکت بود كه در  ـلـی ایـن ب  مـای

مسئـول روابـط عـمـومـی اداره کـل .  حادثه و غرق شده است
ـیـه :   بنادر و دریانوردی استان بوشھر گفته است بررسیھـای اول

دھد که بارگیری بیش از ظرفیت، علت غـرق شـدن  نشان می
خبرگزاری ایسنا نـوشـتـه اسـت کـه از .  این كشتی بوده است

ـنـد، ٧٣میان   ٦٠ نفری که در کشتی غرق شده حضور داشت
 نفر آنھا از خـدمـه خـارجـی ایـن ٨ نفر که ١٣نفر پیدا شده و 

 نفر از خـدمـه ایـن کشـتـی ٦. اند کشتی ھستند، مفقود شده
ـا چـنـد سـاعـت  در اتاق شیشه ـنـھـا ت ای حبس شده بودند و ت
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مدیرعامل سازمان منـطـقـه .   اکسیژن برای زنده ماندن داشتند
ـفـر از ٦ویژه اقتصادی انرژی پارس گفته است ھم اکنـون   ن

اند و ایـن افـراد  ای حبس شده خدمه این کشتی در اتاق شیشه
ـتـر از ٧٠ تا ٦٠در عمق   متری زیر بستر خلیج فارس تا کـم

مدیرکل مـدیـریـت .  ساعت اکسیژن برای زنده ماندن دارند٢٤
بحران استان بوشھر بعد از خبر دادن از كشته شدن تـعـدادی از 

:  نفر خبر داد و اعـالم کـرد٧این خدمه، از شناسایی اجساد 
ـیـدا کـردن  یک نفر دیگر تاکنون پیدا نشده و تـالش بـرای پ

اسامی غرق شدگانی كه تا بحال از مـرگ .   وی ادامه دارد
مـھـنـس ( حمیـد بـخـشـی :   آنھا خبر داده شده به قرار زیر است

ـبـی ) نقشه بردار( ، شھریار پناھیان ) نقش برداری ، مـحـمـد طـی
ـنـی( ، احسـان سـلـطـانـی ) تکنیسین فنی(  ـیـسـیـن ف ، ) تـکـن

ـبـعـه ) مھندس لوله کشی(ویکتور تبعه اوکراین  و چـانـدرا ت
 ).تکنیسین غواصی(ھندوستان 

 
یک کارگر آسفالت کار در شھر سنندج زیر 

 غلطك جان باخت
ـبـه اول  اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد كه روز یـکـشـن

ـالـت ٥٢ دقیقه یک کارگر ٣٠ و ١١آبان ساعت   سـالـه آسـف
کار به نام رشید زند کریمی در شھر سنندج در حیـن کـار در 
منطقه فیض آباد، سه راھی شھرک بعثت در زیـر غـلـطـک 

 .آسفالت رفت و تا قبل از رسیدن به بیمارستان فوت کرد
 

غرق شدن یک کارگر شرکت حفاری شمال 
 بھشھر

ـقـل از ھـادی خـنـجـری، مـدیـركـل  خبرگزاری مھر به ن
 ٣٣مدیریت بحران استانداری مازندران از غـرق شـدن كـارگـر 

ـات حـفـری  ساله ـی ـل ای به اسم علی محمودی بر اثر انجام عم
 .  مھر خبر داد٢٩در قھر دریای بندر امیرآباد در روز 

 
 پرستاران

 
 اعتراض پرستاران بیمارستان ولیعصر تھران

ـفـی مـقـدم، كـه  در خبرھا آمـده اسـت كـه مـحـمـد شـری
مـعـرفـی "   دبیرکل خانه پرستار"خبرگزاری دولتی مھر وی را 

ـیـعـصـر  ـان ول ـیـمـارسـت ـاران ب كرده است، گفته است كـه پـرسـت
ـاخـیـر  مجتمع بیمارستانی خمینی در اعتراض به تبعـیـض و ت
. در پرداخت  کارانه و کمبود نیـرو دسـت بـه اعـتـراض زدنـد

ـنـھـا  وی گفته است كه کارانه پرداختی به این پرستاران نـه ت
ـز شـده اسـت . افزایش نیافته بلکه نسبت به سال قبل کمتر نی

پرستاران به تبعـیـض در پـرداخـت کـارانـه اعـتـراض دارنـد و 
ـان از مـحـل انـجـام  معتقدند علیرغم آنکه درآمدھای بیمارست

ـان  ھای جراحی افزایش یافته امـا کـارانـه عمل ای کـه بـه آن
 .گیرد کمتر از حد معمول است تعلق می

 
 كاھش كارانه پرستاران بیمارستان امام

دبیركـل خـانـه " ایسنا از قول محمد شریفی مقدم، كه او را 
ـارانـه ٤٠معرفی كرده است، از كـاھـش "   پرستار  درصـدی ك

ـان امـام خـبـر داده اسـت : گـویـد وی مـی.   پرستاران بیمارسـت
ـنـھـا   ١٥كارانه پرستاران این مركز درمانی در سال جاری نه ت

ـا ٢٠ درصد افزایش نیافته است بلكه ٢٠تا   درصـد از ٢٥ ت
ھای پزشـكـان حـدود  ھر سال تعرفه.   میزان آن كاسته شده است

ـیـت   درصد افزایش پیدا می٢٠ تا ١٥ ـال ـزان فـع كند و اگر می

ـاشـد درآمـد ایـن  بیمارستان ھا نسبت به گذشته تفاوتی نكرده ب
ـا ٢٠ تا ١٥مراكز درمانی باید   درصد افزایش پیدا كنـد كـه ب

 ٤٠احتساب آن كارانه پرستاران بیمارستان امـام امسـال حـدود 
ـارانـه :   گـویـد در ادامـه مـی.   درصد كاھش پیدا كـرده اسـت ك

ـا  ـان امـام ب ـیـمـارسـت ـاخـیـر ٥اردیبھشت ماه پرستاران ب  مـاه ت
 .پرداخت شد

 
اذیت و آزار فعالین كارگری 

 و اجتماعی
 

آیت نیافر از فعالین سرشناس جنبش 
 كارگری بازداشت شد

 مـھـر ٢٨بنا بر خبری كه اتحادیه آزاد کارگران ایران روز 
ـبـش  منتشر كرده است، آیت نیافر از فعالین شناختـه شـده جـن

 مـھـر در مـتـروی شـھـر ری ٢٥کارگری ظھر روز دوشنبه 
ـازداشـت شـد ایـن .   توسط مامورین سركوبگر رژیم اسـالمـی ب

سركوبگران پس از بازداشت آیت نیافر غروب ھمانروز او را بـه 
منزلش برده و پس از تفتیش منزل، کامپیوتـر و بـرخـی لـوازم 

در ادامـه ایـن خـبـر آمـده .   شخصی وی را نیز با خود بـردنـد
ـازداشـت  است كه آیت نیافر ھم اکنون در زنـدان اویـن تـحـت ب

 .قرار دارد
 

 نامه رضا شھابی به دادستان تھران
" ی رضا شـھـابـی  درباره١٨خبر شماره "ای با امضا  نوشته

ـان ٣٠روز   مھر منتشر شده كه از نامه رضا شھابی به دادسـت
رضـا " در بخشی از این نوشته آمـده اسـت . تھران حكایت دارد

ای به دادستان تـھـران نـوشـتـه كـه در آن ضـمـن  شھابی نامه
تشریح وضعیت جسمی خود و اوضـاعـی كـه بـرای خـانـواده 

اند، از تھدیدھای مكرر بازجو در زندان نـوشـتـه  اش ایجاد كرده
 .است

ـاز ھـم رضـا )   كه نام كارشناس بر خود میـگـذارد(بازجو  ب
ـا  ـام قضـایـی حـت شھابی را تھدید كرده و گفته است ھیچ مق
ـا افـراد دیـگـر  ـان تـھـران و ی ـز دادسـت رئیس قوه قضاییه و نی
قدرت انجام كاری را ندارند و تنھا بازجو است كـه بـرای وی 

 .تصمیم میگیرد
ـقـل نـكـردن وی از  ـت ـن به رضا اطالع داده شده است كه م

به بندھای دیـگـر بـه دسـتـور قـاضـی ) ٢٠٩(بند اطالعات 
ـان قـاضـی  پرونده و زیر فشار بازجو بوده اسـت و در ایـن مـی

