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ددمنشی رژیم جمھـوری اسـالمـی 
فـعـال کـارگـری .   را پایانی نیسـت

ـتـه "   کوروش بخشنده"  ـی و عضو کـم
ھماھنگی برا ی کمک به ایـجـاد 

ـا قـرار  تشکل ھای کارگری کـه ب
 میلیـونـی آزاد شـده بـود ٧٥وثیقه 

طی دادگاھی غیابا به یـک سـال 
ـقـی بـه مـدت  ـی ـل  سـال ٥حبس تع

ـتـه در .   محکوم کرده است آنچه الب
" دادگـاه" این حکومت معنی ندارد 

است یعنـی مـکـانـی کـه بـه داد 
ـلـکـه ایـن مـکـان  کسی برسـنـد، ب
جائی است که بیداد کامـل بـر آن 

در این مکان  قـاضـی.   حاکم است

ـاوت ( ! )    ـــی را قضــ ـــوضـــوع م
ـقـط حـکـم صـادر  نمی کند بلکه ف

در جـمـھـوری اسـالمـی .   مـیـکـنـد
ـیـن شـده اسـت و  حکم از پیش تعی

اقـدام :   " اتھام از پیش مشخص اسـت
ـا گـروه ـاط ب ـب ھـای  علیه نظـام، ارت

ــرای  مـخــالـف نـظــام، جــاسـوســی ب
بیگانگان و محاربه با خدا و رسـول 

؛ بـرای ایـن اتـھــامـات ھـمــه " خـدا
ـنـد . متھمان از پیش محـکـوم ھسـت

ـیـسـت، بـرای  جائی بـرای دفـاع ن
ھمین این دادگاھھا بیـش از چـنـد 
دقیقه ھم طول نمیکشـد، و مـتـھـم 
ــوان  ـبـی بـه عـن ـیـسـت مـطــل الزم ن

ــد چــون  ــطــرح کــن دفــاعــیــات م
بیدادگاه مکانی نیست کـه کسـی 
. به دفاعیات مـتـھـم گـوش کـنـد

اما اینکه حکم زندان باشـد و چـه 
مدت باشد یا اعدام بسـتـه بـه ایـن 
است که شرایط جـامـعـه چـگـونـه 

ـزار .   باشـد ایـن مـثـال دادگـاھـھـا اب
ــجــاد رعــب و  ــرای ای ــگــری ب دی
ـیـن ھـر جـا  وحشت است، برای ھـم
ـانـون  که الزم باشد رژیم اسالمی ق

ـا مـیـگـذارد( !) مدون . خود را زیر پ
ــحــظــه وضــع  ــون در ل در واقــع قــان

یك اعتراض مھم كـارگـری كـه در 
مــھــر مــاه امســال شــاھــد دومــیــن 
ــراضــات ھــزاران  ــم، اعـت ــودی دورش ب
كارگر پتروشیمی ماھشـھـر بـر سـر 
خواست كوتاه شدن دست پیمانكـاران 

ـتـه .   ھای كار بـود از محیط ـف دو ھ
. تمام كارگران در اعـتـصـاب بـودنـد

در آخرین روز این اعتراض بـود كـه 
فرماندار ماھشھر در جمع كـارگـران 
اذعان كرد كه ایـن مـوضـوع كـالن 
ـنـھـا مسـالـه كـارگـران  است و نه ت
ـلـكـه مسـالـه كـارگـران  ماھشـھـر ب

ـتـروشـیـمـی و  دیگر مجتمـع ھـای پ

كارگران نفت و دیگـر مـراكـز مـھـم 
كلیدی كارگری نیز ھسـت و بـعـد 
ـا  ـاتـی كـه وی ب ـال مـالق ـب نیز بـدن
معاون وزیر نفت داشت، اعـالم كـرد 
ـتـه  كه نتایج تصمیـمـاتـی كـه گـرف

 مـھـر بـه ٣٠ تا ٢٠شده در فاصله 
ـال  ـب كارگران اعالم خواھد شد و بـدن
ــه  ــا ب ــر كــارگــران مــوقــت ایــن خــب

ـبـال .   اعتصاب خود خـاتـمـه دادنـد ق
ـان بـه  ھم اشاره كردیم كه این سـخـن
ـاه  ــگــ ــت و جــای ــی اھـــمــی روشــن
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میشود و این شیوه روتین جمھـوری 
ـلـخ .   اسالمـی بـوده اسـت تـجـربـه ت

جمھوری اسالمی بارھا ثابت کـرده 
است که حتـی حـکـم صـادر شـده 

ـان .   قطعیت ندارد ـی قتل و عام زنـدان
 گواھـی اسـت بـر ایـن ٦٧در سال 

ھـا  اما ھمه ایـن ددمـنـشـی.   مدعا
نتوانسته اعتراضی را که در بـطـن 

 .جامعه است خاموش کند
ــارگــری"  ــن ک ــی ــال ــون "   فــع ــن اک

یک بخش شناخـتـه شـده جـامـعـه 
ھائی کـه ھـر چـنـد  چھره.   ھستند

خیلی سعی میـشـود کـه سـانسـور 
ـان  شوند و اسمی از ایشـان بـه مـی
ــھــا و  ــت ــی ــعــال آورده نشــود امــا ف
مبارزات آنھا خطر جدی اسـت کـه 

آنـھـا . این حکومت را تھدید میکند
ـا یـک  دیگر چھره ھای ناشناخته ب

ـاری کـه .   اسم مستعار نیستند ـت رف
جــمــھــوری اســالمــی بــا مــحــمــود 
ـلـو کـرد  صالحی و با منصور اسـان
انتظـار داشـت کـه مـوجـب ھـراس 
فعالین کارگری شـود و مـوضـوع 
خاتمه یافته تلقی شود، اما غـافـل 
از اینکه در سوخت و ساز طبیـعـی 
ـیـن پـرورش  ـال طبقه کارگر این فـع

. یابند و به جلو رانـده مـیـشـونـد می
ـان  اتفاق دیگری کـه در ایـن  مـی
ــن  ــی ــال ــاد ایــن بــود کــه  فــع ــت اف
کارگری خود را با اسم و رسـم بـه 
جامعه معرفی کردند و این ضـربـه 
سنگینی بـه حـکـومـت بـود، ایـن 
نشان دھنده این بود که تـوازن قـوا 
به ضرر جـمـھـوری اسـالمـی بـھـم 
ـارزات  خورده است؛ و این نتیجه مـب
ـارزاتـی کـه  طبقه کارگر است، مـب
اکنون به یک معنی بعد جـھـانـی 
ـیـجـه  ـت ـاورد ن یافته است و این دست
مبارزات بی وقفه طبقه و کـوشـش 

ـقـه اسـت روزھـای .   فعالین این طـب
ھمبستگی که طی این چنـد سـال 
ـتـه  در سطح بین المللی شکل گـرف
ــن  ــفــی بــر ای ــار مضــاع اســت فش

طبقـه کـارگـر .   حکومت بوده است

ـیـسـت  ایران دیگر طبقه ای مھجور ن
ھــر چــنــد  جــمــھــوری اســالمــی 
میخواھد نشان دھد که کـاری بـه 
این کـارھـا نـدارد و کـار خـود را 

ــد ــن ــک ــی ــن .   م ــی شــک اگــر ای ب
ـبـود  اعتراضات و ھمبـسـتـگـی ھـا ن

ــار  ــت بســی ــوم ــک ــن ح ــار ای رفــت
ـبـود وحشیانه ایـن حـکـومـت .   تر می

خود را البته از تک و تا نینداخـتـه 
ـا کـوروش  است، نـمـونـه بـرخـورد ب
ـقـه  ـیـن طـب ـال بخشنده و دیـگـر فـع
ـقـالھـای  کارگر جلوه  دیگری از ت
ـاسـخ  ـایـد پ این حکومت است که ب

 .خود را بگیرد
 آبان، مـیـرود بـه ١٤ نوامبر، ٥

روز دیگری از نشـانـه قـدرت ایـن 
ـبـدیـل شـود ـقـه ت روزی بـرای .   طب

ھمبستگی با کـارگـران زنـدانـی و 
ـــران ــی در ای ـاس ــ ـی ــان سـ ـی ــ ــدان . زن

ـتـی کـه  ـا وق جمھوری اسالمـی ت
ــط  ســرپــا اســت ســرکــوب و فــق

ـزار  ـیـشـت امـور" سرکوب را اب " تـم
ــاســد ــشــن ــرد و .   خــود مــی ــگــی پــی

دستگیری و بازداشت و حکـمـھـای 
ــن  ــی ــال ــن زنــدان بــرای فــع ــی ــگ ــن س
کارگری عکس العمل رژیـم اسـت 
به مبارزات وسیعی که در جامـعـه 

جمھوری اسـالمـی .   در جریان است
با سـالم و صـلـوات و خـواھـش و 
ـلـکـه ایـن  ـنـد ب تمنا عقب نمی نشی
مبارزات خود مردم است کـه او را 
ـنـی مـیـکـنـد . وادار به عـقـب نشـی

 نـوامـبـر ٥کمیپن ھمبستـگـی در 
ـاسـی و  ـان سـی ـی برای آزادی زنـدان

ـارزات  خـارج  " کارگران زنـدانـی مـب
ـارزات "  کشوری نیـسـت، ادامـه مـب

ـارزه.   طبقه کارگـر اسـت ای در  مـب
ـیـف  خـارج " خود و برای رفـع تـکـل

ای  باشد بلـکـه گـوشـه نمی"   نشینان
دیگر از مبارزات وسیع مـردم اسـت 
و این را اگر بخشی از اپـوزیسـیـون 
جمھوری اسالمی به عمـد مـنـکـر 
میشونـد امـا جـمـھـوری اسـالمـی 
فشار این مبارزات را به روی خـود 
ـارھـا از درد بـه  حس میکـنـد و ب
ـیـچـده امـا وادار بـه عـقـب  خود پ

ـارزه بـرای .   نشینـی شـده اسـت مـب
ـیـن  ـپ آزادی محمود صـالـحـی، کـم
ــه از ســنـگــســار و  ــن نـجــات سـکــی

ــن ــی ــال  کــمــپ ــگــر کــه مــج ــای دی ھ
ھـائـی از  یادآوری آن نیسـت نـمـونـه

ـارزات  جلوه یک بخش مھـم از مـب
ــارزات .   مــردم ایــران اســت ــب ایــن م

برای این نیست که این حـکـومـت 
شود و مـثـال اگـر بـرای " قانونمند" 

کوروش بخـشـنـده احضـاریـه صـادر 
ــد ٢٠کـرده در   آذر مــراجــعـه کــن

برای دادگاھی شـدن و بـه حـکـم 
ـاشـد  ـب خود پایبند باشد و اینگونـه ن
ـنـوز احضـاریـه صـادره بـه دســت  ھ
متھم نرسیده دادگاه غیابا تشـکـیـل 

ـانـون .   شود و حکم ھم صادر کند ق
جمھوری اسالمی ھمین اسـت کـه 

ـنـکـارھـا را نـکـنـد  می بینیم اگر ای
ـیـسـت . دیگر جمھـوری اسـالمـی ن

ـادآور ٥اعتراض در  ـایـد ی  نوامـبـر ب
این باید باشد که این حکومت حـق 
ندارد فعال کارگری و ھیچ فـعـال 
سیاسی و اجتـمـاعـی را احضـار و 
ــه  ــد ب ــه رس ــد چ ــت کــن بــازداش

ـایـد تـالش کـرد . دادگاھی کردن ب
ـنـد و گسـتـرده ٥که   نوامبر قدرتم

برگزار شود و گام مھمی در جـھـت 
ــدن جـمــھــوری اســالمــی  ــب ران عـق

 .*باشد
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 3 ١٨١شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

ـتـروشـیـمـی  ـات كـارگـران پ اعتصـاب
ــدھــد ــی ــان م ــاھشــھــر را نش ــه .   م ب

ـامــات  گـزارش ســایـت اتـحــاد، مــق
مسئول علیرغم وعده داده شـده، از 
نتیجه مـالقـات فـرمـانـدار و وزیـر 
نفت اطالعات دقیق و كـامـلـی از 
ـتـه شـده  ـیـمـات گـرف جزییات تصـم

 مھر ماه به ایـن ٢٠اند، اما از  نداده
سو اقداماتی صورت گرفتـه اسـت 
كه الزمست از نزدیك نـگـاھـی بـه 
ـا تصـویـر  ـاشـیـم ت موضوع داشتـه ب
ـارزاتـی  ـیـت مـب روشنتری از وضـع
كارگران پتروشیمی ماھشھر داشـتـه 

 . باشیم
ــنــش   -١ ــزی از ســوی امــور گ

ـنـدر امـام فـرمـھـای  پتروشـیـمـی ب
مربوط به گزینش اسـتـخـدامـی در 
ـا  ـیـمـانـکـاری ب اختیار کـارگـران پ
ـاال قـرار  مدرک دیپلم و دیپلم بـه ب
ـتـی  ـل گرفته است تا آنھا را در مـھ
ـار  ـی ـت ـیـل و در اخ تعیین شده تـكـم
ـنـدر امـام  امور گزینش پتروشیمی ب

ـیـن . قرار دھند ـیـب در ھـم بدین ترت
ـلـم كـه  ـپ آغاز كار كـارگـران زیـر دی

انـد،  سالھا در این مجتمع كـار كـرده
ــارج  ــن طــرح خ از زمــره اجــرای ای

روشن است كه این توطئـه .   اند مانده
ـفـرقـه در  ایست در جـھـت ایـجـاد ت
میان كارگران و تضـعـیـف صـفـوف 
ـنـوعـی  مبارزاتی این كـارگـران و ب
ـنـه بـرای زدن زیـر  آماده كردن زمی

 . كل وعده و وعیدھا
ــه  ــر ایــن تــوطــئ ــد در بــراب ــای ب

ـاد ـامـات .   ایست ـنـكـه  مـق ـفـس ای ن

ـار  ـــت زیـــر فشــ ـــول و دول ـئ مســ
ــن  ــی ــه چــن ــراضــات كــارگــران ب اعـت

ای افتاده و ناگزیر بـه تـن  مخمصه
ــن  ــه ای ــی ب ــه پــاســخــگــوی دادن ب
موضـوع حـتـی در ایـن سـطـحـش 

ـیـدی  شده ـل ـز ك اند، آنھم در یك مـرك
كارگری، نشانه موفقیـت و قـدرت 
كارگران است و باید به ایـن قـدرت 
اتكا كرد و متحدانه و یكـصـدا ایـن 
ــد و  ــه آخــر رسـان ــت  را ب ـی مـوفــق
ــه اجــرای  ــامــات مســئــول را ب مــق
ـاه  كامل خـواسـت كـارگـران و كـوت
ــاران از ســر  ــانــك ــم ــی شــدن دســت پ
ــراردادھــای  ــن ق كــارگــران و بســت
مستقیم در كل مجتمع پتروشـیـمـی 
ماھشـھـر و بـرای ھـمـه كـارگـران  

 . ناگزیر ساخت
 مھر  از سـوی ٢٠بعد از  -٢

ـتـروشـیـمـی  ـان پ رئیس امور کارکـن
بندر امام فرمھایی با موضـوعـیـت 
حقوق ومزایای نیـروی انسـانـی در 
ـیـن  ـیـمـانـکـاری، در ب شرکتھای پ
ــع  ــا تــوزی ــھ ــت ــارگــران ایــن شــرک ک
گردیده اسـت كـه در آنـھـا آخـریـن 
ــران  ــی کــارگ ــوق ـق ــت حـ وضــعــی
ـیـمـانـکـاری بـه امـور  شرکتھای پ

و خـالـصـه .   اداری اعالم شده است
ای به دستگاھھـای  اینكه بخشنامه

نظارت شرکتھای پیمانـکـاری داده 
ـا طـی  شده است که بر اساس آن ت
ــم  ــی ــق ــخــدام مســت ــد اســت شــدن رون
کـارگـران ایـن شــرکـتـھــا، اضـافــه 

 درصـد بـه ایـن ٢٥حقوقی معادل 
ــق خـواھــد گـرفــت ـل . کـارگـران تـع

ـیـرغـم رویـت  جالب اینجاست كه عل
ـامــه از ســوی بـرخــی  ایـن بـخــشـن
ـلـوی  ـاب ـنـوز آنـرا در ت کارگـران، ھ

 .اند اعالنات نصب نكرده
ــه  ــروسـه ب ــكـه ھــمـه ایـن پ ـن ای
ـیـن سـری و تـدریـجـی  شكلی چن
صورت میگیرد به روشنی نشانـگـر 
ــن  ــھــا از ابـعــاد كــالن ای وحشـت آن

اینھا با سپردن كار بـه .   مساله است
ای تدریجی و كش دادن كـار  پروسه

میكوشند برای خود زمـان بـخـرنـد 
تا بلكه بتوانند در جریان كار به ھـر 
ــان  ــد در مــی ــوانــن ــت شــكــل كــه مــی
ــد و  ـن ــجـاد كــن ــرقـه ای كـارگــران تــف
كارگران را به قبول حداقلھا راضـی 

و مھمتر اینكه ھر وقـت كـه .   كنند
ــاســب  ــن ــنــه را م ــی ــد و زم ــن ــوان ــت ب
تشخیص دھند، زیر ھـمـه وعـده و 

ـار ایـن، .   وعیدھایشان بزننـد در کـن
طبعا در ھمین سـطـح از اقـدامـات 

ـز وجـود دارد،  عقب نشینی ھایی نی
اما این جانیان وحشت دارنـد حـتـی 
ـنـی  كمترین عقب نشینی خـود مـب
بر استخدام بخشی از ایـن كـارگـران 
ـا  ـن بصورت مستقیم را رسـمـا و عـل

تا ھمانطور كه جـلـوتـر .   اعالم كنند
ــد بــا  ـن ــوان ـت ــز اشــاره كــردم اوال ب ـی ن
مشغـول نـگـاھـداشـتـن بـخـشـی از 
كارگران به پروسه پركردن فرمـھـا و 
غیره، بی سر و صدا بخشی دیـگـر 
از كارگران را تحت عنوان كـارگـران 
ـلـم از ھـر حـق و حـقـوقـی  زیر دیپ

ثانیا مـانـع جـلـو .   محروم نگاھدارند
ـــمـــع ـت ـای   آمـــدن دیـــگـــر مـــجــ ھــ

ـفـت  پتروشیمی ماھشھر و كارگران ن
ھای كارگری  بـرای  و دیگر بخش

تحقق این خواست شوند و بـه قـول 
خودشان نـگـذارنـد مـوضـوع ابـعـاد 

ـیـب .   كالنی بخود بگیـرد بـدیـن تـرت
ـنـدسـی  می بینیم كه با طرحـی مـھ

ــار  ــی ــا در مــوضــعــی بس شــده، ام
ضعیف و وحشت زده دست بـه كـار 

ـتـری،  شده اند تا با ھزینه ھرچه كـم
ـفـره را آرام  مجتمعی چـنـد ھـزار ن

 . كنند
ھا بـه  نگاھی به ھمه این مولفه

روشنی نشان میدھـد كـه كـارگـران 
ـتـروشـیـمـی مــاھشـھـر بـه لـحــاظ  پ
مبارزاتی در مـوقـعـیـت حسـاس و 

ــده ـن ــن كــن ـی از .   ای قـرار دارنـد تـعــی
یكسو كارگران پتروشیمی ماھشـھـر 
ـنـدر  خصوصا  كارگران پتروشیمی ب
ــون گــامــھــای  ــام تــا ھــم اكــن ام

اند و بـطـور  بسیاری به جلو برداشته
ـیـت  ـق واقعی در  یك قـدمـی مـوف

ـتـه انـد، از سـوی دیـگـر  قرار گـرف
رژیم توطئه ایجاد تفرقه در صفـوف 
آنھا و خواباندن كل ماجرا را در سـر 

ــد ــروران ــپ ـی ــن .   م ــه ای ــت ب ــد نسـب ــای ب
 .  وضعیت ھشیار بود

در چنین شرایطی بیـش از ھـر 
وقت اتحاد و تشكـل ایـن كـارگـران 

ــاتــی اســت ــی بــرای .   ضــروری و ح
ـیـشـروی ھـایـی كـه  تثبیـت ھـمـه پ

كارگران پتـروشـیـمـی مـاھشـھـر در 
اند، برای بـه  طول مبارزاتشان داشته

آخر رساندن موفقیتھایشان و مھمتـر 
ــردن  ــی ك ــث ــرای خــن ــه ب ــم از ھ

ھای رژیم در ایجاد تفرقه در  توطئه
ـتـروشـیـمـی  صفوفشـان، كـارگـران پ

ـنـد جـمـع .     ماھشھر باید متحد بمان
شدن مـنـظـم كـارگـران و تشـكـیـل 
منظم مجمع عـمـومـی كـارگـری، 
ـیـشـرفـت كـار از طـریـق  پیگیری پ
نمایندگان منتـخـب خـود كـارگـران 

یك ركن مھم حـفـظ ایـن اتـحـاد و 
. اعـمـال اراده خـود كـارگـران اســت

باید به این ابزارھـای مـتـحـد شـدن 
اتكا كرد و نگذاشت كه با تفرقـه و 
دسیسه صفوف مبارزاتی كـارگـران 
ـنـد و زیـر قـول و  را در ھم بشـكـن

 . ھایشان بزنند وعده
خواست متحد كننـده امـروز در 
ـاه  پتروشیمی ماھشھر خـواسـت كـوت
ــاران از كــل  ــمــانــك ــی شــدن دســت پ
ــن ھــمــه  ــرگــرفــت ــمــع و در ب مــجــت
ـیـم  ـق كارگران از حق استـخـدام مسـت

باید با تمـام قـدرت بـر روی .   است
بـعـالوه .   این خواست تاكید گـذاشـت

اینكه وجود حراست در پتـروشـیـمـی 
ـز  ماھشھـر، ھـمـچـون دیـگـر مـراك
ــوب  ــك عــامــل ســرك كــارگــری ی
مستقیم و یك مانـع جـدی بـر سـر 

ـایـد .   مبارازت كارگران بـوده اسـت ب
ــن حـراســت و  ـت ــرون رف ـی خـواھــان ب
ــم از  ــگــر رژی ــوب ــرك ــروھــای س ــی ن

ـنـھـا .   ھای كـار شـد محیط و نـه ت
ـایـد خـواھـان  ـیـن ب این، بلکه ھمچن
افزایش فوری دستمزدھا كه بـخـش 
مھمی از خواست كارگـران در ایـن 

 . مبارزات بوده است، گردید
 مبارزات كارگران پتـروشـیـمـی 
ـیـن جـا  ماھشھر بطور واقعی تا ھـم
پیشرویھای بسیاری برای خود ایـن 
ـفـت و  كارگران و بـرای كـارگـران ن
ـز  ــه مـــراكــ ــران خـــودرو و ھـــم ای

ـیـن مـعـضـل  كارگری ای كه با ھـم
ـنـد، در بـر داشــتـه و راه را  روبـروی
برای مبارزاتی گسترده بر سـر ایـن 

ـایـد .   موضوع مھم باز كـرده اسـت ب
از سوی ھـمـه ایـن كـارگـران ایـن 
ـیـمـت شـمـرده شـود و   فرصـت غـن
متحدانه علیه این شـكـل بـرده وار 

ـــدان آمـــد ـی ـــه مــ ـار، ب ــ دســـت .   ك
ھـای كـار  پیمانكاران باید از محیـط

 .*كوتاه شود

 ١از صفحه 
 در پتروشیمی ماھشھر 

 چه میگذرد؟

 

 کمونیسم کارگری 
... 

کمونیسم کارگری جنبشی اجتماعی است که با ظھور سـرمـایـه داری و 
طبقه کارگر مزدی شکل گرفت و عام ترین و عمیق ترین شکل انتـقـاد و 
اعتراض طبقه کارگر به نظام سرمایه داری و مصائـب آن را نـمـایـنـدگـی 

اھداف و برنامه عملی این جنبش بر نقد مارکسیستی بـنـیـادھـای .  میکند
جامعه سرمایه داری معاصر، بعنوان آخرین، مدرن ترین و پـیـشـرفـتـه تـریـن 

  .شکل جامعه طبقاتی، مبتنی است
کمونیسم کارگری جنبشی جدا از کل طبقه کارگر نیست و منافعی جدا 

تـفـاوت جـنـبـش کـمـونـیـسـم .   از منافع کل طبقه کارگر دنبـال نـمـیـکـنـد
کارگری با سایر جنبشھا و احزاب کارگری در اینست که اوال، در مبـارزه 
طبقاتی در ھر کشور، پرچم وحدت و منافع مشـتـرک کـارگـران سـراسـر 
جھان را بر میافرازد و ثانیا، در مراحل و جبھه ھای مختلف مبارزه طـبـقـه 

کمـونـیـسـم .   کارگر، مصالح کل جنبش طبقه کارگر را نمایندگی میکند
کارگری الجرم جنبش پیشرو ترین بخش طبقه کارگر است کـه شـرایـط و 
ملزومات پیروزی و ھدف نھایی مبارزه طبقاتی را بدرستی مـیـشـنـاسـد و 

  .میکوشد بخش ھای مختلف طبقه کارگر را به میدان بکشد
 ، برنامه حزب کمونیست کارگری"یک دنیای بھتر"از 



 4  ١٣٩٠  آبان ١٠ کارگر کمونيست

 : سوئد
 : استکھلم

ـا     ١ نوامـبـر، سـاعـت               ٥شنبه       ـابـل        ٣ ت ـق  م
 سفارت جمھوری اسالمی                    

 :   تلفن تماس         
Faramarz Ghorbani 0765647616 
Göran Gustavsson 0704009033 

 گوتنبرگ 
  در برنز پارکن                ٣ تا     ١ نوامبر، ساعت               ٥شنبه      

 عبداله اسدی             :   تلفن تماس         
07317178819 

 ھلسینگبوری 
  بعدازظھر           ٥ و نیم تا           ٢ نوامبر         ٥شنبه      

 در استور توریت                
 0760879874گبی حسینی           :   تماس    

 بوروس 
  بعدازظھر           ٤ تا     ٢ نوامبر، ساعت               ٥شنبه      

 استورا توریت              
 اسماعیل مردوخی                :   تماس    

0737598566 
 سوخو 
  تا یک بعدازظھر                 ١١ نوامبر، ساعت               ٥روز شنبه          

 آرین میرذوالفغاری                 :   تماس    
0700773423         

emil:zolfaghriarian4@gmail.com 
 جزئیات بعدا اعالم میشود                        

 مالمو 
  بعدازظھر           ٣ تا     ١ نوامبر ساعت              ٥روز شنبه          

 Triangelدر    
 حسن صالحی           :   تماس    

0703171102   ، 
   0703638088فریده آرمان               

 کارلزکرونا 
  بعدازظھر           ٤ تا     ٢ نوامبر ساعت              ٥شنبه      
 Ronnebygatan 43 till 47 i:     محل   

Centrum 
 :     تماس    

Kamrani;amir_ung@yahoo.com 
 0046704 53 10 47    

nasserkhassaee@yahoo.com   
0046762835308      

 : انگیس
 لندن

  عصر    ٤ الی      ٢شنبه پنج نوامبر، ساعت                       
 میدان ترافالگار در مقابل نشنال گالری                                      

  مقابل بی بی سی فارسی                       ٥و از ساعت           
 :   ھای تماس          تلفن    

 07838156819بھروز بھاری             
     07712810675علیرضا رشیدی              

ــدان                                  ــی ــه م ــار ب ــط ــاه ق ــریــن ایســتــگ ــت نــزدیــک
 Charring Cross:   ترافالگار         

 بی بی سی فارسی                :   آدرس    
Broadcasting House, 
2-22 Portland Place, 
London   W1A 1AA 

  Oxford Circusنزدیکترین ایستگاه قطار                        
 : کانادا

 تورنتو 
  بعد ازظھر          ٥ تا     ٢ نوامبر ساعت              ٥شنبه      :   زمان    

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 
 شورای كارگران ونكوور و حومه                             

(Vancouver district Labour 
council)  

 حمایت خود را از این فراخوان اعالم کرده است                                         
Masoud Arjang 

001-6046495453  
 : ھلند 

 آمستردام 
  بعدازظھر             ٤ تا     ٢ نوامبر از ساعت                 ٥شنبه      
 بورس پالین             -امستردام        :   مکان    
 بھمن خانی           :   تماس    

0031651273261             
 : آلمان

 :فرانكفورت
  بعدازظھر           ١ تا     ١١ نوامبر از ساعت                 ٥شنبه      
 Hauptwache Rathenauplatz:   محل   

 شھناز مرتب          :   تلفن تماس         
015774650186   

 : برلین
  بعدازظھر، در محل                   ٤ تا     ٢روز شنبه ساعت               

Joachimstaler  platz, am U-
Bahnhof Kurfürstendamm 

 فرزانه درخشان               :   تماس    
017624866317 

 کلن 
  بعدازظھر           ٤ نوامبر، ساعت               ٥شنبه      

 مقابل کلیسای دوم                  
 محمد نعمتی            :   تماس    

01635522356 
 ورتسبورگ 

  عصر      ٤ تا     ٢ نوامبر ساعت              ٥شنبه      
 . اطالعات تكمیلی بعدا گزارش میشود                              

 Abdolbaset soleimani:               تــمــاس    
baset_marx@yahoo.com   

 ھانوفر 
  بعدازظھر           ٦ تا     ٤ نوامبر ساعت              ٥شنبه      
 Kropke:   محل   
 ناصر کشکولی           :   تماس    

    0177  8348592 
 ھامبورگ 

  نوامبر، ساعت یک و نیم بعدازظھر                                 ٥شنبه      
 Hamburg Hauptbahnhof:   محل   

Glockengießerwall 
 نازنین برومند                 :   تماس    

01724044323 
     017648325613پدرام رضازاده               
 دورتموند

 اطالعات بعدا تكمیل میشود                       
 مریم جبارزاده                 :   تماس    

01786703944 
daryagermany@yahoo.de  

 الیپزیک  
 اطالعات بعدا تكمیل میشود                       

 017629319819:   تماس    
 : آمریکا

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

Street 
   2674397185سھیال نیکپور               :   تماس    

 واشنگتن 
  بعدازظھر           ١ نوامبر ساعت              ٦یکشنبه        
ــحـــل     Wisconsin Ave    2209:       م

NW, Washington DC  
ـان                                      دفاتر جمھوری اسالمی در سفارت پاکست

 Georgetownو از آنجا بطرف                
 ماریا روحالی              :   تماس    

maria.rohaly@gmail.com    نروژ 
 اسلو
  بعدازظھر         ٢ تا     ١ نوامبر، ساعت               ٥شنبه      
 مقابل سفارت جمھوری اسالمی                          :   محل   
 098694001:       صابر رحیمی          : تماس    

 042316278:   ابوالقاسم کاردار                
 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         

  فرانسه  abroadcommittee@gmail.com:   تماس    
 لیون 
  عصر    ٥ تا     ٤ نوامبر ساعت              ٥شنبه      