 .از خود اختیاری ندارد) صلواتی(پرونده 
ی خود به دادستان تھران از طوالنـی شـدن  شھابی در نامه

ـز از وی خـواسـتـه اسـت  بی دلیل دادرسی شكایت كرده و نی
كه به چه دلیل با وجود اعالم وثیقه، از انجام مـراحـل تـودیـع 

 .وثیقه و آزاد كردن شھابی جلوگیری میشود
ـاریـخ   ٤ھمچنین با توجه به برگزاری جلسه دادگـاه در ت

ـبـودن ھـیـچ ادلـه٩٠خرداد  ای   و اثبات بیگناھی شھابی و ن
دال بر اتھام طرح شده علیه او،به چه دلیل حـكـم بـرائـت وی 

 .صادر نمیشود
ھمچنین مطابق اخبار موثق دیگری،بازجوی شھـابـی كـه 
پیشتر سعی میكرده رضا را با تھدید راضی بـه امضـا كـردن 
ـتـوانسـتـه  اتھامات بی اساسی بكند، اكنون كه با این سناریو ن

ـا  شھابی را متھم جلوه بدھد، به سراغ شیوه ای جدید رفتـه و ب
ـنـی بـر  تھدید به رضا اعالم كـرده اسـت كـه ادعـای تـو مـب

ـیـسـت و تـو  فعالیت صنفی در سـنـدیـكـای واحـد درسـت ن
مشغول به سازماندھی در كردستان و خوزستان و شـمـال بـرای 

 !"براندازی نظام بوده ای
 

احضار مجدد داود رضوی به دادسرای 
 زندان اوین

ــای ١روز  ــدیــك ــن ــان، س  آب
ــــت واحــــد  ـــرك ـــران ش ـارگ ــ ك
اتوبوسرانی تھران و حومه خـبـر 
داد كــه داود رضــوی عضــو 
ــكــای  ــدی ــره ســن ــت مــدی ــئ ھــی
ــــت واحــــد  ـــرك ـــران ش ـارگ ــ ك
اتوبوسرانی تھران و حـومـه كـه 

 بـه ١٣٩٠ شھریور ١٩در تاریخ 
 احضـار شـده ٦بازپرسی شعبه 

ـازپـرسـی احضـار  ـیـن ب بود، مجددا طی تماسی تلفنی به ھـم
ـبـه صـبـح  این خبر می.   شد افزاید كه داود رضوی روز دوشـن

 .خود را به این بازپرسی معرفی خواھد كرد
 

محکومیت عضو شورای مركزی سازمان 
 معلمان به یکسال حبس

در خبرھا آمده است كه علی پورسلیـمـان، عضـو شـورای 
مركزی سازمان معلمان، به اتھام تبلیغ علیه نظام بـه یـكـسـال 

ـنـون .   زندان تعزیزی محكوم شده اسـت ـیـمـان اك عـلـی پـورسـل
 .برد  ماه است كه در زندان بسر می٥نزدیك به 

 
 وضعیت افشین اسانلو از زبان مادرش

ـزدیـک بـه   ١١فاطمه گلگری مادر افشین اسانلو كه ن
: برد، درباره پرونده افشین میـگـویـد ماه است در زندان بسر می

ـازداشـتـش کـردنـد ٩٠سه ماه پیش از عید سال "   در ترمینال ب
ـتـد بـه .   و ما دوازدھم فروردین از وضعیتش باخبر شـدیـم در اب

 نگھداری شده بود بـعـد از ٢٠٩مدت سه ماه در بند امنیتی 
ـبـھـشـت مـاه .    منتقل شد٣٥٠سه ماه به  تا اینکه اواخـر اردی

 سـال حـکـم حـبـس ٥یک دادگاه غیرعلنی تشکیل دادند و 
حـاال بـه ایـن حـکـم .   تعزیری بـرای افشـیـن صـادر کـردنـد

ـیـم،  اعتراض کردیم و منتظر برگزاری دادگاه تجدید نظر ھسـت
: گـویـد او در ادامـه مـی." اند تاریخ آن را ھم ھنوز اعالم نکرده

ـیـه "  ـیـغ عـل ـل این حکم را به اتھام اقدام علیه امنیت ملی و تب
ـنـده بـود . نظام برای افشین صادر کردند در حالیکه افشین ران
مثل ھمه اتھامـاتـی کـه بـه . و اصال فعالیت سیاسی نداشت

یـک وکـیـل .  اند زنند به پسر من ھم این اتھام را زده ھمه می
ـنـد  ـانـه نـه گـذاشـت ـاسـف ھم برای افشین گرفته بودیم که مـت

ـقـط .   پرونده را ببیند و نه قاضی پـرونـده را مـالقـات کـنـد ف
یکدفعه به ما زنگ زدند که به پنج سـال حـبـس مـحـکـوم 
شده و به خود افشین ھم در زندان ایـن حـکـم را ابـالغ کـرده 

مادر افشین در ادامه درباره وضعیت جسمانی افشـیـن . "   بودند
ـنـی داشـتـم کـه :   " گوید می ـی دوشنبه با افشین مالقات کـاب

ـنـکـه بـی .   وضعیتش از نظر جسمی و روحی خوب نبود از ای
 سـال حـبـس ھـم ٥گناه این ھمه مدت در زندان بوده و حکم 

در پشتش ھـم یـک غـده اسـت .   اند عصبانی است به او داده
ـاز بـعـمـل جـراحـی دارد و امـیـدواریـم ھـرچـه زودتـر  ـی که ن
ـان خـارج از زنـدان تـحـت  رسیدگی کنند و بتواند در بیمارست

ـنـکـه .   معالجه قرار گیرد این غده بزرگتر شده و با توجه به ای
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شرایط زندان ھم برای کسانیکه مشـکـالت جسـمـانـی دارنـد 
بـرای .   شـود ھا بیشـتـر مـی مناسب نیست روزبروز این ناراحتی

ـیـم امـا  ـامـه نـوشـت مرخصی ھم خیلی پیگیـری کـردیـم و ن
گـویـد كـه امـیـدوار  او در پایان مـی. "   اند تاکنون پاسخی نداده

ـاه  است تمام زندانیان سیاسی آزاد گردند زیرا ھمه آنھا بـی گـن
 .کنند در گوشه زندانھا عمر خودشان را سپری می

 
 سالم قادری عضو کمیته ھماھنگی آزاد شد

ـنـگـی بـرای كـمـك بـه ایـجـاد تشـكـلـھـای  كمیته ھمـاھ
ای از آزادی ســالم   مـھــر در اطــالعـیـه٢٧كـارگـری، روز 

در ایـن خـبـر آمـده .   قادری، عضو این نھاد كارگری خبر داد
سالم قادری عضو کمیته ھماھنگی برای کمـک بـه :   است

ـاتـر  ھـای کـارگـری و از فـعـاالن عـرصـه ایجاد تشـکـل ـئ  ت
 مـھـر پـس از اتـمـام  دوره ٢٤اجتماعی، روز دوشنبه مورخ 

 . محکومیت خود، از زندان آزاد  شد
 

 اطالعیه
 

گزارشی از روند اقدامات اولیه برای تحقق 
خواستھای کارگران اعتصابی پتروشیمی 

 بندر امام
ـتـه ـف ای کـارگـران  پانزده روز از اعتصاب شکوھمند دو ھ
در روز آخـر .   شرکتھای پیمانکاری مجتمع بندر امام گذشـت

معاون فرمانـدار مـاھشـھـر )    مھر ماه١٦شنبه ( این اعتصاب 
 نفر از کارگران اعتصابی در جـمـع ١٥٠در پی حضور حدود 
ـاچـار در )    مـھـر١٥  -در نماز جمعه( مسئولین ماھشھر  بـه ن

خواسـت شـمـا یـک :   " میان کارگران حاضر شد و اعالم کرد
ـیـم گـیـری در  مسئله بسیار کالن است و نیازمند یک تصم
سطح کالن است، ما نمیتوانیم به آن پاسخگو باشیم چـرا کـه 

ـلـی فـراتـر از مـجـتـمـع ـتـروشـیـمـی در  این مسئله خی ھـای پ
ـتـروشـیـمـی ھـا در ایـران و  ماھشھر است و مربوط بـه کـل پ

ـیـم " تمامی بخشھای وزارت نفت است وی در ادامـه از تصـم
گیری در مورد خواستھای کارگران طی مالقـات فـرمـانـدار 

ـتـروشـیـمـی ـفـت در حـوزه پ ـا مـعـاون وزیـر ن ھـا و  ماھشھر ب
ـا  ـت ـای رسیدگی به خواست کارگران در این مالقـات داد و نـھ

ـیـمـات ٣٠ تا ٢٠اعالم کرد در فاصله   مھر ماه نتیـجـه تصـم
 .اتخاذ شده در این مالقات اعالم خواھد شد

ـنـدر  بنا بر این گزارش به کارگران اعتصابی پتروشیمـی ب
ـتـه   امام اطالعات دقیق و کاملی از جزئیات تصمیمـات گـرف
ـفـت داده  شده در مالقات فرماندار ماھشھر با مـعـاون وزیـر ن

 مھر ماه به ایـن سـو اقـدامـات زیـر در ٢٠نشده است اما از 
راستای تحقق خواستھای کـارگـران اعـتـصـابـی شـرکـتـھـای 

 :پیمانکاری پتروشیمی بندر امام انجام گرفته است
از سوی امور گزینش پتروشیمی بندر امام فـرمـھـای   -١

ــار کــارگــران  ــی ــت ــزیــنــش اســتــخــدامــی در اخ ــه گ ــوط ب مــرب
ـیـل در  پیمانکاری با مدرک دیپلم و دیپلم به باال جھت تـکـم

ـیـن .   اختیار آنان قرار گرفته است ـی ـلـت تـع این فرمھـا در مـھ
ـنـش  ـار امـور گـزی ـی ـت شده از سوی کارگران تکمیل و در اخ

 .پتروشیمی بندر امام قرار گرفته است
ـنـدر امـام   -٢ از سوی رئیس امور کارکنان پتروشیـمـی ب

ـیـروی انسـانـی در  ـای ن فرمھایی با موضوعیت حقوق ومزای
شرکتھای پیمانکاری بین کارگـران ایـن شـرکـتـھـا تـوضـیـع 

ـیـت حـقـوقـی کـارگـران .   گردیده است این فرمھا آخرین وضـع

 .  شرکتھای پیمانکاری را به اموراداری نشان میدھد
ای به دسـتـگـاھـھـای نـظـارت شـرکـتـھـای  بخشنامه  -٣

ـا  پیمانکاری داده شده است که گفته میشود بـر اسـاس آن ت
ـیـم کـارگـران ایـن شـرکـتـھـا،  ـق طی شدن روند استخدام مسـت

ـلـق ٢٥اضافه حقوقی معـادل   درصـد بـه ایـن کـارگـران تـع
ـامـه از سـوی بـرخـی .خواھد گرفت علیرغم رویت این بخـشـن

ـات نصـب نشـده  ـلـوی اعـالن ـاب ـامـه در ت کارگران، این بخشـن
 .است

 
مالحظاتی بر روند طی شده تاکنونی در 

مورد کارگران شرکتھای پیمانکاری 
 پتروشیمی بندر امام

تـوزیـع فـرمـھـای ( اینکه پروسه طی شده تاکـنـونـی   -١
گزینش استخدامی در میان کارگران شرکتھای پیـمـانـکـاری 

ـا )   پتروشیمی بندر امام به فرجام قطعی خود خـواھـد رسـیـد ی
نه، با گذشت زمان بیش از پیش بر کـارگـران ایـن شـرکـتـھـا 
ـان  روشن خواھد شـد امـا از آنـجـا کـه ایـن پـروسـه در جـری
استخدام مستقیم کارگران شرکتھای پیـمـانـکـاری ذوب آھـن 
ـیـم  ـق اصفھان طی شد حکایت از جدی بـودن اسـتـخـدام مسـت
ـاال  در  ـلـم بـه ب ـپ کارگران شرکتھای پیمانکاری دیپلـم و دی

 .پتروشیمی بندر امام دارد
ـلـم سـالـھـاسـت در شـرکـت   -٢ ـپ استخدام کارگران زیر دی

ـاشـد ملی نفت و شرکتھای تابعه ممنوع مـی ـلـه .   ب ایـن مسـئ
وضعیت کارگران زیر دیپلم شرکتھای پیمانکاری در مجـتـمـع 
ـاروشـن مـیـگـذارد . پتروشیمی بندر امام را در شرایط حاضـر ن

از طرف دیگر اطالع دقیقی نیز از تـعـداد ایـن کـارگـران در 
 .شرکتھای پیمانکاری پتروشیمی بندر امام در دست نیست

ـیـه بـرای  اتحادیه آزاد کارگران ایران، شـروع اقـدامـات اول
ــصـابـی شــرکـتـھــای  رسـیـدگـی بـه خــواسـت کـارگــران اعـت
ـیـت بـرای ایـن  پیمانکاری پتروشیمی بندر امام را یک موفق
ـبـسـتـگـی  کارگران و آنرا حاصل آگاھی، درایت و اتحاد و ھم
ـان  آنان ارزیابی میکند و بر عزم و اراده یـکـایـک ایـن دوسـت

 .فرستد برای رسیدن به خواستھایشان درود می
 ١٣٩٠اول آبانماه  –اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 
آیت نیافر از فعالین شناخته شده كارگری 

 دستگیر شد
ــاد  ــح ــت ات ــه گــزارش ســای ب

) اتحـادیـه آزاد كـارگـران ایـران( 
ـاخـتـه  ـیـن شـن ـال آیت نیافر از فع
شده جنبش كـارگـری و عضـو 
ـیـگـیـری بـرای ایـجـاد  كمیته پ

ھای كارگـری ظـھـر روز  تشكل
ــه  ــب ــھــر مــاه در ٢٥دوشــن  م

 .متروی شھر ری توسط مامورین امنیتی بازداشت شد
ـتـی پـس از  ـی ـن بنا بر گزارش سایت اتحـاد مـامـوریـن ام
ـقـل، و  ـت ـن بازداشت آیت، غروب ھمانروز وی را به منزل اش م
پس از تفتیش منزل، کامپیوتر و برخی لوازم شخصـی وی را 

آیت نیافر ھم اکنـون در زنـدان اویـن تـحـت .   نیز با خود بردند
 .بازداشت قرار دارد

تعرض به فعالین کارگری و دستگیـری و زنـدان و زیـر 
فشار قرار دادن آنھا یک سیاست جـمـھـوری اسـالمـی اسـت 

ـیـدا کـرده اسـت ایـن .   که در ماھھای اخیر شدت بیشـتـری پ

ـا آن  ـنـد و ب ـاسـخ دھ ـایـد پ تعرض را قبل از ھمه کارگـران ب
ـا مـوجـی از .   مقابله کنند ـایـد خـودرا ب جمھوری اسالمـی ب

ـنـد ـی ـب ـلـی مـواجـه ب ـل  ٥.   اعتراض در ایران و در سطح بین الـم
نوامبر روز اعتراض سراسری ما برای آزادی ھـمـه كـارگـران 

به حركت اعـتـراضـی .   زندانی و زندانیان سیاسی از زندان است
ـیـم مـددی، .    نوامبر وسیعا بپیوندیـد٥روز  ـافـر، ابـراھ ـی آیـت ن

ـلـه  ـیـم زاده، رسـول بـداغـی از جـم ـام ابـراھ ـن رضا شھابی، بـھ
ـنـد، كـارگـران زنـدانـی و  كارگرانی ھستند كه اكنون در زنـدان
ـیـد و شـرط از زنـدان آزاد  ھمه زندانیان سیاسی بایـد بـدون ق

 .شوند
 كارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

 كمپین برای آزادی كارگران زندانی
 ٢٠١١ اكتبر ٢٠، ١٣٩٠ مھر ٢٨
 

 آیت نیافر فورا آزاد باید گردید
ـیـن کـارگـری، روز  ـال  ٢٥در ادامه اعمال فشارھا بر فـع

ـیـروھـای ٩٠مھر   آیت نیافر از فعالین کارگری ایران توسط ن
ھدف از این اقدامـات سـرکـوبـگـرانـه .   اطالعاتی بازداشت شد