 اطالعات تكمیلی بعدا به اطالع میرسد                                
  ژاپن

 توکیو 
 نـوامـبـر سـخـنـرانـی جـمـال                      ٦ و    ٥روزھای        

ـران و از                                           صابری کادر حزب كمونیسـت كـارگـری ای
ــی                                         ــدان ــن بــرای آزادی كــارگــران زن ــی ــمــپ ــن ك ــی ــعــال ف
ــســه                                           ــی در ایــران در جــل ــدان ــران زن ــورد كــارگ درم
ـا حضـور                                               ـا کـه ب اتحادیه كارگران راه آھن دورو چیـب

ــحـادیـه                      ـایــنـدگــانـی از ات ــل،                     نـم ـرزی ھــای كــارگـری ب
 .   آمریكا و كره جنوبی برگزار میشود                               

 قبرس 
 لیماسول 

  نوامبر         ٥شنبه      
 امیر مسعود خاقانی                   :   تماس    

96484292 
 جزئیات بیشتر بعدا به اطالع میرسد                                 

amirmasoud.khaghani@gmail.com 
jonbeshhoghoghpanahjo.cyprus

@gmail.com   نیکوزیا 
  صبح      ١١ تا     ١٠ نوامبر ساعت              ٥شنبه      

 مقابل سفارت جمھوری اسالمی                          
 امیر مسعود خاقانی                       :   تماس    

96484292 
amirmasoud.khaghani@gmail.com  
jonbeshhoghoghpanahjo.cyprus

@gmail.com 
 الرناکا 

  نوامبر         ٥شنبه      
 امیر مسعود خاقانی                   :   تماس    

96484292 
 جزئیات بیشتر بعدا به اطالع میرسد                                 

amirmasoud.khaghani@gmail.com  
jonbeshhoghoghpanahjo.cyprus

@gmail.com  
 یونان 
 آتن 
  بعدازظھر           ٥ نوامبر ساعت              ٥شنبه      
واقـع در             -دانشگاه پلی تکنیک آتـن                     :       محل   

 خیابان پاتیسیون               
 ناصر آقباشلو                :   تماس    

00306957954975         
 دانمارک 
 کپنھاگ 

  بعدازظھر           ٣ تا     ٢ نوامبر ساعت              ٥شنبه      
 مقابل سفارت جمھوری اسالمی                            

Engskiftevej 6 - 2100 københavn  

 

  نوامبر ٥شنبه 
 

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

 )لیست در حال تکمیل است( کشور ١٣ شھر در ٣٠
 

از ھمگان دعوت میكنیم كه در ھر کجای جھان ھستید با مـا ھـمـراه شـویـد و بـه ایـن                                                                         
یا اینکه در فرصت كوتاھی كه باقی مانده است، خـود دسـت بـه کـار                                                           .       اعتراض بپیوندید               
ھا و فعالین سیاسی و کـارگـری شـھـرتـان تـمـاس بـگـیـریـد و بـرپـایـی                                                          شوید و با تشکل              

اجتماع اعتراضی در پنجم نوامبر را برعھده بگیرید و خواست آزادی فوری و بـی قـیـد و                                                                              
 . تر کنید         شرط کارگران زندانی و ھمه زندانیان سیاسی در ایران را پر طنین                                                           

ـیـن .   لیست در حال تکمیل شدن است از ھمه آزادیخواھان، از ھمه نھادھا و فـعـال
ـیـم کـه فـعـاالنـه در ایـن آکسـیـون ھـا  حقوق کارگر و زندانیان سیاسی دعوت میـکـن

ـنـد سـازمـان دھـنـد و  ـا خـود آکسـیـونـی را در شـھـری کـه ھسـت شرکت کنند و ی
   . اطالعات مربوطه را برای ما بفرستند که به این لیست اضافه کنیم

 :   ھای زیر مراجعه نمائید                       ھا و وبالگ           برای اطالعات بیشتر میتوانید به فیس بوك و سایت                                            
http://free-them-now.blogspot.com/  
www.iranpoliticalprisoners.com   -    http://on.fb.me/oWSQb8 
www.missionfree iran.org 



 5 ١٨١شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

 فقر در دل ثروت انبوه 
ـیـش در  سازمان ملل متحد ھفته پ
گزارشی اعالم نمـود کـه دو سـوم 
ـفـری کـره  ـارد ن ـی جمعیت ھفت میل
ــدون حـمــایـت اجــتـمــاعــی  ــن ب زمـی

در ایـن گـزارش .  کنند زندگی می
گفته شده که علیرغم اینکه تولیـد 
ناخالـص مـلـی در جـھـان از سـال 

 ده بـرابـر شـده ٢٠١٠ تا سال ١٩٩٥
ـزی  ـاچـی است، اما کماکان بخش ن
ــایــت  ــه حــم ــان ب ــت جــھ ــی از جــمــع

ــد ــرســی دارن ــت ــاعــی دس ــم بــر .   اجــت
اساس آمارھای منتشر شده در ایـن 

ـفـر از ٨٨٤گزارش، حدود   میلیون ن
مردم جھان به آب آشامیدنـی سـالـم 

ـفـر ٩٢٥دسترسی ندارند،   میلیـون ن
برنـد و  از گرسنگی مزمن رنج می

ـنـج ٩ساالنه   میلیون کودک زیر پ
ـیـمـاری ھـای  سال به دلیل ابتال به ب

قابل پیـشـگـیـری جـان خـود را از 
 . دھند دست می

ــش نشــان  آمــارھــای ســال پــی
ـیـد ثـروت در جـھـان  میداد که تـول
چنان رشدی یافتـه اسـت کـه ھـر 
ـتـوانـد دو بـرابـر امـروز  ـی انسانـی م

ـیـد .   مصرف کند بدین معنا که تول
ــای  ــازھ ــی ــا کــل ن ــھ ــن ــت ــانــی ن جــھ
ـاسـخ مـیـدھـد،  شھروندان جھان را پ
بلکه پس از آن ھر انسانی بـر روی 
ـاز  ـی کره زمین میتـوانـد دو بـرابـر ن

این آمـار یـک .   خود مصرف کند

ــش روی ھــمــه  ــی ــاده را پ ســوال س
ـیـد ثـروت :   میگذارد اگر حجـم تـول

دو برابر مصرف ھر انسـانـی اسـت، 
پس چرا فقر، گرسنگـی و نـداری 
بر زندگی شھرونـدان جـھـان خـیـمـه 
ــخــشــی از  زده اســت؟ چــرا در ب
ـتـالء بـه  جھان، کودکـان بـر اثـر اب

میرند که یکـصـد  ھایی می بیماری
انـد؟ چـرا  سال پیش ریشه کن شـده

شکمھای باد کرده از سوء تـغـذیـه 
ـیـدل  ـب ـاره جـھـان ت به سمبل یک ق
ـایـد در  شده است؟ کل پاسخھا را ب
نظام سرمایـه داری دیـد، نـظـامـی 
که نعـمـات جـامـعـه را بـر اسـاس 
ـقـه  ثروت آدمھا تقسیم میکنـد، طـب
ای که کل ابزار تولید ثروت را در 
ـقـی  اختیار گرفته است و برای مـاب
شھروندان تعیین میکند که به چـه 

استفاده از رفاه جـامـعـه "   حق"میزان 
ــاســی را در .   را دارنــد قــدرت ســی

انـد کـه  خدمت این فرمول در آورده
ـیـد  ـایـد تـول اکثریت عظیم جامعه ب
کند و خود در حسـرت مصـرف آن 

 . بسوزد
ـزرگـی کـه امـروز در  جنبش ب
ــه بــحــران  ــی ــان بــر عــل ســراســر جــھ
ـاده  ـت اقتصادی سرمایه داری راه اف
ـیـن فـرمـول را  است، در واقـع ھـم

سـھـمـشـان  .   خواھد بپذیـرد دیگر نمی
ـنـد سـھـمـی کـه خـود .   را میخـواھ

ـزدیـک  تولید کرده انـد امـا اجـازه ن

ـیـکـار، .   شدن به آنـرا نـدارنـد چـرا ب
چرا بی تامین، چـرا بـی خـانـمـان 

ـنــای . . . و ــن چــراھـا مــب ، ھــمـه ای
ـلـب  جنبش بزرگی شده است کـه ق
ـلـرزه در  جھان سـرمـایـه داری را ب

ــش عــکــس .   آورده اســت ــب ــن جــن ای
ـتـی اسـت  العملی به ھمان بی عدال
ــخــشــی از آن در گــزارش  کــه ب

 . سازمان ملل منعکس شده است
به جامعه امروز ایران نـگـاھـی 

ساختن مسکن رشـد صـد .   بیندازید
ـیـونـھـا  ـل ـی برابری داشته است اما م
ـا  نفر از شھروندان جـامـعـه دائـمـا ب

بـی مسـکـنـی دسـت و " ھیوالی" 
ـنـد ـیـک.   پنجه نرم میکن ھـا و  بـوت

ــر از لــبــاس اســت،  فـروشــگــاه ھــا پ
انبارھا انباشته از مـواد غـذایـی و 
ـاد  ـاالی ھشـت دارویی اسـت، امـا ب
ـقـر  ـیـت در زیـر خـط ف درصد جمع
ـنـد و در حســرت  زنـدگـی مـیـکــن

ـاج زنـدگـی  تامین اولیه ترین مایحـت
ـانـھـا بـه . خود بسر میبرند بی خانـم

ـان "   کمبود" علت  ـاب ـی مسکن آواره خ
انـد و گـرســنـگــان بـه جـھــت  نشـده

ـتـال "   قحطی"  غذا به گرسنگی مـب
نشدند، مسکن ھست، دارو ھسـت، 
غذا ھست و بـه وفـور ھـم ھسـت، 
اما آنچه غایب است، قدرت تامیـن 

ـیـکـه ھـزاران .   ھمه اینھاست در حـال
ـارد ثـروت در جـامـعـه وجـود  میلی
دارد، رژیم اسالمی بنماینـدگـی از 
اقلیت مفتخور سرمایه داران، مـردم 
را به زندگی زیر خط فقر محـکـوم 

ـیـگـارشـی اسـالمـی .   کرده اسـت ال
ــرای خــود  ــراطــوری دالر و " ب ــپ ام

ایـن جـھـان .   بوجود آورده است"  یورو
از ایران تا امریـکـا بـطـور روشـن و 

ــه اســت انســان در .   واضــحــی وارون
ـقـر  محاصره ثروت است، امـا در ف

ـیـشـتـریـن دخـالـت در  بسر میبرد، ب
ــار  ــی ــی اخــت ــد را دارد، امـا ب تـولــی

ــاســخ ایــن .   اســت ــســم پ ــی ــال ــی ســوس
 . وارونگی است

 
صدای :  نوامبر٥

کارگران زندانی و 
فعالین سیاسی را بگوش 

 جھان برسانیم
در سه دھه اخیر میلیـونـھـا تـن 
از شھروندان جـامـعـه، مـجـبـور بـه 
ترک ایران شدند و در کشـورھـای 

ــدنـد ــی گـزی ــلـف ســکـن ــن .   مـخـت ای
ـاسـی و  ـیـت در تـحـوالت سـی جمع
ــم  بـویـژه در مـنــزوی سـاخــتـن رژی
ـتـوانـد  ـی اسالمی در خارج کشور، م

ـاکـیـد بـر .   نقش بزرگی ایفا کنـد ت
ــارج کشــور  ــان در خ ــی ــقــش ایــران ن

ــر مــیـشــود کــه  زمـانـی بـرجســتـه ت
ـنـدازیـم ـی . نگاھی به دھه شـصـت ب

ــھــا  ــن ســال ــم اســالمــی در ای رژی
ھای اعدام را در ھمه جا بـراه  جوخه

ـفـر از  انداخته بود و روزانه صدھـا ن
. فعالین سیاسی را تیرباران میـکـرد

ـزرگ  ـایـت ب ـن جھان در برابر ایـن ج
کـل دول غـربـی از .   سکوت کـرد

حمام خون جـاری در ایـران مـطـلـع 
ھـیـچ نـھـاد و . بودند، اما دم نزدند

ـلـی جـھـت قـطـع  ـل ـیـن الـم مرجع ب
اعـدامـھـا، فشـاری بـه جـمـھــوری 

در یـک تـوطـئـه .   اسالمی نیاورد
ـیـن  سکوت جھانی، نسلی از مخالف
ـان  ـی ـیـغ جـان رژیم اسالمـی از دم ت

ـنـد ھـرچـنـد کـه .   اسالمی گـذشـت
ھمین امروز ھم جمھوری اسـالمـی 
ـلـت تـرس از  اعدام میکند امـا بـع
ـاریـو  مردم، دیگر قادر به تکرار سـن

ھای دسـتـه جـمـعـی بـه  آدمکشی
ـیـسـت امـا .   سبک دھـه شـصـت ن

کماکان دستگیر میکند، شکـنـجـه 
ـانـه و ھـر روز بـه  ـی میکند و مخف

ـیـت .   اسمی، اعـدام مـیـکـنـد جـمـع
ـنـدگـان و مـھـاجـریـن  ـاھ ـن عظـیـم پ
ـنـد  ـتـوان ـی ایرانی در خارج کشـور م
ـیـه  افکار عمومی جھان را بـر عـل
ـنـد . جنایات رژیم اسـالمـی بشـوران

ـتـھـا  میتوانند کاری کنند کـه دول
بسادگی و از تـرس فشـار افـکـار 
ــوری  عــمــومــی مــردم، بــا جــمــھ
ـان  اسالمی معامـلـه و بـده و بسـت

ـنـد ـنـھـا کـافـی اسـت ایـن .   نکـن ت
ـزرگ در خـارج کشـور  نیروی  ب

مبارزه بـرای آزادی .   آید بحرکت در
ــن  ــعــالــی ــی و ف ــدان ــران زن کــارگ
ــن  ــی ـپ سـیــاسـی، صـرفــا یــک کــم
ـان  ـی ـا ھـدف آزادی زنـدان سیاسی ب
ـیـن  ـلـکـه ایـجـاد فشـار ب نیسـت، ب
المللی بـر رژیـم اسـالمـی مـوجـب 
ــی  ــه ســیــاس ــن ھــزیــن بــاال رفــت

ــری ــی ــگ ــت ــا بــرای جــمــھــوری  دس ھ
از جـانـب .   اسالمی نیز خواھد شـد

ــران  ــر آزادی رھــب ــد ب دیـگــر تــاکــی
ـفـی  کارگری، مـوجـب ایـجـاد سـق
ـیـن کـارگـری  ـال خواھد شد که فـع
ـیـت  ـا امـن ـنـد ب ـتـوان ـی ـاه آن م در پن
ـارزات  بیشتر بـه سـازمـانـدھـی مـب

ـیـن و .   کارگری بپردازند ـپ ایـن کـم
کمپینھای مشابه باید به شـرایـطـی 
ـتـوانـد در  منجر شود که کـارگـر ب
ــه  یــک تــوازن قــوای بــھــتــری ب

ـایـد .   اعتراض بپردازد ـیـن ب ـپ این کم
ـنـد را  بتواند فعالین کارگری در ب

ھای آشنای جامعه تبـدیـل  به چھره
ـایـد .   این کار عملـی اسـت.   سازد ب

ـیـغ کـرد ٥وسیعا روز   نوامبر را تبل
تا بتوان با نیروی وسیـعـی صـدای 
ـاسـی  کارگران زندانی و فعالین سـی

 .*در بند را بگوش جھان رسانید

  