نیروھای اطالعاتی و انتظـامـی سـالـھـاسـت بـرای کـارگـران 
سـیـر رو بـه تـرقـی دسـت .   ایران آشکار و شناخته شده اسـت

ـیـت خـود  یابی کارگران به آگاھی نسبت به وضعیت و موقـع
ـزار  ـا مـتـکـی شـدن بـه اب در جامعه و در عرصه تولید که ب

ـنـد و  تشکل و اتحاد می ـبـشـی قـدرتـم ـن ـا ایـجـاد ج رود تا ب
ـان را زیـر فشـار  ـان کـارفـرمـای سراسری کارفرمایان و حـامـی
عظیم خود قرار دھد، مـدافـعـان سـرمـایـه داران را بـه ادامـه 
ـیـه کـارگـران  ـتـه شـده عـل ـاز بـه کـار گـرف تقالھای از دیرب

طبقه کـارگـر بـرای . معترض و رھبران آنھا راغبتر کرده است
ـارزاتـش  بقا خود چاره ـنـدتـر کـردن مـب ای جز وسیعتر و قدرتـم

ـنـد شـنـدرغـاز  ـیـسـت علیه سرمایه دارانی که حـتـی حـاضـر ن
ـازداشـت و اذیـت .   حقوقش را سر موقع بدھند، ندارد بنابراین ب

ـاکـنـون  ـانـکـه ت ـبـران کـارگـری ھـمـچـن ـیـن و رھ و آزار فعال
تواند مانعی جـدی بـر سـر راه  نتوانسته از این به بعد ھم نمی

طـبـعـا عـکـس الـعـمـل .   مبارزات کارگران ایران ایجـاد کـنـد
ـازداشـتـھـا، روی آوری بـه  کارگران در مقابل سرکـوبـھـا و ب

 .اتحاد و ھمبستگی بیش از پیش است
ـار  ما بازداشت آیت نیافر را شدیدا محکوم کرده و خـواسـت

باشیم و برای ایـجـاد  آزادی فوری و بی قید و شرط وی می
ـازداشـتـی  ـیـن ب فشار در جھت آزادی سریعتر آیت و دیگر فعال
از ھمه تشکلھا، جمعھا، احزاب و سازمانھـای مـدافـع حـقـوق 

ـیـم بـه ایـن گـونـه  کارگر در ایران و سراسر جـھـان مـی خـواھ
اقدامات سرکوبگرانه شدیدا اعتراض کـرده و خـواھـان آزادی 

 .آنان گردند
 انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

ـنـدج و  ـیـن کـارگـری شـھـرھـای سـن ـال جمعھائی از فـع
 کامیاران
 ١٣٩٠ مھر ٣٠
 

 آیت نیا فر آزاد باید گردد
ـیـگـیـری  ـتـه پ ـی ـنـدگـان کـم آیت نیافر عضو شورای نمای
ـاریـخ  ایجاد تشکلھای کارگری و سخنگوی این کمیته در ت

ـنـد ٢٥  مھر دستگیر شده و ھـم اکـنـون در زنـدان اویـن در ب
 .است 

ـات پـی در پـی بـر  دستگیری فعالین کارگری و ضـرب

 



 14  ١٣٩٠  آبان ٣ کارگر کمونيست

ـان رو بـه  جنبش کارگری توسط جمھوری اسـالمـی ھـمـچـن
افزایش است به دنبال سیاست سرمایه دارانـه و دشـمـنـی روز 
افزون بر علیه کارگران دستگیری مداوم و مسـتـمـر اعضـای 

ھای کـارگـری و صـدور احـکـام  کمیه پیگیری ایجا تشکل
ـیـم زاده، ٥سنگین برای آنھا از جمله  ـام ابـراھ ـن  سال بـرای بـھ

 سال بـرای مـحـمـد جـراحـی ٥ سال برای شاھرخ زمانی، ١١
ھمه نشان دھنده آن است که شـمـارش مـعـکـوس بـرای . . .   و

شروع و اوج گیری اعـتـراضـات جـدیـد بـخـصـوص از جـانـب 
 .ھای مختلف طبقه کارگر شروع شده است  بخش

بنا به چنین دالیلی اسـت کـه جـمـھـوری اسـالم از ھـر 
طریقی تالش مستمر دارد فعالین کارگری را ھر چه بیـشـتـر 

 .ای کارگران دور کند  از بستر مبارزات خیابانی و توده
ـام و  ـن ھنوز از درگیری جبران ضـایـعـه زنـدانـی شـدن بـھ
شاھرخ و محمد جراحی از اعضای کمیتـه و عضـو شـورای 

ـبـخـنـد شـادی بـه خـاطـر  نمایندگان فارغ نشده ـنـوز ل ایم و ھ
آزادی شاھرخ و محمد از زندان تمام نشده است کـه در گـیـر 

ـیـم ـاسـی جـمـھـوری .   دستگیری آیت نیافر گشـت ـیـس سـی ـل پ
ـا  اسالمی به طور سیستماتیک کـمـر ھـمـت بسـتـه اسـت ت

ھـای کـارگـری بـه  نگذارد کمیته پیگـیـری ایـجـاد تشـکـل
صورت سازمان یافته در اوج گیـری اعـتـراضـات آتـی ایـران 

 .حضور داشته باشد
ھـا ی  گوییم، کمیته پیگیری در درون بـخـش اما ما می

پر جوش و خروش جامعه اعتراضی حضـور دارد و در زمـان 
 .الزم وظایف و رسالت خود را انجام خواھند داد

ـیـد و شـرط و فـوری  ما ضمن اینکه خواستار آزادبی ق
ـاسـی بـخـصـوص آیـت  تمامی کارگران زندانی و زندانیان سـی
ـلـمـان  نیافر ھستیم، از تمامی کارگران، دانشجویان، زنان و مع

ھای کارگری، سازمانـھـا و احـزاب  و جوانان ھمچنین تشکل
خواھیم ھمچنان برای ھرچه بیشـتـر مـتـحـد شـدن جـھـت  می

مبارزه و اعتراض به دسـتـگـیـری و زنـدانـی کـردن و بـرای 
ـیـشـتـر  آزادی کارگران زندانی به اعتراضات خـود ھـر چـه ب

ھای اعـتـراضـی  و ھمچنان برای تجمع و راه پیمایی.   بافزایند
ـنـد بـخـصـوص در خـارج از ایـران تـمـامـی  برنامه ریزی نمای

ھای جمھوری اسالمی را ھدف اعتراضات مسـتـمـر  سفارتخانه
 .و برنامه ریزی شده خود قرار بدھند

ھا از دسـت بـرونـد،  بیاید با اعمال متحدانه نگذاریم فرصت
ـنـد بـرای آیـت  ـتـوان قبل از اینکه دستگاه پلیسی و قضائـی ب
ـنـد اعـتـراضـات  نیافر نیز پرونده سازی و اتـھـام تـراشـی کـن

 .ای را تدارک ببینیم گسترده
ـبـل  سفارتخانه ھای جمھوری اسالمی سرمایه داری را سـی

مقابل اعتراضات متحدانه، گستـرده و روز افـزون خـود قـرار 
 .بدھیم

 کمیته حمایت از شاھرخ زمانی
٢٩/٧/١٣٩٠ 

 
 شاھرخ زمانی از زندان آزاد شد

ـان ٢٧ھمه محاكمـه شـدگـان  در دادگـاه  ـی  مـرداد جـان
 اسالمی  در تبریز آزاد شده اند

بنا به گزارش منتشر شده از سوی كانون مدافعان حـقـوق 
كارگر، شاھرخ زمانی عضو كمیته پیگیری  و سـنـدیـكـای 

 مـھـر ٢٧كارگران نقاش در شھر تبریز عصر امروز چھارشنبه 
 روز از زنـدان ١٣٠ میلیون تومان بعد از حدود ٢٠٠با وثیقه 

آزادی او را بـه وی، بـه خـانـواده .   جمھوری اسالمی آزاد شد

ـبـریـك  اش، و به ھمه كارگران و كل مردم آزادیخواه در ایـران ت
 .میگوییم

 بھمراه محمد جـراحـی دسـتـگـیـر ٩٠ خرداد ١٨شاھرخ در 
 مرداد ماه  بـھـمـراه ٢٧شده و در دادگاه جمھوری اسالمی در 

ـز  ـبـری دو فعال كارگری و دو فعال دانشجویی دیگر در شھـر ت
ـان اسـالمـی .  به جرم تبلیغ علیه نظام محاكمه شد دادگاه جانی

 سـال ١١ شھریور شاھرخ زمانی را بـه ٦در حكمی به تاریخ 
زندان محكـوم كـرد و احـكـام زنـدان بـرای او و ھـم پـرونـده 

ـقـوب و سـاسـان  ای ھایش از جمله محمد جراحی، نیما پـوریـع
 مـاه زنـدان ٦ سـال و ٦ سال، ٥واھبی وش كه به ترتیب به 

ـا اعـتـراض وسـیـعـی روبـرو شـد رژیـم .   محكوم شده بـودنـد ب
ـا  ـیـوک سـیـدلـر را  ب اسالمی ساسان واھبی وش و سـیـد ب
ـقـه  ـی ـا وث ـقـوب را  ب وثیقه سی میلیون تومانی و نیما پـوریـع
یکصد میلیون تومان از زنـدان آزاد كـرده و خـبـر خـوشـحـال 
ـبـل بـه  كننده آزادی محمد جراحی را در اطـالعـیـه شـمـاره ق

او را در قبال وثیقه یكصد میلیون تومـانـی از .   اطالع رساندیم
ـزان از .  اند زندان آزاد كرده اكنون خوشحالیم كـه ھـمـه ایـن عـزی
 .اند زندان آزاد شده

ـیـوك  آزادی شاھرخ زمانی و مـحـمـد جـراحـی و سـیـد ب
ـیـمـا  سیدلر و دو دانشجوی زندانـی سـاسـان واھـبـی وش و ن

ـزرگ اسـت ـیـت ب ـق ـایـد رضـا .   پوریعقوب از زندان یـك مـوف ب
شھابی، ابراھیم مددی از كارگران سنـدیـكـای شـركـت واحـد، 
ـلـم  بھنام ابراھیم زاده عضو كمیته پیگیری و رسول بداغی مـع
ـیـد و شـرط از زنـدان  زندانی و ھمه زندانیان سیاسی بـدون ق

ـیـن .   آزاد شوند ـال ـیـن كـارگـری و فـع ـال باید از تـمـامـی فـع
ھای مختلف اعتراضی كه بارھا احضـار و دادگـاھـی  عرصه

ـان  اند، رفع اتھام شود و پرونده شده ھای تشكـیـل شـده بـرای آن
ـقـه  ـی تماما باطل گـردد و بسـاط ایـن گـروگـانـگـیـری و وث

ھا و گرفتن چماق دائمـی دسـتـگـیـری و احضـار بـر  گرفتن
ـیـن بـرای آزادی . روی سر فعالین سیاسی جمع شود ـپ ما كـم

ـبـریـم ـی . كارگران زندانی را ھمچنان و با قدرت تمام به جـلـو م
 نوامبر روز اعـتـراض جـھـانـی مـا بـرای آزادی كـارگـران ٥

ـاسـی از زنـدان اسـت از ھـمـگـان .   زندانی و ھمه زندانیان سـی
دعوت میكنیم كه به ھر شكلی كه میتوانند از ایـن حـركـت 

 .اعتراضی ما حمایت كنند و به آن بپیوندند
 كارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

 كمپین برای آزادی كارگران زندانی
 ٢٠١١ اكتبر ١٩، ١٣٩٠ مھر ٢٧
 

ھا به بار نشست و شاھرخ  مبارزه و حمایت
زمانی عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری 

 !!!ھای کارگری آزاد شد ایجاد تشکل
ـارزیـن در راه  ضمن تشکر و قـدردانـی، بـه تـمـامـی مـب
ــانــی، عضــو شــورای  ــاھــرخ زم ــان، آزادی ش ــی آزادی زنــدان

ـیـگـیـری ایـجـاد تشـکـل ھـای کـارگـری  نمایندگان کمیته پ
ـاش،  ـق ھمچنین عضو ھیات بازگشایی سندیکای کارگـران ن

 .گوئیم را تبریک می
ـان  باالخره پس از تالش و کوشش بسیاری از جانـب دوسـت

ـبـه ٢٢و خانواده، شاھرخ زمانی حدود ساعـت   روز چـھـارشـن
 . از زندان تبریز بطور موقت آزاد شد٢٧/٧/١٣٩٠مورخ 

ـقـه  ـی  ٢٠٠طی نزدیک به یـک مـاه گـذشـتـه کـه وث
ـبـه  میلیون تومانی برای آزادی شاھرخ زمانـی از طـرف شـع

ـادی وجـود .   یک دادگاه تبریز خواسته شده بود کشمکش زی

 میلیون وثیقه، بطور ضـمـنـی ٢٠٠داشت قاضی پس از اعالم 
 میلیون نیز موافقت کـرده بـود زمـانـی کـه خـانـواده ١٥٠با 

ـقـه ١٥٠شاھرخ با زحمات و تالش فروان توانستند  ـی  میلیون وث
را تھیه کنند قاضی به بھانه اینکه شـاھـرخ از داخـل زنـدان 

ـامـه ھـای  در حالی که خود گرفتار و در بند است شکـایـت ن
ـنـکـه ایـن وزارت خـانـه  علیه وزارت اطالعات تحت عنوان ای
زندان تبریز را به کھریزک دوم تبدیل کرده است نوشته و بـه 
دادگاه ارایه داده است به جای رسیدگی به شکـایـت شـاکـی 
خشمگین شده حرف خود را عوض کـرده اعـالم کـرد دیـگـر 

ـاعـث شـد .   پـذیـرد  میلیون را نـمـی٢٠٠کمتر از  ایـن اعـالم ب
 . روز به تاخیر افتاد١٢آزادی شاھرخ 

دھد که قضـات در ایـران  ھا نشان می این گونه جانبداری
ـازجـو .   چه کسانی ھستند ھـای  قـاضـی  –که البته ھمـان ب

وامداری ھستند که در درون قلمرو نـظـام اسـالمـی سـرمـایـه 
ـیـت نـظـام فـوق،  داری تحت آموزش و تاثیر حاصل ذاتی تـرب
ھیچ بویی از عـدالـت، درسـتـی و صـداقـت حـتـی در حـد 

ـقـط .   اند سرمایه داری نیز نبرده وجود چنین قضاتی فقط و ف
 .در جمھوری اسالمی سرمایه داری امکان پذیر است

نباید فراموش کنیم با وجود این ھمه جانبـداری، خشـم و 
ـبـرد روز  ـارزه و ن غضب حتی چنین قضاتی نیز از تـرس مـب
افزون طبقه کارگر، چه به صورت داخلی و چـه بـه صـورت 

شوند علی رغم میل باطنی خـود و ولـی  جھانی مجبور می
ھـا را آزاد  زنـدانـی)   مجموعه جمھوری اسـالمـی( نعمت شان 

امروز جمھوری اسالمی با سبک و سـنـگـیـن کـردن .   کنند
ـات گسـتـرده و  مبارزات کارگران در داخل از جملـه اعـتـصـاب
ــواع  ـنـه و بسـتـر گسـتـرده بـرای ان روز افـزون و وجـود زمــی
ـان  ـتـر شـدن ھـر روزه شـکـاف مـی اعتراضات، ھمچنین عمیق

ـقـه  جناح ھای مختلف خودش و مھمتر از ھمه اعتراضات طـب
ـلـف ادامـه دارد . کارگر در تمامی جھان که به اشکال مـخـت

ـان ادامـه بـدھـد  می ـا ھـمـچـن ـاد کـنـد ی داند اگر فشار را زی
بنا براین در حالی که به شـدت از .   گرفتار انفجار خواھد شد

دست فعالین خشمگین و غضبناک است اما ناچارا آنـھـا را 
پس رفقا، زمان برای افزایش فشار و پـس زدن .   کند آزاد می

ـار  ـزانـمـان، بسـی جمھوری اسالمی و بدست آوردن آزادی عـزی
 .مناسب است

پیش بسوی گسترش اعتراضات مـتـحـدانـه بـرای آزادی 
 بقیه زندانیان

 :ما در چنین زمانی از
ھـای کـارگــری، دانشــجـویــان، زنــان،  کـارگـران، تشـکــل

معلمان و جوانان، ھم چنین از سازمانھا، احـزاب و نـھـادھـای 
خواھیم فرصت را از دست ندھند، بـرای پـس زدن  جھانی می