 نکته اصلی
 محمد رضا پویا
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ــحــت  ــمـداری ت ــه کــاظــم عــل نـوشــت
جنبش وال استریت و چـپ " عنوان 
ـیـک از "   سنتی ـپ ـی یک نـمـونـه ت

ــتــی  ــافــل دســت راس ــرخــورد مــح ب
اپوزیسیون ایرانـی اسـت کـه بـرای 
ـــه داری و  ـای ــ ـــرم ـاع از س ــ دف
ـاسـد ـیـشـن ـا نـم . دمکراسی سر از پ

ـا  ـزنـد ت ـی دست به تالشی عجیب م
بلکه چھره متعفن سرمایه داری و 
دمکراسی را بزک کند، سـرمـایـه 
داری را یک نظام اذلـی و ابـدی 
ــد و دمـکــراســی را  مـعــرفــی کـن
ـالـب  نھـایـت خـوشـبـخـتـی انسـان ق

علـمـداری "   استدالالت! " عبث.  کند
ـتـه  ـب در دفاع از سـرمـایـه داری ال
. کھنه و پاخورده و تـکـراری اسـت

حرفھایش درباره تعدیل این سیـسـتـم 
نیز تکراری است کـه مـثـل تـمـام 
ـتـی جـامـعـه در  موارد دیـگـر، وق
اعتراض به وضع موجـود بـحـرکـت 
درمیاید و نظـم مـوجـود را تـھـدیـد 
میکند، مدافعین نظام مـوجـود بـه 
ـنـد و  کمبودھائی اعـتـراف مـیـکـن
ـنـد . برای تعدیـل آن نسـخـه مـیـدھ

ـنـســت کــه ھـمــت آقــای  جـالـب ای
علمداری برای جھـت دادن نـظـرات 
بسوی دفاع از سـرمـایـه داری بـه 
ـبـش اشـغـال وال اسـتـریـت  بھانه جن

ــرد ــده ایــن .   صــورت مــیــگــی ــن از آی
جنبش و رادیکالتر شـدن آن نـگـران 
ــد آنــرا از  ــن ــک ــی اســت و تــالش م
محتوای ضد سـرمـایـه داری اش 
ـنـوان یـک  خالی کـنـد و آنـرا بـع

مـعـرفـی "   اصـالحـات" جنبش برای 
. کند تا بلکه حداکثر چنین بشـود

ـتـن ـاف ھـای  تمام آسمان ریسمان بھم ب
ـنـسـت كـه  كاظم علمداری بـرای ای
بگوید ھر کسی به ساحت سرمایـه 
نزدیک شد و خواست حقـش را از 
حلقوم سرمایه داری بیرون بـکـشـد، 

ـا دارد .   با او مخالف اسـت ـی امـا دن
در چـھـارگـوشـه .   تغییـر مـیـکـنـد

ـا وال  جھان، از میدان تحریر قاھره ت
ـبـش عـظـیـمـی  استریت، یـک جـن
ــرغــم  ــی بــحــرکــت درآمــده کــه عــل

کــمــبــودھــا و اشــکــاالت زیــاد آن 
ــه  ـت ــه داری را ھــدف گــرف سـرمـای

ـبـش .   است باید برای تقویت این جـن
 .و پیروزی آن تالش کرد

ــصــر بــه  ــت ــا بــطــور مــخ ــج  ایــن
ـاسـخ  نکاتی از بـحـث عـلـمـداری پ

 .میدھم
 

جنبش اشغال چه ھدفی 
 دارد؟

نـه "   ( جنبش اشغال وال استریت" اوال 
كه در سـطـح "! )   جنبش وال استریت" 

ــك جــنــش ســراســری بــا عــنــوان  ی
ـاخـتـه مـیـشـود"  اشغال"  ) ١( ھم شـن

یک اھمیتش در شكل اعـتـراضـی 
نادیده گرفتـن خصـلـت . اشغال است

ـای عـدم  اشغالی این جنبش بـمـعـن
ـبـش  درك شكل و مضمون ایـن جـن

اشغال ضمن اینكه شكلـی از .  است
ـان  ـی ـتـمـاعـی را ب بروز اعتـراض اج
میكند دارای یـك مـحـتـوای ضـد 
. حكومتی و ضد سرمایـه داریسـت

سنت اشغال كـارخـانـجـات از طـرف 
ـال ـنـوان مـث ـای  كارگـران بـع  بـمـعـن

. تصرف قـدرت در كـارخـانـه اسـت
ـیـسـت مـگـر تـوان  قدرت چیـزی ن

ــرل ــت ــك كــارخــانــه .   كــن بــا اشــغــال ی
ـتـرل  ـن كارگران اعالم میكنند كـه ك
. تولید را خـود بـدسـت مـیـگـیـرنـد

اشغال وال استریت از اشـغـال مـیـدان 
ـتـن قـدرت  تحریر كه ادعـای گـرف
ـتـه  بدست مردم را داشت  الھام گرف

ھمانـطـور كـه اشـغـال مـركـز .   است
ـلـد   شھر تل آویو در بولوار روتس شـی
ـتـرو د  ھمانطور كه اشغال میدان پوی
ـا از مـیـدان  ـی ـان ـپ سول در مادرید اس

ـتـه )   تحریر(آزادی  قاھره الھام گـرف
اشغال بالفـاصـلـه بـه آزادی .   بودند

ـازپـس گـیـری .   گره میـخـورد بـه ب
 به كنترل جامـعـه  قدرت بدست مردم

ــره  ــردم گ ــم م ــی ــق ــه اراده مســت ب
ـبـش اشـغـال مضـمـون .   میخورد جـن

ـان كـرده  ـی خود را در شكل بروزش ب
ـاتـوری سـرمـایـه  است  حذف دیـكـت

داری و برقرای جامعه آزاد و بـرابـر 

ــیـم مـردم اداره  ـق كـه بــا اراده مسـت
 .میشود
 

تقابل با ماركسیسم تحت 
 "چپ سنتی"پوشش نقد 

ـتـی" در ثانی  عـلـمـداری "   چپ سن
ـیـسـتـی  ـال ـقـد سـوسـی بمعنای عام ن

  نـه  سرمایه داری  بكار رفته است
 دھـه ٣چپ سنتی كه در ادبیات 

ــوان  ــران بـعــن ــه چــپ در ای گـذشــت
ــاخــتــه  ــارگــری شــن چــپ غــیــر ك

ـیـســم .   مـیـشـود ـال ـا سـوســی ایشـان ب
برابری و آزادی خـواه سـر جـنـگ 

از كمونیسم ماركسی وحشـت .   دارد
 .دارد

ـنـكـه  كاظم علمداری بخـاطـر ای
ــخــواھــد عضــوی از  ــی ــم خــود او ن
جنبش اشغال ضـد سـرمـایـه داری 
باشد منكر ایـن خصـیـصـه اصـلـی 

ـبـش اشـغـال مـیـشـود ـیـن   -جـن بـھـم
ــی ــه !   ســادگ ــســت ک ــب ایــن جــال

ــه عــنــاصــر  ــمــداری بــا اشـاره ب عـل
اصلی سیستم سـرمـایـه داری کـه 
بانی تمام مصائب جامعـه اسـت از 
ـا  ــ ـاع و ب ــ ـــه داری دف ـای ســـرمــ

ـفـت مـی ـیـسـم مـخـال ـال ـنـد سوسی ! ك
اسـاس سـرمـایـه داری :   " میـگـویـد

ـابـت»، «مالکیت خصوصی»  «رق
ـیـسـم . است «سود بری»و  ـال سوسـی

ــوانسـت ایـن ویـژگــی ـت ھـا را  ھـم ن
ـیـسـت کـه ".  نادیده بگیرد ـلـوم ن مع

ــیــن  ــد ھــم ــای ــســم کــه ب ــی ــال ــی ســوس
ـبـرد چـگـونـه " ویژگیھا"  را از بین ب

آنھا را نتوانسته نادیده بگـیـرد؟ امـا 
ـا "اگر بقول علمداری  ـبـش ب این جـن

ـقـط یـك "   سرشتی رنگیـن کـمـان ف
ــه بــاشــد ــر داشــت ــاقــا  كــاراكــت  اتــف

ـیـن سـودجـویـی   اعتراضش بـه ھـم
ـیـد( مالكیت خصوصی  ) بر ابزار تول

ـنـھـا .   و رقابت سـرمـایـه اسـت نـه ت
كه حتـی "   رنگین كمان" تمامی این 

ـنـد وارن  ـاردھـایـی مـان ـی ـل ـی سوپر م
 كـه ربـطـی  بافت و جورج سـوروس

ـبـش اشـغـال نـدارنـد  از ســر  بـه جـن
اینكه سود میبرند به نتیجـه ازخـود 

ـانـی .   اند مالیات بگیری رسیده در ث
ـبـش  ـام جـن ـا ن  ٩٩جنبش اشغـال ب

درصدی ھم خود را مـعـرفـی كـرده 
ـا   درصدی٩٩جنبش .   است ـق ھا دقی

 درصـد مـالـك ١از زاویه  تقابل با 
خصوصی ثروت جامعه ھویت ضـد 
مالكیت خصوصی بر ابزار تولیـد را 

 . به پیشانی اش حك كرده است
کوتاه سخن این جنبش در پـی " 

بازسازی آمریکـاسـت، نـه تـخـریـب 
چرا؟ چـون آقـای عـلـمـداری . " آن

ـاشـد ـنـطـور ب در دفـاع !   میخواھد ای
ـایـد گـفـت  ایشان از سرمایه داری ب
كه این دفاع بمانند اعتراض خـروس 
ـا ایـن  بی محلی است كه نمیداند ب
ـقـرض كـه روی  موجود تاریخا مـن
ـنـد . دستش باد كرده  است چكار ك

ایشان حتی به سركـوزی سـه سـال 
پیش ھم شبیه نیست كه با عـكـس 
ـال مـاركـس عـمـال  ـت گرفتن با كاپی
ــوری  ــات ــكــت ــراف كــرد كــه دی ــت اع

ــه داری ــدل  ســرمــای  خصــوصــا م
ـــدارد دمـــكـــراســـی آن .  جـــواب ن

سركوزی اذعان كـرد كـه جـواب را 
ــایــد در  ــار و " ب ــیــشــه تضــاد ك ــل ك

 . ماركس جست" سرمایه
 

 كارآكتر جنبش
ــرای جــھــت دادن بــه  ــمــداری ب عــل
ـبـش را  بحثش ابتدا كاراكتر این جـن

ـبـعـیـض و بـی  ضد فسـاد"   ضـد ت
مـعـرفـی "   عدالتی و خشونت پرھیز

ـیـد  بسیار خوب.     میكند  اجازه بـدھ
اوال ریشـه .     از ھمینجا شروع كنیـم

ــض فسـاد ــی و   تــبـعــی ــی عـدالــت  ب
ـیـن نـظـام سـرمـایـه  خشونت در ھـم

ایـن چـھـره امـروز در .   داری اسـت
  بھترین مدل حكومت سرمایه داری
  كـه دمــكـراســی بــاشـد، در فســاد

ـتـی و خشـونـت  تبعیض  بـی عـدال
غرق است چـه رسـد بـه سـرمـایـه 
ــوع  ــری از ن ــش ت ــوح داری مــت

ـارك جمھوری اسـالمـی    مصـر مـب
ـبـی قـذافـی ـی ــی ل ــن عـل    تـونـس ب

ــه اســد ــوخ عــربســتــان  سـوری  و شـی
ـبـش اشـغـال .   سعودی در ثانـی جـن

ـان صـریـحـی در رد  ـی وال استریت ب
ـیـه  سرمایه داری دارد  نه صرفا عـل

ـاعـادالنـه بروزات فاسد ـبـعـیـض   ن  ت
ــودش ــت آل ــکــه .   آمــیــز و خشــون ــل ب

ـلـه شـعـارھـای ایـن  ھمچنین ازجـم
سرمایه داری را لـغـو " جنبش مانند 

ــد ــی ــایــت   "  " كــن ــه داری، جــن ســرمــای
ایـن جـامـعـه   "  " سازمان یافته اسـت

ـایــیـد جـامــعــه  ــی کـار نـمــیـکــنـد، ب
ــم ــگــری بســازی ــگ بــا   "  " دی جــن

جـنـگ  " "کارگران را متوقف کنید
و دھھا شـعـار و پـالكـارد "   طبقاتی

دیگر اسـت كـه بصـراحـت ضـدیـت 
ــان  ــه داری را بــی ــای خــود بــا ســرم

ـبـال .   میكند ـانـطـور كـه ق ثالثا ھـم
اشاره كردم شكل بروزجنبـش اشـغـال 
ـا فـرم  ـا ضـدیـت ب ـن ھمزمان و عـی

ـیـن  حكومتی سرمایه داری را ھـم
 در شـكـل  امروز در جلو چشم مـا

ــق  ــم مــردم از طــری ــی ــق اراده مســت
مجـامـع عـمـومـی در مـحـلـھـای 

 . اشغالیش نشان میدھد
 

خشونت ذاتی پلیس 
نتیجه منطقی بی عدالتی 

 و تبعیض سرمایه داری
ـالسـیـم  علمداری خشم خود از سوسی
ــه  ــه ب ــمــل ــود بــا ح ــم خ را بــزع

ـیـسـتـھـا "   ضعیفترین حلقه"  ـال سـوسـی
 :آغاز میكند

ـارشـیـسـت در "  اگر نیروھـای آن
غرب آن را به خشونت نکشنـد بـی 

ـتـی در  شک می ـب ـث تواند نتایج م
 ."پی داشته باشد

خشونت ھمـزاد سـرمـایـه داری 
تـو كـار كـن و " نمیتوان نظم .   است

ـبـرم " زجر بكش تا من سود و لذت ب
ـالـب  را با ھیچ منطقی به كسـی ق

ـتـریـن مـدل حـكـومـتـی .   كرد در بھ
ـاتـوری سـرمـایـه  یـعـنـی در  دیـكـت

 باید برای این زورگـریـی  دمكراسی
 مجلـس درسـت كـرد،  در روز روشن

ـا  دولت درست كرد ـانـون نـوشـت ت  ق
اینكه خشونت پلیس سـركـوبـگـر را 
در برقرای  نظم و قانون زور توجیـه 

ـا  .   كرد دیكتاتوری سرمایـه داری ب
ـاتـی اش،  ـق فسادش، با تبعیض طب

ــی اش ــی عــدالــت ــژاد  بــا ب  بــا ن
ـیـش ـا مـذھـبـش پـرسـت ـا مـلـی   ب  ب

ـا دمـكـراسـیـش بـطـور  گراییش و ب
ـیـه  ـیـن بـر عـل  ٩٩سیستماك و روت
ـنـد درصد جامـعـه خشـونـت مـی . ك

خشونت پلیس بدلیل خشونـت ذاتـی  
ـاتـوری  نظم و قانون زورگوی دیـكـت

ــایــه داری ــتــی ذاتــی  ســرم  خشــون
ـیـس در .   است ـل صرف موجودیـت پ

نظام دیكتاتـوری سـرمـایـه یـعـنـی 
اما از نـظـر ایشـان .   اعمال خشونت

ـیـسـت  ـلـوم ھـم ن اگر دو نفر كه مع
فرستاده خود پلیس باشند یا نـه دو 
تا سنگ به فروشگاه وال مـارت و 
ـا  ـت ـای ـا نـھ سیتی بانك پرتاب كنند ی
ــس را بــه آتــش  ــی خــودروھــای پــل
! ! بكشند اسمـش مـیـشـود خشـونـت

ـبـی ھـای  ھـای رسـانـه این عوامـفـری
ـابـی بـود  غربی اگر در یك روز آفت
و خیابانھا خلوت بـود مـمـكـن بـود 