تـر  جمھوری اسالمی سرمایه داری ھرچه گسترده و متحـدانـه
ـیـم جـمـھـوری اسـالمـی را .   دست به اعتراض بزنند ـتـوان ـا ب ت

مجبور به آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسـی کـرده و 
وادار کنیم برای ھمیشه دست از دستگیری و تعقیب آنـھـا بـر 

 .دارد
ـارزات مـتـحـدانـه بـه زودی  ما امید واریم با گسترش مب
شاھد آزادی ابراھیم مددی، بھنام ابراھیم زاده، رضـا شـھـابـی 

 .و بقیه عزیزانمان باشیم
 کمیته حمایت از شاھرخ زمانی

٢٧/٧/١٣٩٠ 
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اعتصاب کارگران قطار شھری : اسرائیل

 در اورشلیم) مترو(
ـیـل  کـارگـران  Globesبه گزارش نشریه اقتصادی اسرائ

ـبـه  ـبـر اعـالم اعـتـصـاب ١٦مترو در اورشلیم از یکـشـن  اکـت
ـاعـث .   نامحدود کردند و دست از کـار کشـیـددنـد ایـن امـر ب

ـقـط  متوقف شدن کلیه قطار  مـاه ٢ھای شھری شد که از ف
آنھا خواھان بستن قـراردادھـای .   قبل شروع به کار کرده بودند

ـبـود شـرایـط کـار  دسته جمعی ، تضمین امنیت شغـلـی و بـھ
ـاسـخ  این كارگـران اعـالم کـرده. خود ھستند ـقـط پ انـد کـه ف

 .مثبت کارفرمایان میتواند آنھا را به سر کار باز گرداند
 

 کارگر خارجی در ٢٦: عربستان سعودی
 انتظار اعدام

ـایـی ٢٦ Antaraبه گزارش آژانس خبری   کارگر اندونزی
ـنـد ـتـظـار اعـدام ھسـت  Ramses.   در کشور عربستان در ان

Arman  ـزی جانشین مدیر اتحادیه کـارگـران مـھـاجـر انـدون
(SBMI)  ـزی ١٣روز پنجشنبه  اکتبر گفت که دولـت انـدون

ـا از اعـدام ایـن کـارگـران  باید مستقیمـا وارد عـمـل شـود ت
یکـی از آنـھـایـی کـه در خـطـر قـریـب .   اید جلوگیری بعمل

ای اسـت کـه   سـالـه٢٧الوقوع اعدام قرار دارد، دختـر جـوان 
بعنوان پرستار در یک خانه استخدام شده و مـتـھـم اسـت کـه 

ـتـه مـیـشـود .   دست به قتل پدر کارفرمای خود زده است گـف
که این مرد قبل از کشته شدن به این زن جوان تـجـاوز کـرده 

حکومت عربستان سعودی مدعی است که ھـمـه ایـن .   است
ـتـل زده ـانـون قصـاص  محکومین دسـت بـه ق انـد و طـبـق ق

ـا .   اسالمی حکمشان اعدام است در عربستان اعدام مـعـمـوال ب
 .گردن زدن بوسیله شمشیر در مال عام اجرا میشود

 
اعتصاب طوالنی کارگران برای : نیجریه

 افزایش دستمزد
اعتصاب کارمندان دولـت  The Vanguardبه گزارش 

ـتـه خـود ١٧روز  Plateauدر ایالت   اکتبر وارد چھارمین ھف
ھـا، مـؤسـسـات آمـوزشـی،  در اثر این اعتصاب وزارتخانه.   شد

ـلـج شـده بیمارستان ـان ف . انـد ھا و خدمات درمانی در ایـن اسـت
و کـنـگـره   (NLC)سه ھفته پیش کنگره  کارگران نیجریـه 

ـزایـش دسـتـمـزد  (TUC)ھای کارگری  اتحادیه با خواست اف
ـزایـش  ـاز زدن از اف حداقل و در مقابـل دولـت بـخـاطـر سـر ب

ـیـش . دستمزدھا، اعالم اعتصاب عمومی کردند دولت ھفتـه پ
تھدید کرد چنانچه کارگران از اعـتـصـاب دسـت نـکـشـنـد، 

 No Work, No)بدون کار از دستمزد خبری نیست "قانون 
Pay) دولت گفته است حقوق حـداقـل .   آورد  را به اجرا در می

ای بـرای اعـتـصـاب وجـود  را افزایش داده است و دیگر بھانـه
ـز و   ندارد در حالیکه کارگران می ـاچـی ـزایـش ن گویند ایـن اف

ـا خـواسـت کـارگـران  ـتـی ب ـق یکطرفه بوده است و ھیچ مطـاب
ـیـه.   اند کارگران تھدید دولت را محکوم کرده.   ندارد ـان ـی ای  در ب

ـفـرانـس مشـتـرک اتـحـادیـه ھـای کـارگـری  که در پایان کن
ـیـم کـه   ما با شھامت اعالم مـی:   " منتشر شده، آمده است کـن

تھدید و ارعاب و اعالم اسم رھبران کارگری و تـھـدیـد آنـھـا، 
مـا .   ما را از خواست مشروع خـود مـنـصـرف نـخـواھـد کـرد

ـیـم و   قاطعانه اعالم می کنیم که ھمچنان در اعتصـاب ھسـت
مانیم تا تمامی مسائـل از طـریـق تـوافـق و   در اعتصاب می

 ."تعھد به نتیجه برسد
 

اعتراض کارگران به تاخیر در : پاکستان
 پرداخت دستمزد

ـبـر، صـد١٥روز شنبه  The Newsبه گزارش  ھـا   اکـت
در شھر نوشـیـرا  Risalpurکارگر کارخانه لوکوموتیوسازی 

در اعتراض به تاخیر در پرداخت دستمـزد دسـت بـه اعـتـراض 
نوشیرا را مسـدود کـردنـد و خـواھـان   -آنھا جاده مردان .   زدند

مـحـمـد زمـان مـدیـر .   ھای معوقه خود شدند دریافت دستمزد
 کارگر دستمـزد مـاه ٥٠٠اتحادیه کارگری گفته است حدود 

ـا وجـود .   انـد سپتامبر را ھنوز دریافت نکـرده وی مـیـگـویـد ب
دھیم، کارفرمایان مـا را بـه   کارھای شاقی که ما انجام می

 .دھند  سمت فقر سوق می
 
اعتصاب کارگران اتومبیل سازی وارد : ھند

 چھاردھمین روز خود شد
ـیـش از  Business Lineبه گزارش   ٧٠٠٠اعتصاب ب

 Maruti Suzuki Indiaکارگر کارخانه اتومبیل سازی 
ـبـر آغـاز ٧در ایالت گجرات که از روز  Manesarدر   اکـت

ایـن .    اکتبر وارد چھاردھمین روز خود شـد٢٠شده است، روز 
ـافشـاری  کارگران متحد و یکپارچه بـر خـواسـتـھـای خـود پ

ـازگشـت بـه کـار   کـارگـر قـرار ١٢٠٠میکنند و خواھـان ب
ـیـرا اخـراج شـده٤٤دادی و  ـنـد  کارگر دائم که اخ . انـد، ھسـت
ـیـه سـوزوکـی،   کارخانه ٢کارگران  ـل ـق دیگر تولیـد وسـایـط ن

Suzuki Pwertrain India Lted  وSuzuki 
Motorcycle India Ltd  ـا ھـمـکـاران ھم در ھمبستگی ب

ایـن سـومـیـن .   انـد به اعتصاب پیـوسـتـه Mansesarخود در 
ــن کــارگــران در سـال جــاری اســت ــصـاب ای کــارگــران .   اعـت

ـنـد کـه بـه ٦٤ھمچنین خواھان دریافت   روز دسـتـمـزد ھسـت
ـلـی بـه آنـھـا پـرداخـت نشـده اسـت و  دلیل اعتصاب ـب ھای ق

اند که ھیچ کارگری نباید بدلیل شرکت در اعـتـصـاب  گفته
 .مورد تعقیب و اذیت و آذر قرار بگیرد

 
محکومیت دولت کویت توسط : کویت

ITUC  
ــه گــزارش  ــه  ITUCب ــب ــر ١٨روز چــھــارشــن ــب  اکــت

 (ITUC)ھـای کـارگـری  کنفدراسیون بین المللی اتحادیـه
ـیـروی نـظـامـی ارتـش و  ـاده از ن ـف تھدید دولت کویت به است
. پلیس برای مقابله با  اعتصاب کنندگان را مـحـکـوم کـرد

در جـواب  ITUC ،Sharan Burrowرئیس ھیأت مدیره 
ـیـس آمـاده " به دولت کویت که اعالم کرده بـود  ـل ارتـش و پ

"  ھستند تا در مقابـل ھـر نـوع اعـتـصـاب وارد عـمـل شـونـد
و "   این حمله بـه حـق اعـتـصـاب شـرم آور اسـت:  " گفته است

ـبـسـتـگـی کـامـل  اتحادیه"  ـا ھـم ھای کارگری در سراسر دنی
ـا فـدراسـیـون اتـحـادیـه ھـای  خود را در ایـن شـرایـط دشـوار ب

کارگری کویت اعالم میکنـد و خـواھـان احـتـرام گـذاشـتـن 
ـتـشـان  ـب دولت به حق مشروع کارگران برای دستیابی به مـطـال

ما این اقدام دولـت کـویـت :  " وی ھمچنین گفته است. " است
 ILOرا بعنوان یک امر عاجل، به سازمـان جـھـانـی کـار 

 ".ارجاع میدھیم
 

اعتراض کارگران اخراجی در : بحرین
 جلوی وزارت کار

ـبـه  Gulf Daily Newsبه گزارش   ١٩روز چـھـارشـن
 کارگر که در جریان اعتراضـات اخـیـر از ١٠٠اکتبر بیش از 

ـابـل وزارت کـار بـحـریـن  کار اخراج شده بودند با تجمع در مق
ـازگشـت  در مدینه عیسی، دست به اعتراض زدند و خواھان ب

ـان اعـتـراضـات اخـیـر کـه اوج آن در .   به کار شدنـد در جـری
 تـن از کسـانـی ٢٠٠٠ھای فوریه و مارس بود، بیش از  ماه

که در این اعتـراضـات شـرکـت کـرده بـودنـد از کـار اخـراج 
ــون در اثـر فشـار.   شـدنـد ـا کـن ــه مـیـشــود ت ـت ــن  گـف ھـای ای

 تـن ٨٠٠ھای بین المللـی حـدود  معترضین و ھمچنین فشار
 .*اند از آنھا به کار باز گشته

 اخبار بين المللی

 !کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

 یک دنیای بھتر
ـتـر یـک  ـایـی بـھ ـی تغییر جھان و ایـجـاد دن
امید و آرمان ھمیشـگـی انسـانـھـا در طـول 

ـیـرغـم .   تاریخ جامعه بشـری بـوده اسـت عـل
رواج ایده ھای قدرگرایانه و خرافی اعـم از 
ـای  ـی مذھبی و غیر مذھـبـی حـتـی در دن
باصـطـالح مـدرن امـروز، ایـده ھـایـی کـه 
ھریک به نحوی عالج ناپـذیـری و مـقـدر 
ـنـد،  ـیـغ مـیـکـن ـل ـب بودن وضع مـوجـود را ت
زندگی واقعی و عمـل روزمـره تـوده ھـای 
وسیع مردم ھمواره حاکی از یک امـیـد و 
ـیـق بـه امـکـان پـذیـری و حـتـی  باور عـم

ایـن .   اجتناب ناپذیری یک آینده بھتر اسـت
امید که دنیای فردا میتواند از محرومـیـت 
ھا و مشقات و کمبـودھـا و زشـتـی ھـای 
ـاد کـه عـمـل  ـق ـاشـد، ایـن اعـت امروز رھا ب
امروز انسان ھا، چه جمعی و چـه فـردی، 
ـای فـردا مـوثـر  ـی در تعیین چند و چون دن
ـنـد در  است، یک نگرش ریشه دار و قدرتم
جامعه است کـه زنـدگـی و حـرکـت تـوده 

 .ھای وسیع مردم را جھت میدھد
ـز بـه  کمونیسم کارگری قبل از ھر چی
ـاد انسـان  ـق اینجا تعلق دارد، به امیـد و اعـت
ھای بیشمار و نسـلـھـای پـی در پـی بـه 
اینکه ساختن یک آینده بھتر، یـک جـھـان 
بھتر، بدست خود انسان، ضـروری و مـیـسـر 

   .است
 آزادی، برابری، رفاه

تصویر ھمه از یـک زنـدگـی مـطـلـوب و 
ـیـسـت . یک دنیای ایده آل بیشک یکـی ن

اما با اینھمه مقوالت و مفاھیم معینـی در 
طول تاریخ چند ھزار سالـه جـامـعـه بشـری 
دائما بعنوان شاخص ھای سعـادت انسـان و 
ـلـف بـرجسـتـه و  تعالی جامعه به طرق مخت
ـنـوان  تکرار شده اند، تا حدی که دیـگـر بـع
مفاھیمی مقدس در فرھنگ سیاسی تـوده 
ـتـه انـد . مردم در سراسر جـھـان جـای گـرف

آزادی، برابری، عدالت و رفاه در صـدر ایـن 
 .شاخص ھا قرار دارند

ـنـوی  دقیقا ھمین ایده آلھا بنیادھای مع
ـنـد . کمونیسم کارگری را تشـکـیـل مـیـدھ

ــرای  ــشــی ب ــب ــن ــارگــری ج کــمــونــیــســم ک
دگرگونی جھان و برپایی جامعـه ای آزاد، 

 .برابر، انسانی و مرفه است
  

 : مبارزه طبقاتی
 پرولتاریا و بورژوازی

کمونیسم کارگری امـا فـرقـه مصـلـحـیـن 

خیالپرداز و قھرمانان مشتاق نـجـات بشـریـت 
جامعه کمونیستی الـگـو و نسـخـه .   نیست

ای ساخته و پـرداخـتـه ذھـن خـردمـنـدانـی 
ـیـسـت ـیـسـم کـارگـری .   خیراندیـش ن کـمـون

جنبشی اسـت کـه از بـطـن خـود جـامـعـه 
ـزد و افـق و  سرمایه داری معاصر برمیـخـی
ـیـن  آرمانھا و اعتراض بخش عظیمی از ھـم

 .جامعه را منعکس میکند
ـاریـخ  ـاکـنـونـی ت تاریخ کلیـه جـوامـع ت

جـدالـی .   مبارزه و کشمکش طبقاتـی اسـت
ـان  ـنـھـان، مـی بی وقفه، گاه آشکار و گاه پ
ـثـمـار شـونـده،  ـثـمـارگـر و اسـت طبقـات اسـت
ستمگر و تـحـت سـتـم در ادوار و جـوامـع 

ـان بـوده اسـت ایـن جـدال .   مختلـف در جـری
طبقاتی است که منشـاء اصـلـی تـحـول و 

 .تغییر در جامعه است
برخالف جوامع پیشین کـه عـمـومـا بـر 
ـنـدی ھـای  سلسله مراتب طبقاتی و قشـرب
پیچیده ای بنا شده بـودنـد، جـامـعـه مـدرن 
ـار  ـاتـی را بسـی ـق سرمایه داری تقـسـیـم طـب

ـیـرغـم .  ساده کرده است جامعه معاصـر، عـل
تنوع وسیع مشاغل و تقسیم کار گسـتـرده، 
ـاتـی  ـق بطور کلی بر محور دو اردوگـاه طـب
ـتـه  اصلی که رودرروی یکدیگر قـرار گـرف

کارگران و سرمـایـه :   اند سازمان یافته است
 .داران، پرولتاریا و بورژوازی

تقابل این دو اردوگاه در پایه ای تـریـن 
سطح سرمنشاء و مبنای کلیه کشـمـکـش 
ـاسـی و حـقـوقـی و  ـتـصـادی، سـی ھای اق
فکری و فرھنگی متنوعی اسـت کـه در 

ـان اسـت ـقـط .   جامعه معاصر در جـری نـه ف
ـلـکـه  حیات سیاسی و اقتصادی جامـعـه، ب
حتی زندگی فرھنگی و فکری و عـلـمـی 
ـقـل  انسان امروز که بظاھر قلمروھایـی مسـت
و ماوراء طبقاتی بنظر میرسنـد، مـھـر ایـن 
صفبندی محوری در جامعه مدرن سرمـایـه 