اما امـروز كـه . كسی را فریب دھد
ـانـھـا   ـاب ـی میلیونھا نفر مستقیما در خ

جنبش ضد سرمایه داری 
 اشغال وال استریت

 پاسخی به کاظم علمداري
 عباس گویا

 



 7 ١٨١شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

ــی در جــدال بــا  ـال ــادیـن اشــغ ـی و م
 درست نتیـجـه  سرمایه داری ھستند

ـیـدا كـرده اسـت . عكـس خـود را پ
آخــریــن مــورد آن اســكــات اولســن 

ـــكـــه او روی .   اســـت ـی ــ ـال در حــ
ـیـه  ـات اول سنگفرش خیابان از ضـرب

ـیـس بـه  پلیس از حال رفته بـود ـل  پ
طرف جمعی كه میخواستنـد امـداد 

ـنـد گـاز اشـك  اولیه ای به او بـرسـان
ـیـس.   آور پرتاب كرد ـل   این تـوحـش پ

. ناشی از یك خشونـت ذاتـی اسـت
عكس العمل مردم به ایـن تـوحـش 
ـفـره در  پلیس شركت چندین ھـزار ن

 ٩٩روزھای بـعـد در اعـتـراضـات 
 .ھا در اوكالند بود درصدی

" فـرامـوش مـیـكـنـد" علمداری 
ـایـه ھـای  كه آنارشیستھا یكـی از پ

خشـونـت " اصلی براه اندازی جنبش 
  اشغال وال استـریـت بـوده انـد"   پرھیز

ــم گــیــری مــجــمــع  ــی شــكــل تصــم
.   (عمومی ابتكار آنھـا بـوده اسـت

ـبـر)   ٢ ـارشـیـسـت  دیوید گری  ٥٠ آن
 در شرح سـازمـانـدھـی اشـغـال  ساله

ــك  ــه ی ــب ــه غــل ــن ــعــی ــت ب ــری وال اســت
 ضـد تـمـام  سیاست ضد حكومتـی

ـان  ـی احزاب و جناحھای حـاكـم را ب
ـنـظـور  در جلسـه.  میكند ای كـه بـم

ـان  ـابسـت مقدمات اعـتـراضـات در ت
گذشته فـراخـوان داده شـده بـود و 
ــن گـــروه  ــدی ــل از چــن ــك ــش مــت

ای و ضـد   اتـحـادیـه سوسیالیستـی
 آنارشیستھا به ایـن  امپریالیستی بود

ـاال را  دلیل از نظر سیاسی دسـت ب
گرفتند كه با كلیت دم و دسـتـگـاه 

خصلت ضـد .   حاكمه مخالفت كردند
ـبـش  اتوریته ای آنارشیسـتـھـا در جـن

ـا از جـنـس  ـاق اشغال وال استریت اتف
ـا .   ھایشان نبود شیشه شكستن ـاق ـف ات

ــاقــا مــوضــع  ــق ــود و ات ســیــاســی ب
ــود ــی ب ــری .   درســت ــگــی ــع ــوض م

 كـه مـخـالـف  مشخص سیاسی آنھا
ـقـش  با كل احـزاب حـاكـم بـجـای ن
گروه فشار روی حزب دمـكـرات را 
ـبـول  ـق پیشنھاد میـكـرد بسـرعـت م
سازمانـھـا و افـراد دیـگـر شـركـت 

ـیـت ایـن .   كننده در جلسه شد حاكـم
ــر شــكــل  خــط از طــریــق اصــرار ب
تصمیم گیری مـجـمـع عـمـوی از 

 . طرف آنارشیستھا بود
ـاز ھـم  " فـرامـوش" علمـداری ب

 ھـزار ٢میكند كه تاكنون بیش از 

نفر از معترضین جنبش اشـغـال وال 
ـلـی تـوسـط  ـی استریت بدون ھیچ دل

ــر شــده ــگــی ــس دسـت ــی ـل ــد پ او )   ٣. ( ان
ـیـس را  ـل خشونت عمال اعمال شده پ
ـا  ـبـرالـھـای آمـریـكـا ب ـی كه توسط ل
ــگــر  ــركــوب ــروھــای س ــی ــت ن خشــون

ـبـی جمھوری اسالمی ـی  مصـر و   ل
ـادیـده" سوریه مقایسه شـده اسـت  " ن

شـدن "   خـانـه نشـیـن) .   " ٤( میگیـرد
جنبش را نـه از سـر سـركـوبـھـای 
ـیـس  ـل جاری و خشن و مـتـوحـش پ

ــمـال  ـت ـلـكـه از اح آتــی "   خشـونـت" ب
 . آنارشیستھا میداند

 
 بدنه و سخنگویان جنبش

ھمانگونـه کـه : "علمداری میگوید
ـبـش  بارھا سخنگویان غیررسمی جن

ـان داشـتـه ـی انـد، ایـن  وال استـریـت ب
جنبش خودجوش نه ضـد سـرمـایـه 
" داری و نه ضد آمـریـکـایـی اسـت

اوال كدام سخنگویان غیـر رسـمـی؟ 
ـزی كـه كـم نـدارد  این جنبـش چـی

ــگــوی رســمــی اســت ) ٥. ( ســخــن
اگر وجـود "   سخنگویان غیر رسمی" 

ـاشـنـد احـتـمـاال ـا  خارجی داشته ب  ب
ـان  ارفاق باالیی به علمداری ـای ـت  ھم

او در مجالت تایمز و اكونومـیـسـت 
ـان غـیـر " دومـا .   ھستند سـخـنـگـوی
البد شـامـل حـال ژیـژك و "   رسمی

آنـھـا ) .   ٦( ریچارد ولف ھم میـشـود
ـتـرضـیـن وال اسـتـریـت  به جمع مـع
بعنوان مدرس ضد سرمایه داری و 

ـفـر  كمونیست حاضـر شـده  ھـزاران ن
ـابـل  ـق ھمراه با ولف و ژیـژك در م
وال استریت گفتنـد سـرمـایـه داری 
ـتـصـادی  نابود باید گردد و نظـام اق
. برابری طلبانه جای او را بـگـیـرد

ـیـسـتـی " اگر اینھا  ـال شـعـار سـوسـی
پس چیسـت؟ دریـغ از یـك "   نیست

ـا یـك اســتـدالل خشـك و  فـاكـت ی
 .خالی

ـا بـه کـنـون :   " مـدعـی اسـت ت
ـنـده در ایـن  نیروھای شـرکـت کـن
جنبـش بـه طـور عـمـده قشـرھـای 
میانی، تحصیل کرده و نسل جـوان 
ـبـعـیـض و  ـیـت پ رت عاصی از وضع

ـنـد " و . "   تناقض امروز جھـان ھسـت
ـقـشـی  در تجمعات آنھا کـارگـران ن

در آمریكا دھـھـا سـازمـان " .   ندارند 
ــش اعــالم  ــب ــن جــن كــارگــری بــا ای

ـا )   ٧.(اند ھمبستگی كرده از كـی ت
بحال ھزاران ھزار كارگری كه شـرح 
ـتـرنـت  ـن حال زندگی خـود را در ای

 ٩٩ خــود را  دســت بــدســت كــرده
ــد ــن قشــرھــای   "  درصــدی مــیــخــوان

در )   ٨( انـد؟  جـامـعـه شـده"   میانی
 ١٠٠ اكتبر نزدیك بـه ١٥تظاھرات 

ــه اصــلـی آنـھــا  ھـزار نــفـر كـه بـدن
ـلـه اسـكـات  كارگران شاغل  از جـم

ـیـكـار و كـارگـران  اولسن  كارگران ب
ای در آمریكا بـودنـد در آن  اتحادیه

 . شركت داشتند
 

 در انتھا
ــم ــش عــظــی ــب ـن ــی ج  و ضــد   جــھــان

  سرمایه داری اشـغـال وال اسـتـریـت
ــبــش  ــن ــنــی نــظــر و ج ــی ــات ع اثــب

ـیـسـم  ماركسیستی كـارگـران  كـمـون
تخطیه جنبش ضـد .    است كارگری

سرمایه داری اشغال وال استریـت از 
ـفـكـران  طرف علمداری  ھمجنس ھـم

ـزش  سبزش در ایران است كه از خـی
ـادنـد١٣٨٨ دی ٦ ـت    به وحشـت اف

  رسما علیه مـردم اطـالعـیـه دادنـد
مقابله مردم با متوحشین سركوبگـر 
جــمــھــوری اســالمــی را خشــونــت 

 از بـه آتـش كشـیـده شـدن  نامیدند
خودروھای بسیجی كه چند دقیقـه 
پیش مردم را زیر چـرخـھـایشـان لـه 

 و بـه  كرده بودند دلشـان بـدرد آمـد
ــیــك  ــمــات ــه خشــونــت ســیــســت ــی ــوج ت
جمھوری اسالمی و ابزار سركـوبـش 

 از مـوضـع  امروز ایشـان.   پرداختند
 از مـوضـع یـك  یك دست راسـتـی

ـات و  ـقـالب فریدمنیست از وحشت ان
ــی مــردم در  ــون ــی ــل ــراضــات مــی اعـت

 كشور و بیـش از ٨٠ در  سراسر دنیا
كه علیـه سـرمـایـه )  ٩( شھر١٠٠٠
ــا  داری ــپ ــش ب ــوع و مــدل  از ھــر ن

ـاده  خواسته اند ـت  به ھذیان گویی اف
 . است

 ٢٠١١ اكتبر ٢٩
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 اعتصاب و اعتراض

 
تجمع جمعی از کارگران کشت و صنعت 

 کارون مقابل مجلس اسالمی
ـتـه اسـت كـه جـمـعـی از "   خـانـه مـلـت" خبرگـزاری  گـف

ـا ٦١کارگران نی بر و کشت و صنعت کارون که از سـال   ت
ھـا بـرای حـق   درصد از حـقـوق آن٩ مشغول کار بودند و ٨٩

ـازنشـسـتـگـی  بیمه کسر می شد برای دریافت حق و حـقـوق ب
در .   خود جلوی درب شمالی مجلس اسالمی تـجـمـع کـردنـد

 سـال کـار بـه ایـن کـارگـران ٢٨ادامه آمده است كه پس از 
ـا  گفته می ـایـد ت  سـالـگـی ٦٠شود که برای بازنشستگی ب

ـقـط پـول ١٢کار کنید چون پول بیمه شما از   ٩ ماه سـال ف
 . ماه آن به حساب تأمین اجتماعی واریز شده است

ـان  ـان خـوزسـت آقایار حسینی دبیر اجرایی خانه کارگر اسـت
در پی عدم محاسبه سنوات بیـمـه، کـارگـران :  ھم گفته است

کارخانه نی بر کشت و صنعت کارون شوشتـر دسـت از كـار 
 .كشیدند و مقابل درب ورودی کارخانه تجمع کردند

 
یورش ماموران رژیم به تجمع اعتراضی 

 کارگران كارخانه موتورسیكلت سازی
ــه  ــراضـی کــارگــران کــارخــان ــجــمـع اعــت ـان ت روز ســوم آب
ـان مـورد  ـن موتورسیکلت سازی واقع در شھرک صنعتی سـم

ایـن .   ھجوم نیروھای انتظامی رژیم در این شھر قـرار گـرفـت
رســیـد و طــی   تـن مـی٢٥٠كـارگـران كـه شـمـار آنــان بـه 

ـلـی کـارخـانـه،  ھفته ھای اخیر در پی ورشکسته شدن و تعطـی
اند، با تـجـمـع در بـرابـر  کار خود را از دست داده و بیکار شده

ـبـه   مـاه دسـتـمـزد مـعـوقـه، ٤دفتر مرکزی آن ضمن مـطـال
ــی و اوضــاع  ـف ــی ــکـل ــراض خــود را در واکــنـش بـه بـالت اعـت

 .نابسامانی که بر آنان تحمیل شده است ابراز داشتند
 

تھدید به سركوب تجمع اعتراضی كارگران 
 لوله سازی اھواز

 مھرماه تجمع اعتراضی كارگـران كـارخـانـه لـولـه ٣٠روز 
 ١ایـن كـارگـران .  سازی خوزستان وارد سومین ھفته خود شد

ـا  آبان در مقابل استانداری در خیابان فلسطین تجمع كـرده و ب
در دست داشتن پالكاردھایی خواستار پرداخت حـقـوق مـعـوقـه 

ـیـن .   خود شدند ـتـه اسـت كـه مسـؤل یكی از این كارگران گـف
انـد  استانداری به كارگران واجد شرایط بازنشستگی وعـده داده

كه مسئله بازنشستگی آنان را حل میكنند، امـا مـا مصـمـم 
ھایمان بـه تـجـمـع اعـتـراضـی  ھستیم تا تحقق تمامی خواسته

 .خود ادامه دھیم
 آبان اعتراض این كارگران، بنابه خبری كه منتشـر شـده ٤

ھمچنیـن در خـبـر دیـگـری .   بود، وارد نوزدھین روز خود شد
ـابـل ٧كه روز  ـق  آبان منتشر شده است، كارگران بار دیگر در م

ـتـه  ـف استانداری خوزستان تجمع كـرده و بـرای چـھـارمـیـن ھ

 .متوالی اعتصاب خود را ادامه دادند
ـیـن "از طرف دیگر در یك جمع دولتی به نام  سی و یـكـم

به اعـتـراض "   نشست گروه اشتغال و سرمایه گذاری خوزستان
ـا  ـان ب ـانـدار خـوزسـت این كـارگـران اشـاره شـده اسـت و  اسـت

قلمداد كردن این تجمـع و اعـتـراضـات كـارگـران، "   غیرعادی" 
 .آنھا را تھدید به سركوب كرده است

 
تجمع كارگران شركت نازنخ و فرنخ مقابل 

 دفتر ریاست جمھوری اسالمی
ـان گـزارش داد كـه  ـا روز اول آب ـن ـل خبرگزاری رژیمـی ای
ـازنـخ و فـرنـخ از  تعدادی از کارکنان و کـارگـران شـرکـت ن
صبح دیروز برای چندمین بار در اعتراض بـه پـرداخـت نشـدن 
حقوق خود در برابر دفتر ریاست جـمـھـوری اسـالمـی تـجـمـع 

ـتـه اسـت .   کردند  مـاه اسـت کـه ٢٠یکی از کارگـران گـف
 .ایم حقوقمان را دریافت نکرده

 
 تجمع كارگران كشتی سازی اروندان خرمشھر

ـان كـارگـران كشـتـی سـازی ارونـدان واقـع  در ٥روز   آب
منطقه حفار شرقی خرمشھر، مقابل كشتی سازی، دسـت بـه 

ـیـش ھـم .   تجمع اعتراضی زدند این كارگران كـه چـنـد روز پ
ـار   مـاه حـقـوق ٦دست به تجمع اعتراضی زده بودنـد خـواسـت

معوقه خود و ھم چنین خواستار حل و فصـل مشـكـل بـرق  
ـاشـد و  ـب این كارخانه كه دو ھفته است به طور كامل قطع مـی

یكی از كـارگـران .   اند، ھستند كارگران با بیكاری مواجه شده
ـافشـاری و اعـتـراضـات  ـتـه اسـت كـه بـر اثـر پ معترض گف
كارگران فرماندار خرمشھر و مسئول اداره صنایع این شھـر كـه 
كارخانه كشتی سازی زیر نظر این اداره میباشد جھت مـذاكـره 

ـا .   با كارگران به محل تـجـمـع كـارگـران آمـدنـد وی افـزود ت
خواستھای این كارگران مـحـقـق نشـود بـه اعـتـراضـات خـود 

 .ادامه میدھند
 

كارگران اخراجی ھزینه مسافرت به تھران 
 برای اعتراض حق خود را ندارند

ـلـوچ در ٧روز شنبه   آبان كارگران اخراجی نساجی بافت ب
مقابل دفتر نماینده مجلس اسالمی از ایرانشھر تجمـع كـرده و 
ـانـون  ـیـن اجـرای ق خواھان احقاق حقوقھای معوقه و ھـمـچـن

یـكـی از ایـن كـارگـران . بازنشستگی در مورد خودشان شدند
گفته است كارگران اخراجی امكان تامین ھزینه مسافـرت بـه 
ـنـدگـان ایـن  ـای تھران را ندارند به ھمین خاطر قرار است كـه نـم

 .كارگران جھت پیگیری مطالبات آنھا به تھران بروند
 

كارگران ریسندگی حقوق معوقه طلب دارند 
 و به اخراج تھدید شده اند

ـنـد سـال ٤٠  كارگر باقیمانده كارخانه پرریس سنندج از اسف
ـتـه٨٩ بـه ایـن كـارگـران .   انـد  تا كنون ھیـچ حـقـوقـی نـگـرف

ـز پـرداخـت نشـده اسـت٩٠ھمچنین عیدی و پاداش سال  ـی .  ن
ـز پـرداخـت نشـده  ـی مضاف بر این، اخیرا پول بیـمـه كـارگـران ن

شـود كـه  مدیریت كارخانه با اعتراض كارگران روبرو می.   است
و  او ھم در برابر این اعتراض كارگران را تھدید بـه اخـراج مـی

ـانـد  گوید ھر كس با ھمین وضعیت می می خواھد كار كند بـم
 .توانند بروند دھم، بقیه می كه ھر وقت پول داشتم می

 
 اعتصاب مجدد رانندگان کامیون در مرز باشماق

ـزیـت مـرزی ٣٠٠بیش از  ـنـدگـان خـطـوط تـران  تن از ران

ـیـه  مریوان به کردستان عراق در اعـتـراض بـه کـاھـش سـھـم
ـا ١ صبح روز ١١سوخت کامیونھای باری از ساعت  ـان ب  آب

ـاشـمـاق،  ـال مـرزی ب متوقف کردن کامیونھای خود در ترمین
اعتصاب نموده و از جابجایی ھـرگـونـه مـحـمـولـه و کـاالی 

سـاعـاتـی پـس از .   اند صادره به آن سوی مرز خودداری کرده
آغاز این اعتصاب فرماندار شھـر مـریـوان خـود را بـه مـحـل 
ـنـدگـان  ـا ران ـتـگـو ب مذکور رسـانـده و طـی مـذاکـره و گـف
ـا بـه ایـن  اعتصابی و دادن وعده و وعید به آنان تالش کرد ت

اما رانندگان اعالم کردند تا لغو دسـتـور .   اعتصاب پایان دھد
کاھش سھمیه سوخت خودروھای باری، بـه اعـتـصـاب خـود 

ـال سـه . ادامه خواھند داد ـب در خبر دیگری آمده است كـه بـدن
ـابـی بـه  ـی روز اعتصاب این رانندگان، این اعتصاب بدون دسـت

 .خواسته اعالم شده به پایان رسید
یادآور شویم كه این رانندگان در ھفته گذشته این دومـیـن 
اعتصاب رانندگان خطوط ترانزیت مزری باشمـاق طـی یـک 

 .باشد ماه گذشته می
 

 اخراج و اعتراض كارگران متروی اھواز
انـد و ایـن  تعدادی از کارگران متروی اھـواز اخـراج شـده

ـافـت  ـار دری کارگران ضمن اعتراض بـه اخـراج خـود، خـواسـت
 .باشند حقوق معوقه خود می

 
 اعتراض كارگران گامرون صنعت خوزستان

ھـای  کارگران گامرون صنعت خوزستان که مجری طـرح
ـافـت  ـار دری انتقال آب رودخانه کرخه است در اعتراضی خواست

 . ماھه خود ھستند٥حقوق معوقه 
 

 اعتصاب کارگران سد پاوه
ـاوه، کـارگـران بـخـش مـاشـیـن  طبق خبر منتشر شده از پ

ایـن .   بـرنـد آالت سد پاوه از روز اول آبان در اعتصاب بسـر مـی
ـافـت  کارگران که از فروردین ماه امسال بـه بـعـد حـقـوق دری

ـنـد نکرده ـتـرض ھسـت . اند به عدم پرداخت دستمزدھای خود مع
 آبان خبر دیگری منتشر شد كه از ادامه اعتصـاب ایـن ٤روز 

 .كارگران حكایت داشت
 

کارگران فضای سبز شھرداری خرمشھر 
 دست از کار کشیدند

ـز شـھـرداری  ـا خـبـر داد كـه کـارگـران فضـای سـب ـن ایل
 ماه از حقوق و شـش مـاه از حـقـوق اضـافـه ٢خرمشھر که 

ـان در یـك ٤کاری و مزایایشان به تعویق افتاده است روز   آب
ــده ــراضــی دســت از کــار کشــی ــل  اقـدام اعــت ــاب ــد و در مــق ان

 .فرمانداری خرمشھر تجمع كردند
 

گزارش كوتاھی از وضعیت كارگران 
 كارخانه ماشین سازی پارس

 نفر از كـارگـران كـارخـانـه مـاشـیـن سـازی ٣٥٠بیش از 
این كارخـانـه دارای .   اند  ماه است حقوق دریافت نكرده٤پارس 

سه مجموعه جداگانه، تھرانپارس، جاده قدیم كرج و مـاھشـھـر 
ـات كـارگـران و حـتـی .   باشد می ـب عالوه بر حقوق، سایر مطال

ـیـن اضـافـه .   دادن ناھار به كارگران نیز قطع شده است ھـمـچـن
كاری آنھا پرداخت نشده و حق بھروری و جـذب آنـھـا بـمـدت 

در اعـتـراض بـه ایـن وضـع .   یكسال است كه داده نشده اسـت
 روز در اعتصاب بـودنـد و ٦كارگران كارخانه تھرانپارس بمدت 
ـا   مـھـر ادامـه داشـت و ٢٤این اعتصاب و تجمع كارگران ت

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری:  بخش ایران

 داوود رفاھی :  بخش بین المللی
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.  كارگران مانع آمدن مدیر كارخانه بـه داخـل كـارخـانـه شـدنـد
سـوال مـا ایـن اسـت كـه چـرا :   یكی از كارگران گفته اسـت

ـیـرا  ـیـن اخ حقوق كارگران را پرداخت نمیكنند در حالی كه ھـم
ـادیـم و ١٥ ـزوئـال فـرسـت ـیـون پـول ٤٠٠ پكیچ برای ون ـل ـی  م

ـنـد ـیـكـن مـا .   گرفتیم ولی نیمدانم چرا بیمه ما را پرداخـت نـم
ـا ایـن ١١ و ١٠مخازن برای فاز   پارس جنوبـی مـیـسـازیـم ب

ـنـگـفـت چـرا حـقـوق كـارگـر را  ـا ایـن درآمـد ھ وضعیت و ب
: گـویـد او در ادامه مـی.   چرا ناھار ما را قطع كردند.  نمیدھند
ـا حـقـوق ٢٥بعد از  ـتـروشـیـمـی آی  سال كارگری در مخـازن پ
یـكـی .    ھزار تومان در مـاه بـرای مـن كـارگـر رواسـت٤٠٠

ـات مـا را ٦در این :   دیگر از كارگران گفت ـب  سال ھمه مطـال
. . . . حتی جیره خشك در ماه رمضـان را نـداد و .   قطع كردند

ـیـم آن را ٩٠مدت   روز كار كردیم، بدروغ گفتند پاداش مـیـدھ
ـیـم ١٠٠. ھم ندادند  سـاعـت را ٤٠ ساعت اضافه كـار داشـت

ـیـم چـرا .   ندادند ـت  سـاعـت را ٤٠وقتی اعتراض كردیم و گـف
ـاركـردیـد مـن .   نمیدھید، گفتند گردنمان كلفت است شما كم ك

ـتـرچـه ام را ھـم  كارگر پول ندارم كه بچه ام را ببرم دكتر، دف
اگـر .   مھر نمیكنند تا بتوانم حداقل از تامین اجتماعی بگـیـرم

این ظلم و دیكتاتوری نیست پـس چـیـسـت؟ مـن كـارگـر از 
ـاصـل ٦كجا بخورم  ـاورم، مسـت ـی  ماه حقوق طلب دارم از كجا ب

ـیـم شده ـان .   ایم، بچه دانشجو داریم، به چه كسی بگـوی ـای بـه آق
االن گـلـوی زن و . . . .   میگویم من را از طناب دار نترسانید

 سال است كه خون كارگر را در شـیـشـه ٦بچه ما را بریدند و 
 .اند كرده

 
اعتصاب صدھا کارگر بازارچه پرویزخان 

 كرمانشاه
ـزخـان كـرمـانشـاه صـبـح روز  ـازارچـه پـروی صدھا کارگر ب

ـز کـامـل .    آبان دسـت از کـار کشـیـدنـد٩دوشنبه  عـدم واری
ماھیانه بیمه کارگران و عدم افزایش سه ساله حقوق خـود را 

یـکـی از کـارگـران .   انـد علت اصلی اعـتـصـاب اعـالم کـرده
ـان و حضـور :   گفته است در زمان سفر احمدی نـژاد بـه اسـت

نماینده وی در قصرشیـریـن مـراتـب اعـتـراض خـود را اعـالم 
کردیم اما با وجـود تـمـام مـذاکـرات انـجـام شـده و گـذشـت 

ـیـجـه ـت ـنـوز ھـیـچ ن ای بـرای حـل مشـکـل  ماھھا انتظـار ھ
ـار :   او افـزود.   کارگران بازارچه حاصل نشده است مـا خـواسـت

واریز بیمه کامل ماھیانه و افزایش حقـوق خـود پـس از سـه 
 .سال ھستیم

 
 حقوق و دستمزد پرداخت نشده

 
فاصله سه برابری حداقل دستمزد کارگران 

 با نرخ خط فقر
ایلنا از قول علی دھقان كیا، یكی از عـوامـل شـوراھـای 

ـا نـرخ :   اسالمی، کار گفته است حداقل دستمـزد کـارگـران ب
 . خط فقر به میزان سه برابر فاصله دارد

 
 ماه كارگران سد ژاوه پرداخت ٦دستمزد 

 نشده است
ـنـدج   مـاه اسـت كـه حـقـوق ٦كارگران سد ژاوه در سـن

اند و علیرغم پیگیریھایـی كـه ایـن كـارگـران در ایـن  نگرفته
ـتـه خصوص داشته ـاسـخـی نـگـرف انـد و كسـی  اند اما ھیـچ پ
ـتـه.  پاسخگو نیست ـیـم  كارگران گـف ـتـوان ـیـكـه ن انـد در صـورت

مطالباتمان را بگیریم و حقـوق مـا پـرداخـت نشـود دسـت بـه 
 . اعتصاب مجدد خواھیم زد

 
 درصد از کارگران پیمانی تحت پوشش ٣٠

 قراردادھای سفید امضا ھستند
ـات كـه او را  ـی ـیـس اتـحـادیـه " ایلنا از قول فتح اللـه ب رئ
مـعـرفـی كـرده "   کارگران قراردادی و پیمانـی سـراسـر کشـور

ـیـمـه دوم ھـر سـال  است، از افزایش تعداد اخراج کارگران در ن
 درصـد ٣٠او گفته است كه در حال حاضر بیش از .  خبر داد

از کارگران قراردادی و پیمـانـی تـحـت پـوشـش قـراردادھـای 
 .سفید امضا ھستند

 
كارگران كارخانه ریسندگی كاشان فقط یك 

 سوم حقوق خود را میگیرند
یكی ازكارگران كارخانه رسیندگی كاشان گفته اسـت كـه 
ـاالخـره كـارخـانـه  ـلـف ب بعد از اعتراضـات و تـجـمـعـات مـخـت
ـقـط یـك  ـانـه ف ریسندگی كاشان شروع به كار كرد ولـی مـاھ

 . كارگران پرداخت میشود١٤٠٠سوم حقوق 
 

 ماه دستمزد معوقه کارگران شرکت ملی ٣
 ساختمان
 تن از کـارگـران شـرکـت مـلـی سـاخـتـمـان ٧٠٠بیش از 

دستمزدھا و مبالغ اضافه کاری سه مـاھـه گـذشـتـه مـرداد، 
 .اند شھریور و مھر خود را دریافت نكرده

 
حقوق كارگران : مدیریت اداره آبفا آبادان

 را نپرداخته ایم
ـفـر ١٠٠ كارگر رسمی و ٢٠٠رییس اداره آبفا آبادان كه   ن

ــه اســت ــت ــف ــانــی دارد، گ ــم ــارگــران :   پــی ــاضــر ک ــال ح در ح
ـان رسـمـی مـا ٥پیمانکاری ما حدود   مـاه ٢ ماه و کـارکـن

 . اند است که حقوق دریافت نکرده
 

ھای عمومی دستمزد  کارکنان نھاد کتابخانه
 خود را نگرفته اند

ـا   تن از کارکنان کتابخانه٢٠٠بیش از  ھای عـمـومـی ت
 آبان دستمزدھای مھر و بخشھایی از طلب شھریـور خـود را ٦

ھای عمومـی در چـنـد  مدیر نھاد کتابخانه. اند دریافت نکرده
ــافــت  ــان دری ــانــی کــه خــواھ ــن ــارک ــر در جــواب ک ــی روز اخ

قول روشـن و سـر راسـتـی :   اند گفته است دستمزدھایشان بوده
ـا .   به شماھا نمیدھم ـیـد ت حاال باید تا پانزدھم این ماه صبر کن
 .ببینیم چه میشود

 
حقوق کارکنان شھرداری بوکان پرداخت 

 شود نمی
کارکنان شھرداری بوکان عالوه بـر عـدم بـرخـورداری از 
ـافـت  ـز دری ـی بیمه، مدتی است کـه دسـتـمـزدھـای خـود را ن

ـافـت .   اند نکرده این کارکنان که بصورت روزانـه دسـتـمـزد دری
ـا  می کنند برای برخورداری از حق بیـمـه مشـغـول مـذاکـره ب

ـان  ـنـوز بـه خـواسـت آن کارگزاران مربوطه رژیم ھستند امـا ھ
 . پاسخی داده نشده است

 
كارگران شرکت توسعه نفت و انرژی قشم 
 دستمزدھای مھرماه را دریافت نكرده اند

 تـن از كـارگـران شـركـت ٥٠٠دستمزد مھر ماه بیش از 

ـان و  توسعه نفت و انـرژی قشـم كـه در پـروژه ھـای خـوزسـت
ـان پـرداخـت نشـده بـود٢كرمانشان مستقر ھستند، تا روز  .  آب

بسیاری از کارگران برای دریافت دستمزدھایشان بـه عـوامـل 
کارفرما مراجعه نموده، اما با وعده و تھدید به اخراج از کـار 

 .اند روبرو شده
 

 اخراج و بیكارسازی ھا
 

  درصد جوانان ایران بیكارند٥٠بیش از
خبرگزاری ایلنا در گزارشی گفته اسـت در حـال حـاضـر 

ـنـد٥٠بیش از  ایـن گـزارش .    درصد جوانان ایران بیـکـار ھسـت
ـیـش از :   گوید می  درصـد ٢٦در حال حاضر نرخ بیـکـاری ب