ـا، .   داری را بر خـود دارنـد ـاری ـت اردوی پـرول
اردوی کارگران، با ھمه تنوع افکار و ایـده 
آلھا و گرایشات و احزابی که در آن وجـود 
دارد، نماینده تغییر و یا تعدیل نظام مـوجـود 
به نفع توده محروم و تحت ستم در جـامـعـه 

ــه .   اســت ــی ــا کــل ــاز ب اردوی بــورژوازی، ب
ـفـکـریـن و  مکاتب و احزاب سیاسـی و مـت
شخصیت ھای رنگارنگش، خـواھـان حـفـظ 
ارکان وضع موجود است و در مقابـل فشـار 
آزادیخواھی و مساوات طلبی کـارگـری از 
ـازات  ـی ـت نظام سرمایـه داری و قـدرت و ام
ــاع  ــاســی بــورژوازی دف ــی اقــتــصــادی و س

 .میکند
ــارزه  ـب ـیـسـم کـارگـری از ایـن م کـمـون

صـفـی در اردوگـاه .   طبقاتی سر بر میکند
ـبـش .   پرولتاریاست کمونیسـم کـارگـری جـن

انقالبی طبقه کارگر برای واژگـونـی نـظـام 
سرمایه داری و ایجاد یک جـامـعـه نـویـن 

 .بدون طبقه و بدون استثمار است
  

 کمونیسم کارگری
اما، نه فقط آزادی و برابری، بلـکـه حـتـی 
ــژه  ــثـمــار، وی ــقــات و اســت آرمـان مــحــو طــب

ایـن آرمـان ھـا .   کمونیسم کارگری نیـسـت
پرچم جنبش ھای مختلف طبقات و اقشـار 

آنـچـه .   محروم در جوامع پیشین ھم بوده انـد
ـبـش  کمونیسم کارگری را بعنوان یک جـن
ـتـمـاعـی از تـالش ھـای  و یک آرمان اج
ـیـشـیـن  ـانـه پ ـب آزادیخواھانه و مسـاوات طـل
ـنـسـت کـه چـه از نـظـر  متمایز میکند، ای
عملی و اجتماعی و چه از نظر آرمـانـی و 
فکـری در بـرابـر سـرمـایـه داری، یـعـنـی 
ـاتـی، قـد  ـق متاخرترین و مدرن ترین نظام طب

 .علم میکند
ـا  ـاری ـت ـبـش پـرول کمونیسم کارگری جـن
است، طبقه ای که خـود مـحـصـول عـروج 
. سرمایه داری و تولید مدرن صنعتی اسـت

طبقه ای که از فروش نیروی کار خـویـش 
ـیـروی کـار خـویـش  زندگی میکند و جز ن
ـامـیـن مـعـاش خـویـش  وسیله ای بـرای ت

ـیـسـت، .   ندارد پرولتاریا برده نیست، رعـیـت ن
ـیـسـت، نـه تـحـت  ـتـگـر ن استادکار و صـنـع
ـاد کسـی اسـت و نـه خـود  ـی ـق تملک و ان

ھم آزاد و .   مالک وسائل کار خویش است
ھم ناگزیر است تا نیروی کار خویش را در 

پرولتاریا، مـحـصـول .   بازار به سرمایه بفروشد
ـقـه  سرمایه داری و صـنـعـت مـدرن و طـب

 .استثمار شونده اصلی در این نظام است
ـتـمـاعـی  ـادی و آرمـان اج ـق اصول اعـت
ـتـصـادی  کمونیسم کارگری بر نقد ارکان اق
و اجتماعی و فکری نظـام سـرمـایـه داری 

نقدی از زاویه طبقـه کـارگـر .   متکی است
ـار  ـب مزدی در این جـامـعـه و بـه ایـن اعـت

ـتـکـشـان و .   حقیقی و انقالبـی ـقـی زحـم ـل ت
ـتـر از آزادی و  تولید کنندگـان غـیـر پـرول
برابری و سعادت بشر، چه امروز و چـه در 
ـاگـزیـر انـعـکـاسـی از  جوامع پیشیـن، بـه ن
مناسبات اجتمـاعـی حـاکـم بـر جـامـعـه و 
ـیـد و  ـا تـول ـان در رابـطـه ب موقعیت خود آن

ـاچـار .   مالکیت است ـن تلقی برده از آزادی ب
ـیـرفـت و  چندان از لغو برده داری فـراتـر نـم
تجسم رعیت یا صنعتگر خرده پای شـھـری 
از برابری چیزی بیـش از بـرابـری در حـق 

ـاشـد ـا ظـھـور .   مالکیت نمیتوانست ب امـا، ب
ـنـدگـان  پرولتاریا بعنوان توده عظیم تولید کـن
ـیـد،  فارغ از ھر نوع مـالـکـیـت وسـائـل تـول
ـتـصـادی  طبقه ای که اسارت و استثمـار اق
ـا شـده  ـن اش، دقیقا بر آزادی حقوقـی اش ب
ـبـی از  است، افق آزادیخواھی و برابری طـل

ـتـوانـد آزاد .   اساس دگرگون شد پرولتاریا نمی
شـود بـی آنـکـه جـامــعـه بـطـور کـلـی از 
ـیـد و  مالکیـت خصـوصـی بـر وسـائـل تـول

برابری امـری نـه .   تقسیم طبقاتی رھا شود
صرفا حقوقی، بلکه ھمچنین و در اسـاس 

 .اجتماعی است -اقتصادی 
ـتـری بـه سـرمـایـه داری و  انتقاد پـرول
ـانـه  جھان نگری و مبارزه سیاسی آزادیخـواھ
و رھائیبخش کارگری کـه قـریـب دو قـرن 
قبل در شکل مشخص کمونیسم کـارگـری 
ظھور کرد، با مـارکسـیـسـم بـه انسـجـام و 
شفافیت و قـدرت نـظـری عـظـیـمـی دسـت 

جنبش کمونیسم کارگـری در تـمـام .   یافت
ـقـد  ـا مـارکسـیـسـم و ن طول تاریخ خویش ب
مارکسیستـی بـه جـامـعـه سـرمـایـه داری 

 .پیوندی عمیق و ناگسستنی داشته است
ـتـمـاعـی  کمونیسم کارگری جنبشی اج
ـقـه  است که با ظھور سرمـایـه داری و طـب
کارگر مزدی شکل گرفت و عام تـریـن و 
ـقـه  عمیق ترین شکل انتقاد و اعـتـراض طـب
کارگر به نظام سرمایه داری و مصـائـب آن 

ـامـه .   را نمایندگـی مـیـکـنـد اھـداف و بـرن
ـقـد مـارکسـیـسـتـی  عملی این جنبش بـر ن
بنیادھای جامعه سـرمـایـه داری مـعـاصـر، 
ـتـه تـریـن  بعنوان آخرین، مدرن ترین و پیشرف

 .شکل جامعه طبقاتی، مبتنی است
ـبـشـی جـدا از  ـن کمونیسم کـارگـری ج
کل طبقه کارگر نیست و منافعی جـدا از 
ـیـکـنـد ـال نـم ـب . منافع کل طبقه کارگر دن

ـا سـایـر  تفاوت جنبش کمونیسم کارگـری ب
ـنـسـت کـه  جنبشھا و احزاب کارگری در ای
ـاتـی در ھـر کشـور،  ـق ـارزه طـب اوال، در مـب
پرچم وحدت و منافع مشـتـرک کـارگـران 
ـا، در  ـی ـان ـافـرازد و ث سراسر جھان را بـر مـی
ـقـه  مراحل و جبھه ھای مختلف مبارزه طـب
ـقـه کـارگـر  کارگر، مصالح کل جنبش طـب

کمونیـسـم کـارگـری .   را نمایندگی میکند
ـقـه  ـیـشـرو تـریـن بـخـش طـب الجرم جنبـش پ
ــات  ــزوم ــط و مــل کــارگــر اســت کــه شــرای
ـاتـی را  ـق پیروزی و ھدف نھایی مبارزه طـب
بدرستی میشناسد و میکوشد بـخـش ھـای 

 . مختلف طبقه کارگر را به میدان بکشد
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