ـیـه در ٦٠شود و  برآورد می  درصد افراد دارای تحصیالت عال
 .ایران بیکارند

 
اصالح قانون کار باعث تشدید روند بیکاری 

 شود کارگران می
ـتـه اسـت  دبیر اجرایی خانه كارگر رژیـم از مـازنـدران گـف

او . شـود اصالح قانون كار موجب بیكاری بیشتر كـارگـران مـی
گفته است آنچه که دولت به عنوان اصالح قانون كار مـطـرح 

ـانـون کـار بـه  می کنند اصالح نیست بلکه تغییر یکسـویـه ق
 .نفع کارفرمایان است

 
اخراج کارگران با سابقه مجتمع گاوداری 

 شھرک حسن آباد روانسر
مدیریت مجتمع گاوداری شھرک حسن آباد شھر روانسـر 

 نفر از کارگران شاغل در ایـن مـجـتـمـع را از کـار اخـراج ٤
این کارگران کـه قـراردادی بـودنـد در حـالـی از کـار .   کرد

 . سال سابقه کار داشتند١٥ تا ١٠اخراج شدند که از 
 
 کارخانه در آستانه ورشکستگی در ٣٠٠

 استان اردبیل
ـیـل گـزارش داد  نماینده رژیم اسالمی در مجـلـس از اردب

ـنـد٣٠٠كه  .  کارخانه در اردبیل در آستانه ورشکستگی ھسـت
ـیـل   ٥٠در گزارش مزبور ھمچنین تصریـح شـده کـه در اردب

 .ھزار نیروی بیکار تحصیل کرده وجود دارد
 

اخراج سیصد کارمند قراردادی وزارت راه 
 و شھرسازی

پس از ادغام دو وزراتـخـانـه راه و تـرابـری و مسـکـن و 
ــرســازی،  ــھ ــر ٣٠٠ش ــکــی از زی ــراردادی ی ــد ق  کــارمــن

ـلـی از  مجموعه ـب ھای وزارت راه و شھرسازی بـدون اطـالع ق
ـادداشـتـی .  کار اخراج شدند ـا نصـب ی مدیریت این مجموعه ب

ـفـر را بـطـور ٣٠٠ھای این مجموعه، اخراج ایـن  در ورودی  ن
 .غیر مترقبه به اطالع آنان رسانده است

 
 اخراج تمامی کارگران قارچ سینا

ـایـع  در نتیجه تشدید بحران اقتصادی كـه دامـنـگـیـر صـن
ـنـده  ـیـد کـن تولیدی و صنعتی ایران شـده اسـت، شـرکـت تـول

 ١٤٠قارچ، قارچ سینا در استان ھمدان تعـطـیـل و تـمـامـی 
 .کارگر شاغل در آن اخراج شدند

 
شرکت پرھون طرح در حال اخراج 

 تدریجی کارگران خود است
ـز کـار  ـل طبق خبری كه انجمن صنفی کارگران بـرق و ف
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ـیـروگـاه  کرمانشاه منتشر كرده است، شرکت پرھون طـرح در ن
سیکل ترکیبی سنندج از اول آبان اقـدام بـه اخـراج تـدریـجـی 

ـاکـنـون .   کارگران  خود نموده است بـر اسـاس ایـن گـزارش ت
 الـی ٢ نفر داده شده  که ھـر روز ١٦برگه تسویه حساب به 

 .  نفر باید تسویه حساب کنند٣
 

 وضعیت بحرانی صنعت نساجی کردستان
ـتـه اسـت  ـان گـف  درصـد ٥٠رئیس انجمن نساجی کردست

وی بـی تـوجـھـی .   برند واحدھای این بخش در بحران بسر می
 .دستگاه و کارگزاران رژیم را عامل این بحران اعالم كرده است

 
 اخراج کارگران شرکت تھران کمپرسور

 ٣در اخبار این ھفته آمده است كه در دو ھفتـه گـذشـتـه 
ـپـروسـور بـه دسـتـور مـدیـر  نفر از کارگران شرکت تھـران کـم

ھـر یـک از ایـن کـارگـران .   انـد شرکت از کـار اخـراج شـده
ـیـل اخـراج ایـن ٣ تا ٢دارای  ـقـه کـار بـوده و دل  سـال سـاب

کارگران از کار اعتراض آنـھـا بـه شـرایـط کـار سـنـگـیـن و 
 .دستمزدھای اندک و بسیار ناچیز بوده است

 
 ناامنی محیط كار

 
 کارگر در حریق ٤کشته و زخمی شدن 

 چاه نفت بی بی حکیمه
ـفـت ٦روز جمعه   آبان در پی انفجار کارگاه حفاری چـاه ن

ـبـدان گـچـسـاران ٧٦شماره   منطقه بی بی حکیمـه در دوگـن
ـیـن، .    کارگر کشته و زخمی شدند٤حداقل  به گفته مسـئـول

ـقـه چـاه و فشـار  این انفجار به علت باال آمدن گاز از این حل
 . زیاد به چاه در حال تعمیر و الیروبی روی داده است

 
  كارگر قربانی گودبرداری شدند٣

 كـارگـر و ٣خبرگزاریھای جمھوری اسالمی از مـرگ 
ـزش  ـان گـودبـرداری و ری مجروح شدن یك تن دیگـر در جـری
. دیوار در شھرك سیداحمد شھرستان اسدآباد ھمدان خـبـر دادنـد

ـار الـف" و " مھدی ن"، "میرزاآقا ص" نفر ٣اسامی این  ـی " بخـت
 .اعالم شده است

 
  کارگر دیگر در کرج و تھران٣جان باختن 

 كـارگـر دیـگـر در كـرج و تـھـران ٣ خبر جداگانه ٣بنابر 
مـدیـر روابـط .   حین انجام كـار جـان خـود را از دسـت دادنـد

ـتـه اسـت ـزش آوار :   عمومی سازمان آتش نشانی کـرج گـف ری
ـان ١٦ و ١٢دیوار در حال ساخت در ساعت   دقیقـه روز اول آب
بـرق .    سـالـه در کـرج شـد٦٠موجب مرگ یک کـارگـر 

ـاخـتـن ٢گرفتگی در عمق چاه در روز  ـاعـث جـان ب ـان ب  آب
خـبـر .    متری در تھـران شـد١٢کارگر چاھکن در عمق چاه 

دیگری از مرگ یك كارگر بر اثر سقوط از آسانسور در یـك 
 . طبقه در دست احداث در تھران حكایت دارد١٠ساختمان 

 
عدم وجود ایمنی در محل کار قربانی 

 دیگری گرفت
ـتـشـر شـده كـه روز  از روستای دززون كامیاران خبری مـن

ـادر ٢٨پنجشنبه ھفته گـذشـتـه  ـام ن  مـھـر، کـارگـری بـه ن
ـیـل  کویک که در اداره برق تھران مشغـول بـکـار بـود بـه دل

 .سقوط از بلندی جان خود را از دست داد

 كاره سقوط كارگر از طبقه باالی ساختمان نیمه
ـنـگـام كـار از ١٧سقوط یك كارگر   ساله به نام حسـام ھ

ـان آمـل بـه مـرگ  بلندی یك ساختمان نیمه كاره در شھـرسـت
ـتـه شـده اسـت كـه ایـن سـقـوط در پـی .  وی منجر شد گـف

 ١٧ ساله بوده كـه كـارگـر ١٨ و ١٧درگیری بین دو كارگر 
 .دھد كند و جان خود را از دست می ساله به پائین سقوط می

 
ترکیدن کوره ذوب در کارخانه آلیاژسازان 

  کارگر٤صنعتی سمنان و سوختگی 
ـبـه  ـان، در اثـر تـرکـیـدن کـوره ذوب در ٢روز یکشـن  آب

ـتـی  کارخانه آلیاژسازان صنعتی سمنان واقـع در شـھـر صـنـع
ـنـی بـودنـد ٤سمنان،  ـزات ایـم ـی  نفر از کارگران که فاقد تجھ

ـا  ـاشـیـده شـدن چـدن مـذاب شـده و ب دچار سوختگی شدید ناشـی از پ
 .یابند ھمکاری کارگران کارخانه مجاور به بیمارستان انتقال می

 
 مصدومیت شدید یک کارگر در محیط کار

ـام جـوھـر  ـن بنا به خبر منتشر شده از روانسر، کـارگـری ب
ـنـگـام کـار بـه  مظفری اھل خه راجیان از توابـع روانسـر بـه ھ

دلیل سقوط از یک ساختمان سه طبقه از ناحیه دو دسـت و 
 . یک پا به شدت مصدوم شد

 
 حادثه در محیط کار بر اثر ریزش معدن

ـنـگـی بـرای كـمـك بـه ایـجـاد تشـكـلـھـای  كمیته ھمـاھ
كارگری خبر داد كه کارگری بنام عبدالرحمـان احـمـدی روز 

ـزش مـعـدن در گـردنـه ١یكشنبه   آبان درحین كار و در اثر ری
وی ھـم .   آریز در جاده سنندج ــ مـریـوان، دچـار حـادثـه شـد

اكنون در بیمارستان بستری بوده و از ناحیه پا به شـدت دچـار 
ـزشـكـان احـتـمـال دارد، پـای وی  حادثه شده و بنا به گفته پ

 .قطع شود
 

 انفجار، کارگر موکت کار را سوزاند
ـنـر در یـک واحـد  ـی انفجار ناشـی از بـخـار چسـب و ت

 آبان در حـوالـی مـیـدان امـام حسـیـن در ٤مسکونی عصر 
  ساله شد٢٥تھران، باعث سوختگی کارگر موکت کار 

 
 اذیت و آزار فعالین كارگری و اجتماعی

 
  سال زندان بھنام ابراھیم زاده تایید شد٥حکم 

ـنـگـی بـرای كـمـك بـه  بر اساس خبری كه کمیته ھـمـاھ
 سـالـه ٥ایجاد تشكلھای كارگری منتشر كرده اسـت، حـکـم 

 دادگـاه تـجـدیـد ٣٦زندان برای بھنام ابراھیم زاده توسط شعبه 
ـام .   نظر در تھران تایید شد ـن در ادامه این خبر آمده است كه بـھ
ـیـش از   مـاه اسـت کـه بـه دالیـل واھـی ١٦ابراھیم زاده ب

ـنـی  دستگیر و متھم شده در حالی که ھنوز ھیچ ادله ای مـب
 . بر اتھام وی به او و وکیلش ارائه نشده است

ـوق كـودك و  ـم زاده فـعـال حـق ـراھـی الزم به یادآوری است كه بھنام اب
 .عضو كمیته پیگیری ایجاد تشكلھای كارگری است

 
 دادگاھی غیر حضوری کوروش بخشنده

ـنـگـی بـرای كـمـك بـه ایـجـاد تشـكـل ھـای  كمیته ھماھ
كارگری خـبـر داد كـه كـوروش بـخـشـنـده عضـو ایـن نـھـاد 

 شھریور در منزل خود بازداشت شـد ه ٥كارگری كه در تاریخ 
 میلیونی از زنـدان آزاد ٧٥ شھریور با قرار وثیقه ٢٩و در روز 

شده بود، طی دادگاھی كه بدون حضور وی بـرگـزار شـد بـه 

ـیـق شـده، مـحـكـوم ٥یک سال حبس که در طول  ـل  سـال تـع
ـاه بـه ضـامـن ٢روز دوشنبه .   گردید  آبان از طریق پیامی كوت

ـامـبـرده در  وی اطالع داده شده بود که به دلیل عدم حضور ن
جلسه دادگاھی، حکم وی صادر شده كه در پی مـراجـعـه و 
اعتراض كوروش بخشنده به قاضی مـربـوطـه، بـه وی اعـالم 
شد که احضاریه برای شما ارسال شـده امـا مـامـوریـن آدرس 

ایـن در حـالـی اسـت کـه وی را در .   انـد شما را پیدا نکـرده
ـازداشـت کـرده بـودنـد٥تاریخ  ـزل ب در .    شھریور در ھـمـان مـن

ای دیـگـر کـه در  ادامه این خبر آمده است كه طی احضاریـه
 مھر به وی ابالغ شده بود، زمـان دادگـاھـی وی را ٥تاریخ 
 مھر اعالم کـرده بـودنـد کـه پـس از مـدتـی و بـدالیـل ٢٠

 . آذر تغییر دادند٢٠نامعلوم جلسه دادگاھی وی را به روز 
 

 تبرئه ھفت نفر از اعضای كمیته ھماھنگی
بنابه خبری كه كمیته ھماھنگی بـرای كـمـك بـه ایـجـاد 

ـا بـر ٢تشكلھای كارگری روز  ـن ـتـشـر كـرده اسـت، ب  آبان مـن
نظر انقالب اسـالمـی در   دادگاه تجدید٤حکم صادره از شعبه 

:  تن از اعضای ایـن نـھـاد كـارگـری بـه اسـامـی٧ارومیه، 
ـاح  ـت ـنـھـا، ف رحمان ابراھیم زاده، عباس ھـاشـم پـور، رحـمـان ت
ـیـم زاده و صـمـد  ـیـروتـی، عـیـسـی ابـراھ سلیمانی، حسیـن پ

ـنـد  احمد ـبـرئـه ٨٨پور کـه در اسـف  دسـتـگـیـر شـده بـودنـد ت
ـنـد ٨افراد مذكور در تاریخ .  گردیدند  ١٢ بـه مـدت ٨٨ اسف

روز در بازداشت زندان سپاه پاسداران شھر ارومیه بودند كـه ھـر 
 .  میلیون تومانی از زندان آزاد شدند١٠كدام با وثیقه 

ـاریـخ   ٣٠الزم به یادآوری است كه صمـد احـمـدپـور در ت
 . درگذشت٨٩مھر 
 
ھای شش عضو سندیکای کارگران  اتھام

 واحد مختومه شد
دادگاه اسالمی رژیم در تھران اتـھـامـھـای وارد شـده بـه 
ـاس  شش عضو سندیکای کارگران واحد، داود رضـوی، عـب
نژند کودکی، سعید ترابیان، ناصر غالمی، ابراھیـم گـوھـری 

ھـا  و یعقوب سلیمی، را مختومه اعالم کرد و آنھا را از اتـھـام
ـنـج سـال .   مبری دانست این اعضای سندیكای واحد حـدود پ

ـودنـد ـیـت مـلـی شـده ب ـه اخـالل در امـن ایـن .   پیش بازداشت و مـتـھـم ب
 .تصمیم دادگاه اسالمی روز دوم آبان به این كارگران ابالغ شد

 
 داوود رضوی تبرئه شد

داوود رضوی عضو ھیـات مـدیـره سـنـدیـكـای كـارگـران 
ـان در ٢شركت واحد كه به دادگاه احضـار شـده بـود، روز   آب

ـا  ـت ـای ـیـدا كـرد و نـھ شعبه شش بازپرسی مقدس اوین حضور پ
ـات مـدیـره  برای وی و چند تن دیگر از ھـمـكـارانـش در ھـی

 .سندیكا كارگران شركت واحد حكم برائت صادر شد
 

 اطالعیه
 

 سال حكم زندان برای فعال ٥تایید 
كارگری بھنام ابراھیم زاده  توسط دادگاه 

 تجدید نظر جانیان اسالمی
 نوامبر در اعتراض به احكام جـنـایـتـكـارانـه جـمـھـوری ٥

اسالمی علیه فعالین كارگری و برای آزادی ھمه كارگران 
 زندانی و زندانیان سیاسی از زندان به خیابانھا بیاییم

ـیـگـیـری  بھنام ابراھیم زاده فعال كارگری و عضو كمیته پ
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برای ایجاد تشكـلـھـای كـارگـری و فـعـال دفـاع از حـقـوق 
ـتـدا .   ماه است كه در زندان است١٦كودك،  جانیان اسالمـی اب
ـیـت ٢٠او را به  ـال  سال زنـدان و ده سـال مـحـرومـیـت از فـع

اجتماعی محكوم كردند، امـا زیـر فشـار اعـتـراضـات عـقـب 
ـبـدیـل شـد٥نشستند و حكم او به  بـعـد از آن .    سـال زنـدان ت

بدنبال اعتراض خانواده او، پرونده به دادگاه تـجـدیـد نـظـر داده 
ـان اسـالمـی، حـكـم .   شد ـی  سـال ٥اكنون خبر میرسد كه جـان

 . اند زندان را برای او تایید كرده
ـنـد  ـنـون در ب بنا بر آخرین خبرھا بھنام ابراھیم زاده ھـم اك

ـیـسـت و از .  زندان اوین است٣٥٠ وضع جسـمـی او خـوب ن
ـان .   چندین بیماری رنج میبرد ـان ـب این درحالی است كـه نـگـھ

زندانھای جمھوری اسالمی حتی این زندانیان را از آب گـرم 
ـیـه .   اند برای استحمام محروم کرده صدای اعتراض خود را عـل

ـان  ـی ـال زنـدان ـب سیاستھای جنایتكارانه جمھوری اسالمی در ق
 .سیاسی بلند كنیم

 نوامبر روز جـھـانـی اعـتـراض بـرای آزادی كـارگـران ٥
ـنـون در سـی .   زندانی و زندانیان سیاسی از زنـدان اسـت ـا ك ت

ـا  شھر جھان آكسیونھایی به این مناسبت سازمانیافته اسـت، ب
ـام  ـن پیوستن به این حركت سراسری، خواستار آزادی فوری بـھ
ـنـد  ابراھیم زاده و ھمه كارگران زندانی و زندانیان سیاسی در ب

 . بشویم
 كمپین برای آزادی كارگران زندانی

 ٢٠١١ اكتبر ٣٠، ١٣٩٠ آبان ٨
 

پشتیبانی حزب کارگران نروژ و اتحادیه 
 کمون کونگسوینگر از کارزار پنجم نوامبر

ــد  ــون واح ــم ــه ک ــحــادی ــروژ و ات ــران ن حــزب کــارگ
ـانـی خـود را از کـارزار  ـب ـی  ٥کونگسوینگر، در پیامی پشـت

ـاسـی  نوامبر برای آزادی کارگران زندانی و کلیه زندانیان سـی
 .در ایران اعالم داشتند

ـز اتـحـادیـه  ـی حزب کارگران نروژ واحد کونگسوینگـر و ن
ـامـی بـه تشـکـیـالت  ـی کمون واحد کونگسوینگر با ارسـال پ

انـد  خارج کشور حزب کمونیست ایران واحد نروژ اعـالم نـمـوده
که از کارزار جھانی برای آزادی فوری فعالین کـارگـری و 

 .کنند ھمه زندانیانی سیاسی در ایران حمایت می
 

 
 تھدید کارگران نفت به اعتصاب: برزیل

ـفـت  اعـالم  (FUP)به گزارش رویترز اتحادیه کارگران ن
بـه  Petrobrassکرد چنانچه مدیریت شرکت نفت دولتـی 

 نـوامـبـر دسـت بـه ١٦توجه بماند از روز  ھای آنھا بی خواست
ـزایـش دسـتـمـزد .   اعتصاب خواھند زد این کارگران خواھـان اف

ـیـمـه ١٠معادل   درصد بیش از نـرخ تـورم، شـرایـط کـار و ب
ــنــد ــت ــانــی بــھــتــر ھس انــد کــه  کــارگــران اعــالم کــرده.   درم

ـات ١٠کارفرمایان تا تاریخ  ـب  نوامبر مھلت دارند تا بـه مـطـال
 ١٦آنھا پاسخ مثبت بدھند، در غیر اینـصـورت اعـتـصـاب از 

ھم اکنون مذاکـرات بـرای مـنـصـرف .   نوامبر آغاز خواھد شد
 .کردن کارگران از اعتصاب جریان دارد

 

  کارگر شرکت نفت٤٠٠٠اعتصاب : کلمبیا
ـبـه  Colombia Reportsبه گـزارش   ٢٤روز دوشـن
ــر حــدود  ــب ــفــت ٤٠٠٠اکــت ــارگــر شــرکــت ن  Pacific ک

Rubiales  بعد از شکست مذاکرات با کارفرمایان دست بـه
ـیـس اتـحـادیـه  German Osma.   اعتصاب زدند ـائـب رئ ن
ـیـل  (USO)کارگران نفت  گفته است، مذاکـرات بـه ایـن دل

ـنـد و  شکست خورد که کارفرمایان حرفی برای گفتن نداشـت
ـیـن  فقط انتظار داشتند کـه کـارگـران بـه دسـتـمـزد ـائ ھـای پ

ـافـت دسـتـمـزد .   رضایت دھند خواست عمده این کارگـران دری
ـا کـارگـران بـه  کارفرمایان گفته.   باالتر است انـد کـه آنـھـا ب

 UTENاند که اشاره آنھا به توافق با اتحـادیـه  توافق رسیده
ــخــش  کــارگــران مــی.     اسـت ــط ب ـق ــه ف ــحـادی ــن ات گـویــنـد ای

ـنـدگـی مـی کـنـد و دسـت  کوچکی از کل کارگران را نمای
الزم بـه ذکـر اسـت کـه اتـحـادیـه .   نشانده کارفرمایان اسـت

ـیـکـه در ٧٠٠دارای  UTENدست نشانده   عضـو، در حـال
 . کارگر عضویت دارند٥٠٠٠ USOاتحادیه 
 

 اعتصاب کارمندان شرکت ھواپیمایی: کویت
ـیـش از ٢٤به گزارش العربیه روز دوشنبه   ٢٥٠٠ اکتبر ب

ـیـمـایـی کـویـت در اعـتـراض بـه عـدم  کارمند شرکت ھـواپ
عـبـد .   افزایش دستمزد و مزایای خود دست به اعتصاب زدنـد

ـتـه  الله ھاجری یکی از مسولین خطوط ھـوایـی کـویـت گـف
ھای ما توسـط دولـت  اعتصاب تا زمان اجرای خواسته:  " است

 پرواز که قرار بـود بـه دبـی، ٣تا کنون ."  ادامه خواھد داشت
ـیـن .   دوحه و جده انجام شود، لغو شـده اسـت ھـاجـری ھـمـچـن

ـبـر :   " گوید  می اتحادیه کارمندان خطوط ھـوایـی در اول اکـت
ـا  جاری قصد داشت اعالم اعتصاب کند، اما در پی توافـق ب

ـزایـش   درصـد حـقـوق کـارمـنـدان ایـن ٣٠حکومت برای اف
اعتصاب لغو شد ولی دولت پس از آن بـه وعـده خـود عـمـل 

 ھـزار ٤اتحادیه کارمندان شرکت ھواپیمایـی کـویـت . "   نکرد
ــر .   عضـو دارد دولـت از ایـن بــیـم دارد کــه لـغـو پـروازھـا ب

ـان سـعـودی  پروازھایی که قرار اسـت حـجـاج را بـه عـربسـت
بر اسـاس آخـریـن گـزارش، مـدیـر . منتقل کنند، تاثیر بگذارد

اتحادیه کارگران شرکت ھواپیمـایـی اعـالم کـرده اسـت کـه 
 در صد افزایش دستمزد موافقت کـرده و ٣٠دولت با خواست 

آنھا به دولت یک ماه فرصت میدھند تا به قول خـود عـمـل 
 .در غیر این صورت اعتصاب از سر گرفته خواھد شد. کند

ـان ٢از   ماه پیش اعتصابا ت مـتـعـددی در کـویـت جـری
 ھـزار کـارگـر گـمـرک ٣ اکتبر جاری حـدود ١٢در .   دارد

ـفـت .   دست به اعتصاب زدنـد ایـن اعـتـصـاب کـه صـادرات ن
کویت را تھدید کرده بود پس از توافق حکومت با اعـتـصـاب 

 . کنندگان پایان یافت
 

 روزه کارکنان ٥آغاز اعتصاب : فرانسه
 ایرفرانس

کارکنان شرکت ھواپیمـایـی ایـرفـرانـس  AFPبه گزارش 
 اکتبـر دسـت بـه اعـتـصـاب زدنـد و اعـالم ٢٩از روز شنبه 

ـافـت٥کردند این اعـتـصـاب بـمـدت  .  روز ادامـه خـواھـد ی
ـیـم مـدیـریـت ایـن شـرکـت بـه  اعتراض این کارگران به تصـم

در اثـر .   ھای ھواپیما در ھـر پـرواز اسـت کاھش تعداد خدمه
ـنـی روز اول ٢٩این اعتصاب تنھا در روز شنبـه  ـبـر یـع  اکـت

انـد   ھـا اعـالم کـرده  پرواز لغو شـد و اتـحـادیـه٢٠٠اعتصاب، 
ـبـر بـه نـمـایـش ٣٠قدرت واقعی خود را از روز یکشنبه   اکـت

ـیـمـا،  تصمیم به کاھش تعداد خدمه.   خواھند گذشت ھای ھواپ
اعـالم  Air France - KLMزمانی اتخاذ شد که شرکت 
ـیـون یـورو ضـرر کـرده ١٩٧کرد در سه ماھه اول سال  ـل ـی  م

ـز امـیـدوار  ـی است و چشم انداز برای ماھھای باقیمانده سـال ن
 .کننده نیست

 
  روزه کارگران برق به دولت٩مھلت : لبنان

ـیـد  The Daily Starبه گزارش  کارگران مو سسات تول
ـبـر دسـت بـه ٢٥برق لبنان که قرار بود از روز سه شنبه   اکـت

ـیـن یـک مـھـلـت  ـی  ٩اعتصاب بزنند، اعتصاب خود را با تع
در پی مـذاکـراتـی کـه روز . روزه به دولت به تعویق انداختند

 اکتبر بین نمایندگـان کـارگـران و نـخـسـت وزیـر ٢٤دوشنبه 
ـتـه  ـف لبنان صورت گرفت، وی از کارگران خـواسـت یـک ھ
ـنـه مـورد بـررسـی قـرار  ـی فرصت بدھند تا مسائل آنھا در کاب

 روزه ٩اند چنانچـه ایـن مـھـلـت  کارگران اعالم کرده.  بگیرد
ـافـت نشـود ،  پایان یابد و پاسخ مثبتی از جـانـب دولـت دری

خـواسـت عـمـده .   اعتصاب نامحدود خود را آغاز خواھند کـرد
 .این کارگران تامین اجتماعی و پوشش درمانی بھتر است

 
 کارگر از شرکت ٥٠٠٠اخراج : آمریکا

Whirpool  
ــر شــرکــت ٢٨بـه گـزارش گــاردیـن روز جــمــعـه  ــب  اکـت

Whirpool  بزرگترین شرکت تولید کنند لوازم الـکـتـریـکـی
ـاسـشـویـی(  ـب اعـالم کـرد کـه )   از قبیل یخچال و مـاشـیـن ل

 درصـد از تـعـدا ١٠ تن از کارگران خود یعنی حدود ٥٠٠٠
ایـن شـرکـت عـلـت .   کـنـد کل نیروی کار خود را اخراج مـی

اینکار را افت فروش و افزایش قیمت مواد اولیه اعـالم کـرده 
ـالـت  Jeff Fettigمدیر عامل این شرکـت .  است کـه در ای

ـیـمـت  ـزایـش ق میشیگان واقع شده، گفته است آنھا به دلیل اف
اند، ولـی ایـن  مواد اولیه، قیمت کاالھای خود را افزایش داده

 . افزایش قیمت باعث افت فروش کاالھای آنھا شده است
 
شمار کشته شدگان انفجار معدن : چین

 زغال سنگ
خبرگزاری شین ھوا خبر داده است كه بر اثر انفـجـار گـاز 

 مـعـدنـچـی ٢٩در یک معدن زغال سنگ در مرکز چیـن 
ـفـجـار .   كشته و شماری نیز زخمی شدند  ٣٥ھنـگـام وقـوع ان

ـان ٦انـد كـه  معدنچی مشغول کار در مـعـدن بـوده  تـن از آن
طـی مـاه گـذشـتـه .   اند  نجات یافته و به بیمارستان اعزام شده

به نبود امنیت در معادن چین و بر اثر انفـجـار در دو مـعـدن 
 .اند  کارگر معدن کشته شده١٩دیگر دستكم 

 
 تداوم اعتصاب در خطوط ھوایی: استرالیا

ـا  ـی ـاس اسـتـرال ـت اعتصاب کارکنان شرکت ھواپیمایی کـان
ـا  ـفـت ب در اعتراض به کاھش میزان دستمزدھـایشـان و مـخـال

ـان ادامـه دارد طرح این شرکت برای کاھش ھزینه . ھا ھمـچـن
ای اعالم کرد به عـلـت  شرکت ھواپیمایی کانتاس طی بیانیه

ـان  اختالف پیش آمده با اتحادیه ھا از آغاز بکار مجدد کـارکـن
اعـتـصـاب .   معترض ایـن شـرکـت جـلـوگـیـری خـواھـد کـرد

ـاس مـوجـب بـوجـود آمـدن  ـت کارکنان شرکت ھواپیمایی کـان
اختالل در برخی پروازھا و سرگردانی ھزاران مسـافـر گـردیـده 

 .*است

 اخبار بين المللی
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

 !ھا و آثار منصور حکمت، منتشر شد برخی از دست نوشته
 

ھا و مکاتبات منصور حکـمـت  ای، بخش زیادی از نامه  صفحه٣٥٠این کتاب 
ای از دوران فـعـالـیـت ایـن  در دوره قبل از تشکیل حزب کمونیست ایران، فاصله

حزب و نیز در دوره حزب کمونیست کارگری ایران را شامل میشود کـه بـرای 
 .یابند اولین بار انتشار می

 
برای ھر کسی که مشتاق است تا مراحل و مقاطع مختلف تاریـخ کـمـونـیـسـم 

 به بعد را بشناسد، برای ھر کسی که میخواھد منشا و ٥٧ایران از دوران سال 
مبانی کمونیسم منصور حکمـت را جسـتـجـو کـنـد و بـرای ھـر کسـی کـه 

ھا، حزب کمونیست ایران و حزب کمونیست  میخواھد بر بنیانھائی که بر پایه آن
برای ھـر .  کارگری ایران بنا شد تعمق کند، این کتاب یک مرجع اصیل است

ھـای  ھا و نـطـفـه انسان جویای حقیقت و طرفدار علم و تعقل که قصد دارد ریشه
ھای بعدی را رد یابی و متـوجـه شـود؛ و پـاسـخ  ھا و تفاوتھا و واگرائی جدائی

سواالت و ابھامات سیاسی و تئوریک و متدولوژیک و تـاریـخـی خـود را بـه 
ھا، در کـنـار دیـگـر آثـار  ھا و دست نویس ترین صورت پیدا کند، این نامه روشن

 .اند منصور حکمت، منابع و مآخذ اوریجینال و غیر قابل تحریف
 

ترین مباحث و مبانی کمونیـسـم  ای در این کتاب بعالوه از میان مھمترین و پایه
کارگری چند اثر ماندگار را با اصالح برخی اشتباھات انشائی و مـحـتـوائـی 

 .ایم که در ورژنھای موجود و منتشر شده موجوداند، مجددا منتشر کرده
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